
Західний центр енергоінформаційних наук 
Українська Міжнародна академія 
профілактичної медицини НТШ 

 
 

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ 
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збірник наукових праць 
Випуск 93 (159) 

 
 
 

Львів 2019 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

2 

УДК:613 (082) 
ББК 52.201 
Ф423 
 
 Редакційна колегія: 
Білинський Б.Т. – д-р мед.н., професор, Васильчук А.Л.  – канд.пед.н., доцент, 
Панишко Ю.М.  – канд.мед.н., доцент, (відп. редактор), Петлін В.М. – д-р геогр.н, 
професор, Томашевський Я.І. – д-р мед.н., професор, Федоров Ю.В. – д-р мед.н., 
професор, Шевчук Л.Т. – д-р екон.н., професор  
  
 Редакційна рада: 

Leszczyński М. – д-р габ., професор (Кельце, Польща), Кравців Р.Й. – д-р біол. н, 
професор (Львів), Огірко І.В.. – д-р фіз.-мат. н. (Львів), Svák Ján – д-р юрид. н., 
професор (Братислава, Словаччина), Tůma Jiří – д-р філос. (Прага, Чехія) 
 
Довбуш Р.Т. – технічний редактор 
 
Друкується за ухвалою Української міжнародної Академії профілактичної медицини НТШ №1 
від 19.03.2012 р.  
 
 
Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст]: зб.наук. праць. / За ред. доц. 
Ю.М. Панишка. – Львів, 2019. – Вип. 93 (159). – 92 с. 
 

До збірника увійшли 20 наукових та науково-методичних робіт. Збірник наукових 
робіт розрахований на працівників науково-дослідних інститутів, викладачів вищих та 
середніх навчальних закладів, лікарів, психологів, педагогів, філософів, біологів, 
географів, фахівців фізичного виховання та всіх, хто цікавиться феноменом людини.  

 
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей, а 

також стилістику викладу несуть автори. 
 
 
 
На обкладинці: фото з книги А. Васильчука “Neznámé emoce” 
 
 
Комп’ютерна верстка та макетування: Р.Т. Довбуш 
 
 
 
 
 
 
 
ІSSN 2307-0722                © Ю. М. Панишко, 2019 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

3 

ЗМІСТ 
 

Відомості про авторів ……………………………………………………………………..…………. 5 

Васильчук А.Л. Еніоанатомія оболонкової системи і субсистеми каналів …………... 6 

Васильчук А.Л 
Субультрасистеми оболонкової системиканалів. Інформаційно-
енергетичні біоплазми, функції і значення оболонкової системи 
каналів…………………………………………………………………… 

 
 
21 

Довбуш Р.Т. Деякі визначні дати листопада……..……...…………………………... 30 

ХРОНІКА 

 
Редколегія 
 

 
Поздоровлення ювілярів ЛНМУ імені Данила Галицького ………… 
 

37 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л., 
Бумбар О.І., 
Шевелюк О.В. 

Хроніка листопада. Ювілейні дати українських лікарів   
і вчених …………………………………………………...…………….. 

 
38 

Панишко Ю.М., 
Кароль Ю.С., 
Лаврик Г.В. 

Михайло Федорович Камаєв.  
До 115-річчя від дня народження …………………………………….. 

 
43 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л., 
Корнілова Є.О. 

Нестор Максимович Максимóвич-Амбодик.  
До 275-річчя від дня народження …….…..…………………………… 

 
45 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л. 

Михайло Васильович Птуха.  
До 135-річчя від дня народження …….…..…………………………… 

 
48 

Панишко Ю.М., 
Горицький В.М. 

Анатолій Миколайович Морозов.  
До 70-річчя від дня народження …….…..…………………………….. 

 
51 

Панишко Ю.М., 
Кармазин Г.М. 

Дмитро Харитонович Фомін.  
До 95-річчя від дня народження …….…..…………………………….. 

 
53 

Панишко Ю.М., 
Яхно Г.Г. 

Ізраїль Якович Шапіро.  
До 110-річчя від дня народження …….…..…………………………… 

 
55 

Кравців Р.Й., 
Панишко Ю.М. 

Юрій Михайлович Сиволап.  
До 80-річчя від дня народження …….…..…………………………… 

 
57 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

4 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л., 
Метельська Л.С., 
Пашковська О.Я. 

 
Хроніка листопада. Ювілейні дати зарубіжних лікарів  
та вчених ……………...………………………………………………… 
 

 
59 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л., 
Довбуш Р.Т. 

Георг Ернст Шталь. 
До 360-річчя від дня народження……..………………..……………… 

 
65 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л. 

Філіп Джон Ноель-Бейкер.  
До 130-річчя від дня народження……………………………………… 

 

67 

Панишко Ю.М., 
Кармазин Г.М., 
Метельска Л.С. 

Михайло Петрович Чумаков. 
До 110-річчя від дня народження……..………………..……………… 

 
69 

Матвієнко Ю.О., 
Матвієнко С.В. 

Герман Роршах. 
До 135-річчя від дня народження……..………………..……………… 

 
72 

Панишко Ю.М., 
Довбуш Р.Т. 

Джордж Вашингтон Крайль. 
До 155-річчя від дня народження……..………………..……………… 

 
81 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л., 
Федоров Ю.В. 

Шек Август Стінберг Ерог. 
До 145-річчя від дня народження……..………………..……………… 

 
84 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л. 

Егаш Моніш (Антоніу Каетану ді Абреу Фрейрс Егаш).  
До 145-річчя від дня народження……………………………………… 

 
86 

Панишко Ю.М., 
Васильчук А.Л. 

Едгар Дуглас Едріан.  
До 130-річчя від дня народження……………………………………… 

 
88 

Редколегія Інформаційний матеріал ……………………….………………………   91 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

5 

Відомості про авторів 

Бумбар Олег Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології 
ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Васильчук Анатолій Леонідович – кандидат педагогічних наук, доцент анатомії, лікар 
еніопсихолог, магістр психотроніки та біомагнітології, народний цілитель України, майстер спорту 
України. 

Горицький Віктор Матвійович – доктор медичних наук, професор кафедри хірургічної стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького, професор кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології 
Ужгородського національного університету, академік АН ВО України. 

Довбуш Ріта Теофілівна – технічний редактор збірника «Феномен людини. Здоровий спосіб життя». 

Кармазин Галина Миколаївна – кандидат медичних наук, завідувач 1-го дитячого відділення 
Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні 

Кароль Юрій Степанович  – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, лікар-
гематолог вищої кваліфікаційної категорії гематологічного відділення КНП «5-А міська клінічна лікарня 
м. Львова». 

Корнілова Євгенія Олександрівна – головний бібліограф Національної наукової медичної 
бібліотеки України. 

Кравців Роман Йосипович – лікар ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України. 

Лаврик Ганна Володимирівна – бібліотекар наукової бібліотеки Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького. 

Матвієнко Станіслава Василівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри корекції початкової 
освіти та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

Матвієнко Юрій Олександрович – кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Метельська Людмила Стефанівна – завідувач відділу автоматизації бібліотечно-бібліографічних 
процесів наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького. 

Панишко Юрій Митрофанович – кандидат медичних наук, доцент, почесний донор України.  

Пашковська Ольга Ярославівна – бібліотекар наукової бібліотеки Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького. 

Федоров Юрій Володимирович – доктор медичних наук, професор кафедри терапії №1 та медичної 
діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри 
внутрішніх хвороб №1 Львівського медичного інституту. 

Шевелюк Ольга Володимирівна – завідувач сектору відділу комплектування наукової бібліотеки 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Яхно Григорій Григорович – кандидат медичних наук, доцент Львівського медичного інституту. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

6 

А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОАНАТОМІЯ ОБОЛОНКОВОЇ СИСТЕМИ І СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

Вперше в світі описана еніоанатомія оболонкової системи і субсистеми каналів 
тонкоматеріальних тіл людини. 

Ключові слова: оболонкова система і субсистема каналів; автономні системи і 
субсистеми оболонкової системи каналів; оболонкова система і субсистема кольорових 
каналів; оболонкова система і субсистема каналів тонкоматеріальних тіл 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия оболочечной системы и субсистемы каналов 

тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: оболочечная система и субсистема каналов; автономные системы 

и субсистемы оболочечной системы каналов; оболочечная система и субсистема цветных 
каналов; оболочечная система и субсистема каналов тонкоматериальных тел 

 
Enioanathomy of cover channel system and subsystem of human’s subtle bodies was 

described for the first time.  
Key words: cover channel system and subsystem; autonomous systems and subsystems of 

cover channels system; cover system and subsystem of color channels; cover system and subsystem 
of subtle bodies channels.  

Продовження з випусків 69(135)–92(158) 
 

Еніоанатомія та утворення оболонкової системи каналів 

Оболонкова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок тонкоматеріальних 
тіл та їхніх структур. Це таке структурне упорядкування оболонок, при якому всі оболонки усіх 
тонкоматеріальних тіл та структури оболонок становлять структурну цілісність. В оболонковій 
системі розрізняють внутрішні оболонки тонкоматеріальних тіл, зовнішні оболонки 
тонкоматеріальних тіл та оболонки окремих структур тонкоматеріальних тіл. На їх основі 
виникають: оболонкова автономна система, оболонкова система інформаційно-енергетичних 
каналів, оболонкова система кольорових каналів, оболонкова система каналів 
тонкоматеріальних тіл, оболонкові субсистеми інформаційно-енергетичних каналів, оболонкові 
субультрасистеми інформаційно-енергетичних каналів і нескінченна кількість оболонкових 
інформаційно-енергетичних мікроканалів. 

Оболонкова система інформаційно-енергетичних каналів – це сукупність і з’єднання 
всіх оболонок, оболонкових мікроканалів, зовнішньоструктурної та внутрішньоструктурних 
сіток субультраканалів. У межах одного тонкоматеріального тіла оболонкова система 
інформаційно-енергетичних каналів складається з внутрішньої оболонки, зовнішньої оболонки, 
оболонок окремих структур, оболонкових мікроканалів, оболонкових субсистем і 
субультрасистем інформаційно-енергетичних каналів. Кожна оболонка в оболонковій системі 
інформаційно-енергетичних каналів утворює одну автономну субсистему інформаційно-
енергетичних мікроканалів, у якій вирізняють відповідну кількість кольорових субсистем 
інформаційно-енергетичних мікроканалів оболонкових шарів. За посередництвом 
міжмікроканалових з’єднань оболонкових мікроканалів із сушумновими, мерудандовими, 
ідовими, пінгаловими, мерудандо-ідо-пінгаловими, правозірковими, лівозірковими, зірковими, 
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меридіановими і чакровими мікроканалами оболонкова система інформаційно-енергетичних 
каналів і кожна оболонка утворює оболонко-сушумнову, оболонко-мерудандову, оболонко-
ідову, оболонко-пінгалову, оболонко-мерудандо-ідо-пінгалову, оболонко-правозіркову, 
оболонко-лівозіркову, оболонко-зіркову, оболонко-меридіанову та оболонко-чакрову автономні 
системи інформаційно-енергетичних каналів. У цих автономних системах інформаційно-
енергетичних каналів розрізняють субсистеми і субультрасистеми мікроканалів. 

 
 
 

АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ОБОЛОНКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 
За посередництвом міжмікроканалових з’єднань оболонкових мікроканалів із 

сушумновими, мерудандовими, ідовими, пінгаловими, мерудандо-ідо-пінгаловими, 
правозірковими, лівозірковими, зірковими, меридіановими і чакровими мікроканалами 
оболонкова система інформаційно-енергетичних каналів і кожна оболонка утворює оболонко-
сушумнову, оболонко-мерудандову, оболонко-ідову, оболонко-пінгалову, оболонко-мерудандо-
ідо-пінгалову, оболонко-правозіркову, оболонко-лівозіркову, оболонко-зіркову, оболонко-
меридіанову та оболонко-чакрову автономні системи інформаційно-енергетичних каналів. У 
цих автономних системах інформаційно-енергетичних каналів вирізняють субсистеми і 
субультрасистеми мікроканалів. 

Оболонкові автономні системи утворюються сукупністю і з’єднаннями оболонкових 
шарів усіх оболонок одного кольору. Розрізняють червону, світлосяюче-червону, оранжеву, 
світлосяюче-оранжеву, жовту, зелену, світлосяюче-зелену, блакитну, бірюзову, синю, бузкову, 
фіолетову, рожеву, білу і золоту оболонкові автономні системи. Одна кольорова оболонкова 
автономна система відноситься до одного тонкоматеріального тіла і бере участь в утворенні 
оболонкових систем кольорових каналів, які функціонують у відповідних тілах (Див. 3.12.1). 

Оболонко-сушумнова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок, 
сушумни, оболонкових і сушумнових мікроканалів з більшістю оболонкових мікроканалів. 
Оболонко-сушумнова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є 
стільки оболонко-сушумнових субсистем каналів, скільки існує оболонок, їхніх з’єднань із 
сушумновою системою і тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонко-сушумнових 
субультрасистем каналів, скільки існує шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-мерудандова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок, 
меруданди, оболонкових і мерудандових мікроканалів з більшістю оболонкових мікроканалів. 
Оболонко-мерудандова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є 
стільки оболонко-мерудандових субсистем каналів, скільки існує оболонок, їхніх з’єднань з 
мерудандовою системою і тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонко-мерудандових 
субультрасистем каналів, скільки існує шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-ідова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок, іди, 
оболонкових та ідових мікроканалів з більшістю оболонкових мікроканалів. Оболонко-
ідова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Оболонко-ідових 
субсистем каналів є стільки, скільки існує оболонок, їхніх з’єднань з ідовою системою і 
тонкоматеріальних тіл. Оболонко-ідових субультрасистем каналів є стільки, скільки існує 
шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок, пінгали, 
оболонкових та пінгалових мікроканалів з більшістю оболонкових мікроканалів. Оболонко-
пінгалова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки оболонко-
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пінгалових субсистем каналів, скільки існує оболонок, їхніх з’єднань з пінгаловою системою і 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонко-пінгалових субультрасистем каналів, скільки існує 
шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-мерудандо-ідо-пінгалова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх 
оболонок, меруданди, іди, пінгали, оболонкових та мерудандо-ідо-пінгалових мікроканалів з 
більшістю оболонкових мікроканалів. Оболонко-мерудандо-ідо-пінгалова система каналів 
поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки оболонко-мерудандо-ідо-пінгалових 
субсистем каналів, скільки існує оболонок, їхніх з’єднань з мерудандо-ідо-пінгаловою 
системою і тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонко-мерудандо-ідо-пінгалових 
субультрасистем каналів, скільки існує шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-правозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок, 
правого зіркового каналу, оболонкових мікроканалів усіх оболонок, вихідних правозіркових 
мікроканалів і правозіркових мікроканалів з відгалужень і виростів правого зіркового каналу з 
більшістю оболонкових мікроканалів. Оболонко-правозіркова система каналів поділяється на 
субсистеми та субультрасистеми. Оболонко-правозіркових субсистем каналів є стільки, скільки 
існує оболонок, їхніх з’єднань з правозірковою системою каналів і тонкоматеріальних тіл. 
Оболонко-правозіркових субультрасистем каналів є стільки, скільки існує шарів оболонок і 
тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-лівозіркова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок, лівого 
зіркового каналу, оболонкових мікроканалів усіх оболонок, вихідних лівозіркових мікроканалів 
і лівозіркових мікроканалів з відгалужень і виростів лівого зіркового каналу з більшістю 
оболонкових мікроканалів. Оболонко-лівозіркова система каналів поділяється на субсистеми та 
субультрасистеми. Є стільки оболонко-лівозіркових субсистем каналів, скільки існує оболонок, 
їхніх з’єднань з лівозірковою системою каналів і тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонко-
лівозіркових субультрасистем каналів, скільки існує шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-зіркова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок, правого 
зіркового каналу, лівого зіркового каналу, оболонкових мікроканалів усіх оболонок і зіркових 
мікроканалів з більшістю оболонкових мікроканалів. Оболонко-зіркова система каналів 
поділяється на субсистеми та субультрасистеми. Є стільки оболонко-зіркових субсистем 
каналів, скільки існує оболонок, їхніх з’єднань із зірковою системою каналів і 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонко-зіркових субультрасистем каналів, скільки існує 
шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-меридіанова система каналів – це сукупність і з’єднання всіх оболонок, 
меридіанів, оболонкових та меридіанових мікроканалів з більшістю оболонкових мікроканалів. 
Оболонко-меридіанова система каналів поділяється на субсистеми та субультрасистеми. 
Оболонко-меридіанових субсистем каналів є стільки, скільки існує оболонок, їхніх з’єднань з 
меридіановою системою каналів і тонкоматеріальних тіл. Оболонко-меридіанових 
субультрасистем каналів є стільки, скільки існує шарів оболонок меридіанів і 
тонкоматеріальних тіл. 

Оболонко-чакрова система каналів – це сукупність і з’єднання зовнішніх оболонок, 
внутрішніх оболонок, оболонок структур усіх тонкоматеріальних тіл, чакр, оболонкових і 
чакрових мікроканалів з більшістю оболонкових мікроканалів. Оболонко-чакрова система 
каналів поділяється на субсистеми і субультрасистеми. Оболонко-чакрових субсистем каналів є 
стільки, скільки існує оболонок і конусів тонкоматеріальних тіл. Оболонко-чакрових 
субультрасистем каналів є стільки, скільки існує шарів оболонок тонкоматеріальних тіл і 
пелюсток сегментних чакр.  
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Оболонко-оболонкова система каналів утворюється сукупністю і з’єднаннями окремої 
оболонки, усіх оболонок, оболонкових мікроканалів окремої оболонки та окремих оболонкових 
мікроканалів усіх оболонок. Оболонко-оболонкова система каналів поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми. Є стільки оболонко-оболонкових субсистем каналів, скільки існує оболонок 
та тонкоматеріальних тіл, і стільки оболонко-оболонкових субультрасистем каналів, скільки 
існує кольорових шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. Розрізняють стільки оболонко-
оболонкових систем каналів, з скількома оболонками з’єднується оболонковими мікроканалами 
кожна окрема оболонка еніоструктури. 

Еніоанатомія оболонкової системи кольорових каналів 

Оболонкова система кольорових каналів – це сукупність і з’єднання кольорових шарів 
усіх оболонок та кольорових оболонкових мікроканалів відповідних тонкоматеріальних тіл. 
Розрізняють оболонкові системи червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих каналів. Кожна із цих систем знаходиться і функціонує у 
відповідних тонкоматеріальних тілах і поділяється на субсистеми окремих оболонок 
тонкоматеріальних тіл та субультрасистеми окремих шарів оболонок. 

Оболонкова система червоних каналів – це сукупність і з’єднання червоних оболонок, 
червоних шарів усіх оболонок і червоних оболонкових мікроканалів червоних, світлосяюче-
червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих 
шарів оболонок червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Оболонкова система червоних каналів 
знаходиться у цих тілах, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів, 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних тіл і функціонує у 
червоних і світлосяюче-червоних діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система світлосяюче-червоних каналів – це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-червоних оболонок, світлосяюче-червоних шарів усіх оболонок і світлосяюче-
червоних оболонкових мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів оболонок світлосяюче-
червоного, червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, 
білого і золотого тіл. Оболонкова система світлосяюче-червоних каналів знаходиться у цих 
тонкоматеріальних тілах, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів, 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних тіл та функціонує у 
світлосяюче-червоних і червоних діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання оранжевих оболонок, 
оранжевих шарів усіх оболонок та оранжевих оболонкових мікроканалів оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, рожевих, білих і золотих шарів оболонок оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл. Оболонкова система оранжевих каналів 
знаходиться у цих тонкоматеріальних тілах, своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів, поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних 
тіл і функціонує в оранжевих, світлосяюче-оранжевих, червоних, світлосяюче-червоних і 
жовтих діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система світлосяюче-оранжевих каналів – це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-оранжевих оболонок, світлосяюче-оранжевих шарів усіх оболонок і світлосяюче-
оранжевих оболонкових мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, рожевих, білих і 
золотих шарів оболонок оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл. 
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Оболонкова система світлосяюче-оранжевих каналів знаходиться у цих тілах, своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних тіл і функціонує у світлосяюче-оранжевих, 
оранжевих, червоних, світлосяюче-червоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система жовтих каналів – це сукупність і з’єднання жовтих оболонок, жовтих 
шарів усіх оболонок та жовтих оболонкових мікроканалів жовтих, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів 
оболонок жовтого, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл. Оболонкова система жовтих каналів 
знаходиться у цих тонкоматеріальних тілах, своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів, поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних 
тіл та функціонує в жовтих діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система зелених каналів – це сукупність і з’єднання зелених оболонок, 
зелених шарів усіх оболонок і зелених оболонкових мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, 
бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів зеленого, світлосяюче-зеленого, 
бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл. Оболонкова система зелених каналів 
знаходиться у цих тонкоматеріальних тілах, своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів, поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних 
тіл і функціонує в зелених, світлосяюче-зелених, жовтих, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Оболонкова система світлосяюче-зелених каналів – це сукупність і з’єднання 
світлосяюче-зелених оболонок, світлосяюче-зелених шарів усіх оболонок і світлосяюче-зелених 
оболонкових мікроканалів світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і 
золотих шарів світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і 
золотого тіл. Оболонкова система світлосяюче-зелених каналів знаходиться у цих 
тонкоматеріальних тілах, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів, 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних тіл та функціонує у 
світлосяюче-зелених, зелених, жовтих, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система блакитних каналів – це сукупність і з’єднання блакитних оболонок, 
блакитних шарів усіх оболонок та блакитних оболонкових мікроканалів блакитних, зелених, 
світлосяюче-зелених, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів 
блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого і золотого тіл. Оболонкова система блакитних каналів знаходиться у цих 
тонкоматеріальних тілах, своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів, 
поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних тіл та функціонує у 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система бірюзових каналів – це сукупність і з’єднання бірюзових оболонок, 
бірюзових шарів усіх оболонок і бірюзових оболонкових мікроканалів бірюзового тіла. 
Оболонкова система бірюзових каналів знаходиться в бірюзовому тілі, своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок 
бірюзового тіла та функціонує в бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і 
синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система синіх каналів – це сукупність і з’єднання синіх оболонок, синіх 
шарів усіх оболонок і синіх оболонкових мікроканалів синіх, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних, бірюзових, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів синього, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і 
золотого тіл. Оболонкова система синіх каналів знаходиться у цих тонкоматеріальних тілах, 
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своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних тіл і функціонує в синіх та блакитних 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система бузкових каналів – це сукупність і з’єднання бузкових оболонок, 
бузкових шарів усіх оболонок і бузкових оболонкових мікроканалів бузкового тіла. Оболонкова 
система бузкових каналів знаходиться в бузковому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів, поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок бузкового 
тіла та функціонує в бузкових, червоних, світлосяюче-червоних, пурпурових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система фіолетових каналів – це сукупність і з’єднання фіолетових оболонок, 
фіолетових шарів усіх оболонок та фіолетових оболонкових мікроканалів фіолетових, рожевих, 
білих і золотих шарів фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Оболонкова система фіолетових 
каналів знаходиться у цих тонкоматеріальних тілах, своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів, поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних тіл 
та функціонує у фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Оболонкова система рожевих каналів – це сукупність і з’єднання рожевих оболонок, 
рожевих шарів усіх оболонок і рожевих оболонкових мікроканалів рожевого тіла. 
Оболонкова система рожевих каналів знаходиться в рожевому тілі, своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субсистеми і субультрасистеми 
оболонок рожевого тіла та функціонує в рожевих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
синіх і фіолетових діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система білих каналів – це сукупність і з’єднання білих оболонок, білих 
шарів усіх оболонок та білих оболонкових мікроканалів білих, рожевих і золотих шарів білого, 
рожевого і золотого тіл. Оболонкова система білих каналів знаходиться у цих тілах, своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів, поділяється на субсистеми і 
субультрасистеми оболонок тонкоматеріальних тіл та функціонує в білих, червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-
зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах електромагнітного спектра. 

Оболонкова система золотих каналів – це сукупність і з’єднання золотих оболонок, 
золотих шарів усіх оболонок і золотих оболонкових мікроканалів золотого тіла. Оболонкова 
система золотих каналів знаходиться в золотому тілі, своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів, поділяється на субсистеми і субультрасистеми оболонок золотого тіла та 
функціонує в золотих, білих, червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і фіолетових діапазонах 
електромагнітного спектра. 

Еніоанатомія оболонкової системи каналів тонкоматеріальних тіл 

Оболонкова система каналів тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання всіх 
кольорових оболонок та кольорових оболонкових мікроканалів відповідного 
тонкоматеріального тіла. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в одному 
тонкоматеріальному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Оболонкова система каналів відповідного тіла поділяється на внутрішньооболонкові, 
зовнішньооболонкові та оболонкові субсистеми і субультрасистеми. Субсистем є стільки, 
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скільки оболонок має тонкоматеріальне тіло. Субультрасистем є стільки, скільки в 
тонкоматеріальному тілі є кольорових шарів оболонок. 

Оболонкова система каналів червоного тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання усіх червоних оболонок та червоних оболонкових мікроканалів червоного тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів червоного тіла поділяється 
на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки червоних 
оболонок має червоне тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки у червоному тілі є червоних 
шарів червоних оболонок. 

Оболонкова система каналів світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання усіх світлосяюче-червоних оболонок та світлосяюче-червоних 
оболонкових мікроканалів світлосяюче-червоного тіла. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Оболонкова система каналів світлосяюче-червоного тіла поділяється на 
оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки світлосяюче-
червоних оболонок має світлосяюче-червоне тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки у 
світлосяюче-червоному тілі є світлосяюче-червоних шарів світлосяюче-червоних оболонок. 

Оболонкова система каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання всіх оранжевих оболонок та оранжевих оболонкових мікроканалів оранжевого тіла. 
Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів оранжевого тіла 
поділяється на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки 
оранжевих оболонок має оранжеве тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки в оранжевому 
тілі є оранжевих шарів оранжевих оболонок. 

Оболонкова система каналів світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання усіх світлосяюче-оранжевих оболонок та світлосяюче-оранжевих 
оболонкових мікроканалів світлосяюче-оранжевого тіла. Ця система каналів знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Оболонкова система каналів світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на 
оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки світлосяюче-
оранжевих оболонок має світлосяюче-оранжеве тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки у 
світлосяюче-оранжевому тілі є світлосяюче-оранжевих шарів світлосяюче-оранжевих оболонок. 

Оболонкова система каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання усіх жовтих оболонок та жовтих оболонкових мікроканалів жовтого тіла. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Оболонкова система каналів жовтого тіла поділяється на оболонкові 
субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки жовтих оболонок має жовте 
тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки в жовтому тілі є жовтих шарів жовтих оболонок. 

Оболонкова система каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання всіх зелених оболонок та зелених оболонкових мікроканалів зеленого тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів зеленого тіла поділяється 
на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки зелених 
оболонок має зелене тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки в зеленому тілі є зелених 
шарів зелених оболонок. 

Оболонкова система каналів світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла – це 
сукупність і з’єднання усіх світлосяюче-зелених оболонок та світлосяюче-зелених оболонкових 
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мікроканалів світлосяюче-зеленого тіла. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у 
світлосяюче-зеленому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Оболонкова система каналів світлосяюче-зеленого тіла поділяється на оболонкові субсистеми 
та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки світлосяюче-зелених оболонок має 
світлосяюче-зелене тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки у світлосяюче-зеленому тілі є 
світлосяюче-зелених шарів світлосяюче-зелених оболонок. 

Оболонкова система каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання усіх блакитних оболонок та блакитних оболонкових мікроканалів блакитного тіла. 
Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів 
блакитного тіла поділяється на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є 
стільки, скільки блакитних оболонок має блакитне тіло. Субультрасистем існує стільки, 
скільки у блакитному тілі є блакитних шарів блакитних оболонок. 

Оболонкова система каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання всіх бірюзових оболонок та бірюзових оболонкових мікроканалів бірюзового тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів бірюзового тіла поділяється 
на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки бірюзових 
оболонок має бірюзове тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки в бірюзовому тілі є 
бірюзових шарів бірюзових оболонок. 

Оболонкова система каналів синього тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання всіх синіх оболонок та синіх оболонкових мікроканалів синього тіла. Ця система 
каналів знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Оболонкова система каналів синьового тіла поділяється на оболонкові 
субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки синіх оболонок має синє тіло. 
Субультрасистем існує стільки, скільки в синьому тілі є синіх шарів синіх оболонок. 

Оболонкова система каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання всіх бузкових оболонок та бузкових оболонкових мікроканалів бузкового тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів бузкового тіла поділяється 
на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки бузкових 
оболонок має бузкове тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки в бузковому тілі є бузкових 
шарів бузкових оболонок. 

Оболонкова система каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання всіх фіолетових оболонок та фіолетових оболонкових мікроканалів фіолетового тіла. 
Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів фіолетового тіла 
поділяється на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки 
фіолетових оболонок має фіолетове тіло. Субультрасистем стільки, скільки у фіолетовому тілі є 
фіолетових шарів фіолетових оболонок. 

Оболонкова система каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання всіх рожевих оболонок та рожевих оболонкових мікроканалів рожевого тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів рожевого тіла поділяється 
на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки рожевих 
оболонок має рожеве тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки в рожевому тілі є рожевих 
шарів рожевих оболонок. 
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Оболонкова система каналів білого тонкоматеріального тіла – це сукупність і з’єднання 
всіх білих оболонок та білих оболонкових мікроканалів білого тіла. Ця система каналів 
знаходиться і функціонує тільки в білому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Оболонкова система каналів білого тіла поділяється на оболонкові 
субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки білих оболонок має біле тіло. 
Субультрасистем існує стільки, скільки в білому тілі є білих шарів білих оболонок. 

Оболонкова система каналів золотого тонкоматеріального тіла – це сукупність і 
з’єднання всіх золотих оболонок та золотих оболонкових мікроканалів золотого тіла. Ця 
система каналів знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова система каналів золотого тіла поділяється 
на оболонкові субсистеми та субультрасистеми. Субсистем є стільки, скільки золотих 
оболонок має золоте тіло. Субультрасистем існує стільки, скільки в золотому тілі є золотих 
шарів золотих оболонок. 

 
 

СУБСИСТЕМИ ОБОЛОНКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 
Оболонкова субсистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина оболонкової 

системи каналів, яка структурно поєднана з оболонками тонкоматеріальних тіл і функціонує в 
діапазонах електромагнітного спектра окремої оболонки. Утворюється сукупністю і 
з’єднаннями оболонкових мікроканалів окремої оболонки. Скільки існує оболонок, стільки є 
оболонкових субсистем каналів. Розрізняють стільки оболонкових субсистем інформаційно-
енергетичних каналів, скільки існує внутрішніх та зовнішніх оболонок усіх тонкоматеріальних 
тіл та оболонок їхніх структур. Найважливішими є внутрішньооболонкові, 
зовнішньооболонкові субсистеми інформаційно-енергетичних каналів та оболонкові 
субсистеми інформаційно-енергетичних каналів окремих структур. Кожну оболонкову 
субсистему інформаційно-енергетичних каналів можна назвати відповідно до назви оболонки. 
Оболонкова субсистема інформаційно-енергетичних каналів на рівні окремої оболонки 
поділяється на стільки субультрасистем, скільки оболонка має кольорових шарів. 

