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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОПСІАНАТОМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТРЕНУВАННЯ І РОЗВИТКУ 
ОБОЛОНКОВИХ КАНАЛІВ 

 
Вперше в світі описана еніопсіанатомічна технологія тренування і розвитку 

оболонкових каналів. 
Ключові слова: стадії розвитку оболонкових каналів – створення умов, 

налаштування еніопсихіки, встановлення інформаційно-енергетичного контакту, 
тренування і розвиток, завершення тренування.   

 
Впервые в мире описана эниопсианатомическая технология тренировки и развития 

оболочечных каналов. 
Ключевые слова: стадии развития оболочечной системы каналов – образование 

условий, настройка эниопсихики, установление информационно-энергетического 
контакта, тренировка и развитие, завершение тренировки. 

 
For the first time in the world, the eniopsianatomic technology of training and development 

of cover channels is described. 
Key words: stages of development of cover channel system – creation of conditions, 

adjustment of the eniopsychic, establishment of information and energy contact, training and 
development, completion of training.  

Продовження з випусків 69(135)–93(159) 
 

В основу еніоанатомічної технології тренування і розвитку оболонкових каналів покладено 
еніоанатомічні знання тонкоматеріальних тіл, оболонок еніоструктур, виростів оболонок, 
оболонкових каналів, мікроканалів, еніопсихології та еніопедагогіки. Еніопсіанатомічна 
технологія тренування і розвитку оболонкових каналів має 5 стадій. Самостійне 
еніопсіанатомічне тренування й еніопсіанатомічне виконання вправ може бути розпочато, якщо 
учень добре знає еніоанатомію оболонок й оболонкових каналів, володіє еніопсіанатомічними 
технологіями, методами і засобами розвитку оболонкових каналів. Стадії розвитку 
оболонкових каналів: 

1. Створення умов для еніопсіанатомічного розвитку оболонкових каналів 
2. Налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ з оболонковими 

каналами 
3. Встановлення інформаційно-енергетичного контакту з відповідними оболонковими 

каналами 
4. Виконання еніопсіанатомічних вправ з оболонковими каналами 
5. Завершення еніопсіанатомічних вправ з оболонковими каналами. 

Перша стадія: створення умов для еніопсіанатомічного розвитку  
оболонкових каналів 

Змістом 1-ї стадії – створення умов для тренування оболонкових каналів, має бути: 
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♦ вибір тихого, екологічно, гігієнічно та інформаційно-енергетично чистого місця без 
будь-яких артефактів; при вдосконаленні й універсальному розвитку обов’язковою є 
наявність артефактів та ускладнень 

♦ легкий, несинтетичний, зручний одяг світлих кольорів 
♦ приміщення, у якому виконуватимуть вправи, має бути провітреним, обов’язково 

мають бути кімнатні квіти, дерева, кольорові еніоанатомічні малюнки оболонкових 
каналів, не повинно бути мобільних телефонів, потужних радіоелектронних 
пристроїв чи носіїв негативної інформації  

♦ визначення аномальних і геопатогенних зон прямокутника сітки Хартмана у 
приміщенні для еніопсіанатомічного тренування і розвитку оболонкових каналів 

♦ нейтралізація негативних, біопатогенних та антидуховних інформаційно-
енергетичних випромінювань аномальних зон у приміщенні для еніопсіанатомічного 
тренування і розвитку оболонкових каналів 

♦ інформаційно-енергетичне очищення приміщення та місця для еніопсіанатомічного 
тренування і розвитку оболонкових каналів 

♦ проведення інформаційно-енергетичних аплікацій приміщення і місця для 
еніопсіанатомічного тренування і розвитку оболонкових каналів 

♦ наповнення місця тренування кольорами шарів оболонкових каналів 
♦ імплантація універсальної еніоанатомічної голограми оболонкових каналів до 

приміщення і місця для еніопсіанатомічного тренування і розвитку оболонкових 
каналів 

♦ наповнення місця тренування інформаційно-енергетичними голограмами 
еніоанатомічної норми, всебічного, гармонійного, збалансованого й універсального 
розвитку оболонкових каналів 

♦ унеможливлення відволікальних впливів на учня зовнішніх подразників – шуму, 
яскравого світла, тепла, холоду, вологості, неприємних запахів тощо 

♦ природне, рівномірне освітлення приміщення, яке можна регулювати, та інші 
специфічні умови 

♦ у приміщенні для тренування визначити прямокутники сітки Хартмана та 
інформаційно-енергетично нейтралізувати біопатогенні, неідентичні, невластиві й 
антидуховні випромінювання аномальних зон. 

Це основні умови, дотримання яких створює середовище, необхідне для початку 
еніопсіанатомічного тренування і розвитку оболонкових каналів. 

Друга стадія: налаштування еніопсихіки на виконання  
еніопсіанатомічних вправ з оболонковими каналами  

Змістом 2-ї стадії – налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне тренування і розвиток 
оболонкових каналів, має бути: 

♦ вибір зручного положення тіла (асани) у центрі прямокутника сітки Хартмана з 
напрямком обличчя учня на схід або північ 

♦ прохання до Всесвіту про дозвіл на еніопсіанатомічне тренування 
♦ розслаблення м’язів 
♦ звільнення мозку від думок 
♦ утримання мозку у спокійному стані 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 94 (160). 2019 
 
 
 

8 

♦ досягнення позамисленнєвого стану мозку 
♦ перебування у релаксаційному стані 
♦ нереагування на зовнішні та внутрішні подразники 
♦ досягнення спокійного, ритмічного дихання з переходом до кольорової пранаями 
♦ концентрація уваги на оболонкових каналах 
♦ ментальна голографічна уява і візуалізація оболонкових каналів та їхніх шарів, які 

потрібно розвивати тощо. 
Якщо учень налаштував свою еніопсихіку відповідно до вищенаведених положень, він може 

перейти до 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту з оболонковими 
каналами та їхніми шарами, які потрібно розвивати. 

Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту  
з оболонковими каналами 

Змістом 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту з оболонковими 
каналами та їхніми шарами, має бути: 

♦ концентрація уваги, ментальна уява і візуалізація оболонки, виростів оболонки, 
відгалужень оболонки, розділень виростів і відгалужень, оболонкових каналів, їхніх 
шарів і мікроканалів, при цьому між мозком, свідомістю й оболонковими каналами 
виникають активні інформаційно-енергетичні контакти і взаємообміни 

♦ відчуття оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів, особливо їх 
еніоанатомічної норми 

♦ проглядання, біолокація і сканування оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів 
♦ визначення еніоанатомічного стану оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів 
♦ проглядання оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів у стані медитативної 

концентрації 
♦ чітке відчуття кольорів, форм, будови, структури, архітектоніки, топографії, функцій 

оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів 
♦ відчуття інформаційно-енергетичного контакту і взаємообмінів з оболонковими 

каналами, їхніми шарами і мікроканалами 
♦ досягнення активних інформаційно-енергетичних взаємообмінів мозку з 

оболонковими каналами, їхніми шарами і мікроканалами 
♦ ментальна голографічна уява і візуалізація оболонкових каналів, їхніх шарів і 

мікроканалів, що значно посилює інформаційно-енергетичний контакт 
♦ голографічна уява і візуалізація оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів мають 

однакове значення для встановлення інформаційно-енергетичного контакту з 
оболонковими каналами 

♦ ментальна голографічна уява або візуалізація інформаційно-енергетичного контакту і 
взаємообмінів з оболонковими каналами, їхніми шарами і мікроканалами в усіх 
діапазонах електромагнітного спектра 

♦ відчуття в усіх діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів мозку з оболонковими каналами, їхніми шарами і мікроканалами в 
усіх діапазонах електромагнітного спектра 

♦ нормалізація форми, структури і топографії оболонкових каналів, їхніх шарів і 
мікроканалів 
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♦ інформаційно-енергетичне очищення оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів 
♦ досягнення еніоанатомічної норми оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів 
♦ функціональна активізація відповідних оболонкових каналів, їхніх шарів і 

мікроканалів. 
 На цій стадії розвитку оболонкових каналів надзвичайно важливо встановити 

інформаційно-енергетичний контакт з усіма шарами оболонкових каналів в усіх діапазонах 
електромагнітного спектра та досягнути еніоанатомічної норми усіх шаріх оболонкових 
каналів. Важливо відчути оболонкові канали, встановити їх розташування, форму і структурний 
стан. Для досягнення добрих результатів еніопсіанатомічне виконання вправ потрібно 
здійснювати відповідно до еніоанатомії оболонкових каналів у такій послідовності: початкова 
частина оболонкового каналу, середня провідна частина, кінцева частина, її сліпий кінець, 
фільтраційна мембрана або розділення кінцевої частини на декілька ультраканалів, 
субультраканалів з їхніми фільтраційними мембранами. Якщо учень виявив топографічні і 
структурні порушення, інформаційно-енергетичні забруднення і блокади, він має разом з 
учителем або самостійно усунути їх, провести інформаційно-енергетичне очищення і досягнути 
еніоанатомічної норми оболонкових каналів. У процесі біолокації, сканування, проглядання, 
ментальної концентрації та візуалізації важливо досягнути доброго відчуття еніоанатомічної 
норми оболонкових каналів та їхніх шарів і структур, запам’ятати це відчуття. Від моменту 
ясного відчуття оболонкових каналів, їхніх структур, відгалужень і мікроканалів, спрямувань і 
з’єднань з еніоструктурами, активних інформаційно-енергетичних взаємообмінів мозку, 
свідомості та оболонкових каналів можна перейти до 4-ї стадії – еніопсіанатомічних тренування 
і розвитку оболонкових каналів. 

Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ  
з оболонковими каналами 

У відповідній асані, з розслабленими м’язами, позамисленнєвим станом мозку, кольоровою 
пранаямою і при чіткому відчутті відповідних оболонкових каналів необхідно 
сконцентруватися на оболонкових каналах з подальшою активною медитацією і медитаційним 
мисленням про еніоанатомію оболонкових каналів та ментальним голографічним уявленням 
голографічного образу: 

♦ оболонки анахатового анастомозного вузла з’єднання 
• оболонкових виростів, відгалужень, їх ділень на канали та мікроканали 
• хребтового каналу грудного відділу хребта 
• міжреберних каналів 
• серцевого каналу 
• праволегеневого каналу 
• ліволегеневого каналу 
• трахеального каналу 
• діафрагмального каналу 
• аортального каналу грудної аорти 
• порожнистого каналу грудної частини нижньої порожнистої вени 

♦ оболонки еніошлунка 
• оболонкових виростів, відгалужень, їх ділень на канали і мікроканали 
• шлунково-дванадцятипалого каналу 
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• шлунково-підшлунково залозового каналу 
• шлунково-печінкового каналу 
• шлунково-жовчноміхурового каналу 
• шлунково-поперечноободового каналу 
• шлунково-хребтового каналу 
• шлунково-сушумнового каналу 
• шлунково-мерудандового каналу 
• шлунково-ідового каналу 
• шлунково-пінгалового каналу 
• шлунково-лівозіркового каналу 
• шлунково-правозіркового каналу 
• шлунково-меридіанових каналів 
• шлунково-чакрових каналів 
• шлунково-оболонкових каналів 