Субсистеми оболонкової системи кольорових каналів 

Оболонкова субсистема кольорових каналів – це частина оболонкової системи каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями кольорової оболонки, кольорових оболонкових шарів 
оболонок і кольорових оболонкових мікроканалів відповідних шарів оболонок відповідних 
тонкоматеріальних тіл. Розрізняють оболонкові субсистеми червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих каналів. Кожна із цих 
субсистем знаходиться і функціонує у відповідних тонкоматеріальних тілах та поділяється на 
субультрасистеми окремих шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових 
субсистем кольорових каналів, скільки існує кольорових оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема червоних каналів – це частина оболонкової системи червоних 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями червоної оболонки, оболонкових червоних шарів, 
оболонкових червоних мікроканалів червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів оболонок червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого і золотого тіл. Ця субсистема знаходиться у червоному, світлосяюче-
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червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і 
золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих шарів оболонок тонкоматеріальних 
тіл. Є стільки оболонкових субсистем червоних каналів, скільки існує червоних оболонок, 
червоних шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема світлосяюче-червоних каналів – це частина оболонкової системи 
світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-червоної 
оболонки, оболонкових світлосяюче-червоних шарів, оболонкових світлосяюче-червоних 
мікроканалів світлосяюче-червоних, червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів оболонок світлосяюче-червоного, червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. 
Ця субсистема знаходиться у світлосяюче-червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-
оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових 
субсистем світлосяюче-червоних каналів, скільки існує світлосяюче-червоних оболонок, 
світлосяюче-червоних шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема оранжевих каналів – це частина оболонкової системи оранжевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оранжевої оболонки, оболонкових оранжевих 
шарів, оболонкових оранжевих мікроканалів оранжевих, світлосяюче-оранжевих, рожевих, 
білих і золотих шарів оболонок оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і 
золотого тіл. Ця субсистема знаходиться в оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, 
білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих шарів оболонок 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових субсистем оранжевих каналів, скільки існує 
оранжевих оболонок, оранжевих шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина оболонкової 
системи світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-
оранжевої оболонки, оболонкових світлосяюче-оранжевих шарів, оболонкових світлосяюче-
оранжевих мікроканалів світлосяюче-оранжевих, оранжевих, рожевих, білих і золотих шарів 
оболонок світлосяюче-оранжевого, оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл. Ця субсистема 
знаходиться у світлосяюче-оранжевому, оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах, 
поділяється на субультрасистеми окремих шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. Є стільки 
оболонкових субсистем світлосяюче-оранжевих каналів, скільки існує світлосяюче-оранжевих 
оболонок, світлосяюче-оранжевих шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема жовтих каналів – це частина оболонкової системи жовтих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями жовтої оболонки, оболонкових жовтих шарів, 
оболонкових жовтих мікроканалів жовтих, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, зелених, 
світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих шарів оболонок жовтого, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого і золотого тіл. Ця субсистема знаходиться в жовтому, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, 
рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих шарів оболонок 
тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових субсистем жовтих каналів, скільки існує 
жовтих оболонок, жовтих шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема зелених каналів – це частина оболонкової системи зелених 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями зеленої оболонки, оболонкових зелених шарів, 
оболонкових зелених мікроканалів зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, 
рожевих, білих і золотих шарів оболонок зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого і золотого тіл. Ця субсистема знаходиться в зеленому, світлосяюче-



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

16 

зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових 
субсистем зелених каналів, скільки існує зелених оболонок, зелених шарів оболонок і 
тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема світлосяюче-зелених каналів – це частина оболонкової системи 
світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями світлосяюче-зеленої 
оболонки, оболонкових світлосяюче-зелених шарів, оболонкових світлосяюче-зелених 
мікроканалів світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих 
шарів оболонок світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і 
золотого тіл. Ця субсистема знаходиться у світлосяюче-зеленому, зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих шарів 
оболонок тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових субсистем світлосяюче-зелених 
каналів, скільки існує світлосяюче-зелених оболонок, світлосяюче-зелених шарів оболонок і 
тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема блакитних каналів – це частина оболонкової системи блакитних 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями блакитної оболонки, оболонкових блакитних шарів, 
оболонкових блакитних мікроканалів блакитних, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, 
синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів оболонок блакитного, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого 
тіл. Ця субсистема знаходиться у блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на 
субультрасистеми окремих шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових 
субсистем блакитних каналів, скільки існує блакитних оболонок, блакитних шарів оболонок і 
тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема бірюзових каналів – це частина оболонкової системи бірюзових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бірюзової оболонки, оболонкових бірюзових шарів, 
оболонкових бірюзових мікроканалів бірюзових оболонок бірюзового тіла. Ця субсистема 
знаходиться в бірюзовому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих шарів оболонок 
бірюзового тіла. Є стільки оболонкових субсистем бірюзових каналів, скільки існує бірюзових 
оболонок, бірюзових шарів оболонок бірюзового тіла. 

Оболонкова субсистема синіх каналів – це частина оболонкової системи синіх каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями синьої оболонки, оболонкових синіх шарів, оболонкових 
синіх мікроканалів синіх, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів оболонок синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Ця субсистема 
знаходиться в синьому, зеленому, світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. Оболонкових субсистем синіх каналів є стільки, скільки 
синіх існує оболонок, синіх шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема бузкових каналів – це частина оболонкової системи бузкових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями бузкової оболонки, оболонкових бузкових шарів, 
оболонкових бузкових мікроканалів бузкових оболонок бузкового тіла. Ця субсистема 
знаходиться в бузковому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих шарів оболонок 
бузкового тіла. Оболонкових субсистем бузкових каналів є стільки, скільки існує бузкових 
оболонок, бузкових шарів оболонок бузкового тіла. 

Оболонкова субсистема фіолетових каналів – це частина оболонкової системи фіолетових 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями фіолетової оболонки, оболонкових фіолетових 
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шарів, оболонкових фіолетових мікроканалів фіолетових, рожевих, білих і золотих шарів 
оболонок фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Ця субсистема знаходиться у 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми окремих 
шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових субсистем фіолетових каналів, 
скільки існує фіолетових оболонок, фіолетових шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема рожевих каналів – це частина оболонкової системи рожевих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями рожевої оболонки, оболонкових рожевих шарів, 
оболонкових рожевих мікроканалів рожевих оболонок рожевого тонкоматеріального тіла. Ця 
субсистема знаходиться в рожевому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих шарів 
оболонок рожевого тіла. Є стільки оболонкових субсистем рожевих каналів, скільки існує 
рожевих оболонок, рожевих шарів оболонок рожевого тіла. 

Оболонкова субсистема білих каналів – це частина оболонкової системи білих каналів, 
утворена сукупністю і з’єднаннями білої оболонки, оболонкових білих шарів, оболонкових 
білих мікроканалів білих, рожевих і золотих шарів оболонок білого, рожевого і золотого тіл. Ця 
субсистема знаходиться в білому, рожевому і золотому тілах, поділяється на субультрасистеми 
окремих шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. Є стільки оболонкових субсистем білих 
каналів, скільки існує білих оболонок, білих шарів оболонок і тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субсистема золотих каналів – це частина оболонкової системи золотих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями золотої оболонки, оболонкових золотих шарів, 
оболонкових золотих мікроканалів золотих оболонок золотого тіла. Ця субсистема знаходиться 
в золотому тілі, поділяється на субультрасистеми окремих шарів оболонок золотого тіла. Є 
стільки оболонкових субсистем золотих каналів, скільки існує золотих оболонок, золотих шарів 
оболонок золотого тіла. 

Субсистеми оболонкової системи каналів тонкоматеріального тіла 

Оболонкова субсистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина оболонкової 
системи каналів, структурно поєднана з оболонками, функціонує в діапазонах 
електромагнітного спектра оболонок і тонкоматеріального тіла. Утворена сукупністю і 
з’єднаннями оболонок та оболонкових кольорових мікроканалів відповідного 
тонкоматеріального тіла. Ця система каналів знаходиться і функціонує тільки в одному 
тонкоматеріальному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. 
Розрізняють оболонкові субсистеми червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, 
синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Кожна із цих субсистем 
функціонує у своєму тонкоматеріальному тілі. Оболонкова субсистема каналів відповідного 
тонкоматеріального тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Є стільки 
субультрасистем, скільки існує кольорових шарів оболонок і структур одного 
тонкоматеріального тіла. 

Оболонкова субсистема каналів червоного тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана з червоними оболонками червоного 
тіла. Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових червоних мікроканалів червоної 
оболонки червоного тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у червоному тілі, 
а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема 
каналів червоного тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є 
стільки, скільки існує червоних шарів оболонок і структур червоного тіла. 
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Оболонкова субсистема каналів світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла – це 
частина оболонкової системи каналів, структурно поєднана із світлосяюче-червоними 
оболонками світлосяюче-червоного тіла. Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових 
світлосяюче-червоних мікроканалів світлосяюче-червоної оболонки світлосяюче-червоного 
тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
світлосяюче-червоного тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є 
стільки, скільки існує світлосяюче-червоних шарів оболонок і структур світлосяюче-червоного 
тіла. 

Оболонкова субсистема каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана з оранжевими оболонками оранжевого тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових оранжевих мікроканалів оранжевої оболонки 
оранжевого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
оранжевого тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, 
скільки існує оранжевих шарів оболонок і структур оранжевого тіла. 

Оболонкова субсистема каналів світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
частина оболонкової системи каналів, структурно поєднана із світлосяюче-оранжевими 
оболонками світлосяюче-оранжевого тіла. Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових 
світлосяюче-оранжевих мікроканалів світлосяюче-оранжевої оболонки світлосяюче-оранжевого 
тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
світлосяюче-оранжевого тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є 
стільки, скільки існує світлосяюче-оранжевих шарів оболонок і структур світлосяюче-
оранжевого тіла. 

Оболонкова субсистема каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана із жовтими оболонками жовтого тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових жовтих мікроканалів жовтої оболонки 
жовтого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в жовтому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
жовтого тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, 
скільки існує жовтих шарів оболонок і структур жовтого тіла. 

Оболонкова субсистема каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана із зеленими оболонками зеленого тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових зелених мікроканалів зеленої оболонки 
зеленого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в зеленому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів зеленого 
тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, скільки існує 
зелених шарів оболонок і структур зеленого тіла. 

Оболонкова субсистема каналів світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла – це 
частина оболонкової системи каналів, структурно поєднана із світлосяюче-зеленими 
оболонками світлосяюче-зеленого тіла. Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових 
світлосяюче-зелених мікроканалів світлосяюче-зеленої оболонки світлосяюче-зеленого тіла. Ця 
субсистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
світлосяюче-зеленого тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є 
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стільки, скільки існує світлосяюче-зелених шарів оболонок і структур світлосяюче-зеленого 
тіла. 

Оболонкова субсистема каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана з блакитними оболонками блакитного тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових блакитних мікроканалів блакитної оболонки 
блакитного тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
блакитного тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, 
скільки існує блакитних шарів оболонок і структур блакитного тіла. 

Оболонкова субсистема каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана з бірюзовими оболонками бірюзового тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових бірюзових мікроканалів бірюзової оболонки 
бірюзового тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
бірюзового тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, 
скільки існує бірюзових шарів оболонок і структур бірюзового тіла. 

Оболонкова субсистема каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана зі синіми оболонками синього тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових синіх мікроканалів синьої оболонки синього 
тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в синьому тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів синього тіла поділяється 
на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, скільки існує синіх шарів 
оболонок і структур синього тіла. 

Оболонкова субсистема каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана з бузковими оболонками бузкового тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових бузкових мікроканалів бузкової оболонки 
бузкового тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в бузковому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
бузкового тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, 
скільки існує бузкових шарів оболонок і структур бузкового тіла. 

Оболонкова субсистема каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана з фіолетовими оболонками фіолетового тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових фіолетових мікроканалів фіолетової оболонки 
фіолетового тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
фіолетового тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, 
скільки існує фіолетових шарів оболонок і структур фіолетового тіла. 

Оболонкова субсистема каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана з рожевими оболонками рожевого тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових рожевих мікроканалів рожевої оболонки 
рожевого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в рожевому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів 
рожевого тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, скільки 
існує рожевих шарів оболонок і структур рожевого тіла. 

Оболонкова субсистема каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана з білими оболонками білого тіла. Утворена 
сукупністю і з’єднаннями оболонкових білих мікроканалів білої оболонки білого тіла. Ця 
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субсистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з 
усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів білого тіла поділяється на оболонкові 
субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, скільки існує білих шарів оболонок і структур 
білого тіла. 

Оболонкова субсистема каналів золотого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової системи каналів, структурно поєднана із золотими оболонками золотого тіла. 
Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових золотих мікроканалів золотої оболонки 
золотого тіла. Ця субсистема знаходиться і функціонує тільки в золотому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Оболонкова субсистема каналів золотого 
тіла поділяється на оболонкові субультрасистеми. Субультрасистем є стільки, скільки існує 
золотих шарів оболонок і структур золотого тіла. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СУБУЛЬТРАСИСТЕМИ ОБОЛОНКОВОЇ СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ. 
ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ БІОПЛАЗМИ, ФУНКЦІЇ І ЗНАЧЕННЯ 

ОБОЛОНКОВОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 

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

Ключові слова: оболонкова субультрасистема каналів; автономні субультрасистеми 
оболонкової субсистеми каналів; оболонкова субультрасистема кольорових каналів; 
оболонкова субультрасистема каналів тонкоматеріальних тіл, інформаційно-енергетичні 
біоплазми, функції і значення. 

 
Впервые в мире описана ениоанатомия оболочечной субультрасистемы каналов 

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

субультрасистемы оболочечной субсистемы каналов; оболочечная субультрасистема 
цветных каналов; оболочечная субультрасистема каналов тонкоматериальных тел, 
информационно-энергетические биоплазмы, функции и значение. 

 
Enioanathomy of cover channel subultrasystem of human’s subtle bodies is described for the 

first time.  
Key words: cover channel subultrasystem; autonomous subultrasystems of cover channels 

subsystem; cover subultrasystem of color channels; cover subultrasystem of subtle bodies channels, 
informational-energetic bioplasmas, functions and importance.  

 
 

СУБУЛЬТРАСИСТЕМИ ОБОЛОНКОВОЇ СУБСИСТЕМИ КАНАЛІВ 
 
Оболонкова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів – це частина 

оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана зі шарами оболонок тонкоматеріального 
тіла, функціонує в діапазонах електромагнітного спектра кольорових шарів оболонок. 
Утворюється оболонковими кольоровими мікроканалами кольорового шару оболонки. Є 
стільки оболонкових субультрасистем інформаційно-енергетичних каналів, скільки існує 
кольорових шарів оболонок. Розрізняють оболонкові субультрасистеми червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-
зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих 
оболонкових інформаційно-енергетичних мікроканалів та оболонкові субультрасистеми каналів 
тонкоматеріальних тіл. Будь-яка оболонка може мати ці субультрасистеми інформаційно-
енергетичних каналів, якщо у процесі розвитку досягне еніоанатомічної норми. 

Субультрасистеми оболонкової субсистеми кольорових каналів 

Оболонкова субультрасистема кольорових каналів – це частина оболонкової субсистеми 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових кольорових мікроканалів відповідного 
кольорового шару оболонки відповідних тонкоматеріальних тіл. Розрізняють оболонкові 
субультрасистеми червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

22 

жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих каналів. Кожна із цих субультрасистем знаходиться і функціонує у 
відповідних тонкоматеріальних тілах. Є стільки оболонкових субультрасистем, скільки існує 
кольорових шарів оболонок тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема червоних каналів – це частина оболонкової субсистеми 
червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових червоних мікроканалів 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів оболонок червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. 
Ця субультрасистема знаходиться у червоному, світлосяюче-червоному, оранжевому, 
світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. Є 
стільки оболонкових субультрасистем червоних каналів, скільки червоних шарів існує у 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих оболонках тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема світлосяюче-червоних каналів – це частина оболонкової 
субсистеми світлосяюче-червоних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових 
світлосяюче-червоних мікроканалів світлосяюче-червоного, червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів оболонок 
світлосяюче-червоного, червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Ця субультрасистема знаходиться у світлосяюче-
червоному, червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, бузковому, фіолетовому, 
рожевому, білому і золотому тілах. Є стільки оболонкових субультрасистем світлосяюче-
червоних каналів, скільки світлосяюче-червоних шарів існує у світлосяюче-червоних, червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих оболонках 
тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема оранжевих каналів – це частина оболонкової субсистеми 
оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових оранжевих мікроканалів 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого шарів оболонок оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, рожевого, білого і золотого тіл. Ця субультрасистема знаходиться в 
оранжевому, світлосяюче-оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах. Оболонкових 
субультрасистем оранжевих каналів є стільки, скільки оранжевих шарів існує в оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, рожевих, білих і золотих оболонках тіл. 

Оболонкова субультрасистема світлосяюче-оранжевих каналів – це частина 
оболонкової субсистеми світлосяюче-оранжевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями 
оболонкових світлосяюче-оранжевих мікроканалів світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
рожевого, білого і золотого шарів оболонок світлосяюче-оранжевого, оранжевого, рожевого, 
білого і золотого тіл. Ця субультрасистема знаходиться у світлосяюче-оранжевому, 
оранжевому, рожевому, білому і золотому тілах. Оболонкових субультрасистем світлосяюче-
оранжевих каналів є стільки, скільки існує світлосяюче-оранжевих шарів у світлосяюче-
оранжевих, оранжевих, рожевих, білих і золотих оболонках тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема жовтих каналів – це частина оболонкової субсистеми 
жовтих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових жовтих мікроканалів жовтого, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого і золотого шарів оболонок жовтого, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого тіл. Ця 
субультрасистема знаходиться в жовтому, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, зеленому, 
світлосяюче-зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах. Є стільки 
оболонкових субультрасистем жовтих каналів, скільки жовтих шарів існує в жовтих, 
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оранжевих, світлосяюче-оранжевих, зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, 
рожевих, білих і золотих оболонках тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема зелених каналів – це частина оболонкової субсистеми 
зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових зелених мікроканалів 
зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого шарів 
оболонок зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, бузкового, рожевого, білого і золотого 
тіл. Ця субультрасистема знаходиться в зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
бузковому, рожевому, білому і золотому тілах. Є стільки оболонкових субультрасистем зелених 
каналів, скільки зелених шарів існує в зелених, світлосяюче-зелених, бірюзових, бузкових, 
рожевих, білих і золотих оболонках тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема світлосяюче-зелених каналів – це частина оболонкової 
субсистеми світлосяюче-зелених каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових 
світлосяюче-зелених мікроканалів світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, бузкового, 
рожевого, білого і золотого шарів оболонок світлосяюче-зеленого, зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого і золотого тіл. Ця субультрасистема знаходиться у світлосяюче-
зеленому, зеленому, бірюзовому, бузковому, рожевому, білому і золотому тілах. Є стільки 
оболонкових субультрасистем світлосяюче-зелених каналів, скільки світлосяюче-зелених 
шарів існує у світлосяюче-зелених, зелених, бірюзових, бузкових, рожевих, білих і золотих 
оболонках тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема блакитних каналів – це частина оболонкової субсистеми 
блакитних каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових блакитних мікроканалів 
блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого і золотого шарів оболонок блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, 
бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Ця 
субультрасистема знаходиться у блакитному, зеленому, світлосяюче-зеленому, бірюзовому, 
синьому, бузковому, фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. Є стільки оболонкових 
субультрасистем блакитних каналів, скільки блакитних шарів існує у блакитних, зелених, 
світлосяюче-зелених, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих 
оболонках тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема бірюзових каналів – це частина оболонкової субсистеми 
бірюзових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових бірюзових мікроканалів 
бірюзових шарів оболонки бірюзового тіла. Ця субультрасистема знаходиться в бірюзовому 
тілі. Є стільки оболонкових субультрасистем бірюзових каналів, скільки бірюзових шарів існує 
в бірюзових оболонках бірюзового тіла. 

Оболонкова субультрасистема синіх каналів – це частина оболонкової субсистеми синіх 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових синіх мікроканалів синього, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і 
золотого шарів оболонок синього, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Ця субультрасистема знаходиться в 
синьому, зеленому, світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, синьому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому тілах. Оболонкових субультрасистем синіх каналів є 
стільки, скільки синіх шарів існує в синіх, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих оболонках тіл. 

Оболонкова субультрасистема бузкових каналів – це частина оболонкової субсистеми 
бузкових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових бузкових мікроканалів 
бузкових шарів оболонки бузкового тіла. Ця субультрасистема знаходиться в бузковому тілі. Є 
стільки оболонкових субультрасистем бузкових каналів, скільки бузкових шарів існує в 
бузкових оболонках бузкового тіла. 
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Оболонкова субультрасистема фіолетових каналів – це частина оболонкової субсистеми 
фіолетових каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових фіолетових мікроканалів 
фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів оболонок фіолетового, рожевого, білого і 
золотого тіл. Ця субультрасистема знаходиться у фіолетовому, рожевому, білому і золотому 
тілах. Є стільки оболонкових субультрасистем фіолетових каналів, скільки фіолетових шарів 
існує у фіолетових, рожевих, білих і золотих оболонках тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема рожевих каналів – це частина оболонкової субсистеми 
рожевих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових рожевих мікроканалів 
рожевих шарів оболонки рожевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться в рожевому тілі. Є 
стільки оболонкових субультрасистем рожевих каналів, скільки рожевих шарів існує в рожевих 
оболонках рожевого тіла. 

Оболонкова субультрасистема білих каналів – це частина оболонкової субсистеми білих 
каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових білих мікроканалів білого, рожевого і 
золотого шарів оболонок білого, рожевого і золотого тіл. Ця субультрасистема знаходиться в 
білому, рожевому і золотому тілах. Оболонкових субультрасистем білих каналів є стільки, 
скільки білих шарів існує в білих, рожевих і золотих оболонках тонкоматеріальних тіл. 

Оболонкова субультрасистема золотих каналів – це частина оболонкової субсистеми 
золотих каналів, утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових золотих мікроканалів золотих 
шарів оболонки золотого тіла. Ця субультрасистема знаходиться в золотому тілі. Є стільки 
оболонкових субультрасистем золотих каналів, скільки золотих шарів існує в золотих 
оболонках золотого тіла. 

Субультрасистеми оболонкової субсистеми каналів тонкоматеріальних тіл 

Оболонкова субультрасистема каналів тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з відповідною оболонкою та її 
кольоровими шарами, функціонує в діапазонах електромагнітного спектра шарів оболонки і 
тонкоматеріального тіла. Утворена сукупністю і з’єднаннями оболонкових кольорових 
мікроканалів відповідного шару відповідної оболонки відповідного тонкоматеріального тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться та функціонує тільки в одному тонкоматеріальному тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки оболонкових 
субультрасистем каналів тонкоматеріального тіла, скільки існує кольорових шарів оболонок 
структур одного тонкоматеріального тіла і тонкоматеріальних тіл. У деяких тонкоматеріальних 
тілах розрізняють оболонкові субультрасистеми червоного, світлосяюче-червоного, 
оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, 
бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого шарів однієї 
оболонки. 

Оболонкова субультрасистема каналів червоного тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з червоною оболонкою та її червоними 
шарами червоного тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових червоних мікроканалів 
червоного шару червоної оболонки червоного тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в червоному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем каналів червоного тіла, скільки існує червоних 
шарів червоних оболонок структур червоного тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми 
внутрішніх червоних оболонок, зовнішніх червоних оболонок і червоних оболонок окремих 
структур червоного тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів світлосяюче-червоного тонкоматеріального 
тіла – це частина оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана із світлосяюче-
червоною оболонкою та її світлосяюче-червоними шарами світлосяюче-червоного тіла. Це 
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сукупність і з’єднання оболонкових світлосяюче-червоних мікроканалів світлосяюче-червоного 
шару світлосяюче-червоної оболонки світлосяюче-червоного тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-червоному тілі, а своїми мікроканалами 
з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем каналів 
світлосяюче-червоного тіла, скільки існує світлосяюче-червоних шарів світлосяюче-червоних 
оболонок структур світлосяюче-червоного тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми 
внутрішніх світлосяюче-червоних оболонок, зовнішніх світлосяюче-червоних оболонок і 
світлосяюче-червоних оболонок окремих структур світлосяюче-червоного тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів оранжевого тонкоматеріального тіла – це 
частина оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з оранжевою оболонкою та її 
оранжевими шарами оранжевого тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових оранжевих 
мікроканалів оранжевого шару оранжевої оболонки оранжевого тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в оранжевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем каналів оранжевого тіла, скільки 
існує оранжевих шарів оранжевих оболонок структур оранжевого тіла. Розрізняють оболонкові 
субультрасистеми внутрішніх оранжевих оболонок, зовнішніх оранжевих оболонок та 
оранжевих оболонок окремих структур червоного тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального 
тіла – це частина оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана із світлосяюче-
оранжевою оболонкою та її світлосяюче-оранжевими шарами світлосяюче-оранжевого тіла. Це 
сукупність і з’єднання оболонкових світлосяюче-оранжевих мікроканалів світлосяюче-
оранжевого шару світлосяюче-оранжевої оболонки світлосяюче-оранжевого тіла. Ця 
субультрасистема знаходиться і функціонує тільки у світлосяюче-оранжевому тілі, а своїми 
мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем 
каналів світлосяюче-оранжевого тіла, скільки існує світлосяюче-оранжевих шарів світлосяюче-
оранжевих оболонок структур світлосяюче-оранжевого тіла. Розрізняють оболонкові 
субультрасистеми внутрішніх світлосяюче-червоних оболонок, зовнішніх світлосяюче-
оранжевих оболонок і світлосяюче-оранжевих оболонок окремих структур світлосяюче-
оранжевого тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів жовтого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана зі жовтою оболонкою та її жовтими 
шарами жовтого тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових жовтих мікроканалів жовтого 
шару жовтої оболонки жовтого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
жовтому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
оболонкових субультрасистем каналів жовтого тіла, скільки існує жовтих шарів жовтих 
оболонок структур жовтого тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми внутрішніх жовтих 
оболонок, зовнішніх жовтих оболонок і жовтих оболонок окремих структур жовтого тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів зеленого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана зі зеленою оболонкою та її зеленими 
шарами зеленого тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових зелених мікроканалів зеленого 
шару зеленої оболонки зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
зеленому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
оболонкових субультрасистем каналів зеленого тіла, скільки існує зелених шарів зелених 
оболонок структур зеленого тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми внутрішніх 
зелених оболонок, зовнішніх зелених оболонок і зелених оболонок окремих структур зеленого 
тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
– це частина оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана із світлосяюче-зеленою 
оболонкою та її світлосяюче-зеленими шарами світлосяюче-зеленого тіла. Це сукупність і 
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з’єднання оболонкових світлосяюче-зелених мікроканалів світлосяюче-зеленого шару 
світлосяюче-зеленої оболонки світлосяюче-зеленого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки у світлосяюче-зеленому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем каналів світлосяюче-зеленого тіла, 
скільки існує світлосяюче-зелених шарів світлосяюче-зелених оболонок структур світлосяюче-
зеленого тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми внутрішніх світлосяюче-зелених 
оболонок, зовнішніх світлосяюче-зелених оболонок і світлосяюче-зелених оболонок окремих 
структур світлосяюче-зеленого тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів блакитного тонкоматеріального тіла – це 
частина оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з блакитною оболонкою та її 
блакитними шарами блакитного тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових блакитних 
мікроканалів блакитного шару блакитної оболонки блакитного тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки у блакитному тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем каналів блакитного тіла, скільки 
існує блакитних шарів блакитних оболонок структур блакитного тіла. Розрізняють оболонкові 
субультрасистеми внутрішніх блакитних оболонок, зовнішніх блакитних оболонок і  блакитних 
оболонок окремих структур блакитного тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів бірюзового тонкоматеріального тіла – це 
частина оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з бірюзовою оболонкою та її 
бірюзовими шарами бірюзового тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових бірюзових 
мікроканалів бірюзового шару бірюзової оболонки бірюзового тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки в бірюзовому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем каналів бірюзового тіла, скільки 
існує бірюзових шарів бірюзових оболонок структур бірюзового тіла. Розрізняють оболонкові 
субультрасистеми внутрішніх бірюзових оболонок, зовнішніх бірюзових оболонок і бірюзових 
оболонок окремих структур бірюзового тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів синього тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана зі синьою оболонкою та її синіми 
шарами синього тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових синіх мікроканалів синього шару 
синьої оболонки синього тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в синьому 
тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки оболонкових 
субультрасистем каналів синього тіла, скільки існує синіх шарів синіх оболонок структур 
синього тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми внутрішніх синіх оболонок, зовнішніх 
синіх оболонок і синіх оболонок окремих структур синього тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів бузкового тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з бузковою оболонкою та її бузковими 
шарами бузкового тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових бузкових мікроканалів 
бузкового шару бузкової оболонки бузкового тіла. Ця субультрасистема знаходиться і 
функціонує тільки в бузковому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами 
каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем каналів бузкового тіла, скільки існує бузкових 
шарів бузкових оболонок структур бузкового тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми 
внутрішніх бузкових оболонок, зовнішніх бузкових оболонок і бузкових оболонок окремих 
структур бузкового тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів фіолетового тонкоматеріального тіла – це 
частина оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з фіолетовою оболонкою та її 
фіолетовими шарами фіолетового тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових фіолетових 
мікроканалів фіолетового шару фіолетової оболонки фіолетового тіла. Ця субультрасистема 
знаходиться і функціонує тільки у фіолетовому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма 
системами каналів. Є стільки оболонкових субультрасистем каналів фіолетового тіла, скільки 
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існує фіолетових шарів фіолетових оболонок структур фіолетового тіла. Розрізняють 
оболонкові субультрасистеми внутрішніх фіолетових оболонок, зовнішніх фіолетових оболонок 
і фіолетових оболонок окремих структур фіолетового тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів рожевого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з рожевою оболонкою та її рожевими 
шарами рожевого тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових рожевих мікроканалів рожевого 
шару рожевої оболонки рожевого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
рожевому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
оболонкових субультрасистем каналів рожевого тіла, скільки існує рожевих шарів рожевих 
оболонок структур рожевого тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми внутрішніх 
рожевих оболонок, зовнішніх рожевих оболонок і рожевих оболонок окремих структур 
рожевого тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів білого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана з білою оболонкою та її білими шарами 
білого тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових білих мікроканалів білого шару білої 
оболонки білого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в білому тілі, а 
своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки оболонкових 
субультрасистем каналів білого тіла, скільки існує білих шарів білих оболонок структур білого 
тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми внутрішніх білих оболонок, зовнішніх білих 
оболонок і білих оболонок окремих структур білого тіла. 