♦ оболонки еніосечового міхура 
• оболонкових виростів, відгалужень, їх ділень на канали і мікроканали 
• сечоміхурово-сечовивідного каналу 
• сечоміхурово-прямокишкового каналу 
• сечоміхурово-сигмоподібного каналу 
• сечоміхурово-червоподібного каналу 
• сечоміхурово-сім’яно-міхурцевого каналу 
• сечоміхурово-передміхурового каналу 
• сечоміхурово-сім’яноканатикового каналу 
• сечоміхурово-яєчкового каналу 
• сечоміхурово-яєчникового каналу 
• сечоміхурово-маткового каналу 
• сечоміхурово-піхвового каналу 
• сечоміхурово-сушумнового каналу 
• сечоміхурово-мерудандового каналу 
• сечоміхурово-ідового каналу 
• сечоміхурово-пінгалового каналу 
• сечоміхурово-лівозіркового каналу 
• сечоміхурово-правозіркового каналу 
• сечоміхурово-меридіанових каналів 
• сечоміхурово-чакрових каналів 
• сечоміхурово-оболонкових каналів 

Після голографічного уявлення необхідні:  
♦ чітке відчуття оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів 
♦ свідоме переміщення інформаційно-енергетичних матерій оболонковими каналами 
♦ переміщення інформаційно-енергетичних матерій за схемами: 
• оболонкові канали – органи – оболонкові канали 
• оболонкові канали – сушумна – оболонкові канали 
• оболонкові канали – меруданда – оболонкові канали 
• оболонкові канали – іда – оболонкові канали 
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• оболонкові канали – пінгала – оболонкові канали 
• оболонкові канали – лівий зірковий канал – оболонкові канали 
• оболонкові канали – правий зірковий канал – оболонкові канали 
• оболонкові канали – чакри – оболонкові канали 
• оболонкові канали – меридіани – оболонкові канали та інші схеми відповідно до 

еніоанатомічного тренування і розвитку оболонковий каналів 
♦ інформаційно-енергетичні аплікації оболонкових каналів 
♦ утворення інформаційно-енергетичних голограм еніоанатомічної норми оболонкових 

каналів 
♦ імплантації до оболонкових каналів голограм еніоанатомічної норми 
♦ утворення інформаційно-енергетичних голограм всебічного, збалансованого, 

гармонійного й універсального еніоанатомічного розвитку оболонкових каналів 
♦ аутоеніопсіанатомічна нормалізація оболонкових каналів тощо.  

Послідовність і зміст 3-ї та 4-ї стадій еніопсіанатомічного тренування і розвитку 
оболонкових каналів можуть бути змінені відповідно до завдань тренування і розвитку каналів, 
індивідуальних еніоанатомічних та еніопсихічних характеристик учня і його еніопсихічної 
підготовки до виконання еніопсіанатомічних вправ з оболонковими каналами і мікроканалами. 
Протягом одного еніопсіанатомічного тренування неможливо одночасно тренувати і розвивати 
всі оболонкові канали, тому потрібно вибрати кілька оболонкових каналів одного, двох, трьох 
або більше еніоорганів, які домінуватимуть у процесі еніопсіанатомічного тренування та 
розвитку. Варіантів може бути безліч. Якщо учень добре володіє знаннями еніоанатомії 
оболонкових каналів, технологіями еніопсіанатомічного тренування, методами виконання 
еніопсіанатомічних вправ та еніопсихічно підготовлений до еніопсіанатомічного тренування, то 
протягом одного 45-60-хвилинного еніопсіанатомічного заняття він зможе розвивати достатню 
кількість різних оболонкових каналів і мікроканалів.  

П’ята стадія: завершення еніопсіанатомічних вправ  
з оболонковими каналами 

Після еніоанатомічної нормалізації оболонкових каналів, їхніх шарів і мікроканалів 
потрібно завершити виконання еніопсіанатомічних вправ: 

♦ припинити свідомий інформаційно-енергетичний контакт мозку і свідомості з 
оболонковими каналами 

♦ припинити активні інформаційно-енергетичні взаємообміни мозку, свідомості та 
оболонкових каналів 

♦ розпочати 5-8-хвилинну зелену, бірюзову, фіолетову, рожеву, білу і золоту кольорові 
пранаями 

♦ дослухатися до оболонкових каналів, тонкоматеріальних тіл та організму 
♦ збалансувати відповідність між структурами оболонкових каналів 
♦ провести топографічне збалансування початкової частини оболонкового каналу, 

середньої провідної частини, кінцевої частини, її сліпого кінця, фільтраційної 
мембрани або розділення кінцевої частини на декілька ультраканалів, 
субультраканалів з їхніми фільтраційними мембранами 

♦ подякувати Всесвіту за можливість виконання еніопсіанатомічних вправ 
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♦ повернутися до нормального стану свідомості, щоденного фізіологічного, психічного 
та інформаційно-енергетичного стану тонкоматеріальних тіл, функціональної 
відповідності між початковою частиною оболонкового каналу, середньою провідною 
частиною, кінцевою частиною, її сліпим кінцем, фільтраційною мембраною або 
розділенням кінцевої частини на декілька ультраканалів, субультраканалів з їхніми 
фільтраційними мембранами 

♦ коротко занотувати еніопсіанатомічне заняття, виділити найважливіше для 
подальшого еніопсіанатомічного виконання вправ, тренування і розвитку 
оболонкових каналів. 

Після еніопсіанатомічного тренування і розвитку оболонкових каналів надзвичайно важлива 
кольорова пранаяма, яка нормалізує інформаційно-енергетичні потенціали тонкоматеріальних 
тіл, оболонкових каналів, їхніх структур і не допускає їх інформаційно-енергетичного 
виснаження. Щоби продовжувати функціонування оболонкових каналів на найвищих частотах і 
перебувати в активній інформаційно-енергетичній єдності з високочастотними інформаційно-
енергетичними полями, потрібно подякувати Всесвіту за можливість тренування. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОПСІАНАТОМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТРЕНУВАННЯ І РОЗВИТКУ  
КАНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ 

 
Вперше в світі описана еніопсіанатомічна технологія тренування і розвитку 

каналової  системи тонкоматеріальних тіл людини. 
Ключові слова: стадії розвитку каналової системи, базова стадія, розвивальна 

стадія, вдосконалювальна стадія, високоспецифічна вдосконалювальна стадія, універсальна 
стадія.   

 
Впервые в мире описана эниопсианатомическая технология тренировки и развития 

каналовой системы тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: стадии развития каналовой системы – образование условий, 

настройка эниопсихики, установление информационно-энергетического контакта, 
тренировка и развитие, завершение тренировки. 

 
For the first time in the world, the eniopsianatomic technology of training and development 

of human subtle bodies’ channel system is described 
Key words: stages of development of channel system – creation of conditions, adjustment of 

the eniopsychic, establishment of information and energy contact, training and development, 
completion of training.  

Продовження з випусків 69(135)–93(159) 

Умови розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл 

Дотепер немає всебічно розроблених еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, 
еніопедагогічних, еніопсихічних, еніодуховних та інших еніологічних технологій розвитку і 
вдосконалення каналової системи, автономних каналових систем, сушумни, меруданди, іди, 
пінгали, лівого зіркового каналу, правого зіркового каналу, окремих меридіанів, біологічно 
активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сіток субультраканалів та їхніх каналових 
структур. Це пов’язано з тим, що і сьогодні еніоанатомія каналової системи маловивчена, 
недосліджена та не використовується при розвитку тонкоматеріальних тіл. Незважаючи на 
відсутність еніоанатомічних знань про автономну меридіанову систему як частину каналової 
системи, в цілому світі меридіани використовуються у рефлексотерапії, при лікуванні більшості 
хвороб, але не використовуються в інформаційній терапії та еніорефлексотерапії. Еніоанатомія 
автономної меридіанової системи дає нові можливості для рефлексотерапії. Меридіанова 
система в єдності із сушумновою, мерудандовою, ідовою, пінгаловою, правозірковою, 
лівозірковою, оболонковою і чакровою автономними системами відкриває необмежені 
перспективи для рефлексотерапії. 

Багаторівнева структура каналової системи вимагає належної методології та відповідної 
еніотехнології розвитку. Еніоанатомічна подібність і відмінність автономних каналових систем 
зумовлюють подібність і специфічність еніотехнологій розвитку автономних каналових систем 
й окремих каналів. 

На основі еніоанатомії тонкоматеріальних тіл розроблена технологія розвитку їхньої 
каналової системи, яка містить: 

♦ умови розвитку 
♦ послідовність розвитку 
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♦ стадії розвитку 
♦ алгоритм активного розвитку 
♦ методи виконання розвивальних еніопсіанатомічних вправ. 

Умови розвитку каналової системи 

Розпочати розвиток каналової системи людина може тільки за відповідних умов: 
♦ знання еніоанатомії каналової системи, її складових автономних каналових систем і 

структур 
♦ знання топографії великих і середніх каналів 
♦ знання будови сушумни, меруданди, іди, пінгали, лівого і правого зіркових каналів, 

меридіанів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів, мікро-, ультра-, 
субультраканалів і сіток субультраканалів 

♦ знання структури каналів, меридіанів, біологічно активних точок, анастомозних 
вузлів з’єднання і сіток субультраканалів 

♦ знання архітектоніки каналової системи та її складових структур 
♦ знання функцій, функціональних можливостей і практичного значення каналової 

системи, автономних каналових систем, окремих каналів, біологічно активних точок, 
анастомозних вузлів з’єднання і сіток субультраканалів 

♦ знання класифікації каналів, мікроканалів і сіток субультраканалів 
♦ усвідомлення значення еніоанатомії каналової системи для розвитку людини, її тіл, 

властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей, 
особливо для розвитку духовності, душевності, ПСІ-феноменальності, для лікування, 
регенерації, реабілітації та рекондиції 

♦ правильне образне і голографічне еніоанатомічне мислення 
♦ знання факторів, які зумовлюють послідовність розвитку автономних каналових 

систем та окремих каналів 
♦ оволодіння методами і засобами технологій релаксації, концентрації, голографічної 

уяви, імагінації, антиципації, візуалізації, кольорової, чакрової, оболонкової та 
комбінованої пранаям, асан, активної медитації й інтегральних технологій їх 
поєднання 

♦ точна образна і голографічна уява та візуалізація каналової системи, її складових 
компонентів і структур тощо. 

Послідовність розвитку каналів й автономних каналових систем 

Еніоанатомія, функції, функціональні можливості та значення окремих каналів й окремих 
автономних каналових систем зумовлюють послідовність їхнього розвитку в інтегральній 
каналовій системі. 