Оболонкова субультрасистема каналів золотого тонкоматеріального тіла – це частина 
оболонкової субсистеми каналів, структурно поєднана зі золотою оболонкою та її золотими 
шарами золотого тіла. Це сукупність і з’єднання оболонкових золотих мікроканалів золотого 
шару золотої оболонки золотого тіла. Ця субультрасистема знаходиться і функціонує тільки в 
золотому тілі, а своїми мікроканалами з’єднується з усіма системами каналів. Є стільки 
оболонкових субультрасистем каналів золотого тіла, скільки існує золотих шарів золотих 
оболонок структур золотого тіла. Розрізняють оболонкові субультрасистеми внутрішніх 
золотих оболонок, зовнішніх золотих оболонок і золотих оболонок окремих структур золотого 
тіла. 

Інформаційно-енергетичні біоплазми оболонкової системи каналів 

Універсальна, універсально-специфічні, специфічні та високоспецифічні життєві 
інформаційно-енергетичні біоплазми утворюються в зовнішньоструктурній і 
внутрішньоструктурних сітках субультраканалів оболонкових мікроканалів. При цьому кожний 
оболонковий мікроканал транспортує специфічні інформації, мікрочастки, світло та енергії 
відповідних діапазонів електромагнітного спектра до сіток субультраканалів, у яких 
утворюються життєві інформаційно-енергетичні біоплазми. В оболонковій системі кожного 
тонкоматеріального тіла утворюються універсальна, універсально-специфічні, специфічні та 
високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми. Потрібно мати на увазі, що ці 
біоплазми в повному своєму інформаційному змісті і характері функціонують тільки в тому 
тілі, в якому вони утворюються. Ці біоплазми можуть бути використані іншими тілами за 
посередництвом процесів ідентифікації, трансформації, декодування та кодування. 

Функції і значення оболонкової системи каналів 

Функції оболонкової системи каналів – це інформаційно-енергетична специфічна 
діяльність оболонкової системи каналів.  

Оболонковій системі каналів властиві ті самі функції, що й каналовій системі (див. стор. 42–
44), відмінність тільки в тому, що вона найбільша і приймає найбільшу кількість інформацій, 
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мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій та біоплазм з 
інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища. Оболонкова система функціонує в 
безпосередньому контакті з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища, 
внутрішніми середовищами тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла, що важливо враховувати 
при застосуванні еніомедичних технологій лікування, регенерації, реабілітації і рекондиції та 
розпрацюванні еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших 
еніотехнологій розвитку внутрішніх і зовнішніх оболонок, оболонок окремих структур й 
оболонкової системи каналів тонкоматеріальних тіл. Функції оболонкової системи і функції 
оболонок допомагають розкрити значення оболонкової системи каналів (див. Том 1, стор. 155–
156). 

Без оболонкової системи каналів неможливо досягнути повного інформаційно-
енергетичного очищення тонкоматеріальних тіл. Оболонкова система каналів має найбільше 
найкоротших шляхів виведення з тонкоматеріальних тіл біопатогенних, неідентичних,  
нехарактерних і використаних інформаційно-енергетичних матерій. Тому ці шляхи потрібно 
використовувати під час інформаційно-енергетичного очищення тонкоматеріальних тіл. 
Використання найкоротших шляхів не спричиняє негативних наслідків, унеможливлює 
переміщення біопатогенних інформаційно-енергетичних матерій відгалуженнями мікроканалів 
і зводить до максимально можливого мінімуму залишок біопатогенних інформаційно-
енергетичних матерій у тонкоматеріальних тілах. 

Значення оболонкової системи каналів у тому, що вона: 
♦ здійснює найбільші об’єми інформаційно-енергетичних взаємообмінів з 

інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища, внутрішніх 
середовищ тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла 

♦ вміщує найбільшу кількість інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-
енергетичних матерій, біоплазм і субстанцій усіх ідентичних людині діапазонів 
електромагнітного спектра 

♦ транспортує найбільшу кількість інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм і 
субстанцій 

♦ має найбільше коротких шляхів від внутрішніх середовищ тіл і їхніх структур до 
зовнішнього середовища для інформаційно-енергетичних взаємообмінів, 
інформаційно-енергетичного очищення та збалансування інформаційно-
енергетичних потенціалів тонкоматеріальних тіл 

♦ уможливлює загальне і всеохопне інформаційно-енергетичне очищення 
тонкоматеріальних тіл у всіх діапазонах електромагнітного спектра, що потрібно 
враховувати під час проведення еніопсихічної, еніопсіанатомічної, еніофізіологічної, 
еніомолекулярної та інших еніотерапевтичних технологій лікування, регенерації, 
реабілітації і рекондиції людини 

♦ має найбільшу кількість альтернативних шляхів безперервного інформаційно-
енергетичного забезпечення відповідних еніоструктур тонкоматеріальних тіл 

♦ має більшість оболонкових мікроканалів в системі каналів, усіх автономних системах 
каналів, великих і середніх каналах. Наприклад, у сушумні, іді, пінгалі і чакрах на 
один чакровий шар мікроканалів припадає два оболонкові шари мікроканалів, у 
зіркових каналах на один шар чакрових мікроканалів – шість шарів оболонкових 
мікроканалів, а в меридіанах – тільки оболонкові шари меридіанових мікроканалів. 
Таке співвідношення оболонкових мікроканалів з іншими мікроканалами вимагає в 
процесі розвитку системи каналів приділяти особливу увагу оболонковій системі 
каналів, що збалансовуватиме функціонування всіх автономних систем каналів 
тонкоматеріальних тіл 
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♦ її необхідно використовувати в різних еніотерапевтичних технологіях лікування, 
регенерації, реабілітації і рекондиції, в еніопедагогічних технологіях виховання, 
навчання, розвитку і тренування людини, в еніопсихічних технологіях розвитку і 
вдосконалення психічних та ПСІ-феноменальних властивостей, особливостей та 
здібностей людини, в еніофізіологічних технологіях відновлення, розвитку, 
вдосконалення і збалансування функцій та функціональних можливостей людини, її 
тіл, клітин, тканин, органів і систем організму, в еніомолекулярних технологіях для 
профілактики і попередження мутацій клітин та біопатогенного молекулярного 
розвитку фізичного тіла, а також може ефективно використовуватися духовною 
еніопедагогікою, валеологією, соціологією, спортом вищих досягнень, здоровим 
способом життя та іншими дисциплінами для позитивного вирішення проблем з 
різних аспектів життя людини тощо. 

Продовження у випуску 94(160) 
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Р.Т. ДОВБУШ 
 

ДЕЯКІ ВИЗНАЧНІ ДАТИ ЛИСТОПАДА 
 

1 листопада – День вегана. Перше вегетаріанське товариство було утворено в 1847 році 
в Англії, проте саме вегетаріанство традиційно було пов’язане з народом стародавньої Індії. 
Навіть на сьогоднішній день індійці складають понад 70 відсотків вегетаріанського населення 
світу. Міжнародний день вегана відзначається щорічно 1 листопада. Саме цього дня в 1994 році 
Веганское співтовариство відзначало своє 60-річчя. Вегани є строгими вегетаріанцями, вони не 
тільки виключають зі свого раціону м’ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного 
походження – яйця, молоко, мед. Вегани не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни і шовку, і не 
користуються продуктами, які тестували на тваринах. 

1-4 листопада – трагічна дата в житті українського народу. У 1937 р. в Карельському 
урочищі Сандармох «з нагоди двадцятої річниці Великої Жовтневої соціалістичної 
революції» було знищено близько 1200 представників еліти української нації. Серед 
убитих – священик з Ватикану, який збирав дані про порушення прав людини в Радянському 
Союзі, сотні вихідців з України, зокрема митці Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, 
Марко Вороний, Валер’ян Підмогильний, професори-історики Олександр Бадан-Яворенко, 
Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, письменник та міністр освіти УНР Антін 
Крушельницький. Всього ж за 15 місяців масового терору в 1937-1938 рр. в СРСР були кинуті 
до в’язниці або депортовані понад 2 млн. осіб, з них – 682000 розстріляно. 

8 листопада – День рентгенолога. Лікарі-рентгенологи відзначають своє професійне 
свято 8 листопада. Ця дата з 1895 року є днем, коли Вільгельм Конрад Рентген, проводячи 
черговий експеримент, відкрив «Х»-промені. Це стало приводом до розвитку рентгенології – 
абсолютно нового тоді напрямку в діагностиці, медицині та науці. 

Рентгенолог – відповідальна і дуже важлива лікарська професія, в якій високі технології 
тісно взаємопов'язані з кваліфікацією і досвідом. Адже від достовірної постановки діагнозу 
залежить ефективність будь-якого виду терапії, а значить, здоров'я і життя пацієнта. 

12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day), 
з’явився в календарі завдяки Глобальної коаліції проти дитячої пневмонії. Так називається 
об’єднання міжнародних, урядових, неурядових та місцевих організацій, науково-дослідних і 
навчальних інститутів, фондів і громадян-активістів. Коаліція прагне залучити до проблеми 
пневмонії увагу державних діячів, фахівців охорони здоров’я та потенційних донорів. 

Одним з інструментів, що допомагають досягненню цієї мети, став Всесвітній день 
боротьби з пневмонією. У цей день установи охорони здоров’я організовують профілактичні 
заходи, проводять медичні огляди. Крім того, безліч волонтерів розповідають людям про 
пневмонії і сполучених з нею ризиками, роздають інформаційні листівки та буклети. 

У 2009 році Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з ЮНІСЕФ оголосили 
«Глобальний план дій по профілактиці пневмонії і боротьбі з нею». Мета цього плану – 
активізація боротьби з пневмонією за допомогою комбінованих заходів щодо захисту дітей, 
профілактики та лікування хвороби. 

Саме діти страждають від пневмонії в першу чергу. Це захворювання є головною 
причиною смертності неповнолітніх у всьому світі. Щорічно воно забирає життя 1,4 мільйона 
дітей у віці до п’яти років. Це більше, ніж СПІД, малярія і кір разом узяті. 
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Пневмонія поширена повсюдно, але найбільше від неї страждають діти в Південній Азії і 
в Африці. Втім, цю хворобу можна попередити за допомогою досить простих заходів, 
наприклад імунізації і гарного харчування. Тому особливо важливо періодично нагадувати 
світові про пневмонії і спонукати людей до дій. Здатних зупинити хворобу: до поширення 
інформації, до взаємодії з органами влади, до пожертвувань на імунізацію. 

 
13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих. 13 листопада 1745 р. у Франції 

народився Валентин Гаюї – відомий педагог, що заснував в Парижі і Петербурзі декілька шкіл і 
підприємств для сліпих. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я саме ця подія 
лягла в основу вибору дати Міжнародного дня сліпих. 

До XVIII століття світ не знав навчальних закладів для сліпих. Основна маса сліпих – 
жебраки, тільки невелика кількість з них є об’єктом опіки з боку церкви та держави. 
Відповідно, не існувало ні теорії, ні досвіду залучення незрячих до систематичних знань і до 
суспільно-корисної праці. Проте і серед сліпих з давніх часів були відомі люди, які своїми 
здібностями в найрізноманітніших сферах людської діяльності змогли досягти високих 
результатів інтелектуального розвитку. Історично відомо: сліпий давньогрецький філософ Дідім 
Олександрійський (308-395 рр.) на початку першого тисячоліття винайшов спеціальний спосіб 
письма для незрячих: на покритих воском дощечках, тонкої паличкою він писав текст і вільно 
розрізняв ці написи за допомогою дотику. 

 
14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом та День ендокринолога були 

введені в 1991 році Міжнародною діабетичною федерацією (International Diabetes Federation) і 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (World Health Organization) у відповідь на загрозу 
зростання захворювання на діабет у всьому світі.  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2000 році на Землі проживало 150 
мільйонів діабетиків. Цукровий діабет був описаний в I ст. н. е.. римськими лікарями Цельсом і 
Аретом, які відзначали у деяких хворих рясне сечовиділення, надмірну спрагу і втрату ваги. У 
XVII ст. англійський лікар Томас Вілліс помітив, що у пацієнтів з такими симптомами сеча має 
солодкуватий смак. Пізніше, в XIX ст., було встановлено, що у тонкій кишці відбувається 
перетворення крохмалю в глюкозу, яка потім надходить з кровоносного русла в печінку, де і 
відкладається у формі глікогену. 

У січні 1922 року молодий канадський вчений Фредерік Бантінг (Frederick Banting) 
вперше в історії врятував життя, зробивши ін’єкцію інсуліну 14-річному хлопчикові, що 
страждав важкою ювенільною формою цукрового діабету. Замість того, щоб отримати патент 
на інсулін і згодом казково розбагатіти, Бантінг передає всі права Торонтському університету. 
Надалі права на виробництво інсуліну перейшли до Канадської ради з медичних досліджень, і в 
кінці 1922 року новий препарат з’явився на ринку ліків. 

З 2007 року Всесвітній день боротьби з діабетом проводиться під егідою ООН. 14 
листопада було вибрано в зв’язку з тим, щоб увічнити заслуги Ф. Бантінга, який народився 14 
листопада 1891 року. 

Довгі століття люди не знали засобів для боротьби з цією хворобою, і діагноз «цукровий 
діабет» не залишав пацієнтові ніякої надії не тільки на одужання, але і на життя: без інсуліну – 
цього гормону, що забезпечує засвоєння тканинами глюкози, хворий організм існувати не може 
і приречений на повільне згасання. 
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Відкриття Фредеріка Бантінга і його колеги Чарльза Беста (Charles Best) врятувало життя 
мільйонам людей. І хоча цукровий діабет і до цього дня невиліковний, завдяки інсуліну люди 
навчилися тримати цю хворобу під контролем. 

У 1923 р. визнаючи перші великі досягнення XX ст. в області біохімії і медицини. 
Бантінгу і Маклеоду (Macleod) була присуджена Нобелівська премія. Заслуги Беста були 
проігноровані, що надзвичайно зачепило Бантінга, і він добровільно вручив половину 
своєї Нобелівської премії Бесту. 

У жовтні 1989 року була прийнята Сент-Вінсентська декларація щодо покращення якості 
допомоги особам з цукровим діабетом і розроблена програма її реалізації в Європі. Подібні 
програми існують у більшості країн світу. 

Тривалість життя пацієнтів збільшилась, вони перестали помирати безпосередньо від 
цукрового діабету. Успіхи діабетології останніх десятиліть дозволяють оптимістично дивитися 
на вирішення проблем, спричинених діабетом. 

 
16 листопада, субота – Міжнародний день терпимості (толерантності). Чи відомо 

Вам, що довготерпеливий краще хороброго, і пануючий над собою самим, ліпший від 
завойовника міста? Про це написано в Притчах Соломонових, глава 16, вірш 32. Міжнародний 
день терпимості (толерантності) був оголошений ЮНЕСКО в листопаді 1995 року з нагоди 50-
річного ювілею цієї організації і відзначається щорічно 16 листопада. 16 листопада 1995 року 
держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію принципів терпимості. В 1996 році Генеральна 
Асамблея запропонувала державам-членам щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний 
день толерантності, приурочивши до нього відповідні заходи, орієнтовані як на навчальні 
заклади, так і на широку громадськість. Тепер відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/95. 

Кожен з нас повинен прагнути підтримувати принципи терпимості, плюралізму, 
взаємної поваги та мирного співіснування. Ми повинні бути завжди готові усувати стереотипи і 
спотворені уявлення і виступати на захист жертв дискримінації. У цей Міжнародний день 
терпимості давайте підтвердимо ідею про те, що різноманіття, втілене в думках, віруваннях і 
діях, є цінним даром, а не загрозою, і будемо прагнути до створення більш терпимих громад, в 
житті яких вкорениться цей основоположний ідеал. 

 
16 листопада 1784 р. відбулося урочисте відкриття медичного факультету у складі 

відновленого згідно з патентом Імператора Йозефа II Львівського університету. Відкриття 
Університету відбулося в приміщенні колишнього монастиря ордену Тринітаріїв, який був 
розміщений між нинішніми вулицями Театральною та Краківською. До Університету відійшов 
також костел ордену Тринітаріїв, на фундаментах якого згодом було побудовано нині діючу 
Преображенську церкву. Для навчання студентів медичного факультету було створено великий 
анатомічний музей, хімічну лабораторію та університетську бібліотеку. Клінічною базою 
медичного факультету служив госпіталь Св. Лазаря (нині вул. Коперніка), в якому практикував 
протомедик Галичини, керівник Львівського медичного колегіуму Андреас Крупіньскі. 

 
17 листопада – Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій. У жовтні 2005 р., 

згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, третю неділю листопада оголошено 
Всесвітнім днем пам’яті жертв дорожньо-транспорних аварій. Це міжнародне подія покликана 
привернути увагу всіх людей планети до сумного факту: у всьому світі в результаті дорожньо-
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транспортних пригод щодня гине більше трьох тисяч чоловік і близько 100 тисяч отримують 
серйозні травми. Велика частина із загиблих і постраждалих – молодь. Мета Всесвітнього дня 
пам’яті жертв дорожньо-транспортних аварій полягає в тому, щоб вшанувати пам’ять жертв 
дорожньо-транспортних пригод та висловити співчуття членам їх сімей, а також ще раз 
нагадати урядам держав та відповідальним організаціям про необхідність забезпечити безпеку 
дорожнього руху для всіх громадян. Близько 1,25 мільйона чоловік щорічно вмирають в 
результаті дорожньо-транспортних пригод. Дорожньо-транспортні травми є провідною 
причиною смерті серед молодих людей, віком 15-29 років. 90% смертельних випадків у світі на 
дорогах відбуваються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, навіть якщо ці країни 
мають приблизно половину автомобілів в світі. Половина з тих, хто помирає на дорогах світу є 
«уразливими учасниками дорожнього руху»: пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти. За 
прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2020 року травматизм в результаті 
дорожніх аварій може стати третьою основною причиною загибелі або каліцтв. 

Генеральна Асамблея ООН навесні 2014 року проголосила перше «Десятиріччя 
боротьби за безпеку на шляхах протягом 2011-2020 років», метою якого є зниження кількості 
випадків смертей та травмувань внаслідок дорожньо-транспортних пригод в усьому світі. 
Країни за цей період мають позбутись п’яти головних факторів ризику, таких як 
невикористання ременів безпеки та дитячих утримуючих пристосувань, захисних шоломів, 
вживання алкоголю водіями транспортних засобів, перевищення швидкості, відсутність 
належної шляхової інфраструктури. Особливу увагу належить приділити потребам найбільш 
уразливих груп учасників дорожнього руху. Витрати країн у зв’язку з ДТП становлять близько 
4% від їх валового національного продукту. Вірогідність смерті під час ДТП можливо знизити 
при правильному використанні ременів безпеки – на 60%, при обов’язковому використанні 
спеціальних сидінь для дітей – на 35%. Шоломи дозволяють уникнути смертельних і тяжких 
травм голови на 45%. Виконання законів, регулюючих вживання водіями алкогольних напоїв, 
дає змогу зменшити кількість ДТП з цієї причини на 20%. При зниженні середньої швидкості 
руху на 1 км/годину аварій стає на 2% менше. Впровадження простих і низькозатратних 
інженерних заходів на шляхах дозволяє врятувати від загибелі тисячі людей. 

 
17 листопада – Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби 

легень. (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day) відзначається з ініціативи 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Хронічна обструктивна хвороба легень 
(ХОЗЛ) – загальна назва для ряду захворювань , при яких спостерігається стійке порушення 
руху повітряного потоку з легких. Використовувані спочатку терміни «хронічний бронхіт» та 
«емфізема» більше не вживаються, вони включені в поняття ХОЗЛ. 

За оцінками ВООЗ, хронічними обструктивними захворюваннями легень страждають 
210 мільйонів чоловік. Майже 90% випадків смерті від ХОЗЛ відбувається в країнах з низьким і 
середнім рівнем доходу. 

Основні причини розвитку хвороби – тютюновий дим, забруднення повітря, контакт з 
випарами хімічних речовин. ХОЗЛ невиліковна, але правильне лікування дозволяє уповільнити 
розвиток хвороби. За прогнозами лікарів, якщо найближчим часом не будуть вжиті заходи з 
профілактики цього захворювання, загальна смертність від ХОЗЛ за десять років зросте більш 
ніж на 30%. 

У рамках Всесвітнього дня боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень 
робляться глобальні кроки щодо підвищення обізнаності про ХОЗЛ і поліпшенню допомоги 
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пацієнтам. У цей день у всьому світі фахівці охорони здоров’я проводять медичні обстеження, 
профілактичні та інформаційні заходи. Одне з важливих місць займають різні акції, спрямовані 
на боротьбу з курінням. На сьогоднішній день ХОЗЛ посідає четверте місце за рівнем 
смертності на нашій планеті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
близько 50 мільйонів людей у світі живуть з цим захворюванням, і майже 3 мільйони щороку 
вмирають з його вини. Згідно з прогнозами, до 2030 року – хвороба стане третьою причиною 
смерті у світі. За статистикою, ХОЗЛ страждають від 1% до 6% населення України. 

Недавні дослідження показали, що від 25% до 50% людей з клінічно значущим ХОЗЛ не 
знають про свою хворобу. Тим не менш, наявність у людини ХОЗЛ визначається простим 
дихальним тестом – спірометрією. 

ХОЗЛ – це захворювання, якому притаманне порушення циркуляції повітряного потоку 
в легенях і, як наслідок, зниження функції легенів. У 80% випадків причиною стає куріння, а 
також забруднення повітря, вплив хімічних речовин і пилу. Основними проявами хвороби є 
хронічний кашель, відходження мокроти і задишка, яка посилюється при фізичному 
навантаженні. Раннє виявлення ХОЗЛ дає можливість запобігти подальшому погіршенню 
функції легень. Сьогодні існує адекватна терапія, яка може допомогти людям на всіх етапах 
хвороби відчувати себе краще і жити більш активним життям. А завдяки ряду соціальних 
ініціатив, пацієнти в Україні; мають можливість отримати вичерпну інформацію про 
захворювання і доступ до сучасних лікарських засобів. 

Так, вже 5 років в Україні працює соціальна програма «Оранж Кард», створена для 
підвищення доступності сучасних ефективних лікарських засобів для терапії хронічних 
захворювань, у тому числі ХОЗЛ. 

 
20 листопада – Всесвітній день дитини. Людство зобов’язане дати дитині найкраще – 

Декларація ООН про права дитини. У всьому світі, в середньому жінка народжує приблизно 
6,89 дітей. Найвищий рівень народжуваності в Нігері, де жінки народжують в середньому 7,58 
дітей. Найнижчий в Сінгапурі – 0,8 дитини на одну жінку. Яка б не була розумна і талановита 
дитина, вона все ж потребує дорослу опіку й увагу, турботу, любов, захист і постійну 
підтримку. Ми люди і зовсім нелюдяно відмовляти нашим дітям у всьому цьому, особливо 
враховуючи ті реалії, які вперто супроводжують нас у нашому непростому світі. 

Свято – Всесвітній день дитини виникло в середині минулого століття, а саме в 1954 
році, коли Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй затвердила свою резолюцію № 
836 (IX), рекомендувавши всім країнам відзначати цей день, починаючи з 1956-го року. У  
колишньому СРСР, а зараз і в багатьох суверенних державах, виник Міжнародний день захисту 
дітей, який відзначається 1 червня. Пізніше, 20 листопада 1959-го року прийняли «Декларацію 
прав дитини». Потім, в 1989-му році, також 20 листопада всесвітнім співтовариством була 
прийнята «Конвенція прав дитини» та питання з єдиної для всіх датою святкування цього дня 
було вирішено само собою. Тепер в офіційних документах всесвітньої організації об’єднаних 
націй фігурує саме ця дата. 

Метою святкування Всесвітнього дня дитини є привернення уваги широкої 
громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованим на практичну 
реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Відзначається 
щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 (ІХ). Актуальність 
проблем дитинства залишається високою, на жаль і до цього дня. Численні заходи та дії, навіть 
на законодавчому рівні, не в змозі повністю вирішити весь комплекс цих проблем, так як вони 
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лежать швидше в моральній площині людського світогляду. Однак завдяки постійним 
загальним зусиллям і заходам, що вживаються, йде успішне сприяння підвищенню активності у 
вирішенні безлічі з існуючих і виникаючих проблем нашого підростаючого покоління. 

Дуже характерно, що саме 20 листопада відзначають своє професійне свято «День 
педіатра» і дитячі лікарі, які поклали на себе вирішення проблем здоров’я наших дітей. 

 
20 листопада – Міжнародний день педіатра. Дитячі лікарі почали відзначати своє 

професійне свято з 1954 року. Його святкують у 130 країнах світу. 
Для усіх батьків найголовніше, щоб їхня дитина росла здоровою. І саме педіатр з першої 

миті життя малюка починає за це дбати. Саме від цього лікаря залежить здоров'я малечі. Та 
робота дитячого лікаря полягає не тільки в лікуванні. Саме педіатр допомагає батькам зберегти 
здоров'я малечі. З ним радяться, як правильно доглядати за дитиною, підтримувати дитячий 
організм здоровим і оберігати від усіляких захворювань. 

Педіатрія – галузь у медичній науці, головним завданням якої є збереження або 
повернення здоров'я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений 
життєвий потенціал. 

 
21 листопада – Міжнародний день відмови від куріння (No smoking Day). Щорічно в 

більшості країн світу відзначається в третій четвер листопада. Він був встановлений 
Американським онкологічним товариством (American Cancer Society) в 1977 р., а заснований 
ВООЗ як міжнародний в 1988 році. Заходи цього дня присвячені питанням зниження тютюнової 
залежності.  

Цей День – прекрасна можливість для тих, хто палить, дізнатися – чому і наскільки 
просто залишити це. Справа в тому, що залежності від паління не існує. Те, що курець 
тягнеться за наступною цигаркою – є комплекс специфічних процесів, які відбуваються в 
організмі людини, яка палить. Нікотин – алкалоїд пиридинового ряду. Він діє як слабке 
знеболювальне всього 18 хвилин після викуреної сигарети. Потім курець починає більш 
яскраво відчувати той процес, коли організм очищується від чадного, вуглекислого газу та 
інших непотрібних йому з’єднань, виводячи їх за рахунок внутрішнього механізму обміну 
речовин. Всього з димом через легені в нього потрапляє близько 500 сполук, включаючи азот, 
аміак, смоли, солі важких металів, залишкові речовини, що виникли при згорянні, а час 
виведення надлишків залежить від ступеня їх проникнення в організм і займає період від 
кількох годин до кількох днів. Поганий жарт з людиною грають його власні причинно-
наслідкові зв’язки, які формуються настільки варіативно, що у кожного вони буквально 
унікальні. Біологічна нейронна мережа безпомилково сигналізує курцю про те, що організму не 
так добре, він відхилився від норми і отруєний, а в причинно-наслідкових зв’язках 
виробляється правило ігнорування цієї обставини – моменту, що процес нормалізації проходить 
в штатному режимі і йому нема про що хвилюватися. 

Фізичний організм людини генетично запрограмований на життя. Коли виникають 
загрози – він працює з ними, щоб нівелювати їх небезпеку для свого подальшого успішного 
функціонування. Інша справа – психологія і ті широкі можливості, які відкриті перед нами. На 
жаль, ми здатні обманювати життя і рідко дозволяємо собі відмовлятися від цього, вважаючи за 
краще виробляти альтернативні основній сигнальній системі прості рефлекси. Перенавчання 
нейронної пам’яті вимагає елементарної уваги, деякого часу і доступно кожному. 
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Нарешті боротьба з цією згубною звичкою набуває цілком конкретних обрисів, адже ще 
буквально кілька десятиліть тому не можна було просунутися далі простих слів. Виною цьому 
було практично непробивне лобі тютюнових виробників і їх елементарна жадібність. 

Статистика ВООЗ дуже сумна. Епідемія тютюнопаління в 20 столітті забрала з життя 
понад 100 мільйонів людей. У XXI столітті ця цифра може вирости на порядок. Близько 63% 
всіх смертей на землі відбувається через неінфекційні захворювання. Тютюнопаління в цій 
страшній статистиці займає стійку позицію лідера. 

Метою Дня відмови від паління є активні дії по сприянню у зниженні поширення 
шкідливої тютюнової залежності. Це включає в себе боротьбу проти тютюнопаління в усіх 
прошарках суспільства і в першу чергу в середовищі лікарів і медичного персоналу. Широке 
інформування суспільства про шкідливий і згубний вплив тютюну на здоров’я курця і 
оточуючих його людей здатне позитивно вплинути на самосвідомість безлічі курців. Завдяки 
хорошій обізнаності населення про шкоду куріння для здоров’я та доступних методах 
позбавлення від цієї шкідливої звички багато громадян прагнуть позбутися згубної нікотинової 
залежності. 

Деякі люди не усвідомлюють всієї тяжкості наслідків від вживання тютюну для свого 
здоров’я і здоров’я своїх дітей. У більшості випадків це є результатом відсутності переконливої 
інформації з даної теми, а так само наслідки інформаційної протидії з боку тютюнових 
компаній. У зв’язку з цим ВООЗ та ряд міжнародних громадських та медичних організацій, 
пропонують урядам країн, що приєднуються до цієї боротьби захищати політику своєї 
суспільної охорони здоров’я від будь-яких інтересів тютюнової промисловості, прийняття 
податкових і цінових заходів по скороченню попиту на тютюнові вироби, законодавчий захист 
своїх співгромадян від впливу тютюнового диму. Крім того пропонуються прямі державні 
регуляторні дії з контролю над складом тютюнових виробів і їх публічного оприлюднення. 
Заходи з регулювання маркування та упаковки тютюнових виробів, з метою попередження 
людей про небезпеку цієї шкідливої звички. Заборона стимулювання продажів і реклами, а 
також можливості спонсорства тютюнових компаній. Повсюдне надання кваліфікованої 
допомоги тим, хто вирішив позбутися від цієї шкідливої звички. 

 
23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. Цей День щорічно відзначається в 

Україні в четверту суботу листопада. В Україні відзначається загальнонаціональна хвилина 
мовчання та акція «Запали свічку пам’яті», присвячена вшануванню пам’яті жертв Голодомору 
1932-1933 рр. Пам’ятні заходи також проводяться у багатьох країнах світу.  