Еніоанатомія каналів і каналових систем визначає таку послідовність їхнього 
розвитку: 

1. Сушумна 
2. Сушумнова система каналів 
3. Меруданда 
4. Мерудандова система каналів 
5. Іда 
6. Ідова система каналів 
7. Пінгала 
8. Пінгалова система каналів 
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9. Мерудандо-ідо-пінгалова система каналів 
10. Анастомозні вузли з’єднання 
11. Лівий зірковий канал 
12. Лівозіркова система каналів 
13. Правий зірковий канал 
14. Правозіркова система каналів 
15. Зіркова система каналів 
16. Очні канали 
17. Вушні канали 
18. Носові канали 
19. Меридіан сечового міхура 
20. Меридіанова система мікроканалів меридіанів сечового міхура 
21. Меридіан шлунка 
22. Меридіанова система мікроканалів меридіанів шлунка 
23. Меридіан жовчного міхура 
24. Меридіанова система мікроканалів меридіанів жовчного міхура 
25. Задній серединний меридіан 
26. Меридіанова система мікроканалів заднього серединного меридіана 
27. Меридіан нирок 
28. Меридіанова система мікроканалів меридіанів нирок 
29. Передній серединний меридіан 
30. Меридіанова система мікроканалів переднього серединного меридіана 
31. Меридіан трьох обігрівачів 
32. Меридіанова система мікроканалів меридіанів трьох обігрівачів 
33. Меридіан селезінки-підшлункової залози 
34. Меридіанова система мікроканалів меридіанів селезінки-підшлункової залози 
35. Меридіан товстої кишки 
36. Меридіанова система мікроканалів меридіанів товстої кишки 
37. Меридіан тонкої кишки 
38. Меридіанова система мікроканалів меридіанів тонкої кишки 
39. Меридіан печінки 
40. Меридіанова система мікроканалів меридіанів печінки 
41. Меридіан легень 
42. Меридіанова система мікроканалів меридіанів легень 
43. Меридіан серця 
44. Меридіанова система мікроканалів меридіанів серця 
45. Меридіан перикарда 
46. Меридіанова система мікроканалів меридіанів перикарда 
47. Біологічно активні точки 
48. Оболонкові канали і мікроканали 
49. Оболонкова система каналів 
50. Чакрові канали і мікроканали 
51. Чакрова система каналів 
Послідовність розвитку каналів і системи каналів зумовлена еніоанатомією і морфологією 

каналів, будовою, структурою, топографією, функціональними можливостями, завданнями 
виховання, навчання, розвитком ПСІ-феноменальних здібностей, одноразовими 
еніопсіанатомічними вправами, довготривалим виконанням еніопсіанатомічних вправ, 
ціложиттєвим тренуванням, індивідуальними особливостями учня та іншими факторами. 
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Розвиток каналів і системи каналів є довічним процесом, тому його потрібно поділити на 
стадії, що сприяють оптимальному вибору комплексу еніотехнологій, еніометодів та 
еніозасобів розвитку каналів і системи каналів. 

Стадії розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл 

Технологія розвитку каналів і системи каналів має 5 стадій: 
1. Базова 
2. Розвивальна 
3. Вдосконалювальна 
4. Високоспецифічна вдосконалювальна 
5. Універсальна. 
Кожна стадія являє собою багаторічне виховання людини, навчання, розвиток і 

вдосконалення каналів та системи каналів відповідно до умов суспільства, розвитку 
тонкоматеріальних тіл, всебічного, гармонійного, духовного та ПСІ-феноменального розвитку 
людини, активного і здорового способу життя. У розвитку каналів, автономних каналових 
систем і каналової системи тонкоматеріальних тіл більшість людей знаходиться на початкових 
ступенях базової стадії. Якщо людина знаходиться на першій, базовій стадії розвитку каналової 
системи, але не володіє еніотехнологіями, еніометодами, еніозасобами та всіма ступенями 
базової стадії, вона не може переходити до наступних стадій. Наведені стадії розвитку каналів і 
каналової системи тонкоматеріальних тіл рекомендуються звичайній людині, яка не має 
оптимально розвиненої каналової системи, ніколи не розвивала своїх тонкоматеріальних тіл і не 
володіє ПСІ-феноменальними здібностями. 

Базова стадія розвитку каналової системи 

Змістом 1-ї, базової, початкової стадії розвитку каналової системи має бути: 
1. Навчання, оволодіння знаннями, технологіями, методами і засобами: 

♦ еніології, еніоанатомії, особливо еніоанатомії каналів, автономних каналових систем і 
каналової системи, еніопсихології, еніопедагогіки, еніодуховності та інших 
еніологічних наук 

♦ релаксації 
♦ концентрації на окремих каналах, меридіанах, автономних каналових системах, 

біологічно активних точках, анастомозних вузлах з’єднання, сітках субультраканалів 
і системі каналів 

♦ ментальної, образної та голографічної уяви каналової системи та її структур 
♦ імагінації еніоанатомічної норми системи каналів та її структур 
♦ антиципації будови, структури, форми, функцій і функціональних можливостей 

каналової системи та її структур 
♦ візуалізації еніоанатомічної норми каналової системи та її структур 
♦ пранаями, кольорової, чакрово-каналової, оболонково-каналової та різнокомбінованої 

пранаям 
♦ асан 
♦ активної медитації з мисленням про систему каналів і голографічним уявленням  

системи каналів та її структур 
♦ інтегральних еніотехнологій, які поєднують релаксацію, концентрацію, ментальне 

образне і голографічне уявлення, імагінацію, антиципацію, візуалізацію, пранаями, 
асани й активну медитацію з мисленням про систему каналів і голографічним 
уявленням системи каналів та її структур 
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♦ еніоанатомічного, еніопсихічного та еніопсіанатомічного тренування з відчуттям 
каналів, меридіанів, автономних систем каналів, системи каналів, її компонентних 
структур та інформаційно-енергетичного змісту 

♦ відчуття універсальної, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазм, їхніх компонентів та інформаційного змісту, що знаходяться 
в системі каналів 

♦ утворення інформаційно-енергетичної голограми сушумни, сушумнової системи 
каналів, меруданди, мерудандової системи каналів, іди, ідової системи каналів, 
пінгали, пінгалової системи каналів, мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, 
лівого зіркового каналу, лівозіркової системи каналів, правого зіркового каналу, 
правозіркової системи каналів, зіркової системи каналів, меридіанів, автономних 
меридіанових систем, меридіанової системи каналів, біологічно активних точок, 
анастомозних вузлів з’єднання, очних, вушних, носових, оболонкових каналів, 
оболонкової системи каналів, чакрових каналів, чакрової системи каналів 

♦ управління голограмами окремих каналів, автономних каналових систем, каналової 
системи та їхніх структур. 

2. Методи розвитку каналів, каналової системи та її структур 
Пасивні методи – це методи, які не вимагають активної участі учня у процесі розвитку його 

каналів та каналової системи. Розвиток каналової системи здійснюється за схемою: учень – 
пасивний, учитель – максимально активний. Для учня необхідно створити чисте інформаційно-
енергетичне середовище, інформаційно-енергетичні голограми розвитку каналової системи, 
імплантувати до його каналової системи голограми всебічного, гармонійного, збалансованого й 
універсального розвитку каналової системи та її каналових структур. Під керівництвом учителя 
здійснюється вивчення еніоанатомії каналової системи, проводяться розвивальні вправи різного 
характеру й еніопсіанатомічне тренування каналової системи, її каналів і структур. Коли 
використовують ці методи, учень повинен дотримуватися відповідних правил і вимог 
еніоанатома, еніопсихолога, еніопедагога, еніолога або духовного вчителя, який професійно 
володіє еніотехнологіями розвитку каналової системи. 

Пасивно-активні методи – це методи, в яких збалансовано поєднано пасивні й активні 
методи розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл. Особливими ознаками цих методів є 
творча, високоінтелектуальна, високопрофесійна і високодуховна співпраця учителя та учня. На 
основі індивідуальних характеристик учня вчитель рекомендує відповідні еніоанатомічні теми 
для самостійного вивчення каналової системи, пізнання відповідних еніотехнологій, методів і 
засобів самостійного активного виконання вправ і тренування з метою розвитку і 
вдосконалення каналів, автономних каналових систем, каналової системи та її компонентних 
структур. У поєднаних пасивно-активних методах переважають пасивні методи розвитку і 
вдосконалення каналової системи. 

Активно-пасивні методи – це методи, у яких збалансовано поєднано активні і пасивні 
методи розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл людини. Особливими ознаками цих 
методів є високий ступінь самостійності учня, знання власних індивідуальних характеристик, 
добре знання еніоанатомії каналової системи, усвідомлення направленості окремих 
еніоанатомічних та еніопсіанатомічних вправ і систематичне еніоанатомічне тренування, 
високопрофесійне володіння еніотехнологіями, еніометодами та еніозасобами розвитку 
каналової системи, активність, дисциплінованість, систематичність, ініціативність і старанність 
учня і непомітна, але надзвичайно важлива участь учителя. У поєднаних активно-пасивних 
методах значно переважають активні методи розвитку і вдосконалення каналової системи 
тонкоматеріальних тіл. 

Активні методи розвитку – це методи, які вимагають свідомої й активної участі учня у 
процесі розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл. Учень активно вивчає еніоанатомію 
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каналової системи тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні, еніопсихічні, еніопедагогічні, 
еніопсіанатомічні технології, методи і засоби розвитку каналової системи тонкоматеріальних 
тіл та активно і самостійно використовує отримані знання під час виконання вправ, тренування 
та розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл. Чим досконаліші еніоанатомічні, 
еніопсихічні, еніопедагогічні й еніотехнологічні знання має учень, тим ефективнішим буде 
самостійне виконання вправ, тренування і розвиток каналової системи. Самостійне розвивальне 
тренування каналової системи може здійснюватися тільки на основі всебічних і глибоких 
еніоанатомічних знань каналової системи. Таке тренування високоіндивідуальне і є 
найефективнішим процесом утворення інформаційно-енергетичної основи для активного 
функціонування каналової системи, що уможливлює стабільні і керовані прояви ПСІ-
феноменальних здібностей учня. 

Індивідуальні методи розвитку – це методи, основою яких є індивідуальні еніоанатомічні 
характеристики каналової системи тонкоматеріальних тіл учня, його еніологічні, 
еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні та еніодуховні знання і вміння 
оволодіти еніотехнологіями, еніометодами та еніозасобами виконання окремих вправ і 
багаторічне еніоанатомічне тренування каналової системи. 

Активні і пасивні методи розвитку каналової системи учень використовує у завершальній 
фазі базової стадії і на розвивальній, вдосконалювальній, високоспецифічній 
вдосконалювальній та універсальній стадіях розвитку. 

Якщо учень досконально оволодів знаннями, еніотехнологіями, еніометодами та 
еніозасобами базової стадії розвитку каналової системи, він може переходити до другої, 
розвивальної стадії розвитку каналової системи. 