У квітні 2010 року ПАРЄ ухвалила постанову, в якій привітала рішення Української 
влади встановити національний день пам'яті жертв голодоморів, та закликає владу інших 
постраждалих країн встановити аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму. 
Частина українських істориків та громадських діячів вважає за доцільне відзначення четвертої 
суботи листопада як «Дня пам'яті жертв Голодомору». На сьогодні в Україні на юридичному та 
законодавчому рівні статус «Голодомор» має лише геноцид 1932–1933 рр. Події 1921–1923 рр. 
та 1946–1947 рр. кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого наразі не 
доведено, а отже, від вживання слова «голодомори» в множині нівелюється поняття 
Голодомору 1932–1933 рр. як геноциду. Також, вживання поняття «голодомори» у множині  
часто є причиною критики з боку світової спільноти та опонентів, і є приводом для невизнання 
Голодомору як геноциду Українського народу. Оскільки Голодомор 1932–1933 рр. є власною 
назвою геноциду українського народу. 
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ХРОНІКА 
У листопаді 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

 
ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 

 
30 річчям 

Біду Роксолану Юріївну 
Шостак Тетяну Андріївну 
Гавриша Романа Ярославовича 
Адамович Олену Олександрівну 

 
35 річчям 

Пасічник Мар’яну Андріївну 
 

40 річчям 
Сегедій Лідію Ігорівну 
Пшика Романа Степановича 
Маріну Володимира Нуцувича 
Подолюк Марію Василівну 
 

45 річчям 
Орел Марію Глібівну 
 

50 річчям 
Бевз Оксану Володимирівну 
Колач Тетяну Степанівну 
 

55 річчям 
Пришко Зоряну Романівну 
Хомишина Володимира Павловича 
Моту Оксану Миколаївну 
 

60 річчям 
Мисловську Ірину Сергіївну 
 

65 річчям 
Шумлянського Ігоря Володимировича 
Любінця Олега Володимировича 
Томківа Василя Михайловича 
Залецького Миколу Павловича 
 

70 річчям 
Личковського Едуарда Івановича 
Садового Ігоря Степановича 

 

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

 
Хроніка листопада. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

1 листопада 150 років від дня народження Олександра Васильовича Леонтовича, 
фізіолога. У 1893 р. закінчив Київський університет. У 1898–1913 рр. – викладач 
сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту. У 1900 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Новые данные о кожном чувстве». У Відні і Ростоку 
знайомився з фізіологічними лабораторіями. Від 1913 р. – завідувач кафедри фізіології 
Московського сільськогосподарського інституту. У 1929 р. був обраний академіком ВУАН. Від 
1936 р. – завідувач відділу Інституту клінічної фізіології АН УРСР. В 1939 р. отримав почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». Основні наукові роботи присвячені фізіології і 
гістології вегетативної нервової системи. Розробив оригінальний метод фарбування 
метиленовим синім і фіксації нервових структур, за допомогою якого виявив автономне 
периферичне нервове сплетення («сплетення Леонтовича»). Був одним із авторів підручника 
для ВНЗ «Вариационная статистика» (1938). Висунув гіпотезу про нейрон як джерело змінного 
електричного струму, розробляв питання регенерації нервової системи. Помер у Москві 15 
грудня 1943 р. на 75 році життя. 

1 листопада 75 років від дня народження Івана Олександровича Баклицького, пси-
холога. У 1975 р. закінчив філософський факультет Київського університету. У 1976–1985 рр. – 
молодший науковий співробітник Львівського відділення Інституту економіки; у 1985–1993 рр. 
– асистент кафедри педагогіки та психології ЛДУ; в 1993–1994 рр. – доцент кафедри; у 1996–
2000 рр. – завідувач кафедри, одночасно, в 1994–1996 рр. заступник декана філософського 
факультету Львівського університету. Наукові інтереси пов’язані з проблемою формування 
особистості фахівця-психолога, психологічної діагностики, консультуванням та психологією 
здоров’я. Автор близько 85 праць. 

3 листопада 125 років від дня народження Андрія Романовича Шуринка, лікаря-
хірурга. У 1925 р. закінчив Київський медичний інститут. Під час німецько-радянської війни 
1941–1945 рр. – військовий хірург. Нагороджений орденами і медалями СРСР. У 1953–1968 рр. 
завідувач кафедри хірургії й ортопедії дитячого віку. У 1955 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Методика исследования болевых признаков у детей при хронических аппендицитах и 
её анатомо-физиологическое обоснование». Автор понад 60 праць, присвячених хірургії 
шлунково-кишкового тракту, гнійно-септичним захворюванням, вродженим вадам розвитку. 
Отримав вчене звання професора і почесне звання «Заслуженого діяча науки і техніки УРСР». 
У 1968 р. – професор-консультант кафедри. Помер 14 січня 1969 р. на 75 році життя. 

6 листопада 95 років від дня народження Анатолія Миколайовича Зелінського, 
організатора охорони здоров’я. Учасник німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 
Нагороджений орденами і медалями СРСР. У 1950 р. закінчив Вінницький медичний інститут. 
У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1970–1987 рр. перший заступник міністра 
охорони здоров’я УРСР. У 1973 р. отримав вчене звання доцента. Заслужений лікар УРСР, 
завідувач кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. Наукові праці присвячені 
організації лікувально-профілактичної допомоги населенню, підготовці керівних кадрів 
охорони здоров’я.  

9 листопада 70 років від дня народження Михайла Бобинця. Народився в Закарпатській 
області в селянській родині. Закінчив Міжгірське медичне училище у 1969 р., два роки служив 
в лавах РА, поступив на медичний факультет Ужгородського університету. Отримав диплом 
лікаря-невропатолога, працював викладачем Міжгірського медичного училища і лікарем ЦРЛ. 
Навчався в клінічній ординатурі при кафедрі неврології №2 КІУЛ (1984–1986), отримав 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

39 

сертифікат лікаря-невропатолога вищої кваліфікаційної категорії. Працював в Мукачеві. Від 
2004 р. – Голова Українського лікарського товариства Словаччини. 

10 листопада 115 років від дня народження Терентія Яковича Калініченка, акушера-
гінеколога. У 1934 р. закінчив Харківський медичний інститут. У 1936 р. працював директором 
Харківського фармацевтичного інституту. У 1938–1945 рр. працював заступником наркома 
охорони здоров’я УРСР. У 1941 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював асистентом 
кафедри акушерства і гінекології. У 1945 р. отримав вчене звання доцента. Обраний 
завідувачем кафедри акушерства і гінекології. У 1945–1953 рр. – директор Київського 
медичного інституту, у 1953–1961 рр. – завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2. Автор 
близько 70 наукових праць, присвячених проблемам безпліддя у жінок, застосуванню гормонів 
в акушерстві та гінекології. Нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер 10 жовтня  
1961 р. на 57 році життя. 

10 листопада 80 років від дня народження Валентини Олександрівни Калібабчук, 
хіміка. У 1961 р. закінчила хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. 
Шевченка. У 1961–1970 рр. працювала в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН 
УРСР: інженер, молодший науковий співробітник. У 1970–1985 рр. – доцент Київського 
вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. У 1983 р. 
захистила докторську дисертацію. У 1985–1990 рр. – професор кафедри неорганічної хімії 
Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Від 1991 р. – завідувач кафедри загальної хімії. Від 
1995 р. – академік АН ВШ України, Соросівський професор (1996). Від 1990 р. працювала в 
Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця (1990–1999), а з 1999 р. – 
завідувач кафедри. Головний напрямок наукових досліджень – синтез та фізико-хімічні 
властивості координаційних сполук біметалів з біолігандами і розробка на їх основі нових 
сучасних матеріалів та лікарських засобів. Автор понад 300 наукових праць, в т. ч. 3 
монографій, підручника, 5 навчальних посібників. В.О. Калібабчук – член Президії 
Українського хімічного товариства, член Президії секції «Хімія та хімічна технологія» при 
НАН України. Нагороджена грамотами Міністерства ВСО СРСР, України. 

12 листопада 80 років від дня народження Михайла Федоровича Коструби, біолога. У 
1961 р. закінчив біологічний факультет Львівського університету. У 1961–1969 рр. – лаборант. 
У 1971 р. закінчив аспірантуру Інституту землеробства і тваринництва західних областей УРСР. 
Захистив кандидатську дисертацію. У 1971-2007 рр. – доцент кафедри мікробіології, від 2007 р. 
– доцент природничого коледжу Львівського університету. Наукові інтереси пов’язані з 
промисловою мікробіологією, екологією мікроорганізмів. Автор близько 70 наукових праць. 
Член товариства мікробіологів України. 

14 листопада 205 років від дня народження Миколи Іларіоновича Козлова, анатома. У 
1833 р. закінчив медичний факультет Казанського університету, а в 1837 р. – Дерптський 
університет зі ступенем доктора медицини після захисту дисертації на тему «О сочетанных 
опухолях». Удосконалювався у Відні, Цюріху, Парижі. Від 1841 р. – професор анатомії. Один із 
засновників медичного факультету Київського університету і перший завідувач кафедри 
анатомії (1841–1844), патологічної анатомії (1845–1853). Викладав патологію, фармакологію, 
патологічну хімію, історію медицини. Заснував патологоанатомічний музей при Київському 
університеті. Одним із перших в Росії ввів гістологічний аналіз для визначення сутності 
хворобливих процесів. Наукові праці присвячені анатомії і військовій медицині. Упродовж 30 
років редагував «Военно-медицинский журнал». Помер 10 жовтня 1882 р., проживши майже 75 
років.  

15 листопада 95 років від дня народження Михайла Дем’яніва, лікаря стоматолога.  
Народився в Калуші Івано-Франківської області в патріотичній сім’ї. Наприкінці Другої 
світової війни виїхав в Прагу, згодом у Відень, а потім – в Німеччину. У 1949 р. закінчив 
вивчати дентистику в Тюбінгенському університету. У 1953 р. переїхав у Пфорцгайм, розпочав 
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приватну стоматологічну практику. Створив потужну клініку, де лікувалися хворі з усієї 
Європи. Виявився щедрим меценатом української науки і культури. Помер передчасно 27 
травня 1993 р. на 69 році життя. 

17 листопада 90 років від дня народження Сергія Степановича Кирилюка, хіміка. У 
1952 р. закінчив хімічний факультет Львівського університету. У 1952–1953 рр. – майстер-
технолог гальванічного цеху Львівського заводу, у 1953 р. – асистент кафедри фізичної і 
колоїдної хімії Львівського політехнічного інституту, у 1953–1965 рр. – асистент курсу 
фізколоїдної хімії кафедри біохімії Львівського медичного інституту; у 1965–1966 рр. – 
асистент, а у 1966–1967 рр. – доцент кафедри фізичної і колоїдної хімії, одночасно декан 
фармацевтичного факультету (1969–1972); у 1977–1987 рр. – завідувач кафедри фізичної і 
колоїдної хімії; у 1987–1999 рр. – доцент кафедри біонеорганічної та фізколоїдної хімії 
Львівського медичного університету. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Физико-химический анализ некоторых проводящих ток неводных систем и исследование 
электролитической диссоциации образующихся в них соединений». У 1967 р. отримав вчене 
звання доцента. Працював над проблемою утворення електролітних біологічно активних 
речовин та інгібіторів корозії металів. Автор близько 120 наукових праць, в т. ч. 6 авторських 
свідоцтв на винаходи. У 1979 р. отримав срібну медаль ВДНГ СРСР. Підготував 1 кандидата 
наук. Помер 1 травня 2007 р. на 78 році життя. 

19 листопада 160 років від дня народження Миколи Петровича Трінклера, хірурга. 
Народився в Петербурзі. У 1884 р. закінчив Харківський університет. У 1899 р. захистив 
докторську дисертацію. Працював професором кафедри хірургічної патології. У 1905–1920 рр. 
–завідувач факультетської хірургічної клініки Харківського університету; у 1921–1925 рр. –
професор Харківського медичного інституту. Створив одну із кращих в країні клініку, мав 
великий світовий авторитет. Автор майже 80 наукових праць з різних проблем хірургії, 
опрацював спосіб дренування мозкових шлуночків, одним із перших у світі застосував 
рентгентерапію в онкології. Підготував групу кваліфікованих хірургів. Написав монографію 
«Основи сучасного лікування ран». Володів 12 мовами, був художником і музикантом, 
засновником Харківського музичного товариства. У роки УНР заснував і редагував російською 
мовою журнал «Врачебное дело». Помер у 1925 р. на 66 році життя. 

19 листопада 60 років від дня народження Олександри Володимирівни Прокопів, 
педіатра. У 1982 р. закінчила педіатричний факультет ЛДМІ. У 1982–1983 рр. – лікар-інтерн; у 
1983-2000 рр. – лікар-ординатор дитячої інфекційної лікарні Львова; у 2000-2004 рр. – асистент 
кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського медичного університету. У 2000 р. захистила 
кандидатську дисертацію, у 2005 р. отримала вчене звання доцента, у 2009 р. – захистила 
докторську дисертацію. Наукові дослідження присвячені вивченню локальних механізмів 
захисту, патогенетичних особливостей сучасної дифтерії. Автор 120 наукових праць, в т. ч. 
монографії, 3 патентів. 

21 листопада 95 років від дня народження Романа Кисілевського. Народився в Івано-
Франківську. Середню освіту здобув у філії Української Академічної гімназії у Львові. Медичні 
студії розпочав у Львові на медичних фахових курсах. У 1950 р. закінчив навчання в 
Ерлянгенському університеті, захистив дисертацію. В цьому ж році емігрував у США, 
упродовж 1 року проходив інтершип в Патерсоні та 3-річну резидентуру в Монтклері і госпіталі 
в Клівленді. У 1953–1955 рр. служив лікарем в американській армії. У 1959 р. розпочав 
лікарську практику в Блумфілді. Член УЛТПА в Нью-Йорку. Родина Кисілевських є щедрими 
меценатами українських культурних програм. Помер 19 серпня 2003 р. 

25 листопада 85 років від дня народження Миколи Івановича Ганущака, хіміка-
органіка. У 1957 р. закінчив хімічний факультет Чернівецького університету. У 1957–1959 рр. – 
учитель та інспектор шкіл Хотинського району Чернівецької області. У 1961 р. закінчив 
аспірантуру. У 1962–1963 рр. старший науковий співробітник, у 1963–1965 рр. – старший 
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викладач, у 1965–1976 рр. – доцент, у 1976–1977 рр. – професор кафедри органічної хімії 
Чернівецького університету. У 1977-2003 рр. завідувач кафедри органічної хімії Львівського 
університету; у 2003-2007 рр. – професор кафедри органічної хімії. Наукові інтереси: реакції 
ароматичних солей діазонію з ненасиченими сполуками і синтез на їхній основі нових речовин. 
Автор близько 470 праць, в т. ч. 40 авторських свідоцтв. Керівник 15 кандидатських, 
консультант – 2 докторських дисертацій. Був членом спеціалізованої ради НУ «Львівська 
політехніка», членом редакційних колегій низки журналів. Помер 24 липня 2007 р. на 73 році 
життя. . 

26 листопада 85 років від дня народження Олександра Йосиповича Міляновського, 
акушер-гінеколога. У 1960 р. закінчив Київський медичний інститут. Був учнем І.Т. Шевченка 
та М.С. Бакшеєва. У 1981 р. захистив докторську дисертацію. У 1985–1989 рр. – професор 
кафедри акушерства і гінекології №1 Київського медичного інституту. Від 1989 р. до 1991 р. -
завідувач кафедри онкології. Був автором понад 170 наукових праць, в т.ч. 7 монографій, 
навчального посібника. Праці відзначені медалями ВДНГ СРСР та УРСР. Основний напрямок 
наукових досліджень – діагностика і лікування передракових і ракових захворювань жіночих 
геніталій. Помер 16 лютого 1991 р. на 57 році життя. 

27 листопада 130 років від дня народження Дмитра Лавріновича Горбенка. Народився 
на Катеринославщині (тепер Дніпропетровська область). Закінчив Катеринославську духовну 
семінарію, згодом – медичний факультет університету Св. Володимира. Служив у царському 
війську, під час І Світової війни потрапив до німецького полону, після звільнення повернувся в 
Україну. Брав активну участь у визвольних змаганнях 1918 р. У 1918 р. в Кременчуці був 
заарештований «ЧК», але з часом відпущений. Працював у складі місії в справах колишніх 
військовополонених в Австрії. У 1920 р. був у Відні. У 1921 р. повернувся в Україну і був 
заарештований Кам’янець-Подільською «ЧК». Разом з дружиною виїхав до Харкова для 
боротьби з епідеміями. До 1923 р. працював у Кам’янець-Подільському повіті. Пізніше отримав 
посаду асистента хірургічного відділення Українського державного клінічного туберкульозного 
інституту, ординатора тубдиспансеру 1-ї Центральної поліклініки Південної залізниці. 6 
листопада 1933 р. транспортний відділ ДПУ УРСР заарештував Дмитра Лавріновича за ст. 54–
11 КК УРСР, але 25 лютого 1934 р. справу припинено. Проживав у Харківській області. 26 
лютого 1938 р. секретно-політичний відділ УДБ УНКВС по Харківській області його 
заарештував «за участь у антирадянській націоналістичній терористичній організації». За 
офіційними даними помер від серцевого нападу 13 квітня 1938 р. За іншими даними був 
розстріляний. Реабілітований військовою прокуратурою КВО 25 січня 1954 р. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ, 
Г.В. ЛАВРИК 

 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ КАМАЄВ 

До 115-річчя від дня народження 
 

Михайло Федорович Камаєв народився 
4 листопада 1904 р. в с. Осколець Старо-
Оскольського повіту Курської губернії в 
селянській родині. У 1923 р. Михайло Камаєв 
закінчив середню школу і поступив на 
медичний факультет Воронезького 
університету, який закінчив у травні 1928 р. З 
серпня 1928 р. по серпень 1934 р. М.Ф. 
Камаєв працював завідувачем дільничної 
лікарні та лікарем-хірургом с. Знаменське 
Ястребковського району Курської області. З 
серпня 1934 р. по січень 1937 р.  М.Ф. Камаєв 
працював завідувачем хірургічного відділу і 
головним лікарем міської лікарні м. Усмань 
Воронезької області. З січня 1937 р. по липень 
1941 р. М.Ф. Камаєв працював асистентом 
хірургічної клініки Воронезького державного 
медичного інституту. 

У 1940 р. М.Ф. Камаєв захистив 
кандидатську дисертацію на тему 

«Обезвоживание оперированных больных и борьба с ним». 
На початку німецько-радянської війни 1941–1945 рр. служив командиром 

медроти і провідним хірургом 398 МСБ 194 СД, допомагав пораненим воякам в битвах у 
районі Єльні, Вязьми, на підступах до Москви. В грудні 1941 р. під час боїв під 
Серпуховим отримав важке поранення і лікувався в госпіталях Москви та Воронежу до 
червня  
1942 р.  

Після одужання на посаді ст. інспектора-хірурга керував організацією та 
допомогою в польових і евакогоспіталях Воронезького, а згодом – Першого 
Українського фронту. В той самий час займався підготовкою і перепідготовкою 
військових хірургів. Згодом забезпечував хірургічну допомогу під час боїв на Курській 
дузі, звільненні Києва, Львівсько-Сандомирській операції, Зависленсько-Одерській, 
Берлінській, Дрезденській, Празькій операціях. 

Після завершення війни у листопаді 1945 р. М.Ф. Камаєв демобілізувався у званні 
підполковника медслужби. В грудні 1945 р. зарахований на посаду асистента кафедри 
факультетської хірургії Одеського медичного інституту, якою керував проф. М. П. 
Соколовський. У 1946–1954 рр. працював доцентом цієї ж кафедри. 

11 лютого 1954 р. захистив докторську дисертацію на тему «Влияние химических 
и биологических антисептиков на регенеративные процессы соединительной ткани в 
раневом очаге». В тому ж році отримав вчене звання професора. В серпні 1954 р. за 
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конкурсом обраний завідувачем кафедри факультетської хірургії Дніпропетровського 
медичного інституту. 

З 26 серпня 1960 р. М.Ф. Камаєв за конкурсом був обраний на посаду завідувача  
кафедри факультетської хірургії педіатричного факультету ЛДМІ. 

У 1955–1956 рр. М.Ф. Камаєв  працював деканом медичного факультету 
Львівського державного медичного інституту. Вчений був керівником НСТ, керівником 
філософського семінару для професорів, членом правління обласного наукового 
товариства хірургів, членом правління обласного товариства травматологів і ортопедів. 

Діапазон хірургічної активності вченого був великим: лікування ран, опіків, 
пластична хірургія, хірургія органів черевної порожнини; лікування лімфостазу. 

Вчений був автором/співавтором близько 155 наукових та навчально-методичних 
праць, в тому числі 2 монографій. Він підготував 3 докторів: А.А. Трошкова, В.Н. 
Четверикову, В.А. Орлика та 13 кандидатів наук. 

У липні 1973 р. вчений був звільнений у зв’язку з виходом на пенсію і 
переведений на посаду консультанта кафедри. 

Михайло Федорович Камаєв був нагороджений 4 орденами та 7 медалями СРСР. 
В червні 1985 р. М.Ф. Камаєв був звільнений з посади завідувача кафедри. В тому 

ж році він помер на 81 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Камаев Михаил Федорович (до 70-летия со дня рождения) // Клиническая хирургия. – 

1975. – №4. — С. 80-81. 
2. Львівський державний медичний інститут / за ред. М. Павловського, І. Даценко, Л. 

Петрух. – Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [Камаєв Михайло]. – С. 207. 
3. Основні напрямки в розвитку діяльності Львівського медичного інституту. – Львів : 

ЛДМІ, 1960. – С. 133-135. 
4. Павловський М. Камаєв Міхаїл Фьодоровіч / М. Павловський, С. Різничок // 

Зіменковський Б.С. Професори Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького: 1784–2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Є.О. КОРНІЛОВА 

 
НЕСТОР МАКСИМОВИЧ МАКСИМÓВИЧ-АМБОДИК 

До 275-річчя від дня народження 
 

(Псевдонім «Амбодик» походить від латинського 
ambodic – «двічі скажи»; ввічливе нагадування, що 
прізвище і по батькові особи тотожні). 

Нестор Максимович Максимóвич – 
видатний український і російський вчений-
енциклопедист, один із основоположників 
російського акушерства, ботаніки та 
фітотерапії народився 7 листопада 1744 р. в с. 
Веприк (нині Гадяцького району Полтавської 
області) в сім’ї священика, настоятеля церкви 
Успіння Богородиці в Гадяцькому полку. 
Отримав домашню початкову освіту, 
навчався в Київській духовній академії, яку 
закінчив у 1768 р. У 1769 р. вступив до 
Петербурзької медичної школи морського 
госпіталю. За особливою стипендією з фонду 
княгині Є.Д. Голіциної-Кантемир був 
відряджений на медичний факультет 
Страсбурзького університету. Провчився 4,5 
роки і 26 вересня 1775 р. захистив докторську 
дисертацію на тему: «Про печінку людини». 
Упродовж 1776 р. Н.М. Амбодик-
Максимович знайомився з німецькими 
клініками, слухав лекції, удосконалював 
знання з німецької мови. У вересні 1776 р. 
повернувся в Росію, витримав іспит в 
Медичній колегії і отримав право 
практикувати в якості молодшого лікаря 
Петербурзького адміралтейського та 
сухопутнього госпіталів. Одночасно почав 

викладати предмет «акушерство», читаючи лекції в лікарських школах при госпіталях. 
У 1777 р. Н. Максимовича знову направили за кордон для поглиблення знань з 

акушерства. Після повернення з відрядження він був призначений викладачем школи при 
крондштадському адміралтейському госпіталі для читання лекцій з фізіології, медико-
хірургічної практики та лікарських рослин. 10 травня 1781 р. Нестора Максимовича призначили 
професором акушерства (сповивального мистецтва) в Санкт-Петербурзьку акушерську школу. 
В жовтні 1782 р. він став першим в Росії викладачем, що отримав звання професора 
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акушерства. У 1784 р. Петербурзьку школу реформували в Сповивальне училище, а в 1786 р. в 
Сповивальний інститут. Н. Максимович читав в інституті сповивальну справу і був звільнений 
від роботи в госпітальних школах. 

Н. Максимович запровадив наочні методи викладання, першим в Росії почав проводити 
заняття на акушерському фантомі і застосував його для вивчення механізму нормальних і 
патологічних пологів, а також для навчання різним акушерським прийомам і операціям. 

Фантом жіночого тазу з дерев’яною лялькою-дитиною, прямі і вигнуті сталеві щипці з 
дерев’яними держаками були виготовлені за його власними моделями та малюнками. Широке 
застосування отримав запропонований вченим метод масажу матки на кулаці з метою її 
скорочення, що попереджує післяпологову кровотечу. 

У 1784-1786 рр. Н.М. Максимович опублікував перше керівництво «Искусство 
повивання или наука о бабьичем деле» в 6 частинах з чудовим атласом. Це керівництво (893 с.) 
«за повнотою, науковістю, сучасністю і оригінальністю» (В.С.Груздєв) вважалося до середини 
XIX ст. кращим посібником для лікарів і акушерів. 

Першим в Росії описав асинклітичне встановлення головки плоду. Одним із перших в 
Росії запровадив у практику накладання щипців при операціях. Максимович був прихильником 
вичікувальної тактики при пологах. Н.М. Максимовичу належить пріоритет в створенні 
медичної термінології російською мовою. У 1780 р. був опублікований «Словарь медико-
хирургический на латинском и российском языках собраный». У 1783 р. надрукований 
«Анатомо-физиологический словарь на российском, латинском и французком языках, с кратким 
описанием сих». 

 

Своєрідною енциклопедією медичних знань є велика праця Н.М. Максимовича 
«Врачебное веществословие или описание целительных растений» (1783–1788). Частина 5 
книги «Искусство повивания, или наука о бабьичем деле» (1784–1786) фактично є першим 
керівництвом з педіатрії. Вчений створив проект розвитку акушерської освіти в Росії, але він не 
був реалізований при його житті. 
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Вчений надрукував книгу «Энциклопедия питания и врачевание, составленная личным 
лекарем Её Императорского величества Екатерины II в 1784 г. профессором Н. Амбодиком». 

В 1795 р. побачила світ нова книга Н.М. Максимовича «Первоначальные основания 
ботаники, руководствующие к познанию растений». У 1795–1804 рр. – «Новый ботанический 
словарь на российском, латинском и немецком языках». 

Окрім акушерства та медицини Нестор Максимович займався геральдикою. У 1811 р. в 
Імператорській друкарні Санкт-Петербурга вийшла його книга «Избраные емблемы и символы 
на российском, латинском, французком, немецком и английском языках объяснённые, прежде в 
Амстердаме, а потом во граде св. Петра 1788 года, с приумножением изданным Статским 
Советником Нестором Максимовичем Амбодиком» 

Не дивлячись на свої заслуги перед наукою, Н.М. Максимович з невідомих причин у віці 
54 роки припинив викладацьку діяльність і почав працювати консультантом при пологовому 
відділенні Калінкінської лікарні до самої смерті 5 серпня 1812 р. на 68 році життя. 

Невдячні колеги, учні, пацієнти не залишили пам’яті про місце вічного спочинку 
Великого Лікаря. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ПТУХА 
До 135-річчя від дня народження 

 
Михайло Васильович Птуха народився 7 

листопада 1884 р. у м. Остер Чернігівської 
області. Поступив на юридичний факультет 
Петербурзького університету, який закінчив  у 
1910 р. Був залишений в університеті на 
кафедрі політичної економії і статистики. 
Поглиблював свої знання в Берліні та Лондоні 
(1914–1915). У 1913–1916 рр. працював 
приват-доцентом Петербурзького універ-
ситету. В 1916–1918 рр. викладав політичну 
економію та статистику в Пермському 
університеті. У 1917–1918 рр. працював 
деканом юридичного факультету Пермського 
університету. У 1918 р. переїхав до Києва. У 
1919–1930 рр. працював у Київському 
інституті народного господарства, водночас, у 
1919–1931 рр. – у Київському  
кооперативному інституті; у 1931–1934 рр. 

працював у  Текстильному інституті, водночас у 1931–1932 рр. – в  Інституті спиртової 
промисловості; у 1934–1936 рр. – в Інституті харчової промисловості, а в  1936–1937 рр. 
– в Інституті шкіряної промисловості.  

У 1917 р. М.В. Птуха став магістром політичної економії та статистики, у 1934 р. 
– доктором економічних наук. 

Водночас М.В. Птуха працював в АН УРСР: у 1919–1928 рр. – секретарем 
Соціально-економічного відділу, у 1919–1938 рр. – директором Інституту демографії, 
1940–1950 рр. – завідувачем відділу статистики Інституту економіки, водночас у 1941–
1942 рр. – старшим науковим співробітником Інституту суспільних наук в м. Уфі; 
головою Відділу суспільних наук (1944–1950), водночас працював старшим науковим 
співробітником Інституту економіки АН СРСР (1944–1947). 

Упродовж 1923–1930 рр. М. В. Птуха входив до складу Ради Всенародної 
бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). У 
1929 р. М.В. Птуху було обрано дійсним членом Міжнародного статистичного 
інституту. Він був членом Американської академії політичних і суспільних наук, 
Американського економічного товариства, Американського географічного товариства. 
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Був головою вченої ради Відділу суспільних наук, членом вченої ради Інституту 
економіки АН УРСР (1944), членом Комісії з історії Великої Вітчизняної війни на 
Україні АН УРСР (1946), Статистичної комісії Міністерства охорони здоров’я УРСР, 
членом головної редакційної колегії «Статистичного словника» (1957) та Української 
радянської енциклопедії (1958). 

М.В. Птуха був членом урядової делегації УРСР 
на п’ятій сесії ЮНРРА в Женеві (1946), членом урядової 
делегації СРСР на сесіях Міжнародного статистичного 
інституту (1923, 1925, 1957, 1958) та на 3-й сесії робочої 
групи Статистичної комісії ООН (Женева, 1957), 
радником урядової делегації УРСР на Паризькій мирній 
конференції (1946). 

У 1920 р. вчений був обраний академіком ВУАН, 
в 1943 р. – членом-кореспондентом АН СРСР, у 1944 р. 
– заслуженим діячем науки УРСР. 

Вчений був автором понад 250 наукових праць та 
11 монографій.  Упродовж майже 20 років головною 
справою свого життя М.В. Птуха вважав Інститут 
демографії УАН, який він заснував. В інституті здійснювалися дослідження 
антропологічних характеристик населення, визначалися структурні зміни 
народонаселення України, обчислювалися таблиці смертності, ймовірні втрати 
населення внаслідок Першої світової, громадянської воєн, революції, розподіл 
населення з врахуванням місця народження, освіти, соціального становища, 
національності, фаху. У 1934 р. в Інституті демографії був організований відділ 
санітарної статистики населення, де вивчалися причини тимчасової втрати 
працездатності, формувалася система санітарно-статистичних показників, 
досліджувалася дитяча захворюваність і смертність тощо. За час існування інституту 
(1919–1934), в якому працювало 30 науковців, було видано 14 томів праць, декілька 
монографій, десятки статей. 

В 1930-х роках М. В. Птуху було кілька разів заарештовано. Сталінське  
керівництво СРСР намагалося всілякими способами приховати катастрофічні наслідки 
політики Голодомору, тому демографічно-статистичні дослідження населення та реальні 
дані перепису населення були для комуністів «небажаними». Після розгрому 
української та й радянської статистики і після розстрілу його брата В. Птухи і ліквідації 
в 1937–1938 рр. Інституту демографії як «шкідницького», М.В. Птуха в 1940–1950 рр. 
очолював відділ статистики Інституту економіки АН УРСР, у 1945–1950 рр. працював 
головою Відділення суспільних наук і членом Президії АН УРСР. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

50 

Після ліквідації Інституту демографії М.В. Птуха змушений був присвятити свою 
діяльність історії статистики Росії та світу. Праці М.В. Птухи з історії статистики 
об’єктивні і всебічні, бо їх написано на основі 
використання величезних масивів першоджерел. 
Запропоновані ним рішення досліджуваних проблем 
увійшли до методів аналізу сучасної демографії, зокрема: 
індекси шлюбності, методика побудови коротких таблиць 
смертності та показників смертності для немовлят за 
місяцями року, методичні питання перспективних 
розрахунків населення та ін. 