Розвивальна стадія розвитку каналової системи 

Змістом 2-ї, розвивальної стадії розвитку каналової системи має бути: 
1. Поглиблене вивчення, добре оволодіння знаннями еніології, еніоанатомії, 

еніопсихології, еніопедагогіки, ефективне використання еніотехнологій розвитку каналової 
системи. 

2. Вдосконалення екстрасенсорних здібностей, біолокації та сканування окремих каналів, 
автономних каналових систем, каналової системи та її структур. 

3. Всебічне оволодіння різними еніотехнологіями, еніометодами та еніозасобами, 
технологіями релаксації, концентрації на системі каналів, ментальної голографічної уяви 
системи каналів, імагінації, візуалізації, кольорової пранаями, асан, активної медитації з 
мисленням про систему каналів та уявленням системи каналів. 

4. Утворене або віднайдене чисте інформаційно-енергетичне середовище для виконання 
еніопсіанатомічних вправ та еніопсіанатомічного тренування каналової системи. 

5. Систематичний і точний контроль інформаційно-енергетичної чистоти, структурного і 
функціонального стану каналів, автономних каналових систем, каналової системи та її 
структур. Якщо знайдено інформаційно-енергетичний бруд, інформаційно-енергетичні блокади, 
порушення форми, структури, топографії і функцій, потрібно провести інформаційно-
енергетичне очищення, розблокування, нормалізацію форми, структури, топографії та 
функціонального стану каналів, автономних каналових систем, каналової системи та її 
структур. За допомогою нормалізації досягається еніоанатомічна норма системи каналів 
тонкоматеріальних тіл. 

Якщо наведені п’ять умов виконано, то система каналів є підготовленою до 
еніопсіанатомічного тренування. Тренування каналової системи потрібно проводити у 
наведеній вище послідовності. У деяких випадках може бути застосована інша послідовність, 
що зумовлено відповідними факторами або завданнями тренування. 
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Наприклад: 
♦ розпочинати тренування з оптимально розвиненої автономної системи каналів, 

продовжувати вищенаведеною послідовністю і закінчувати тією автономною 
системою, якою розпочиналось тренування; усе це зумовлює багатоваріантність 
послідовностей еніопсіанатомічного тренування каналової системи 

♦ розпочинати тренування з найбільш розвиненої автономної системи каналів, 
продовжувати вищенаведеною послідовністю і закінчувати тією автономною 
системою, якою розпочиналось тренування; усе це зумовлює багатоваріантність 
послідовностей еніопсіанатомічного тренування каналової системи 

♦ розпочинати тренування з найменш розвиненої автономної системи каналів, 
продовжувати вищенаведеною послідовністю і закінчувати тією автономною 
системою, якою розпочиналось тренування; усе це зумовлює багатоваріантність 
послідовностей еніопсіанатомічного тренування каналової системи 

♦ розпочинати тренування з тієї автономної системи каналів, яка є інформаційно-
енергетичною основою відповідної функції, продовжувати вищенаведеною 
послідовністю і закінчувати тією автономною системою, якою розпочиналось 
тренування; усе це зумовлює багатоваріантність послідовностей еніопсіанатомічного 
тренування каналової системи 

♦ розпочинати тренування з тієї автономної системи каналів, яка є інформаційно-
енергетичною основою для розвитку і проявів відповідної здібності людини, 
продовжувати вищенаведеною послідовністю і закінчувати тією автономною системою, 
якою розпочиналось тренування; усе це зумовлює багатоваріантність послідовностей 
еніопсіанатомічного тренування каналової системи. 

На початку еніопсіанатомічного тренування з будь-якої автономної системи подальше 
тренування завжди продовжується відповідно до вищенаведеної послідовності, яка визначена 
еніоанатомією, функціями, функціональними можливостями і значеннями окремих каналів та 
автономних систем каналів. Послідовність розвивального еніопсіанатомічного тренування 
каналової системи систематизує окремі тренування і визначає характер тренувального циклу. 

6. Методи розвитку каналової системи: пасивно-активні, активно-пасивні, активні та 
індивідуальні. 

Активні та індивідуальні методи використовуються тільки при розвивальному тренуванні 
окремих структур каналової системи. 

Якщо учень повністю оволодіє другою, розвивальною стадією розвитку каналової системи, 
його каналова система досягне всебічного, гармонійного і збалансованого розвитку, буде 
утворена інформаційно-енергетична основа для подальшого вдосконалення розвитку каналової 
системи і для початку специфічного вдосконалення каналової системи. Усе це сприятиме 
високодуховному і ПСІ-феноменальному розвитку учня. 

Вдосконалювальна стадія розвитку каналової системи 

Перш ніж розпочати вдосконалювальну стадію розвитку каналової системи 
тонкоматеріальних тіл, потрібно точно знати, як еніоанатомічно розвинені канали, автономні 
каналові системи, каналова система, її каналові структури, яка їх інформаційно-енергетична 
чистота і який характер інформаційного змісту універсальної, специфічних і 
високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій. 

Змістом 3-ї, вдосконалювальної стадії розвитку каналової системи має бути: 
1. Професійне оволодіння знаннями еніології, еніоанатомії, еніопсихології, еніопедагогіки, 

духовної педагогіки та іншими еніологічними знаннями. 
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2. Високопрофесійне використання еніотехнологій концентрації на структурах каналової 
системи, ментальної голографічної уяви, імагінації та візуалізації каналів, автономних 
каналових систем, каналової системи, активної медитації з мисленням про систему каналів, 
еніопсіанатомічне тренування каналів, автономних каналових систем, каналової системи та її 
компонентних структур. 