За видатні заслуги в розвитку науки, культури і 
техніки М.В. Птуха був нагороджений орденами 
«Трудового Червоного Прапора» (1944), «Знаком 
Пошани» (1945), медалями СРСР. 

Помер вчений 3 жовтня 1961 р. на 77 році життя. 
Для вшанування пам’яті вченого постановою 

Президії НАН України 11 листопада 2009 р. Інституту 
демографії та соціальних досліджень НАН України було 
присвоєно ім’я М. В. Птухи; на будинку в Києві, де жив 
М.В. Птуха (вул. Лютеранська 21/12) було встановлено 
меморіальну дошку.  
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ 
 

АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МОРОЗОВ 
До 70-річчя від дня народження 

 
Анатолій Миколайович Морозов 

народився 8 листопада 1949 року в м. Лубни 
Полтавської області в сім’ї службовців. Закінчив 
СШ №1 в місті Золотоноша Черкаської області в 
1966 р. і вступив до Вінницького медичного 
інституту ім. М.І. Пирогова. Під час навчання 
очолював студентське наукове товариство ВДМІ 
та Асоціацію студентських наукових товариств 
вузів м. Вінниці, був членом профкому 
інституту, капітаном збірної ВДМІ з футболу. 
Студентські наукові роботи А.М. Морозова 
відзначалися в числі кращих на Всесоюзних та 
республіканських конференціях, а робота з 
нейрофізіології була удостоєна диплома 
переможця Республіканського конкурсу на 
кращу студентську наукову роботу. Медінститут  

А.М. Морозов закінчив з відзнакою у 1972 р. і розпочав практичну роботу хірургом 
Вороновицької районної лікарні Вінницької області (1972–1973), поліклініки 
Черкаського шовкового комбінату (1973–1974), а в 1974 р. був переведений на посаду 
лікаря-нейрохірурга Черкаської обласної лікарні (1974–1978).  

За цей час засвоїв навички и пройшов спеціалізацію з анестезіології-
реаніматології та нейрофізіології і за сумісництвом очолював кабінет 
нейроелектрофізіології обласної лікарні. У 1978 р. очолював відділення невідкладної 
нейрохірургії обласного нейрохірургічного центру на базі Черкаської міської лікарні 
№3. В 1979 р. А.М. Морозов вступив до клінічної ординатури з нейрохірургії в 
Київському НДІ нейрохірургії. У 1981 р. за рекомендацією Вченої ради залишений в 
інституті на посаді лікаря-нейрохірурга. 

У 1979 р. успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Контактна 
хіміотерапія гліом головного мозку з застосуванням полімерного плівкового 
депонатору».  

В 1990–1991 рр. працює старшим науковим співробітником Київського НДІ 
нейрохірургії, а з 1992 р. А.М. Морозов переходить на науково-викладацьку роботу на 
кафедру нейрохірургії Київського медичного університету ім. О.О. Богомольця. Саме в 
цьому університеті він пройшовши шлях від асистента, доцента до професора кафедри 
(2000 р.). Після закінчення в 1999 р. докторантури і захисту докторської дисертації на 
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тему «Клініко-епідеміологічні особливості гострої черепно-мозкової травми і 
підвищення ефективності спеціалізованої нейрохірургічної допомоги в Україні».  

А.М. Морозов є автором понад 250 наукових праць, 6 винаходів.  
Наукову та практичну працю А.М. Морозов поєднував з адміністративною та 

громадською діяльністю. А.М. Морозов був головним інспектором Головного 
управління науково-дослідних робіт, заступником начальника Головного управління 
лікувально-профілактичної допомоги, начальником відділу спеціалізованої медичної 
допомоги, помічником міністра, начальником Головного управління лікувально-
профілактичної допомоги, головою Центральної атестаційної комісії МОЗ України 
(1986–1996), членом Колегії МОЗ (1994–2000), першим заступником директора 
Державного фармакологічного центру МОЗ України, заступником генерального 
директора Державного експертного центру МОЗ України (2007–2013). 

А.М. Морозов був головою проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Засоби та 
методи детоксикації», членом спеціалізованої вченої ради Д26.557.01 ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова». Вчений є членом Всесвітньої федерації 
нейрохірургів, Європейської та Української асоціацій нейрохірургів, радником 
президента Української асоціації нейрохірургів та членом комітету цієї асоціації з 
розробки медичних стандартів з нейрохірургії, головою наглядової ради 
Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська медико-правова асоціація». 
Залучався в якості експерта України до міжнародної медичної програми «Підтримка 
розвитку системи медичних стандартів в Україні», що виконувалася під егідою 
Євросоюзу (2005–2006), входив до складу робочих груп МОЗ України та Верховної 
Ради України, був консультантом Комітету Верховної Ради України (V скликання) з 
питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, головою Центрального 
формулярного комітету МОЗ України (2008–2013). 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

ДМИТРО ХАРИТОНОВИЧ ФОМІН 
До 95-річчя від дня народження 

 
Дмитро Харитонович Фомін народився 12 

листопада 1924 р. в м. Бобринець (нині Кіро-
воградської області) в сім’ї колгоспників. Батько 
Фомін Харитон Лазарович, наймит до 1917 р., у 
1944 р. був захоплений німцями, відправлений в 
Німеччину, де й загинув. Мати – Марія Гордіївна 
Фоміна, колгоспниця. В 1925 р. сім’я переїхала в  
с. Тарасівку Бобринецького району, де пройшло 
дитинство Дмитра. У 1932 р. поступив у 1-й клас 
Тарасівської неповної середньої школи, а в 1939 р. 
поступив у 8 клас Бобринецької СШ №2. У 1941 р. 
закінчив 9-й клас. Подальше навчання було 
перерване війною і окупацією. Під час окупації 
(серпень 1941 р. – березень 1944 р.) Дмитро Фомін 
працював чорноробом в с. Тарасівка. Після 

звільнення 17 березня 1944 р. був мобілізований в Червону Армію і в складі 73 
гвардійської стрілецької дивізії брав участь в боях з нацистами. В квітні 1944 р. був 
важко поранений. Демобілізований з армії в березні 1947 р. 

Після здачі іспитів на атестат зрілості в 1947 р. Д.Х. Фомін поступив на санітарно-
гігієнічний факультет Дніпропетровського медичного інституту. Після закінчення 
медичного інституту з вересня 1953 р. по листопад 1956 р. працював головним лікарем 
Рівненської міської санепідстанції, водночас працюючи викладачем Рівненського 
медучилища. В листопаді 1956 р. Д.Х. Фомін поступив в аспірантуру з вірусології 
Київського інституту епідеміології і мікробіології. Після закінчення аспірантури Д.Х. 
Фомін  працював  молодшим науковим співпрацівником Ужгородського інституту 
епідеміології, мікробіології і гігієни.  

У 1961 р. Д.Х. Фомін захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Эпидемиологическое и экспериментальное изучение парентерального механизма 
заражения вирусом гепатита» в Київському медичному інституті. З червня 1960 р. Д.Х. 
Фомін працював завідувачем вірусної лабораторії Ужгородського інституту 
епідеміології, мікробіології і гігієни. З лютого 1965 р. Д.Х. Фомін почав працювати 
старшим науковим співробітником Львівського інституту епідеміології і мікробіології. 
Рішенням ВАК СРСР від 17 березня 1965 р. Д.Х. Фомін затверджений у науковому 
званні старшого наукового співробітника. 
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У серпні 1966 р. Д.Х. Фомін у заяві на ім’я ректора ЛДМІ М.В. Даниленка 
попросив зарахувати його на посаду завідувача кафедри мікробіології. Наказом по 
ЛДМІ Д.Х. Фомін з 11 серпня 1966 р. зарахований на посаду в. о. завідувача кафедри 
мікробіології, а наказом від 19 грудня 1966 р. обраний  на посаду доцента кафедри.  

Докторська дисертація на тему «Инфекционный гепатит на Украине 
(исследования по этиологии, эпидемиологии и лабораторной диагностике)» була 
захищена у 1967 р. Докторська дисертація затверджена ВАКом СРСР 23 лютого 1968 р. 

Наказом № 373 від 11 червня 1968 р. Д.Х. Фомін затверджений на посаду 
професора кафедри мікробіології. 

В 1976 р. Д.Х. Фомін написав заяву про перехід на посаду завідувача кафедри 
епідеміології у зв’язку з рекомендаціями ректорату ЛДМІ. 

У 1990 р. Д.Х. Фомін  перейшов працювати на посаду професора кафедри. У  
1991 р. Д.Х. Фомін  працював погодинником (0,25 ставки) кафедри.  

Наукові дослідження вченого були присвячені епідеміології та диференціальній 
діагностиці вірусного гепатиту, вивченню мікрофлори повітряного середовища, 
репродуктивних властивостей вірусу грипу, визначенню токсигенності дифтерійних 
корінебактерій. 

Д.Х. Фомін  був автором близько 120 наукових праць, в т. ч. монографії. 
Підготував 10 кандидатів наук. 

Д.Х. Фомін був членом Правління біологічної секції Західного наукового центру 
УРСР, членом Республіканської комісії «Віруси і вірусні захворювання», членом 
Правління Львівської секції товариства епідеміології, мікробіології. 

У червні 1992 р. вчений був звільнений в зв’язку із закінченням терміну договору. 
Помер вчений 11 січня 1996 р. на 72 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Данилейченко В. Фомін Дмитро Харитонович / В. Данилейченко // Зіменковський Б.С. 

Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784–2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2006. – С. 290, 357. 

2. Данилейченко В. Фомін Дмитро Харитонович / В. Данилейченко // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784–2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2009. – С. 336, 409. 

3. Львівський державний медичний інститут: зб. праць / за ред. М. Павловського,  
І. Даценко, Л. Петрух. – Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [Фомін Дмитро]. – С. 
88, 123. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.Г. ЯХНО 
 

ІЗРАЇЛЬ ЯКОВИЧ ШАПІРО 
До 110-річчя від дня народження 

 
Шапіро Ізраїль Якович народився 14 листо-

пада 1909 р. у м. Києві в сім’ї тесляра. У 1919 р. 
батько помер від висипного тифу, а хлопця у  
1921 р. направили у 2-й Дитбудинок м. Києва, де 
він виховувався до 1924 р. У 1924 р. І.Я. Шапіро 
був направлений керівництвом дитбудинку на 
роботу в друкарню, де він працював спочатку 
учнем, а згодом літографом-друкарем до 1930 р. В 
1930 р. І.Я. Шапіро був направлений в Український 
поліграфічний інститут, але в 1931 р. І.Я. Шапіро 
був мобілізований ЦК ЛКСМУ і в складі пропгрупи 
ЦК ЛКСМУ направлений на Луганськбуд, де 
працював до 1933 р. 

В 1935 р. отримав рекомендацію ЦК ЛКСМУ 
для вступу в Харківський інститут червоної 
професури. У 1935 р. І.Я. Шапіро закінчив 

відділення підготовки кадрів ІЧП і водночас вчився в Харківському медичному 
інституті (9.1935 – 8.1937). В 1937 р. І.Я. Шапіро переїхав у м. Київ, де почав працювати 
старшим викладачем основ марксизму-ленінізму і водночас навчався. В 1940 р. І.Я. 
Шапіро  був направлений у м. Львів, де до червня 1941 р. працював старшим 
викладачем кафедри марксизму-ленінізму і навчався. В червні 1941 р. – серпні 1941 р. 
був мобілізований в РСЧА і служив у 15 полку зв’язку в Тернополі. 

В серпні 1941 р. був відряджений у м. Сталіно (Донецьк), де склав випускні 
іспити в медичному інституті. 

У жовтні 1941 р. – січні 1942 р. служив начальником медчастини госпіталю 4428 в 
Астрахані, в квітні 1942 – квітні 1944 р. І.Я. Шапіро служив командиром санроти 
санітарної бригади 1350 в Астрахані, з вересня 1944 р. по червень 1946 р. – начальником 
санроти 17 БРТ у Львові. Демобілізувався в чині капітана медслужби. За участь у війні 
був нагороджений 2 бойовими медалями. 

З вересня 1946 р. працював старшим викладачем кафедри марксизму-ленінізму у 
Львівському медичному інституті. В лютому 1948 р. І.Я. Шапіро  закінчив спецкурс 
завідувачів кафедр історії медицини при МОЗ СРСР і почав читати курс історії 
медицини. Згідно з листом МОЗ СРСР від 28 грудня 1948 р. асистенту кафедри 
марксизму-ленінізму І.Я. Шапіро  доручено читати курс історії медицини з 1949 р.  

Спочатку він почав працювати над кандидатською дисертацією по темі 
«Злодеяния фашистских захватчиков на временно-оккупированных областях Западной 
Украины», але перейшов на нову тему «Жилищно-бытовые условия сельского 
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населения западных областей Украины и пути их дальнейшего оздоровления». Цю 
дисертацію захистив 3 жовтня 1951 р. Рішенням МВО СРСР № 107/кп від 19 січня  
1952 р. йому присвоєний вчений ступінь кандидата медичних наук. 

Наказом МОЗ УРСР від 1 липня 1953 р. І.Я. Шапіро призначено на посаду 
доцента кафедри організації охорони здоров’я ЛДМІ, а рішенням ВАК СРСР від 17 
жовтня 1953 р. І.Я. Шапіро затверджений  в науковому званні доцента. 

Наказом № 211 від 1 червня 1961 р. на штатну посаду доцента кафедри організації 
охорони здоров’я був обраний І.Я. Шапіро, а в 1967 р. був переобраний  на посаду 
доцента кафедри соціальної гігієни по курсу історії медицини. 

У 1968 р. захищає докторську дисертацію на тему «Розвиток вищої медичної 
освіти і медичної науки в західних областях України, на Буковині і в Закарпатті в ХVІ-
ХХ ст. (1595–1965 рр.)». Диплом доктора наук був затверджений 24 липня 1969 р. В 
жовтні 1969 р. він був обраний на посаду в. о. завідувача кафедри. В лютому 1970 р. 
доцента І.Я. Шапіро призначили в. о. зав. кафедри соціальної гігієни та організації 
здоров’я. Атестат професора був затверджений 17 червня 1971 р. 

І.Я. Шапіро був обраний головою Львівського наукового історико-медичного 
товариства і заступником голови Українського історико-медичного товариства. 

13 лютого 1974 р. був відкритий музей розвитку ЛДМІ при активній участі проф. 
І.Я. Шапіро. 

З січня 1986 р. за заявою І.Я. Шапіро  переведений на посаду професора кафедри. 
На цій посаді він пропрацював до 6 червня 1996 р. 

Наукові дослідження вченого присвячені вивченню розвитку вищої медичної 
освіти, медичної науки та охорони здоров’я населення в західних областях України. 

І.Я. Шапіро був автором/співавтором близько 180 наукових та навчально-
методичних праць, в т. ч. 4 монографій. Підготував 34 кандидатів та 2 докторів наук. 

Життєвий шлях з І.Я. Шапіро пройшла Анна Іванівна Столмакова (9.2.1912 – 
26.3.2002), доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР. 

Помер І.Я. Шапіро 29 липня 2001 р. на 92 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Лобойко М. Шапіро Ізраїль Якович / М. Лобойко // Зіменковський Б.С. Професори 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2006 
/ Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. – С. 304, 
356. 

2. Лобойко М. Шапіро Ізраїль Якович / М. Лобойко // Зіменковський Б.С. Професори 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2009 
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І. Даценко, Л. Петрух. – Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [І. Шапіро]. – С. 106, 
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Р.Й. КРАВЦІВ,  Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ СИВОЛАП 
До 80-річчя від дня народження 

 
 Юрій Михайлович Сиволап народився 18 

листопада 1939 р. в м. Дніпропетровськ (нині 
Дніпро) в сім’ї агрономів: батько Михайло Іванович 
(1909–1993), агроном, голова облвиконкому, мати 
Марія Феоктистівна (1909–1994), агроном, 
домогосподарка. Після закінчення середньої школи 
поступив на агрономічний факультет Одеського 
сільськогосподарського інституту, який закінчив у 
1961 р. З квітня 1961 р. по грудень 1962 р. працював 
агрономом-насіняром Елітно-насінницького дослід-
ного господарства «Шлях до комунізму»  
Котовського району Одеської області. 

З лютого 1963 р. по березень 1966 р. 
працював аспірантом Всесоюзного селекційно-
генетичного інституту (м. Одеса). В березні–вересні 
1966 р. – молодший науковий співробітник 
лабораторії фізіології рослин та ізотопів; у вересні 
1966 р. – лютому 1971 р. – старший науковий 
співробітник лабораторії фізіології рослин та 
ізотопів. 

Ю.М. Сиволап пройшов стажування в Московському державному університеті ім. М.В. 
Ломоносова у відділі академіка А.Н. Білозерського, Всесоюзному інституті рослинництва ім. 
М.І. Вавилова в лабораторії професора В.Г. Конарєва, а також у 1969–1970 рр. у 
Каліфорнійському технологічному інституті (США) в лабораторії професора Джеймса Боннера, 
відомого молекулярного біолога. 

З лютого 1971 р., Ю.М. Сиволап  – завідувач лабораторії молекулярної біології. За його 
активної участі було споруджено спеціалізований корпус, для якого придбане за кордоном 
новітнє устаткування. Дослідження в лаборіторії спрямовувались на вивчення організації ДНК 
різних видів і сортів рослин, а також виявлення впливу екзогенної ДНК на рослини. Через 
кілька років за рівнем обладнання та кваліфікації наукових працівників, а також за першими 
здобутками лабораторія стала широко відомим науковим підрозділом: тут було розроблено 
основні методи виділення й аналізу хроматину та високополімерних сполук із тканин злакових 
рослин, досліджували молекулярну організацію геномів, вивчали вплив екзогенної ДНК на 
спадковість рослин тощо. Оригінальність цих робіт привернула увагу закордонних колег: у 
1974 р. Ю. М. Сиволап був запрошений до участі у Міжнародному комітеті з дослідження 
перспектив селекції рослин, відвідав багато відомих наукових центрів США, Європи, Азії. 

Саме за ініціативою Ю. М. Сиволапа та його колег розпочалась розробка Всесоюзної 
програми «Геном рослин» з метою подолання відставання від розвинених країн та об’єднання 
наукового потенціалу для розвитку молекулярної біології і генетики рослин. У рамках програми 
відбувалися конференції в Києві, Одесі, Чернівцях, Уфі, Тбілісі, а також діяла школа з 
молекулярної біології рослин у Чернівцях. 
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З липня 1988 р. Ю.М. Сиволап – завідувач відділу генної інженерії. Кандидатська 
дисертація на тему «Дослідження природи відновників фертильності в кукурудзи», докторська 
дисертація на тему «Особливості організації та мінливості геномів культурних злаків». У 1987 
р. він отримав науковий ступінь доктора біологічних наук, через два роки — вчене звання 
професора. З березня 1999 р. – завідувач відділу молекулярної генетики, директор Південного 
біотехнологічного центру в рослинництві УААН. У 1995 р. він став членом-кореспондентом, а 
в 2000 р. — дійсним членом Української академії аграрних наук. 

У 2011–2012 рр. Ю.М. Сиволап працював радником дирекції Південного 
біотехнологічного центру в рослинництві НААН. З 2012 р. – завідувач відділу геноміки і 
біотехнології Селекційно-генетичного інституту – Національний центр насінництва та 
сортовиведення. 

Ю. М. Сиволап обирався віце-президентом Українського товариства генетиків і 
селекціонерів імені М. І. Вавилова, був членом ради директорів Біотехнологічної асоціації країн 
Чорноморського регіону, членом Міжвідомчої ради з питань біотехнології Міністерства освіти і 
науки України, членом редакційних колегій багатьох фахових журналів, членом експертних та 
спеціалізованих вчених рад. Тривалий час він викладав на кафедрі генетики і молекулярної 
біології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Ю.М. Сиволап одним із перших в СРСР дослідив молекулярну організацію та мінливість 
ДНК сільськогосподарських рослин. Вчений розробив генно-інженерні методи діагностики 
бактеріального раку рослин, диференціювання цитоплазми соняшнику, оцінки 
гомеостатичності сортів та аналізу генів теплового шоку ячменю. Під керівництвом вченого 
досліджено генетичний поліморфізм сортів пшениці, ячменю, сої, винограду, хмелю, ліній 
кукурудзи, соняшнику. Вперше в Україні та країнах СНД з використанням полімерних маркерів 
створив гібрид кукурудзи Діалог. 

Наукові здобутки вченого знайшли втілення у ряді монографій, понад 500 наукових 
публікаціях, методичних рекомендаціях, науково-методичних посібниках, патентах, державних 
стандартах. Під його керівництвом виконано та захищено 5 докторських і 17 кандидатських 
дисертацій. 

У 2009 р. академіку Ю. М. Сиволапу присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України». Вчений нагороджений Почесною грамотою Президії УААН (2009), Почесною 
відзнакою УААН (2009), Почесною відзнакою голови Одеської ОДА (2009), Почесною 
відзнакою Одеського міського голови (2009). 

До останніх днів Ю.М. Сиволап працював на посаді завідувача відділу геноміки і 
біотехнології Селекційно-генетичного інституту. Помер вчений 9 серпня 2014 р. на 75 році 
життя. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, О.Я. ПАШКОВСЬКА 

 
Хроніка листопада. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
1 листопада 165 років від дня народження Ондржея Обжута, польського лікаря, 

патолога. У 1881 р. закінчив медичний факультет Краківського університету. У 1881–1883 рр. 
працював лікарем військових шпиталів Кракова та Праги, у 1883–1887 рр. – асистент кафедри 
патологічної анатомії Празького університету, у 1887 р. отримав вчене звання доцента і 
працював Доцентом кафедри (1887–1891). Отримав вчене звання професора у 1891 р. У 1891–
1896 рр. – професор цієї ж кафедри. Організатор і керівник кафедри патологічної анатомії 
Львівського університету (1896–1910), засновник музею хвороб людини (1896), декан 
медичного факультету Львівського університету (1902–1903). Наукові дослідження пов’язані з 
патологією різних нозологічних форм хвороби людини: туберкульозу легень, цирозу печінки, 
хвороб крові, нирок. Автор праць німецькою, польською, чеською, французькою мовами, був 
засновником Львівської школи патологів. Підготував 7 професорів. Помер 29 вересня 1910 р. в 
Чехії на 56 році життя. 

1 листопада 150 років від дня народження Джона Факуара Фультона (Фултона), 
американського фізіолога. Народився в Сент-Пауло (шт. Міннесота). Навчався в 
Міннесотському університеті в Міннеаполісі та Гарвардському університеті. У 1921 р. 
працював в лабораторії Ч.С. Шеррінгтона (Оксфорд). У 1929–1930 рр. організував лабораторію 
фізіології мозку приматів, де вивчав особливості його будови та функцій. У 1929–1931 рр. 
очолював кафедру фізіології в Єльському університеті в Нью-Хейвені. Від 1931 р. – професура 
Стерлінга. Від 1950 р. – куратор бібліотеки Ослера в Університеті Мак-Гілла в Монреаль 
Наукові дослідження пов’язані із вивченням механізмів м’язового скорочення та функцій ЦНС. 
Організував відділ історії науки та медицини. У 1936 р. написав книгу «Фізіологія нервової 
системи», що неодноразово перевидавалася та була перекладена багатьма мовами. Один із 
організаторів і головний редактор журналу «Джорнел оф ньюрофізіолоджі». Д.Ф. Фултон був 
членом Американського філософського товариства, Королівського коледжу лікарів та багатьох 
інших наукових товариств, почесний член низки університетів. Помер 29 травня 1960 р. на 61 
році життя. 

2 листопада 245 років від дня народження Жоржа Сімона Серюлли, французького 
хіміка. Від 1793 р. вивчав фармацію в Бурже. Від 1814 р. працював військовим аптекарем в 
Меце. Від 1825 р. став професором Ботанічного саду в Парижі. У 1822 р. відкрив йодоформ. У 
1824 р. отримав метиленйодид. У 1827 р. відкрив ціанамід, синтезував етилбромід, а також 
бромистий ціан. В 1829 р. – йодид азоту, ціанурову кислоту. У 1829 р. був обраний членом 
Паризької АН. Помер 25 травня 1832 р. на 58 році життя. 

3 листопада 270 років від дня народження Даніеля Резерфорда, шотландського хіміка, 
ботаніка, лікаря. У 1777 р. закінчив Едінбурзький університет. Працював лікарем в Едінбурзі. 
Від 1786 р. – професор Королівського ботанічного саду в Едінбурзі. В історію хімії ввійшов як 
першовікривач (1772) в складі продуктів спалювання вугілля, фосфору та сірки газу, який не 
підтримує дихання і не поглинається розчином NaOH. Через деякий час А.Л. Лавуазье показав, 
що цей газ є азотом. Помер вчений 15 листопада 1819 р., проживши майже 70 років. 

3 листопада 190 років від дня народження Адольфа Фіка, німецького фізика і фізіолога. 
Народився в Касселі. Починав свою роботу в галузі математики та фізики, потім захопився 
медициною і в 1848–1851 рр. навчався в Марбурзькому і Берлінському університеті, отримавши 
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докторський ступінь в галузі медицини. У 1852 р. призначений асистентом проф. К.Людвіга 
(1816–1895), який у 1849–1855 рр. був ординарним професором кафедри анатомії та фізіології 
Цюріхського університет і в той же час був прозектором при кабінеті порівняльної анатомії. Від 
1862 р. А. Фік став професором фізіології і очолив кафедру фізіології Цюріхського 
університету, де пропрацював до 1868 р. А. Фік належав до плеяди фізіологів (Дюбуа-Реймон Г. 
Гельмгольц), які старалися пояснити проблеми фізіології на основі даних математики та 
механіки. Його роботи стосувалися багатьох галузей фізіології, у 1868–1899 рр. А.Є. Фік 
працював професором Вюрцбурзького університету. Вдосконалив міотермічні і міографічні 
методи вивчення теплоутворення у м’язах. Розробив різні типи міографів. Спростував погляд 
Ю. Лібіха на білки як на єдине джерело енергії м’язової діяльності, довів дієвість закону 
збереження енергії при м’язовому скороченні. Зі своїх спостережень зробив висновок, що м’яз є 
машина, котра працює за рахунок хімічної енергії. Розробив методику дослідження еластичних 
властивостей м’язів. У 1870 р. розробив принцип визначення хвилинного об’єму кровотоку. Був 
автором праць, присвячених порівняльній фізіології збудливих тканин, діоптриці ока, 
кольоровідчутті, статиці й динаміці рухів людини. Помер А. Фік 21 серпня 1901 р. на 72 році 
життя. 

3 листопада 150 років від дня народження Адама Беднарскі, польського офтальмолога. 
У 1894 р. закінчив медичний факультет Краківського університету. У 1894–1895 рр. працював 
лікарем Краківського госпіталю св. Лазаря; у 1895–1898 рр. – спеціалізація з очних хвороб у 
Познані, Кракові. У 1898–1902 рр. – асистент кафедри офтальмології Львівського університету; 
у 1902–1909 рр. – доцент кафедри; у 1909–1922 рр. – професор кафедри; у 1922–1941 рр. – 
керівник кафедри офтальмології, за сумісництвом лікар очного відділення дитячого госпіталю 
св. Софії у Львові (1904–1922). Головний редактор часопису «Lwowski Tygodnik Lekarski» 
(1908–1909), Президент Львівського лікарського товариства (1913). Автор понад 60 праць із 
різних розділів офтальмології та історії медицини. Помер 11 квітня 1941 р. на 72 році життя. 

9 листопада 155 років від дня народження Дмитра Йосиповича Івановського, 
російського фізіолога і мікробіолога. Народився в с. Нізи (Ленінградська область). У 1888 р. 
закінчив Петербурзький університет і був залишений на кафедрі ботаніки. Від 1890 р. -асистент 
ботанічної лабораторії Петербурзької АН. Під керівництвом А.М. Бекетова, А.С. Фамінцина, 
Х.Я. Гобі вивчав фізіологію рослин і мікробіологію. У 1895 р. захистив магістерську 
дисертацію і в якості приват-доцента Петербурзького університету читав лекції з анатомії та 
фізіології рослин. Від 1901 р. – екстраординарний професор, а від 1903 р. -ординарний 
професор Варшавського університету, одночасно викладач на Вищих Жіночих курсах. 
Цікавився хворобами рослин і вивчав розповсюдження хвороб тютюну на півдні Росії, яку 
українські селяни називали «рябухою». У 1892 р. встановив, що збудник хвороби, на відміну 
від бактерій, не розрізняється у мікроскоп, проходить через порцеляновий фільтр і не росте в 
живильних середовищах. Виявив у клітинах хворих рослин кристалічні включення (кристали 
Івановського). Опрацював перші уявлення про природу вірусів (вперше вірус побачили в 
електронному мікроскопі у 1939 р.). Відкриття вірусів поклало початок розвитку вірусології. Д. 
Івановський займався також вивченням процесу спиртового бродіння і впливу на нього кисню, 
хлорофілу та інших пігментів зеленого листя. Від 1915 р. він був змушений евакуюватися з 
Варшави в Ростов-на-Дону. Лабораторію прийшлося відбудовувати заново. Д.Й. Івановський 
був автором 180 публікацій. Помер 20 квітня 1920 р. в Ростові-на-Дону на 56 році життя. 
Інституту вірусології АМН СРСР присвоєно його ім’я. 

11 листопада 275 років від дня народження Анджея Крупіньскі, першого протомедика 
Галичини, професора анатомії. У 1772 р. закінчив медичний факультет Віденського 
університету. У 1773 р. скерований із Відня до Львова для організації висококваліфікованої 
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медичної служби та освіти в Галичині за австрійським зразком. Група з 5 осіб на чолі з  
А. Крупіньскі організувала у Львові медичний колегіум. У 1775 р. до складу Львівського 
медичного колегіуму долучилася група інших лікарів. За 12 років була проведена велика 
підготовча робота (1773–1785), що завершилася відкриттям медичного факультету Львівського 
університету. Упродовж 1 року (1784–1785) Львівський медичний колегіум та медичний 
факультет університету існували паралельно. За час роботи у Львові А. Крупіньскі зібрав 
унікальну бібліотеку праць науковців медицини, природничих та гуманітарних наук, яка 
налічувала понад 6 тис. томів. А. Крупіньскі був автором 5-томного підручника, що містив дані 
про анатомію людини, описи різних хвороб, способи лікування, багато рецептів. Помер 27 
квітня 1783 р. на 39 році життя. 

12 листопада 245 років від дня народження Чарльза Белла, шотландського анатома, 
фізіолога, невролога, хірурга. Медичну освіту отримав в Едінбурзі, в анатомічній школі, яку 
організував його старший бран Джон (J. Bell, 1763–1820). У 1800 р. Ч. Белл зайняв в 
анатомічній школі місце старшого брата, а в 1801 р. переїхав до Лондона, де з 1806 р. почав 
читати курс лекцій з анатомії та хірургії в медичній школі, заснованій братами В. та Дж. 
Гунтерами. У 1815 р. виконував обов’язки військового хірурга в битві при Ватерлоо. Від 1828 р. 
– професор хірургії Лондонського університету, а з 1836 р. до 1842 р. Едінбурзького 
університету. Основні наукові роботи присвячені анатомії та фізіології нервової системи. 
Відкрив закон розподілу нервових волокон у корінцях спинного мозку. В дослідах на тваринах 
установив, що рухові імпульси проходять через передні корінці, а чутливі – через задні корінці 
(1811). Закон Белла у 1822 р. був підтверджений французом Франсуа Мажанді і ввійшов в 
історію фізіології як закон Белла-Мажанді. Ч. Белл відкрив глибоку м’язову чутливість. 
Великий внесок зробив у формування невропатології, симптоматології, ураження окремих 
черепних і спинномозкових нервів, а також у розробку диференціальної діагностики деяких 
видів паралічів. Описав ураження лицевого нерва (параліч Белла). У 1829 р. вчений був 
нагороджений медаллю Королівського наукового товариства Великобританії. Помер 28 квітня 
1842 р. на 68 році життя. 

17 листопада 110 років від дня народження Карла Рашки, чеського епідеміолога, 
мікробіолога. У 1932 р. закінчив Празький університет. В 1932–1945 рр. працював у відділі 
мікробіології та епідеміології Інституту охорони здоров’я в Празі, від 1945 р. – в Празькому 
інституту епідеміології і мікробіології. У 1952–1963 рр. – директор цього інституту. Очолював 
кафедру мікробіології і епідеміології Празького інституту удосконалення лікарів. Від 1955 р. 
обраний членом Чехословацької АН. Від 1962 р. завідувач кафедри епідеміології Карлова 
університету. Основні наукові роботи присвячені вивченню низки інфекційних захворювань, 
вивчав бактерії кишкової групи і явище бактеріофагії. Почесний член АМН СРСР (1961), Нью-
Йоркської АН. Нагороджений премією ім. К. Готвальда (ЧРСР), медаллю ім. Я. Пуркіне 
Чехословацького медичного товариства (1962). Помер вчений 21 листопада 1987 р., проживши 
78 років. 

21 листопада 225 років від дня народження Карла Хрістіана Гебеля, німецького хіміка. 
Народився біля Веймара. Навчався в Йєнському університеті, там і працював до 1828 р. У 
1828–1851 рр. – завідувач кафедри хімії в Дерптському університеті. У 1837 р. відкрив алкалоїд 
гарналін. Удосконалив технологію виробицтва нітроцеллюлози. Велику увагу приділяв 
педагогічній роботі. У 1834 р. організував Фармакологічний інститут при Дерптському 
університеті, від 1933 р. – член-кореспондент Петербурзької АН. Помер 8 червня 1851 р. на 57 
році життя. 

21 листопада 140 років від дня народження Михайла Івановича Штуцера, російського 
мікробіолога та епідеміолога. У 1906 р. закінчив Московський університет. Працював лікарем в 
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Порт-Артурі (1904–1905) та в Полтавській губернії (1907–1908). У 1909–1911 рр. стажувався із 
бактеріології в Інституті інфекційних хвороб Р. Коха в Берліні; в 1911–1914 рр. – був 
завідувачем Хіміко-бактеріологічного інституту Феррейна в Москві. У 1914–1918 р. був 
військовим лікарем. У 1919–1921 рр. працював в Полтавському бактеріологічному інститут, а в 
1921–1927 рр. очолював організований ним Воронезький бактеріологічний інститут. Одночасно 
* працював професором мікробіології Воронезького університету. У 1927–1930 рр. – директор 
Мікробіологічного інституту в Ростові-на-Дону і завідувач кафедри мікробіології Північно-
Кавказького університету. В 1930 р. – директор Інституту епідеміології та мікробіології АН 
УРСР в Києві; від 1931 р. працював у московських науково-дослідних інститутах. Наукові 
роботи присвячені дослідженню патогенних мікроорганізмів. У 1917 р. описав новий вид 
дизентерійної бактерії (паличка Штуцера-Шмідца), запропонував (1921–1935) сироватки проти 
дифтерійної, дизентерійної скарлатинної, бруцельозної інфекцій. Створив потужну школу 
мікробіологів. Помер 31 березня 1935 р. на 56 році життя. 

22 листопада 210 років від дня народження Бенедикта Огюстена Мореля, французького 
психіатра. Народився у Відні, батько був французьким офіцером. У 1831 р. оселився в Парижі. 
Спробував себе в журналістиці, але потім захопився медициною. Завершив навчання в 1839 р. в 
Парижі. У 1841 р. поступив у лікарню Сальпетрієр з метою ознайомлення з «типами психічних 
захворювань». Від 1848 р. працював у психіатричній лікарні Маревіль. Читав лекції, які 
відвідували лікарі і студенти з Нансі. Від 1856 р. призначений головним лікарем 
психіатричного госпіталю в Сент-Йоні. Відзначено його гуманний підхід до пацієнтів. Б.О. 
Морель став творцем першої нозологічної класифікації психічних захворювань за етіологічним 
принципом. Сформулював ідею про дегенерацію – хворобливе відхилення від нормального 
людського типу, що має властивість передаватися спадково, прогресуючи від покоління до 
покоління. Поряд із спадковістю підкреслював значення матеріальних і соціальних чинників у 
розвитку дегенеративних психозів. Б. Морель не вважав хід розвитку цих психозів фатальним, 
але наголошував на принципах їх попередження та лікування («prophylaxie preservatrice»). 
Виділив 2 групи захворювань: емотивне марення і раннє слабоумство («demence ргесосе»). Б. 
Морелю належить також дослідження про приховану епілепсію і праця про зоб і креатинізм. 
Помер 30 березня 1873 р. на 64 році життя. 

23 листопада 115 років від дня народження Арменака Левоновича Мнджояна, вір-
менського хіміка-органіка. У 1927 р. закінчив Єреванський медичний інститут. В 1930–1947 рр. 
– професор Єреванського університету та Єреванського медичного інституту. В роки війни 
(1941–1945) організував лабораторію, що створила і впровадила у виробництво медикаменти 
військово-санітарного призначення. Від 1947 р. – директор Інституту тонкої органічної хімії АН 
ВірмРСР. Від 1953 р. – віце-президент АН ВірмРСР. Основні дослідження присвячені проблемі 
залежності біологічної активності органічних речовин від їх будови. Здійснив синтези 
органічних речовин різних класів і дослідував залежність їх біологічної дії (анестетики, 
курареподібні, спазмолітичні) від хімічної будови. Створив наукову школу хіміків-органіків. У 
1969 р. отримав звання Героя Соціалістичної Праці. Помер 21 лютого 1970 р. на 66 році життя. 

23 листопада 100 років від дня народження Теодора Гелльбругге, німецького лікаря-
педіатра. Навчався в університетах Мюнхена і Мюнстера на медичному факультеті, який 
закінчив у 1951 р. У 1954 р. захистив докторську дисертацію. У 1960 р. отримав вчене звання 
професора. Був директором Інституту соціальної педіатрії і медицини молоді Мюнхенського 
університету, директором дитячого центру Мюнхену. Засновник Інституту соціальної педіатрії 
(1974), Президент Ради соціальної педіатрії (1976), Німецької академії реабілітації розвитку 
(1984), віце-президент Міжнародної асоціації Монтессорі, Фонду Теодора Гелльбругге (1991), 
Фундації «Промінь серця» – International Sunshine Action (1999). У 1997 р. доктор Honoris causa 
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ЛМУ* Наукові дослідження пов’язані з проблемами фізіології та патології розвитку дітей, 
реабілітацією дітей з ураженням нервової системи. Т. Гелльбругге був Доктором Honoris Causa 
14 університетів. Автор (співавтор) понад 1100 наукових, навчально-методичних та 
публіцистичних праць, в т.ч. монографій, підручників. Помер в січні 2014 р. на 95 році життя. 

25 листопада 205 років від дня народження Юліуса Роберта Майєра, німецького лікаря, 
фізіолога і природознавця. Народився в Хельбронні в сім’ї аптекаря. У 1838 р. закінчив 
медичний факультет Тюбінгенського університету і отримав ступінь доктора медицини. В 
якості лікаря працював на кораблі, що тримав курс на о. Ява. Під час плавання, лікуючи 
захворівших моряків кровопусканням звернув увагу на яскравий колір венозної крові що 
нагадувала артеріальну кров, це привело його до думки, що в тропіках організму для підтримки 
температури потрібно «спалювати» менше речовин, ніж в країнах з помірним кліматом. 
Повернувшись у 1841 р. в Німеччину Ю.Р. Майєр написав статтю «О количественном и 
качественном определении сил» в редакцію журналу «Annalen der Physik» І. Поггендорфу. Але 
головний редактор навіть не відповів на лист вченого і ця стаття знайшлася в паперах  
I. Поггендорфа через 36 років. В кінці 1841 р. Ю.Р. Майєр переробив статтю і під назвою 
«Зауваження про сили неживої природи» надрукував її в журналі «Анналах хімії і фармації»  
Ю. Лібіха. В статті містилося формулювання про якісне перетворення і кількісне збереження 
сил, нове розуміння сили в розумінні енергії; еквівалентність сил, кількісне визначення 
механічного еквіваленту теплоти на основі вимірювання теплоємності газів. У 1845 р. Ю.Р. 
Майєр видав окремою брошурою роботу «Органічний рух в його зв’язку з обміном речовин». 
Таким чином, він вперше експериментально відкрив закон збереження і перетворення енергії. 
Живий організм почали розглядати як фізико-хімічну систему, вся енергетична поведінка якої 
відбувається у відповідності з законами збереження матерії та енергії. Згодом Майєр спробував 
пояснити джерело тепла Сонця і висловив ідею, що випромінювання Сонця пов’язано з втратою 
маси. В 1857 р. Майєр встановив, що зв’язування кисню з кров’ю залежить від еритроцитів і 
речовиною, яка зв’язує кисень, є гемоглобін, що перетворюється на оксигемоглобін. Праці Ю.Р. 
Майєра довгий час залишалися непоміченими. Закон збереження енергії відкривали незалежно 
від нього Дж. Джоуль і Г. Гельмгольц. Майєр змушений був втягнутися в суперечку про 
пріоритет. Лише в 1862 р. Р. Клаузіус та Дж. Тиндаль звернули увагу на дослідження Майєра. В 
50-х роках травля вченого досягла апогею, він змушений був спробувати зробити суїцид, але 
залишився живим. В 1874 та 1876 рр. вийшли його останні роботи. Помер 20 березня 1878 р. на 
64 році життя. 

30 листопада 125 років від дня народження Муніо Котаке, японського хіміка-органіка. У 
1920 р. закінчив університет в Сендаї. У 1923–1925 рр. удосконалював освіту в Фрейбурзькому 
університеті під керівництвом проф. Г.О. Вілошда (1877–1957). У 1925–1928 рр. працював в 
університеті в Сендаї; у 1932–1955 рр. викладав в Осакському університеті. Від 1953 р. – член 
Японської наукової ради. Наукові роботи присвячені хімії природних сполук. Досліджував 
похідні індолу. Синтезував амінокислоту тритофан та продукти її метаболізму. Досліджував 
алкалоїди, вивчав хімічну структуру стрихніну і нуфаридину (алкалоїд водяної лілії). 
Досліджував сапоніни, хімічний склад хризантеми, японського перцю. Вивчав токсини. Був 
членом низки АН, в т. ч. Японської АН (від 1974). Помер 18 вересня 1976 р. на 82 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

ГЕОРГ ЕРНСТ ШТАЛЬ 
До 360-річчя від дня народження 

 
Георг Ернст Шталь народився 21 

жовтня 1659 (за іншими даними – того ж 
числа 1660) в Ансбаху (Баварія). В 1673–
1679 рр. вивчав медицину і хімію в 
Єнському університеті. У 1683 р. закінчив 
медичний факультет цього університету і 
став там же приват-доцентом, потім 
професором медицини. З 1687 р. – 
придворний лікар герцога Саксен-
Веймарського Йоганна Ернста. Від 1694 р. 
працював професором університету в Галле. 
Викладав основи медицини і працював у 
клініці, проводив теоретичні та 
експериментальні дослідження в галузі хімії.  

В 1715 р. був запрошений в Берлін на 
посаду лейб-медика прусського короля 
Фрідріха Вільгельма I. У Берліні вчений став 
президентом Медичної колегії – вищої 
медичної установи Пруссії. Завдяки його 
зусиллям в Берліні була заснована Медико-
хірургічна колегія для підготовки 
військових лікарів. 

В історію хімії Г.Е. Шталь увійшов як автор теорії флогістону (від грец. Флогістос – 
займистий). Сам термін зустрічається ще в Аристотеля (384–322 до н. е.), а згодом в низки 
лікарів і хіміків Середньовіччя. Першим у створенні основ вчення про флогістон був 
німецький хімік і лікар Йоганн Йоахим Бехер (1635–1682), попередник Г.Е. Шталя. На 
думку Й.Й. Бехера, метали при випалюванні і горючі тіла при горінні втрачають «летючі 
компоненти» і приєднують «вогняну матерію». Його погляди стали основою створення 
першої хімічної теорії – теорії флогістона. 

Згідно з думкою Г.Е. Шталя, всі горючі тіла, а також метали містять загальну основу 
– флогістон, який втрачається при випалюванні металів і горінні тіл. Метали при цьому 
перетворюються в окалини, а тіла – у «вапно». Якщо ці «дефлогістовані» утворення 
випалити з вугіллям, що містить флогістон, то вони повернуть свій флогістон і знову 
стануть металами. Далі флогістон виділяється при горінні у повітря, звідки «сприймається» 
рослинами і від них переходить до тварин, де бере участь в процесах дихання, бродіння, 
гниття. 

Г. Е. Шталь вважав метали складними тілами (окалина + флогістон), а окалини 
(оксиди) – простими. Хоч у теорії флогістону всі окислювально-відновні процеси 
розглядалися «навпаки», вона стала першою науковою концепцією, яка змогла пояснити 
деякі спостереження. 
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Теорія флогістону панувала до 1770 років і пошуки цієї субстанції привели до появи 
багатьох нових фактів і відкриття нових речовин. Експериментальні факти, отримані в 
період панування ідей флогістону, допомогли А.Л. Лавуазьє (1743–1794) ототожнити 
отриманий Дж. Пристлі (1733–1784) кисень з реальним антиподом флогістону і створити 
кисневу теорію горіння (1777). Саме А.Л. Лавуазьє разом із П. Лапласом встановив (1783–
1784), що утворення вуглекислого газу при диханні є головним джерелом теплоутворення в 
організмі тварин. 

 
Г. Е. Шталь був прихильником анімізму (ввів цей термін) – вчення про ведучу роль 

душі, згідно з яким душа керує всіма функціями організму людини, її тілом. Різноманітність 
проявів життя і пристосування його до різних змін середовища є виразом мудрості 
(intelligens) і рухливості (movens) душі. Ідеї Г. Е. Шталя знайшли своє відображення у 
численних працях.  

Помер вчений 14 травня 1734 р. в Берліні на 75 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ФІЛІП ДЖОН НОЕЛЬ-БЕЙКЕР 
До 130-річчя від дня народження 

 
Філіп Джон Бейкер народився 1 листопада 

1889 р. в Лондоні, в сім’ї канадців: Джозефа 
Аллена Бейкера, інженера та Елізабет (Москрип) 
Бейкер. Батьки були квакерами і брали активну 
участь у громадському житті. Згодом батько 
зацікавився політикою, став членом ради 
Лондонського графства, де залишався упродовж 
11 років, а в 1905 р. був обраний членом палати 
громад від ліберальної партії. Таким чином, 
Філіп Джон виріс в сім’ї, де політична 
активність поєднувалася з квакерським 
пацифізмом. Філіп Джон Бейкер отримав 
середню освіту в Бутхемской школі в Йорку, а 
згодом навчався в Хеверфордському коледжі в 
Пенсільванії (США), в Королівському коледжі 
(Кембридж, Англія), де продемонстрував високі 

знання з історії та економіки (1910–1912). Був спортсменом високого класу, очолював 
Кембриджський атлетичний клуб протягом 2 років, брав участь в Іграх Олімпіади 1912, 
1920, 1924 і 1928 рр., в 1920 р. отримав срібну медаль у бігу на 1500 м. 

У 1913 р. Філіп Джон Бейкер  отримав ступінь магістра і став заступником 
директора Раскінського коледжу в Оксфорді. Відповідно до квакерського ставлення до 
війни Ф.Дж. Бейкер під час Першої світової війни організував і очолив польовий 
госпіталь. у Франції, проявив хоробрість і був нагороджений. Згодом став ад’ютантом в 
британській санітарній частині на території Італії і отримав італійський Військовий 
хрест та британську срібну медаль «За військову доблесть».  

Ф.Дж. Бейкер одружився з Ірен Ноель в 1915 р., а в 1923 р. змінив своє прізвище 
на Ноель-Бейкер. Після закінчення війни Ф.Дж. Ноель-Бейкер допомагав Роберту 
Сесилу на Паризькій мирній конференції, де вони разом відстоювали проект створення 
Ліги Націй. У секретаріаті Ліги Націй Ф.Дж. Ноель-Бейкер став помічником 
генерального секретаря. До 1922 р. Ф.Дж. Ноель-Бейкер підтримував тісний зв’язок з 
норвезьким вченим і гуманістом Ф. Нансеном, який активно і потужно допомагав 
біженцям воєнного часу. 

У 1924 р. Ф.Дж. Ноель-Бейкер став професором міжнародних відносин у 
Лондонському університеті. Зробив спробу потрапити у палату громад від 
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Бірмінгемського округу, але зазнав невдачі. Через 4 роки виграв вибори від округу 
Ковентрі. 

У 1926 р. Ф.Дж. Ноель-Бейкер опублікував дві книги «Ліга Націй в дії» і 
«Роззброєння», які принесли йому популярність. У складі британської делегації був 
запрошений на 10-у Асамблею Ліги Націй. Він був секретарем Артура Гендерсона, 
міністра закордонних справ і голови Всесвітньої конференції із роззброєння, яка 
відбулася в Женеві в 1932 р. 

У 1931 р. він втратив депутатський мандат, але через 5 років був знову обраний 
депутатом по округу Дербі. В 30-і рр. ХХ ст. Ф.Дж. Ноель-Бейкер підтримав санкції 
проти Італії у відповідь на агресію в Ефіопії, критикував власний уряд за потурання 
Гітлеру, згодом рішуче підтримав Вінстона Черчилля, який закликав до опору нацизму. 
Як парламентський секретар міністерства військового транспорту в коаліційному уряді 
В. Черчилля Ф.Дж. Ноель-Бейкер вів справи військового міністерства в палаті громад. 
Після 1945 р. ввійшов у лейбористський уряд і став державним міністром, очолив 
британську делегацію у виконавчому комітеті підготовчої комісії ООН. Згодом був 
членом низки комітетів цієї організації. 

В 1946 р. Ф.Дж. Ноель-Бейкер став головою лейбористської партії. В якості 
міністра в справах Співдружності він брав участь у перемовинах про надання 
незалежності Індії. У 1951 р. до влади повернулися консерватори. Ф.Дж. Ноель-Бейкер 
продовжував свою політику роззброєння. У 1958 р. була написана книга «Гонка 
озброєнь: програма всесвітнього роззброєння». 

У 1959 р. Ф.Дж. Ноель-Бейкер отримав Нобелівську премію миру «за 
діяльність в галузі контролю над озброєнням».  

Після нагородження Ф.Дж. Ноель-Бейкер продовжував свою працю заради миру. 
У віці 80 років полишив палату громад. Рішуче виступав проти війни у В’єтнамі. У  
1977 р. отримав титул барона Дербі.  

Помер політик 8 жовтня 1982 р. на 93 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ ЧУМАКОВ 

До 110-річчя від дня народження 
 

Михайло Петрович Чумаков народився 1 (14) 
листопада 1909 р. в с. Іванівка (нині Волинського 
району Орловської губернії) в сім’ї ветеринарного 
фельдшера і селянки, де виховувалося 6 дітей. В 16 
років успішно склав іспити на два факультети 
Московського державного університету: медичний та 
юридичний, але згодом обрав медичний факультет. У 
1931 р. помер батько, який заразився сибіркою від 
тварин. У Михайла з’явилася мета життя: боротьба з 
інфекційними захворюваннями. У тому ж році М.П. 
Чумаков закінчив медичний факультет МДУ і почав 
трудову кар’єру у Військово-медичної лабораторії 
(згодом – Військовий науковий медичний інститут 
РСЧА) під керівництвом І.М. Вєліканова, де 
працював лікарем-лаборантом з проблем ранової 
інфекції. Саме І.М. Вєліканова і воєнлікаря І рангу 
З.І. Михайлова М.П. Чумаков вважав своїми 
першими вчителями. Через 5 років М.П. Чумакова 
запросили на посаду старшого наукового 

співробітника в Інститут мікробіології СРСР. 
В 1937 р. М.П. Чумаков у складі експедиції під керівництвом Лева Олександровича 

Зільбера (1894–1966) відправляється на Далекий Схід, де лютує страшна хвороба. Під час 
роботи був інфікований і тяжко захворів, але залишився жити з паралізованою правою рукою та 
частковою втратою слуху.  

Повернувшись додому, М.П. Чумаков встановив причину зараження – лісових кліщів і 
почав розробку сироватки для нейтралізації вірусу збудника, що викликає хворобу «кліщовий 
енцефаліт». В 1941 р. учасники експедиції отримали Сталінську премію І ст., яку передали у 
«Фонд боротьби з німецько-фашистськими загарбниками».  

Починаючи з 1940 р. М.П. Чумаков організував численні наукові експедиції в райони 
Сибіру, Далекого Сходу, Криму для вивчення спалахів нових інфекційних захворювань. Серед 
вірусів, відкритих і досліджених М.П. Чумаковим з колегами – віруси омської, кемеровської, 
кримської геморагічних лихоманок, геморагічної лихоманки з нирковим синдромом. В 1944 р. в 
СРСР заснували Академію медичних наук, а в 1948 р. М.П. Чумаков був обраний членом-
кореспондентом цієї організації. 

В 1950 р. М.П. Чумаков був призначений директором Інституту вірусології імені Д. І. 
Івановського, в якому очолив також відділ вірусних нейроінфекцій, що згодом був 
реформований в лабораторію поліомієліту та ендемічних лихоманок. На цій посаді вчений 
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пропрацював до 1954 р. А в 1955 р. цей заклад був реорганізований В Інститут поліомієліту і 
вірусних енцефалітів СРСР. 

Тривалий час М.П. Чумаков присвятив вивченню тяжкої хвороби – поліомієліту. Ще в 
1909 р. вчені К. Ландатейнер та К. Попер відкрили вірус – збудник поліомієліту. Але ліків від 
цієї хвороби не було. Епідемії поліомієліту мандрували різними країнами та континентами, 
залишаючи за собою тисячі смертей і сотні тисяч покалічених людей. Так і 1950 р. у США 
нараховувалося понад 300 000 інвалідів з наслідками поліомієліту. Ураження дихальної 
мускулатури внаслідок поліомієліту потребувало створення спеціальних відділень у лікарнях, 
що були забезпечені спеціальною дихальною апаратурою, без якої діти гинули від дихальної 
недостатності. 

Піонерами застосування вакцини від поліомієліту були Джонас Солк і Альберт Себін. 
У1953 р. Дж. Солк отримав перші задовільні результати лікування поліомієліту за допомогою 
вакцини. Від 1955 р. масові щеплення вакциною Дж. Солка провадилися в США та інших 
країнах, що привело до зменшення числа випадків захворювання поліомієлітом.  

Вірусологічні дослідження полі-
омієліту в СРСР провадилися з 1945 р. 
М.П. Чумаковим з колегами в Інституті 
неврології АМН СРСР, а згодом – в 
Інституті вірусології АМН СРСР в 
Москві, а подібні дослідження – в 
Ленінградському інституті епідеміології 
і мікробіології А.О. Смородинцевим 
(1901–1986). У 1956 р. М.П. Чумаков, 
А.О. Смородинцев,  М. К. Ворошилова 
(дружина і соратник М.П. Чумакова) 
відвідали США, де ознайомилися з 
працями видатних фахівців у галузі 
поліомієліту – Дж. Солка, А. Себіна та 
інших вчених. Використовуючи ідею і 
надані А. Себіном ослаблені штами 
вірусу поліомієліту, російські вчені двох 
інститутів провели за два роки 
величезну наукову і виробничу роботу з 
перевірки безпеки живої пероральної 
вакцини (краплі в рот). У 1958 р. М.П. 
Чумаков зробив доповідь на Президії 

АМН СРСР і отримав рекомендацію на проведення випробувань живої вакцини, а МОЗ СРСР 
дозволив проведення таких випробувань з включенням 40 000 дітей. В листопаді 1958 р. 
Комітет вакцин і сироваток МОЗ СРСР затвердив інструкцію із виробництва і контролю живої 
поліовірусної вакцини із штамів А. Себіна. Першими добровольцями стали самі вчені та їхні 
рідні. В 1958 р. в Естонії захворіло 959 людей. В січні 1959 р. М.П. Чумаков з колегами 
прилетіли в республіку і розпочали вакцинацію дітей, спочатку демонструючи безпечність 
вакцинації на особистому прикладі. За літо –осінь 1959 р. поліомієлітом в Естонії захворіло 
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лише 6 дітей. В кінці 1959 р. в СРСР було зроблено понад 15 млн щеплень. В 1960 р. в СРСР 
цією вакциною було щеплено 77.5 млн людей. Після проведення масової імунізації проти 
поліомієліту в 1960–1961 рр. було щеплено понад 100 млн людей. Захворюваність 
поліомієлітом знизилася у 120 разів. Радянська вакцина проти поліомієліту отримала світове 
визнання, була застосована в 60 країнах світу і врятувала сотні мільйонів дітей.  

За наукову розробку, організацію масового виробництва і впровадження в медичну 
практику живої протиполіомієлітної вакцини М.П. Чумаков А.О. Смородинцев у 1963 р. 
отримали Ленінську премію.  

М.П. Чумаков займався розробкою і вровадженням живої протикоревої вакцини, 
протигангренозної вакцини для дітей та людей похилого віку, поліомієлітоподібними 
захворюваннями, викликаними вірусами Коксаки А7 і ентеровірусом 71К.   

У 1960 р. М.П. Чумаков  був обраний академіком АМН СРСР. 
До заслуг вченого треба віднести (1950–1954) засіб антибіотикотерапії для ліквідації 

вогнищ трахоми.  
М. П. Чумаков опублікував понад 960 наукових статей і книг, був автором численних 

патентів. 
Очолювана М.П. Чумаковим наукова школа та інститут підготували 10 академіків і 

понад 150 докторів та кандидатів наук. Всі 4 сини Михайла Петровича і дружина Марина 
Костянтинівна (1922–1986) стали вченими. 

В 1984 р. М.П. Чумаков отримав почесне звання Героя Соціалістичної Праці. Вчений був 
лауреатом почесного докторського ступеня Honoris Causa Академії «Леопольдіна» (Німеччина), 
почесним членом Угорської АН, членом багатьох медичних товариств. 

Помер вчений 11 червня 1993 р. на 84 році життя. 
Після смерті вченого інститут отримав назву Інститут поліомієліту і вірусних 

енцефалітів імені М. П. Чумакова РАМН. Астероїд (5465) був названий на честь М.П. 
Чумакова. В місті Московський вулиця отримала назву М.П. Чумакова. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, С.В. МАТВІЄНКО 

 
ГЕРМАН РОРШАХ. 

До 135-віччя від дня народження 
 

Роршахи належали до громади невеликого міста Арбон 
на південному узбережжі Боденського озера в кантоні Тургау 
на півночі Швейцарії. Герман Роршах, досліджуючи родовід 
своїх предків, встановив, що вони протягом багатьох століть не 
покидали рідну общину. Здебільшого це були кваліфіковані 
робітники й селяни, деякі навіть обіймали посади членів 
муніципалітету і бургомістрів. Батько психіатра, Ульріх 
Роршах 19 вересня 1882 року одружився з Філіппіною 
Віденкеллер, що походила з дуже старої сім’ї Арбона. Він був 
першим, хто порушив багатовікову традицію своїх предків і в 
1884 році разом із дружиною покинув рідні місця. 

Спочатку вони виїхали до Цюриха, де народився їх 
первісток — Герман і де молода сім’я прожила два роки, а 
після того в 1886 році остаточно облаштувалися в м. 
Шаффгаузен однойменного кантону. Ульріх Роршах, за фахом 
художник-декоратор, був незадоволений цією професією, і 
тому продовжив навчання в школі ужиткового мистецтва. Як 
обдарований малювальник Ульріх часто зачаровував дітей 
зображеними на папері історіями. У 1886 році він отримав 
посаду вчителя малювання в початковій школі для хлопчиків і 
в училищі Шаффгаузена.  

Герман з’явився на світ, коли Роршахи жили в Цюриху. 
Сталося це 8 листопада 1884 року в передмісті Відикон, у будинку №278 на вулиці Гальденштрасе. 
Герману ще не було й двох років, коли його батьки переїхали до Шаффгаузена. Цей кантон 
нараховував тоді близько 50 тисяч жителів, з яких приблизно 20 тисяч жили в самому місті. Місто 
Шаффгаузен було не тільки транспортним вузлом, а й також центром індустрії, туризму і 
культурного життя. Лише деякі міста на Рейні можуть дорівнятися до нього мальовничими 
місцевостями. Над центральною частиною височать пагорби і фортеця Мунот, закладена ще в XV 
столітті. 700-річне місто й сьогодні багате на чудові пам’ятки старовини й сучасності. У старому 
монастирі міститься один з найчудовіших музеїв Європи, а міська бібліотека неймовірно багата 
рідкісними книгами. Шаффгаузен відомий також добре розвиненою металургією, високою якістю 
вироблених тут годинників і текстилю. 

В інтелектуальній, художній та культурній атмосфері цього міста провів раннє дитинство і 
юнацькі роки майбутній лікар. Коли Герману було майже 4 роки, 10 серпня 1888 р. в родині 
Роршахів народилася дочка Анна. 

Мати померла 2 липня 1897 р., коли Герман мав 12 років. Наступні два роки були для нього 
не дуже щасливими. Про трьох дітей, що залишилися без матері, дбали економки. Це тривало доти, 
доки батько 17 квітня 1899 р. не одружився з молодою жінкою Регіною Віденкеллер, зведеною 
сестрою покійної дружини. Роком пізніше, 7 березня 1900 р., в родині з’явилася зведена сестра 
Германа, охрещена Регіною. Згодом з невідомих причин між мачухою і молодим Германом виникла 
відчуженість. Ульріх Роршах незабаром захворів на невиліковну хворобу, через яку був змушений в 
1902 р. остаточно піти у відставку. Він помер 8 червня 1903 р., коли Герману було 18 років. 

Після закінчення народної школи Германа зарахували до кантональної, що вирізнялася 
високим рівнем викладацького складу і навчання. Герман відвідував її наступні 6 років (1898– 
1904 рр.).  
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Навесні 1904 р. одинадцять учнів отримали свідоцтво про закінчення кантональної школи 
Шаффгаузена. Оскар Фарнер, пізніше видатний теолог і професор університету в Цюриху, був 
першим учнем у класі, Герман Роршах із середньою оцінкою 5 (тоді в Швейцарії найвищим балом 
була оцінка 6), став четвертим. Варто зазначити, що він показав однаково високі результати 
одночасно з усіх навчальних предметів. 

Під час двох останніх років навчання учням кантональної школи було дозволено вступати в 
напівофіційні студентські союзи. Освячення новачка було зазвичай пов’язане з якимось веселим 
завданням, що схоже на існуючий в Америці звичай т. зв. “College fraternities”. Одночасно член 
союзу отримував “Cerevis”, або наймення, під яким він відтепер ставав відомим серед своїх колег. У 
1903 р. Германа прийняли до студентської групи Скафузія (“Scaphusia”), члени якої носили 
елегантні берети синьо-білого кольору. В архіві групи зберігається кілька ілюстрованих альбомів, в 
яких студенти вели записи про життя союзу. На більшості альбомних фотографій можна побачити 
Германа — веселого, красивого і здорового. До речі, що приятелі з товариства дали йому прізвисько 
“Ляпка” (“Klecks”). 

Той факт, що шкільні приятелі називали свого друга, а пізніше винахідника тесту 
чорнильних плям прізвиськом “Ляпка”, не було простою випадковістю. Тоді серед дітей була дуже 
популярна гра в плями. Вона полягала в тому, щоб налити трохи чорнильної туші на папір і потім, 
склавши аркуш удвоє, отримувати різні химерні зображення. Може, майбутній психолог любив цю 
гру або саме прізвисько спонукало його згодом зайнятися чорнильними плямами і розробити свій 
тест? Ми цього не знаємо. Однак, якщо правильним є останнє, то ми маємо справу з прикладом, 
який в психології називають “зобов’язанням щодо свого імені”. Можливо, однак, й інше, а саме, що 
Герман отримав прізвисько “Ляпка” на честь художника Клекселя (Klecksel), героя однієї з історій 
його улюбленого автора Вільгельма Буша. (У розмовній німецькій мові слово “klecksen” означає 
щось на кшталт “бруднити” або “малювати дешеві картинки”). Як би там не було, після закінчення 
навчання в Шаффгаузені Роршах неясно уявляв майбутню кар’єру. Складається враження, що він не 
наважувався зробити вибір між мистецтвом і природничими науками. Про цю свою проблему юнак 
писав у листі в Йєну відомому німецькому природодослідникові Ернсту Геккелю з проханням 
порадити у виборі спеціальності. Той порадив зайнятися вивченням природничих наук, що, якщо 
взяти до уваги спеціальність самого Геккеля, було логічним. З іншого боку, можна припустити, що 
в цьому проханні проявилася неусвідомлена потреба молодого Германа в підтвердженні 
правильності його прихованого бажання. Отже, Роршах у віці 19 років поїхав до Цюриха вивчати 
медицину. 

В сфері медичної освіти Швейцарія тих років посідала лідируючі позиції в Європі. Як це 
було тоді прийнято, більшість студентів навчалися кілька семестрів у різних університетах своєї 
країни і за кордоном, проте до закінчення навчання знову поверталися до рідного університету. До 
початку досліджень молодий Герман провів деякий час у Невшателі, потім перші 4 семестри (зима 
1904 р. — жовтень 1906 р.) у Цюриху, при тому протягом одного семестру — в Берліні й Берні. 
Останні три семестри, що вимагають важкої і безперервної праці для отримання докторського 
звання, Герман провів у Цюриху. 

Доктор Вальтер фон Вісс, близький друг Роршаха під час його навчання в Берліні, згадував: 
“Герман був дуже надійним другом і глибоко порядною людиною. Його життєва сила вражала, він 
опановував медицину без жодних труднощів. Він ніколи не втомлювався, був старанний, багато 
читав, відвідував художні виставки, виявляв великий інтерес до всіх людських проблем і 
спілкувався на різні теми”. 

На початку навчання Роршаха відбулася одна подія, яка могла, на перший погляд, здатися 
несуттєвою, але, мабуть, саме вона мала великий вплив на молоду людину. Це був один з його снів. 
Через вісім років вчений у своїй дисертації так згадував про цей сон: “На першому семестрі 
медичного навчання я вперше був присутній при розтині, яке спостерігав з побожним ентузіазмом 
молодого студента. Особливо зацікавило мене розчленування мозку, що дало поживу для всіляких 
рефлексій про локалізацію і розрізування душі. Покійний загинув від апоплексії, і його мозок 
піддали анатомуванню. В ту ніч мені приснився сон, в якому я відчував, як розсікали на безліч 
зрізів мій власний мозок. Ось новий і новий зріз відділяється від мозкової маси півкуль і падає на 
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операційний стіл. Точно так, як під час секції минулого дня. Ці тілесні відчуття були дуже виразні, а 
картина спогаду жива й дотепер. Вони залишили в моїй пам’яті хоч і слабкі, але виразні моменти 
чуттєвого сприйняття”. У цьому сні можна побачити зародок основ психологічної концепції 
“Психодіагностики” і тесту Роршаха. 

Про те, що він стане психіатром, Герман вирішив від самого початку навчання в 
університеті, і ніщо не могло переконати його в цьому більшою мірою, ніж вибір Цюріха для 
останнього семестру навчання. У Швейцарії кожен студент-медик повинен був протягом принаймні 
двох семестрів відвідувати заняття з клінічної та теоретичної психіатрії й скласти заключні іспити з 
обох предметів. Університетська психіатрична клініка в Бурггельцлі, яка за керівництва Огюста 
Фореля стала науковим інститутом світового значення, під керівництвом його наукового 
спадкоємця Ойгена Блойлера набувала з року в рік дедалі більшої ваги. Якраз тоді, коли молодий 
Роршах прибув до Цюриха, в Бурггельцлі в психіатрії стався несподіваний переворот. Зигмунд 
Фройд, маловідомий невролог з Відня, сформулював низку нових ідей, які протягом останніх 10 
років або ігнорувалися, або були взагалі відхилені, і лише тепер вперше отримали повне визнання. 
Несвідоме, яке боязко досліджували Жане, Флорно й деякі інші вчені, вийшло на передній план 
інтересів психіатрів. 

Несвідоме вже не виглядало простою філософською абстракцією, а перетворилося на 
бурхливе джерело енергії, що криється під маскою сну, помилок, жартів або у формі істеричних 
нападів, примусу чи страху. Тепер такі стани могли усуватися усвідомленням прихованих, 
несвідомих уявлень і конфліктів. К. Г. Юнг розробив новий метод для виявлення несвідомих 
уявлень — асоціативний експеримент. Крім того, зовсім недавно в психіатрію було запроваджено й 
іншу сенсаційну новину: Блойлер і Юнг застосували психоаналітичні знання й асоціативний 
експеримент для дослідження психозів (а не тільки неврозів, як це вже зробив Фройд). За 
допомогою нових методів розшифровувалися і пояснювалися “абсурдні”, “незрозумілі” й 
“безглузді” ідеї психіатричних пацієнтів. Теоретичні передумови цих методів здавалися 
неприйнятними в еру панування тодішньої матеріалістичної й органічно орієнтованої психіатрії. 
Студенти й лікарі з усієї Європи приїздили до Цюриха, щоб випробувати революційні інновації. 
Неважко уявити, що вони зацікавили також і молодого Роршаха. 

Ймовірно, цей період його життя був пов’язаний з великими навантаженнями, тому що йому 
вдалося вкластися в мінімальні встановлені 5 років вивчення медицини. 25 лютого 1909 року він 
склав заключні іспити й отримав диплом лікаря. Тоді ж він заручився з російською колегою Ольгою 
Стемпелін, і після іспитів узяв двомісячну відпустку, щоб відвідати родину дружини в Казані. Після 
важкого і напруженого навчання Роршах з його відкритою для отримання нової інформації душею 
насолоджувався різноманітними враженнями. Одним із нових знайомих був молодий польський 
студент Євген Мінковський, що згодом став відомим філософом-феноменологом. Не може бути 
жодних сумнівів у тому, що Роршах хотів би залишитися тут довше, однак він мав намір скласти 
державний іспит і додатково спеціалізуватися в психіатрії. 

Тепер молодий лікар стояв перед вибором: отримувати протягом невизначеного терміну 
мізерну зарплатню в університетській психіатричній клініці чи або мати трохи вищу платню в 
кантональній психіатричній лікарні. Останнє, однак, не давало можливості розраховувати на 
університетську кар’єру. Оскільки ні сам Роршах, ні його наречена не мали достатньо коштів, він 
обрав другий шлях — 1 серпня 1909 р. він почав працювати на вакантному місці в кантональній 
психіатричній лікарні містечка Мюнстерлінгена в кантоні Тургау. Тут у нього були всі можливості 
ознайомитися з практичною роботою психіатра і водночас працювати над своєю дисертацією. У 
клініці, розташованій у мальовничому містечку на березі Боденського озера, перебувало 400 
пацієнтів, розміщених частково в старих монастирських будівлях, а частково — в більш сучасних. 
Медичний персонал складався з головного лікаря — доктора Брауглі та двох асистентів. Секретаря, 
як, втім, і соціальних працівників не було, і до обов’язків молодих лікарів входили не тільки ранкові 
обговорення й обходи відділень, але також проведення всіляких заходів для пацієнтів. Після всіх 
цих справ в асистентів залишалося небагато часу, щоб присвятити себе іншим справам. Проведені 
Роршахом у Мюнстерлінгені чотири роки були, ймовірно, найщасливішим періодом у його житті. 
21 квітня 1910 року він зареєстрував у цюрихській мерії шлюб з Ольгою Стемпелін. 
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Незабаром молодий лікар набув великої популярності серед пацієнтів, не в останню чергу 
завдяки влаштованим для хворих святковим заходам, театральним виставам та іншим розвагам. 
Роланд Кун, головний лікар клініки Мюнстерлінген, так відгукнувся про діяльність Роршаха: 
“Архів нашої лікарні мав у своєму розпорядженні велику кількість посилань на Роршаха. Він 
фотографував пацієнтів, і в нас ще зберігаються пожовклі фотографії, зроблені ним. Записи історій 
хвороб пацієнтів, написані його красивим почерком, дуже відрізняються від інших і виходять за 
межі звичайних. Мені відома, наприклад, одна історія хвороби, в якій він розглядав цікаву 
проблему: в одного хворого підставою для галюцинацій була ілюстрація з газети. Це відповідало 
основній ідеї його власного тесту з тлумачення чорнильних плям”. Доктор Кун також додав, що 
більш докладне вивчення цих історій хвороби, без сумніву, могло б сприяти ліпшому розумінню 
деяких незрозумілих аспектів психодіагностичного методу Роршаха. 

Свою роботу в Мюнстерлінгені молодий лікар почав з твердим наміром зайнятися 
серйозним дослідженням. Найпершочерговішим завданням була дисертація. Професор Ойген 
Блойлер погодився із запропонованою Роршахом темою: “Про рефлекторні галюцинації і 
споріднені з ними явища”. Самостійне формулювання теми роботи дослідником було 
підтвердженням його внутрішньої незалежності, тоді як більшість тогочасних медичних 
випускників не тільки працювали під керівництвом професорів, але також отримували від них і 
тему для досліджень. Понад три роки, повільно і ретельно, Роршах вів свою наукову роботу. 
Нарешті 12 листопада 1912 року в університеті Цюриха йому було присуджено ступінь доктора 
медицини. 

Без сумніву, поштовхом до написання дисертації став вищезгаданий сон, який наснився 
йому після розтину в університеті, — сон, в якому він пережив виготовлення зрізів власного мозку. 
Це дозволило молодому вченому сформулювати низку питань, зокрема: Як виникають такі 
фізіологічно неможливі, маячні відчуття? Як відчуття одного роду перетворюються в інші? Роршах 
перевіряв усе нові й нові випадки галюцинацій, які виникають як відображення певних сприйнять. 
Його також цікавить загальне питання прямого і зворотного перенесення сприйняття між окремими 
областями почуттів, як, наприклад, з оптичного й акустичного в кінестетичне або з акустичного в 
оптичне. Дисертація Роршаха читається нелегко. Очевидно, її стилістичне оформлення було не 
настільки важливим для автора, який мав на 54 сторінках викласти великий за обсягом матеріал. 
Крім того, праця була написана мовою визнаних Блойлером асоціативно-психологічних теорій, у 
термінології яких Роршах не завжди знаходив відповідні вирази, які б повністю відповідали його 
ідеям. Ретельне вивчення дисертації свідчить, як вміло йому вдавалося поєднувати клінічні 
спостереження пацієнтів зі своїм знанням літератури про галюцинації і ходом власних думок. 

Особистісна нота в праці такого напряму дуже багато важить, і Роршах наводить у 
дисертації не тільки приклад зі своїм сном, але також низку інших спостережень. Так, він згадує, як 
дитиною вмів “переводити” зубний біль у мелодію, або як йому вдавалося за допомогою певних 
рухів викликати в пам’яті певні картини знаменитих художників. Він розповідає про свою погану 
музичну пам’ять і називає себе “кінестетичним типом”, або особою з переважно кінестетичними 
образами. 

До кінця 1912 р., майже одночасно із захистом дисертації, Роршах публікує в журналі 
“Zentralblatt für Psychoanalyse” працю “Рефлекторні галюцинації і символіка”. У ній ідеться про 
об’єднання висновків з його дисертації з останніми успіхами психоаналізу, що було наступним 
кроком на шляху до психодіагностики. Коли Роршах працював над дисертацією, в нього 
залишалося небагато часу, проте він досліджував також й інші ділянки медицини. Так, коли помер 
один з його пацієнтів, якого неодноразово доставляли до лікарні в Мюнстерлінгені з 
гебефренічними нападами, автопсія виявила пухлину шишкоподібної залози. Мозок пацієнта 
передали в Інститут С. фон Монакова, відомого невролога з Цюриха, і під його керівництвом 
Роршах провів мікроскопічне дослідження. Він дійшов висновку, що гебефренія і пухлина мозку 
жодним чином не були пов’язані між собою, й опублікував цей випадок у медичному журналі. Це 
була сумлінна, але рутинна робота, і Роршаху незабаром стало зрозуміло, що патологія мозку, 
мабуть, не є його сильною стороною. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 93 (159). 2019 
 
 
 

76 

Як це не дивно, але саме в цей час, сам того не усвідомлюючи, він вже дуже близько 
підійшов до своїх більш пізніх відкриттів. Один з його шкільних друзів по кантональній школі в 
Шаффгаузені, Конрад Герінг, отримав посаду викладача старовинної архітектури в маленькому 
містечку неподалік від Мюнстерлінгена. Він часто приїжджав сюди, де читав свої доповіді з 
показом діапозитивів пацієнтам або разом зі своїми учнями зі школи наспівував їм народні пісні. 
Роршах ділився з ним художніми роботами своїх пацієнтів і практичним застосуванням 
асоціативного експерименту Юнга. Вчений розповів також, що розробив метод, як тестувати 
пацієнтів чорнильними плямами, порівнюючи потім ці результати з результатами асоціативного 
експерименту. Герінг запропонував Роршаху провести подібні експерименти з чорнильними 
плямами на своїх учнях. Ось цитата з листа Герінга про його перші висновки: 

”...Тоді я дав кожному з моїх школярів аркуш паперу. За завданням, кожен учень псував лист 
плямами, складав його вдвічі, надписував на аркуші своє ім’я і описував те, що він побачив у 
плямах, без урахування часу реакції. Потім слідував інший лист з новими плямами і з урахуванням 
часу реакції. Я передав ці листи Роршаху, і ми потім разом обговорювали їх. Згодом я виконав дещо 
інший експеримент. Я показував кожному учневі, окремо від інших, лист з плямами, зробленими 
самим Роршахом і фіксував їх відповіді. Наступний експеримент проводився з плямами червоного 
кольору, і так далі. Результати експерименту обробляв мій друг-психіатр, який займався 
порівнянням вербальних відповідей і візуальної інформації, отриманих від своїх пацієнтів, з 
відповідями інших дорослих”. 

Основна мета, яку поставив собі Роршах, — з’ясувати, чи проявляли талановиті учні більше 
фантазії порівняно з менш талановитими. На жаль, численні рисунки з плямами, які він тоді 
виконав, зникли. Ці експерименти з чорнильними плямами проводилися в 1911 році і, як 
повідомлив Конрад Герінг, були занедбані Роршахом, оскільки його все більше став цікавити 
психоаналіз. У Цюриху протягом 1909–1913 рр. існувала група психоаналітиків, до якої належали 
професор Ойген Блойлер, Карл Густав Юнг, Альфонс Медер, Людвіг Бінсвангер, Оскар Пфістер та 
ін. Найімовірніше, Роршах пристав до них, все більше займаючись фройдівськими підходами й 
аналізуючи пацієнтів із клініки Мюнстерлінгена. 

У період між 1912 і 1914 рр. в одному з перших психоаналітичних журналів “Zentralblatt für 
Psychoanalyse” було опубліковано серію коротких рефератів, приміток і рецензій Роршаха. 

У праці про клінічний випадок “невдалої сублімації” він засвідчив, як витіснений психічний 
зміст проклав собі зворотну дорогу до свідомості пацієнта. В опублікованій в журналі статті 
“Година і час” (“Uhr und Zeit”) він висловив припущення, що інтерес деяких невротиків до 
годинника є своєрідним поверненням до несвідомої туги по материнських грудях, причому цокання 
годинника може символізувати биття серця матері. 

В повідомленні “Крадіжка коня в сутінковому стані” розповідається про епілептика, який 
вкрав коня і два вози. В цьому абсурдному правопорушенні Роршах знаходив несвідомий зміст або, 
точніше, згущення кількох несвідомих мотивацій, які зазвичай мають місце уві сні. При цьому як 
допоміжний метод він використовував асоціативний експеримент Юнга. 

В короткому дослідженні “Про вибір друзів у невротиків” вказано на те, що цей вибір (як і 
любовний) визначається виглядом батьків. Стаття “Аналітичні зауваження про картину 
шизофреніка” — коротка, але цікава інтерпретація твору психотика, який, копіюючи картину 
“Таємна вечеря”, уявляв собі Христа й апостолів (але не Іуду) з довгим жіночим волоссям. Інше 
дослідження рисунка шизофреніка містить тонкий аналіз зв’язків між різними почуттями. 

На початку 1913 року Роршаху було 28 років, він мав вчений ступінь доктора наук, 4-річний 
досвід роботи в клініці й був автором кількох цікавих наукових публікацій. Поступово він ставав 
усе більш відомим у психіатричних і особливо психоаналітичних колах. У квітні 1913 року він 
розірвав свій договір з клінікою Мюнстерлінгена і згодом влаштувався на короткий час на роботу в 
клініку Мюнсінген поблизу Берна, де пропрацював на посаді асистента до кінця листопада. На 
початку грудня 1913 року він покинув батьківщину й виїхав до Росії, де, як він вважав, на нього 
чекала блискуча кар’єра. 

У деяких джерелах іноді стверджується, що Роршах тривалий час перебував у Росії, де 
багато років працював психіатром. Це перебільшення. Простий розрахунок свідчить, що, 
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залишивши свою посаду асистента в Мюнсінгені на початку грудня 1913 року й розпочавши вже в 
липні 1914 року працювати у Вальдау, він не міг пробути в Росії більш як сім місяців. У санаторії 
Крюкове під Москвою швейцарський лікар знайшов відносно добре оплачувану, хоч і велику за 
обсягом роботу за фахом. Разом з дружиною він оселилвся поблизу санаторію. Але потім раптом 
залишив посаду й повернувся до Швейцарії. Що ж сталося? Його дружина згадувала, що насправді 
він не був по-справжньому задоволений своїм професійним становищем, не мав можливості 
займатися науковими дослідженнями, які він вважав своїм справжнім покликанням. Вона писала: 
“Крюкове було цікавим місцем, проте аристократичні пацієнти повністю забирали в Германа його 
життєві сили і його час, так що в нього зовсім не залишалося часу на дозвілля або навіть на те, щоб 
зібраний матеріал записати у свій щоденник і систематизувати його. Герман якось сказав мені, що 
він наче художник, який стоїть перед гарним ландшафтом без полотна і фарб”. 

Якою б не була головна причина, Роршах зрозумів, що непогано було б відкласти на кілька 
років остаточну еміграцію і повернутися до Швейцарії. Тим часом після повернення додому 
з’ясувалося, що він втратив своє місце в Мюнстерлінгені. Щоправда, незабаром вдалося знайти 
скромно оплачувану посаду асистента в лікарні Вальдау під Берном — і він почав там працювати в 
липні 1914 року. Незабаром вибухнула Перша світова війна, і він став відірваним фронтами 
воюючих держав від своєї дружини, що залишилася на певний час у Росії. 

У Вальдау Герман Роршах пропрацював від липня 1914-го року до середини жовтня 1915 
року. Основною перевагою нової посади було те, що він мав можливість продовжити займатися 
наукою. Тоді в Швейцарії було лише три неврологічних лікарні, які водночас були й 
психіатричними університетськими клініками — Фрідмат у Базелі, Вальдау під Берном і 
Бурггельцлі в Цюриху. Однак отримати посаду у всесвітньовідомій клініці Бурггельцлі було 
надзвичайно важко, і Роршаху довелося задовольнитися малим. У Вальдау працювали два відомі 
психіатри — В. Моргенталер і E. Фанкгаузер, з якими в Роршаха склалися тісні дружні стосунки. 
Моргенталер був практичним і енергійним чоловіком, пізніше написав навчальну програму для 
медичного персоналу швейцарських неврологічних клінік, а також першокласний посібник з 
догляду за душевнохворими. Надалі він заснував цікавий музей історії психіатрії, який існує й досі. 
Моргенталер цікавився художніми творами психіатричнх пацієнтів, і Роршах допомагав йому 
збирати матеріал для цих досліджень. 

Через багато років Моргенталер проявив себе вірним другом Роршаха, допомігши 
опублікувати книгу “Психодіагностика” і посприявши поширенню його методики. Фанкгаузер, 
навпаки, був скоріше вченим і мислителем, сповненим оригінальних ідей. Тоді він займався 
анатомічними дослідженнями мозку і теорією збудження, яка пізніше суттєво вплинула на уявлення 
Роршаха. 

Під час перебування в Мюнсінгені в 1913 році до Роршаха дійшли чутки про деякі дивні 
релігійні секти, в тому числі про якогось Бінггелі, засновника однієї з таких сект, який перебував у 
клініці Мюнсінген протягом 1869–1901 рр. Це зацікавило його настільки, що він відвідав старого 
чоловіка в його селі. Інтерес до нового прокинувся в Роршаха з особливою силою після повернення 
з Росії, тому вивченню цієї та інших сект він присвятив велику частину свого вільного часу. На свій 
подив, він з’ясував, що на його батьківщині, неподалік від місця, де він проживав, діяли релігійні 
секти, не менш незвичайні, ніж російські, про які було так багато написано. 

Йоганнес Бінггелі, пацієнт Мюнсінгена, заснував поблизу міста Шварценбург “лісове 
братство”, яке складалося з великої кількості прихильників і невеликого кола урочисто посвячених. 
Останніх він навчав, що чоловічий статевий орган святий. Статеві зносини з керівником секти 
вважалися засобом вигнання демонів з юних дівчат. Згодом Бінггелі заарештували за інцест зі 
своєю дочкою. 

Роршах з’ясував, що секта Бінггелі походить від старішої секти Антона Унтернерерса, який 
проповідував святість інцесту ще в кінці 18 століття. Предок Бінггелі був головою громади 
апостолів Унтернерерса поблизу Шварценбурга. Сам же Унтернерерс також мав своїх попередників 
— секту “Шмідліан” (Schmidlian). Роршах встановив, що і в попередні століття поряд із 
“нормальними” сектами (анабаптистами, богемськими братами і катарами) існували секти, подібні 
до груп Бінггелі й Унтернерерса, причому всі — саме в цій місцевості. Документальні докази сягали 
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корінням у далеке 12 століття, однак і до того, кількома століттями раніше, ця місцевість була 
живильним середовищем для аріанських єретиків. Дослідження дали можливість Роршаху створити 
загальну картину релігійних сект Швейцарії — це був чудовий синтез релігійної психології, 
соціології, психопатології і психоаналізу. Він довів, що секти завжди виникали в місцевостях, що 
збігалися з родовими межами, і серед населення, релігійна наснага якого перебувала в різкому 
контрасті з відсутністю політичних інтересів. 

Серед цих жителів існували сектантські ядра, або сімейні групи, які існували протягом 
століть. Серед їх прихильників Роршах розрізняв дві групи: активні, зазвичай алкоголіки або 
невротики, що компенсували свій комплекс неповноцінності місіонерською діяльністю, і пасивні, у 
яких спалах витісненого лібідо викликав раптове перенесення його на одного з голів секти. 
Керівників сект він також поділяв на два типи: пасивні, яких використовувала громада, й вони не 
мали якогось значного впливу, й активні, які називали себе пророками. Останні були невротиками, 
як Бінггелі (якого лікар означував як істеричну особу), або шизофреніками, як Унтернерерс. Згідно 
з поглядами Роршаха, шизофренічності пророк надає значно сильнішого впливу; його вчення 
містить не тільки “низинну міфологію” невротичного пророка, що формується з його власних 
комплексів, а й “високу міфологію”, що бере початок від архетипів із глибини несвідомого і здатна 
справити глибше враження на своїх прихильників. Можна тільки шкодувати про те, що Роршах 
залишив незавершеною свою працю про релігійні секти Швейцарії, однак є як мінімум два дуже 
цікавих фрагменти, зокрема повідомлення про життя і вчення Бінггелі та Унтернерерса в світлі 
психоаналізу. 

З огляду на те, що Роршах займався сектами тільки у вільний від роботи час, він виконав 
своє дослідження досить швидко, фактично протягом трохи більше року. Кількість зібраного 
матеріалу була така велика, що для його опрацювання потребувалося багато часу. Тим часом із Росії 
повернулася його дружина Ольга, і тепер низька зарплатня у Вальдау було явно недостатня. Саме 
тоді звільнилося місце головного лікаря в лікарні для душевнохворих у Герізау, і його заяву на 
роботу було прийнято. Дослідник виїхав з Вальдау 20 жовтня 1915 року й 1 листопада розпочав 
працювати а новому місці. 

Психіатрична лікарня Кромбах у містечку Герізау містилася в кантоні Аппенцелль недалеко 
від австрійського кордону. Її зовсім недавно відбудували і вважали однією з найсучасніших 
лікувальних установ Швейцарії. Це була одна з небагатьох лікарень, побудованих за так званою 
“павільйонною системою”. Замість одного-єдиного великого будинку вона складалася приблизно з 
дюжини будинків, побудованих по колу на вершині пагорба. 

Обов’язки старшого лікаря були дуже різноманітні. На 300 пацієнтів установи припадало 
тільки два психіатри (головний і старший лікар) без асистентів, соціальних службовців і секретарок. 
Лікувальне навантаження було дуже велике. Проте Роршах запровадив ряд нововведень: у 1916 і 
1917 р. він організував навчальний курс для обслуговуючого медичного персоналу (в тодішніх 
лікувальних установах Швейцарії таких курсів не було). Через два роки прийнято на роботу двох 
асистентів. Згодом вони стали учнями вченого — це були Георг Ремер і Ганс Бен-Ешенбург. 

Кантон Аппенцелль багато чим вирізнявся серед інших місцевостей, в яких досі працював 
Роршах. У Тургау, рідному кантоні своїх батьків, він відчував себе наче вдома. У Мюнсінгені й 
Вальдау він познайомився з жителями Берна і навчився цінувати їх серйозність і добродушність. На 
противагу цьому Роршах, мабуть, так і не зміг сприйняти деяких рис аппенцелльского характеру, 
наприклад, схильності до злих жартів. Велика відмінність між ментальністю жителів була і в 
клінічній картині психічних захворювань. Ці відмінності дуже цікавили Роршаха, і згодом він 
коротко охаратеризував їх у своїй книзі з психодіагностики. 

Хоча зарплатня старшого лікаря тоді вважалася досить високою, життєві витрати сім’ї 
зросли після народження дочки та сина. За швейцарськими мірками Герізау лежав у глушині, 
далеко від великих інтелектуальних центрів країни, таких як Цюрих, і був далеко не привабливим 
місцем. Проте Роршах від самого початку вирішив отримати максимальну користь зі свого 
перебування в цьому місті й написав там кілька наукових праць. 

В одній з них він опублікував досить цікавий випадок, який досліджував у Вальдау і який 
мав певну схожість на описану в Мюнстерлінгені “Крадіжку коня в сутінковому стані”. І якщо в 
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першому випадку він, жалкуючи про неможливість застосувати гіпноз у психоаналізі, намагався 
усунути амнезію в пацієнта за допомогою юнгівського асоціативного експерименту, то цього разу 
Роршах об’єднав гіпноз, метод вільної асоціації й асоціативний експеримент, після чого порівняв 
результати. Пацієнт був швейцарським солдатом, якого заарештували, коли він не повернувся на 
службу з відпустки. Під час арешту він впав у розпач і не міг чітко згадати про велосипедну аварію, 
в яку потрапив за два дні до того. Три експлоративні методи дали досить різні результати. Вільні 
асоціації швидко ввели пацієнта в стан живих мрій, дуже схожий на сутінковий стан, вони містили 
багато елементів його первісного сутінкового стану. Юнгівський асоціативний експеримент нічого 
подібного не дав, але багато в чому вказував на постійні комплекси пацієнта, наприклад, на його 
глибоку антипатію до вітчима. Гіпноз не підтвердив наявності сутінкового стану, однак, як це не 
дивно, виявив тимчасові епілептичні марення, які наставали раптово під час сплутаної свідомості: 
пацієнтові здавалися спотвореними вулиці й ліхтарні стовпи, будинки були червоного кольору, а 
одягнені в чорний одяг люди були або неприродно великі, або малі. Три методи дуже добре 
доповнювали один одного в дослідженні пацієнта, що не усвідомлює себе. 

Ці статті, однак, були тільки побічним заняттям, Роршах досліджував насамперед 
швейцарські секти. Він упорядкував великий матеріал і 12 листопада 1916 року, через рік після 
прибуття в Герізау, представив у Швейцарському психіатричному товаристві в Невшателі свої 
перші результати з досліджуваної теми. Цей реферат має величезну цінність, оскільки допомагає 
нам простежити за основним ходом його думок і загальним планом книги, яку Роршах планував 
опублікувати. Свої нові дані він доповів на засіданнях Швейцарського психологічного товариства в 
Цюриху 12 і 13 жовтня 1918 р., а пізніше — Швейцарського психоаналітичного товариства. У листі 
священику Оскару Пфістеру він за кілька тижнів до смерті знову повернувся до теми про майбутню 
книгу, ззаначивши, що це буде солідне видання обсягом 400–500 сторінок. 

Тим часом він не обмежився цією темою. Вже здавна один з його основних інтересів лежав у 
ділянці психоаналізу. Уже в Мюнстерлінгені в 1912–1913 рр. він застосував психоаналітичний 
метод у лікуванні декількох пацієнтів. За час відсутності Роршаха в психоаналітичних колах 
відбулися деякі зміни. Перестала існувати перша психоаналітична група, що діяла в Цюриху в 
1909–1913 рр. Фройд значно поглибив своє вчення: замість усвідомлення неусвідомлених уявлень і 
конфліктів психоаналізом стали називати динаміку перенесення, і Фройд планував проголосити цей 
метод “метапсидіологією” (“Metapsydiologie”). 

Психоаналітичний рух ширився по всьому світу, і після закінчення Першої світової війни 
деякі його швейцарські прихильники обмірковували створення нової дослідницької групи. 10 
лютого 1919 р. Оскар Пфістер, Еміль Обергольцер і його дружина Міра Обергольцер розіслали 
близько 50 відповідних листів. 21 березня в Цюриху відбулися установчі збори, в яких брали участь 
три засновники і вісім інших психіатрів, зокрема Герман Роршах, якого обрали віце-президентом. 
Перше офіційне зібрання відбулося 24 березня в присутності кількох іноземних гостей. Важливо 
відзначити, що перші дві зустрічі були присвячені переважно психопатології релігії. На третьому 
засіданні Кільгольц зробив повідомлення про Якоба Беме; на четвертому і п’ятому зборах Роршах 
доповідав про випадки Бінггеліса (11 липня) і Унтернерерса (19 вересня), тоді як на шостому 
Морель розповів про “таємничу концентрацію уваги на внутрішніх переживаннях”. Останні три 
роки життя Роршах відігравав значну роль у роботі Швейцарського психоаналітичного товариства 
не тільки як віце-президент, а й завдяки чотирьом своїм науковим доповідям, про дві з яких 
(швейцарські секти) вже згадувалося. Інші дві доповіді стосувалися психодіагностики. Незабаром 
з’ясувалося, що атмосфера в психоаналітичній групі була, на думку Роршаха, набагато 
відкритішою, ніж у Швейцарському психіатричному товаристві. Тут його ідеї сприймалися з 
інтересом, і багато хто з його колег-психоаналітиків, як, наприклад, Обергольцер і Цуллінгер, 
вчилися в нього нових підходів. Свої сеанси психоаналізу він проводив також у невеликій групі 
пацієнтів у Герізау. Сам він, щоправда, ніколи не піддавався цьому втручанню, а на пропозиції 
своїх колег пройти психоаналіз відповідав, що не вважає це за необхідне. 

Загалом основні інтереси Роршаха зазнали змін. Як уже згадувалося, він приїхав до Герізау з 
твердим наміром узагальнити багатий матеріал про швейцарські секти й обміркував написати 
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серйозну книгу. Однак раптово полишив цей намір і почав старанно працювати над тестом 
чорнильних плям — своєю психодіагностикою. Що ж сталося? 

Не може бути жодних сумнівів у тому, що стимулом стало дослідження молодого 
варшавського студента Шимона Хенса, який з 1912 по 1917 рр. навчався в Цюриху, працюючи 
деякий час у муніципальній поліклініці міста. Він розробив власний тест чорнильних плям і 
наприкінці 1917 року за згодою професора Блойлера опублікував його у своїй дисертації. Ця робота 
нагадала Роршаху про його більш ранні досліди з Герінгом у 1911 р. в Мюнстерлінгені й 
підштовхнула до подальшої розробки ідей, які, свідомо чи несвідомо, хвилювали його відтоді. 

Тепер Роршах все більше часу віддавав новому науковому напряму. Згодом він написав, 
виконуючи водночас обов’язки старшого лікаря та віце-президента психоаналітичного товариства, 
свою “Психодіагностику”. 

Укладання таблиць, їх перевірка на пацієнтах і на здорових добровольцях, написання книги і 
її публікація тривали понад три роки. У червні 1921 року робота побачила світ. Спочатку Роршах 
запропонував 15 таблиць з плямами. З технічних причин видавництво відмовило в п’яти, і 
“Психодіагностика” вийшла друком з 10 таблицями. 

Але вже в процесі й після завершення книги психологічні погляди вченого набули нових 
форм, його почали цікавити ширші можливості тесту. Незабаром після публікації книги він почав 
вважати викладені в ній уявлення як застарілі. Його останні доповіді на засіданнях 
психоаналітичного товариства 18 лютого 1921 року дали колегам надійні відправні точки як для 
поліпшення представленої методики, так і для вдосконалення методу інтерпретації. Очевидно, він 
зміг виявити нові шляхи застосування власного тесту, які обіцяли остаточний і повний успіх. Доля, 
однак, розпорядилася інакше. Через шість тижнів Роршах раптово помер у віці 37 років. 

1 квітня 1922 року вченого доправили в лікарню Герізау в гострому стані. Протягом 
останнього тижня він страждав від болю в нижній ділянці живота, але, незважаючи на рекомендації 
кількох лікарів, не звернувся по допомогу. Головний лікар доктор Лоосер діагностував тяжкий 
дифузний перитоніт із розлиттям жовчі. Пробна лапаротомія засвідчила, що стан був 
неоперабельним. Єдиною хірургічною допомогою було введення гумової дренажної трубки в розріз 
рани і дренування газів через паралельний отвір. Після операції зроблено внутрішньовенні 
вливання. Наступного дня, 2 квітня 1922 року, о 10 годині ранку пацієнт помер. На розтині лікарі не 
змогли з упевненістю встановити, що було причиною смерті — гостре запалення чи перфорація 
сліпої кишки. 

Германа Роршаха поховали 5 квітня на кладовищі Нордгайм у Цюриху. Промову на траурній 
церемонії виголосив його старий друг, священик і психоаналітик Оскар Пфістер. Він говорив про 
стоїчне самовладання Роршаха і його християнську поведінку перед смертю. Професор Ойген 
Блойлер назвав смерть Роршаха трагічною і важкою втратою не тільки для його сім’ї, друзів і колег, 
а й для науки і з жалем визнав той факт, що ніхто з них не зможе продовжити і завершити справу, 
розпочату геніальним дослідником. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ 
 

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН КРАЙЛЬ 
До 155-річчя від дня народження 

 Джордж Вашингтон Крайль народився 11 
листопада 1864 р. у м. Чилі (штат Огайо). Він ріс у 
великій родині, де був п’ятим з восьми дітей, а 
початкову освіту здобув у сільській школі. У 1881 р 
Дж.В. Крайль поступив у Північно-Західне 
педагогічне училище штату Огайо (згодом Північний 
університет штату Огайо), закінчив його у 1885 р. і 
став викладачем початкової школи. Будучи на посаді 
директора Плайнфільдської школи, Дж.В. Крайль 
звернув свої інтереси до медицини, чому сприяло 
знайомство з місцевим лікарем А.Е. Волкером, який 
давав йому читати медичні книги і брав з собою на 
візити до хворих. У 1886 р. Дж.В. Крайль переїхав в 
Клівленд і поступив у Вустерську медичну школу, 
яку закінчив з відзнакою в липні 1887 р. Працювати 
він почав лікарем-інтерном під керівництвом д-ра Ф. 
Віда у щойно збудованій в Клівленді 
університетській клініці. Перебуваючи в інтернатурі, 
Дж.В. Крайль разом з Ф. Бантсом приєднався до 

приватної практики доктора Ф. Віда. Разом вони організували хірургічну допомогу в масштабах 
міста. 

Подальше життя Дж.В. Крайля змінив випадок – в клініку потрапив його друг, який 
постраждав в результаті аварії, йому довелося ампутувати обидві ноги. Незважаючи на 
лікування, поранений помер від шоку, і Дж.В.Крайль не зміг нічого з цим зробити. Пізніше він 
писав: «Я був вражений недоліком розуміння події і засмучений неефективністю лікування. 
Шкіра, покрита холодним потом, блідість, зникає частий пульс, запалі очі і широкі зіниці 
надовго залишилися в моїй пам’яті». Так, Дж.В. Крайль знайшов ту область, яка зацікавила 
його найбільше і на довгий час – це питання лікування шоку. Щоб підготуватися і знайти 
рішення проблеми, він провів 3 місяці за вивченням фізіології, гістології та патології в Коледжі 
лікарів загальної практики і хірургів в Університеті Колумбії. Результатом цього була теорія, 
відповідно до якої шок є наслідком виснаження вазомоторного центру. 

У 1892 і 1895 р. Дж.В. Крайль побував у Відні, де зустрічався з Теодором Більротом, і в 
Лондоні, де в лабораторії В. Хорслея познайомився з фізіологом Ч.С. Шеррінгтоном, який 
також цікавився проблемами шоку і гіпертензії. Пізніше, повернувшись у Клівленд, він 
продовжив роботу над питаннями шоку. Результатом напруженої праці стала робота 
«Експериментальне дослідження хірургічного шоку», удостоєна в 1897 р. премії Картрайта в 
Університеті Колумбії. Ця робота була опублікована в 1899 р. і стала першою книгою Дж.В. 
Крайля. 

У 1898 р. як військовий лікар брав участь в іспано-американській війні, служив у 
Пуерто-Ріко. У 1889–1990 рр. викладав в Університеті Вустера, був професором клінічної 
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медицини в Західному резервному університеті (Western Reserve University) з 1900 по 1911 рік. 
У 1910 р. Медичний коледж Вустера та резервний університет об’єдналися, а Дж.В. Крайль був 
призначений клінічним професором з хірургії, згодом став професором хірургії (1910–1924) і 
створив свою лікарню. 

У 1903 р. Дж.В. Крайль сконструював і описав гумовий пневматичний костюм для 
запобігання постуральної гіпотензії у нейрохірургічних хворих. Згодом цей костюм під час 
Другої світової війни послужив основою для створення костюма, що запобігає втрату 
свідомості у пілотів при високих перевантаженнях. Під час війни у В’єтнамі він застосовувався 
для стабілізації гемодинаміки хворих з геморагічним шоком при транспортуванні. 
 

 
Гумовий пневматичний костюм для профілактики постуральної гіпотензії 

 
У 1903 р. Дж.В. Крайль разом з кількома молодими хірургами організував Американське 

фізіологічне товариство, спрямоване на впровадження наукових знань в практичну медицину. У 
1912 р. він взяв участь у заснуванні Американського коледжу. У серпні 1913 р Дж.В. Крайль 
разом з Х.В. Кушінгом, В.Дж. Мейо і Дж.Б. Мерфі був обраний почесним членом 
Королівського коледжу хірургів (Лондон). 

Після вступу США у Першу світову війну Дж.В. Крайль організував і в 1917–1978 рр. 
очолював військовий госпіталь в Руані. До липня 1918 р з 42 військово-польових госпіталів у 
Франції 36 було створено за планом Дж.В.Крайля. Укомплектовані лікарями університетів 
військово-польові шпиталі забезпечили високу якість надання медичної допомоги та тісну 
спільну роботу вчених і лікарів на фронті, що дозволяло створювати нові ліки і методи 
лікування, а не теорії. 

У 1924 р. Дж.В. Крайль  став керівником організованої ним клініки в Клівленді. Він 
зробив великий внесок в операційне лікування щитоподібної залози, розробив і застосував при 
злоякісному зобі операцію екстирпації щитоподібної залози разом з навколишніми тканинами 
(тиреоїдектомія за Крайлем). При злоякісних пухлинах верхніх дихальних шляхів на щелепно-
лицевій ділянці запропонував операцію видалення пухлини разом з лімфатичними вузлами шиї, 
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навколишньою клітковиною, грудинно-ключично-соскоподібним м’язом, внутрішньою 
яремною веною та піднижньощелепною залозою (операція Крайля). 

В галузі абдомінальної хірургії Дж.В. Крайль застосував у операціях з приводу 
травматичної аневризми у паховій ділянці або в тазу спосіб попереднього припинення 
кровотечі з клубових артерій через притиснення черевної аорти без розтину очеревини 
(гемостаз за Крайлем). При кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу запропонував 
робити езофаготомію і безпосереднє прошивання змінених вен стравоходу. 

Дж.В. Крайль розробив свої методи операцій при раку губи і при випадінні матки 
намагався спростити техніку судинного шва за допомогою застосування канюлі; займався 
проблемами переливання крові (перше переливання цільної крові в 1906 р.).  

За свою роботу в безшоковій хірургії вчений отримав золоту медаль Національного 
інституту соціальних наук у 1914 р. 

Його дружина Грейс Елізабет (Макбрід) Крайль (1876–1948) була нащадком Лідії 
Макбрід. Його син Джордж Крайль-молодший також був хірургом. 

Дж.В.Крайль все своє життя залишався блискучим хірургом і дослідником. 
Перешкодити його роботі змогла тільки сліпота, яка почала розвиватися у нього після 70 років 
через двосторонню катаракту. Операція, виконана йому з цього приводу в 1940 р, виявилася 
невдалою. В результаті він втратив одне око через інфекційні ускладнення. У грудні 1942 р. 
Дж.В. Крайль захворів септичним ендокардитом, а через рік переніс інфаркт міокарда, після 
якого помер 7 січня 1943 р. в Клівленді на 79 році життя.  

Дж.В.Крайль по праву зайняв важливе місце в історії хірургії, ставши одним з 
найзнаменитіших хірургів кінця XIX – початку XX ст., залишивши своїм нащадкам і 
послідовникам 24 книги і понад 400 наукових робіт. 

В Другу світову війну на його честь було названо корабель свободи США («SS George 
Crile»). Кратер на Місяці Crile також названий в його честь. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Ю.В. ФЕДОРОВ 

 
ШЕК АВГУСТ СТІНБЕРГ КРОГ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Шек Август Стінберг Крог народився 15 

листопада 1874 р. в Грено (півострів Ютландія) в 
сім’ї суднобудівника, бровара і видавця газети Вігго 
Крога і Марії Крог (Дрехман), предки яких були 
циганами. Вже з дитинства Август цікавився 
природничими науками, вивчаючи комах в околицях 
свого будинку. Коли Августу було 14 років, він 
покинув школу і, мріючи стати морським офіцером, 
поступив на службу на данський військово-морський 
корабель, який охороняв рибні промисли. Через рік 
Август знову почав учитися в кафедральній школі в 
Орхусі, а в 1893 р. поступив у Копенгагенський 
університет, щоб вивчати фізику і медицину.  

Під впливом зоолога Вільяма Серенсена  
А. Крог почав досліджувати личинки організму 
Corethra, що живуть у воді. На інтереси А. Крога 
вплинули лекції Христіяна Бора (батька фізика Ніль-
са Бора), відомого авторитета в галузі фізіології крові 
та дихання. В 1897 р. А. Крог почав працювати в 
галузі медичної фізіології під керівництвом Х. Бора. 
Через 2 роки А. Крог отримав ступінь магістра наук 

із зоології в Копенгагенському університеті і був призначений асистентом Х. Бора. 
Для досліджень Corethra А. Крог зробив апарат мікротонометр, що дозволяє вимірювати 

парціальний тиск, або напруження газу, розчиненого в рідині. У 1902 р. під час морської 
експедиції до Гренландії, А. Крог виміряв вміст кисню і вуглекислого газу в морській і прісній 
воді та удосконалив метод тонометричного вимірювання розчинених газів. Ця праця дала нові 
уявлення про роль океану в регуляції вмісту вуглекислого газу в атмосфері. В наступному році 
А. Крог отримав докторський ступінь зі зоології в Копенгагенському університеті за 
дисертацію, присвячену легеневому та шкірному диханню. А. Крог встановив, що шкірне 
дихання у жаби відносно постійне, а легеневе змінюється і регулюється блукаючими нервами, 
що відносяться до вегетативної нервової системи. Під час дихання кисень через альвеоли 
потрапляє в кров і розноситься до тканин тіла, а вуглекислий газ переходить з крові в альвеоли і 
видаляється ними з організму. Коли А. Крог розпочинав свої дослідження, механізм дихання ще 
був неясний, йшла дискусія між представниками двох концепцій. Прибічники одного напрямку 
вважали, що клітини альвеолярно-капілярної мембрани секретують дихальні гази в тому чи 
іншому напрямку. Прихильники іншої точки зору вважали, що гази дифундують через 
мембрану пасивно. Зза допомогою мікротонометра А. Крог з колегами довели, що газообмін в 
легенях здійснюється лише шляхом дифузії. Крім цього, А. Крог і Х. Бор описали вплив різних 
концентрацій вуглекислого газу на криву дисоціації оксигемоглобіну крові (це явище відоме 
під назвою ефекту Бора). 

У 1905 р. К. одружився з Марією Йоргенсен, яка працювала фізіологом в лабораторії Х. 
Бора. В 1906 р. А. Крог  отримав премію Зігена Австралійської академії наук за праці, в яких 
він показав, що газоподібний азот не бере участі в нормальних обмінних процесах у тварин. У 
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1907 р. на Міжнародному з’їзді фізіологів в Гейдельбергу (Німеччина) вчений представив праці 
з дифузії газів у легенях. У 1908 р. спеціально для А. Крога в Копенгагенському університеті 
була встановлена посада ад’юнкт-професора зоології. В тому ж році А. Крог разом з дружиною 
взяв участь у другій експедиції в Гренландію для вивчення дієти, що складалася виключно з 
м’яса, на обмін речовин і дихання ескімосів. У 1910 р. Копенгагенський університет надав А. 
Крогу фізіологічну лабораторію в Ню-Вестергейді, в якій подружжя продовжило свою працю. 
Разом з Йоганнесом Ліндгардом Август Крог визначив хвилинний об’єм серця в спокої і при 
м’язовій роботі. Для цього вчений використав метод визначення швидкість кровотоку в легенях 
за допомогою окису азоту.  

У 1916 р. А. Крог був призначений професором зоології Копенгагенського університету. 
Вчений дослідив фізіологічну регуляцію капілярного кровотоку. Капіляри «відкриваються» і 
«закриваються» не синхронно, тобто не в ритмі коливань артеріального тиску. А. Крог 
встановив, що кількість функціонуючих капілярів залежить від споживання кисню і 
регулюється місцевими механічними, хімічними і температурними факторами.  

У 1920 р. А. Крог отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини «за відкриття 
механізму регуляції просвіту капілярів».  

У 1922 р. А. Крог здійснив поїздку в США для читання Сіллімановських лекцій в 
Єльському університеті. Вчений зацікавився інсуліном, оскільки його дружина хворіла 
діабетом. Вченому вдалося організувати в Данії лабораторію з вивчення і виробництва інсуліну. 
В подальшому А. Крог досліджував проникність клітинних мембран для води та солей, різницю 
в диханні при польоті у різних комах, вивчав історію розвитку науки.  

Коли нацисти окупували Данію, А. Крог, противник нацизму, переїхав у Швецію. В  
1945 р. повернувся на батьківщину. 

А. Крог отримав медаль Бейлі Лондонського королівського товариства лікарів (1945), 
став володарем почесних ступенів Едінбурзького, Будапештського, Геттінгенського, 
Гарвардського, Ратгерівського, Оксфордського університетів, а також університетів Лунда та 
Осло, він був членом багатьох наукових товариств. А. Крог написав багато популярних 
наукових книг.  

Помер вчений 13 вересня 1949 р. на 75 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕГАШ МОНІШ 
(АНТОНІУ КАЕТАНУ ДІ АБРЕУ ФРЕЙРІ ЕГАШ) 

До 145-річчя від дня народження 
 

Антоніу ді Абреу народився 29 листопада  
1874 р. в сім’ї  Фернанду ді Піна Резенді Абреу та Марії 
ду Розаріо ді Алмейда-І-Суза в маєьку Аванка, яким рід 
Абреу володів упродовж 500 років. Початкову освіту 
Егашу надав його дядько, абат. У 1891 р. Егаш Моніш 
поступив у Коїмбрський університет. В університеті 
Антоніу ді Абреу став членом таємного гуртка і під 
псевдонімом Егаша Моніша, португальського патріота 
ХІІ ст., писав політичні памфлети на підтримку 
лібералів-республіканців проти португальської 
монархії. Згодом він відмовився приховувати своє ім’я, 
але, незважаючи на це, упродовж своєї кар’єри 
користувався прізвищем «Моніш». У 1899 р. Егаш 
Моніш отримав медичний ступінь, захистивши 
дисертацію про дифтерію. Разом із медичним ступенем 
у нього стався напад подагри, яка згодом змінила його 
руки. Упродовж двох років вивчав неврологію в Бордо 
та Парижі, а в 1902 р. написав монографію про 
патофізіологічні аспекти сексуальної активності. В 
тому ж році він став співробітником медичного 

факультету Коїмбрського університету, одружився з Ельвірою ді Маседу Діаш. 
В 1901 р. в Португалії зникла монархія, а в 1911 р. була проглошена республіка. В  

1911 р. Е. Моніш був призначений професором відділу неврології Лісабонського університету, 
де він пропрацював до 1945 р., коли вийшов на пенсію. 

У 1903–1917 рр. Е. Моніш працював депутатом португальського парламенту, згодом – 
призначений послом в Іспанії, а в кінці 1917 р. – міністром іноземних справ. Як представник 
Португалії на мирній конференції після Першої світової війни підписував Версальський 
договір. 

У 1917 р. він опублікував книгу «Військова неврологія» («A neurologia na querra»). Коли 
в 1922 р. до влади прийшли консерватори, то Е. Моніш відійшов від політики. В 1927 р. Е. 
Моніш розпрацював метод церебральної ангіографії, в якому використовувалися рентгенівські 
промені та рентгенконтрастний йод. Ангіографія принесла Е. Монішу славу провідного 
невропатолога і залишається розповсюдженою процедурою діагностики таких порушень 
головного мозку, як пухлини, крововиливи та травми. 

На початку ХХ ст. прихіатри, починаючи із Зигмунда Фрейда та інших вчених, вважали 
розумові та емоційні розлади психічними хворобами і пробували лікувати їх, використовуючи 
різні методи психоаналізу. В 20–30-х роках деякі невропатологи почали розглядати психічні 
розлади як прояви захворювань головного мозку і шукати фізичні способи лікування психічних 
хворих. 

У 1935 р. Е. Моніш брав участь в Міжнародній неврологічній конференції в Лондоні, де 
американські нейрофізіологи Джон Фултон і Карлайл Джейкобсен надали результати своїх 
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досліджень, коли видалили більшу частину префронтальної долі мозку у двох мавп. 
Прооперовані мавпи більше не проявляли неспокою. Після радикальної операції вони майже 
втратили здібності до вирішення поставлених завдань. Результати цих досліджень підказали  
Е. Монішу, що деяким психічним хворим можна полегшити страждання, якщо відділити 
префронтальні долі від інших частин головного мозку.  

Попереднє соматичне лікування фізичними методами психічних розладів було різним, 
але беуспішним. Гідротерапія, снотерапія, штучна гіпотермія, видалення деяких ендокринних 
залоз, зубів і т. п. – лише декілька прикладів цих методів. Сеанси шокової терапії за допомогою 
електричного струму, лікування застосуванням великих доз інсуліну дуже рідко виліковували 
госпіталізованих хворих. В цій ситуації радикальне втручання, яке запропонував Е. Моніш, ніби 
вселяло надію. 

Перше хірургічне втручання було зроблене в 1936 р. професором Алмейдою Лімою.  
Е. Моніш назвав цю операцію «лейкотомією» (грец. «лейкос» – білий і «томос» – розсікати), 
самі префронтальні долі не пошкоджувалися, перерізалися лише нейрональні волокна, які 
з’єднували ці долі з іншими частинами мозку (нині ця операція відома під назвою «лоботомія»). 
Результати операцій Е. Моніш опублікував у 1936 р. і в наступному році представив їх перед 
медичним фізіологічним товариством у Парижі. Е. Моніш  з колегами виконали не більше 100 
операцій, коли уряд заборонив їх проведення. 

Після закінчення Другої світової війни лоботомія стала застосовувалися в дуже широких 
масштабах. 

У 1949 р. Е. Моніш був удостоєний Нобелівської премії з фізіології та медицини «за 
відкриття терапевтичного впливу лейкотомії при деяких психічних захворюваннях». Цю 
премію Егаш Моніш розділив з Вальтером Хессом, який використав точні хірургічні та 
електрофізіологічні методи для вивчення функції гіпоталамуса. 

Кількість операцій лоботомій постійно зростала. В 1949–1952 рр. в США щорічно 
виконувалося близько 5000 операцій лоботомії. Згодом використання нових психотропних 
препаратів стало альтернативою лоботомії. 

В 1945 р. Е. Моніш вийшов на пенсію. Вчений встиг написати кілька біографічних 
праць. Він захоплювався скульптурою та малярством. Вчений був членом Королівської академії 
наук в Лісабоні, Американського товариства неврологів,  почесним членом Королівського 
товариства медицини в Лондоні, був удостоєний почесних ступенів університетів Бордо, 
Тулузи і Ліону. 

Помер вчений 23 грудня 1955 році на 82 році життя. 
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ЕДГАР ДУГЛАС ЕДРІАН 
До 130-річчя від дня народження 

 
Едгар Дуглас Едріан в Лондоні народився 30 

листопада 1889 р. в сім’ї Альфреда Дугласа Едріана, 
юриста і Флори Лавінії (Бартон) Едріан. У 1908 р. 
Едгар закінчив середню школу у Вестмінстері та 
поступив у Трініті-коледж Кембриджського 
університету для вивчення природничих наук. 
Навчався під керівництвом видатного фізіолога Кіта 
Лукаса, який досліджував реакцію нервів та м’язів 
на електричне подразнення. 

У 1871 р. вченими було встановлено, що 
реакція серцевого м’яза на електричне подразнення 
підкоряється закону «все або нічого». В 1905 р. К. 
Лукас показав, що не тільки серце, але й інші м’язи 
реагують на електричне подразнення. 

У своїх дослідженнях Е. Едріан і К. Лукас 
вивчали реакції нервових волокон. У 1911 р. Е. 
Едріан закінчив Кембриджський університте і в 

1913 р. став науковим співробітником Трініті-коледжу. Згодом вчений дійшов висновку, що 
знання медицини допоможе йому в науковій діяльності і почав працювати в лондонській 
лікарні св. Варфоломія. Під час Першої світової війни вчений перебував в Англії, 
займаючись вивченням і лікуванням контузій і неврологічних уражень. 

Упродовж тривалого часу Е. Едріан і К. Лукас вивчали можливі способи реєстрації 
електричної активності поодиноких нервових волокон. В той час було відомо, що 
тривалість цих імпульсів становить лише кілька тисячних часток секунди, а величина – 
кілька мікровольт. Усе це не дозволяло вимірювати імпульси за допомогою існуючого 
обладнання. К Лукас запропонував записувати ці електричні сигнали за допомогою 
підсилювачів. Разом з К. Лукасом Е. Едріан пропрацював 8 років – до трагічної загибелі 
наставника Едріана під час зіткнення двох літаків, яка сталася 5 жовтня 1916 року.  

Після закінчення війни Е. Едріан повернувся до досліджень. Різко збільшився 
приплив студентів, довелося багато викладати. Проте Е. Едріан знаходив час і на те, щоб 
знаходити нове обладнання, і на те, щоб продовжувати пошуки. Він вирішив відшукати 
спосіб підсилити сигнал, використовуючи для цього термоелектронні лампи. Лабораторія Е. 
Едріана стала більше схожа на фізичну, ніж на біологічну.  

В результаті кропіткої роботи до 1922 р. вчений виявив, що нерви все-таки 
підкоряються принципу «все або нічого». У 1925 р. Е. Едріан почав використовувати 
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лампові підсилювачі, оскільки до того Герберт Гассер з медичної школи Джонса Хопкінса 
вже створив підсилювач, що давав можливість записувати потенціали дії рухових нервових 
волокон.Е. Едріан за схемою Г. Гассера сконструював власний підсилювач і спробував його 
в дослідах на нервах, що інервують м’язи жаби. 

Було відомо від Чарлза Шеррінгтона, що від м’язів йдуть чутливі нерви, які 
сприймають розтягнення м’язів. Е. Едріан зумів виділити такий фрагмент м’язу, який 
містив лише один чутливий рецептор, що збуджувався при розтягненні цього м’язу. 
Виявилося, що всі імпульси цього нерва володіють однаковою тривалістю та апмплітудою, 
але частота імпульсів залежить від ступеня та швидкості розтягнення, тобто від ступеня 
збудження чутливого органу. Упродовж декількох років Е. Едріан з колегами дослідили 
імпульсацію в різних чутливих та рухових нервах і результати цих досліджень дали основу 
для створення загальної теорії чутливості. 

Стало зрозумілим, що чутливі рецептори людини реагують лише на зміну 
оточуючого середовища і після того, як зміна відбулася, адаптуються до нової ситуації. Від 
інтенсивності збудження рецепторів залежить частота імпульсації в чутливих нервах. 
Згодом вчений описав весь процес від збудження рецепторів до сприйняття його мозком. В 
дослідах Е. Едріана на рухових нервах було встановлено, що «…величина ефекту 
визначається частотою імпульсації і кількістю збуджених волокон». 

У 1932 р. Е. Едріан разом з Ч. Шеррінгтоном отримали Нобелівську премію з 
фізіології або медицини «за відкриття, що стосуються функції нервових клітин».  

В той час наукові інтереси вченого 
зосередилися на фізіології головного 
мозку. Його праці з електричних сигналів 
мозку, виконані на початку 30-х рр., 
стали важливим внеском  в розвиток 
електроенцефалографії як методу 
дослідження мозку. Упродовж наступних 
20 років вивчав різні об’єкти: слуховий 
аналізатор, сенсорну кору, мозочок, 
вестибулярний аналізатор, нюховий 
аналізатор. Вчений був прекрасним 
експериментатором, навіть проводив 
досліди на собі. 

У 1951 р. Е. Едріан залишив 
посаду професора фізіології 
Кембриджського університету і очолив 
Трініті-коледж. В 1950–1955 рр. Е. Едріан 
очолював Лондонське королівське 
товариство. Будучи президентом цього 

товариства він одночасно був президентом Британської асоціації сприяння розвитку науки. 
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В 1957–1959 рр. Е. Едріан був проректором Кембриджського університету, а в 1968– 
1975 рр. – його ректором. 

У 1955 р. вчений отримав від королеви Єлизавети II титул барона. В якості барона 
Едріана Кембриджського, пера Англії відвідував палату лордів, виступав з різними 
промовами.  

У 1923 р. вчений одружився з Естер Пінсент. У подружжя було 3 дітей: син та дві 
доньки. Вчений був членом понад 40 наукових і професійних організацій. Він отримав 
Королівську медаль (1934), медаль Коплі Королівського товариства (1946), золоту медаль 
Альберта Королівського товариства мистецтв (1953), медаль за видатні заслуги Британської 
медичної асоціації (1958), медаль Джефкотта Королівського медичного товариства (1968). 

В молоді роки вчений захоплювався альпінізмом, швидкісною їздою на автомобілі. 
Помер вчений 4 серпня 1977 р. на 88 році життя. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 
1. До друку приймаються завершені неопубліковані статті за основними напрямками 

клінічної, профілактичної медицини, гігієни, феноменології людини, огляди літератури, 
рецензії, короткі повідомлення тощо. 

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

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

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

анотаціями. 
2. Порядок оформлення першої сторінки статті: великими літерами друкується ініціали та 

прізвище автора (авторів); заголовок статті, нижче – анотація (до 600 знаків) 
українською, російською, англійською мовою та ключові слова (до п’яти).  

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dovrita@gmail.com
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