3. Систематична концентрація на процесах утворення індивідуально-універсальної, 
специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій, 
на переміщенні, розподілі, перерозподілі та взаємообміні в системі каналів інформацій, 
мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій. 

4. Інтегральна активна медитація з мисленням про систему каналів, її компонентні 
структури і функції. 

5. Недопущення присутності у системі каналів: 
♦ нехарактерних, неідентичних, неприродних, нетипових і біопатогенних 

інформаційно-енергетичних матерій 
♦ інформаційно-енергетичних блокад 
♦ інформаційно-енергетичного бруду 
♦ інформаційно-енергетичних матерій антисвіту й антидуховності 
♦ топографічних, структурних і функціональних порушень. 

6. Досягнення: 
♦ інформаційно-енергетичної чистоти каналової системи 
♦ всебічного, гармонійного і збалансованого розвитку системи каналів 
♦ інформаційно-енергетичної основи для високоспецифічного вдосконалення каналової 

системи, духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини 
♦ стабільного функціонування каналової системи при інтегральному і всебічному 

прояві більшості ПСІ-феноменальних здібностей. 
7. Методи розвитку системи каналів: активні та індивідуальні. 
На вдосконалювальній стадії важливо досягнути стабільного всебічного, гармонійного і 

збалансованого розвитку каналової системи, утворити інформаційно-енергетичну основу для 
високоспецифічного вдосконалення й універсального розвитку каналової системи, для 
високодуховного та інтегрального ПСІ-феноменального розвитку людини. 

Високоспецифічна вдосконалювальна стадія розвитку каналової системи 

Особливістю цієї стадії є те, що характер вдосконалення системи каналів тонкоматеріальних 
тіл зумовлений інтелектом, духовним розвитком, ПСІ-феноменальними здібностями та 
індивідуальними характеристиками учня. Висока специфічність вдосконалювального розвитку 
відповідних каналів, автономних каналових систем, каналової системи та їхніх структур 
залежить від інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальності учня, проявів ПСІ-феноменальних 
здібностей та автономних каналових систем, які найбільше інформаційно-енергетично 
забезпечують професійну реалізацію ПСІ-феноменальних здібностей учня. Висока 
специфічність вдосконалювальної стадії розвитку каналової системи зумовлена прямою 
залежністю від розвитку інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальності, індивідуальних 
характеристик учня та високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і 
субстанцій відповідних автономних каналових систем тонкоматеріальних тіл. 

Змістом 4-ї, високоспецифічної вдосконалювальної стадії розвитку каналової системи 
мають бути: 

1. Індивідуальні, активні та індивідуально-активні методи виконання еніопсіанатомічних 
вправ та еніопсіанатомічного тренування. 
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2. Акцентований високоспецифічний розвиток тих автономних каналових систем, на 
основі високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм яких відбувається 
розвиток інтелекту, духовності, індивідуальних характеристик і професійна реалізація ПСІ-
феноменальних здібностей учня. 

3. Концентрація на автономних каналових системах, ментальна образна і голографічна 
уява, імагінація, антиципація і візуалізація автономної системи каналів, активна еніоанатомічна 
медитація та еніопсіанатомічне тренування відповідної автономної системи каналів 
проводяться у точній відповідності до інтелекту, духовності, індивідуальних характеристик і 
відповідно до специфіки і вимог конкретної ПСІ-феноменальної здібності. Якщо при 
тренуванні системи каналів не дотримуватися цієї відповідності, неможливо буде досягнути 
високоспецифічного вдосконалювального розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл й 
утворити інформаційно-енергетичну основу для розширеного високоспецифічного розвитку 
інтелекту, духовності, індивідуальних характеристик, які необхідні для професійної, всебічної, 
інтегральної, високодостовірної та надійної реалізації ПСІ-феноменальних здібностей учня. 

4. Концентрація на високоспецифічному інформаційно-енергетичному взаємообміні в 
системі каналів при ПСІ-феноменальних проявах. 

5. Ментальна образна і голографічна уява, імагінація, антиципація та візуалізація 
інформаційно-енергетичного взаємообміну каналової системи при ПСІ-феноменальних 
проявах. 

6. Активна медитація з мисленням про інформаційно-енергетичний взаємообмін каналової 
системи відповідно до інтелекту, духовності, індивідуальних характеристик і ПСІ-
феноменальних проявів учня. 

7. Утворення ментальних еніоанатомічних голограм окремих каналів, автономних 
каналових систем і системи каналів у стані ПСІ-феноменального прояву та імплантація цих 
голограм до каналової системи тіл. 

8. Досягнення оптимального співвідношення між еніоанатомічним розвитком каналової 
системи тонкоматеріальних тіл, специфікою і характером практичної реалізації ПСІ-
феноменальних здібностей учня. 

9. Утримання еніоанатомічної норми, інформаційно-енергетичної чистоти і 
високоспецифічного функціонування каналової системи. 

10. Тренування каналової системи в межах еніоанатомічної норми її всебічності, 
гармонійності, збалансованості та універсальності. 

11. Завершення утворення інформаційно-енергетичної основи універсального розвитку 
каналової системи тіл. 

12. Всебічний високоінтелектуальний, високодуховний і ПСІ-феноменальний розвиток 
учня. 

Високоспецифічна вдосконалювальна стадія розвитку каналової системи тонкоматеріальних 
тіл характеризується найвищим ступенем індивідуальності, інтелектуальності, духовності, 
найбільшою силою мотивації, точною цілеспрямованістю, оптимальним співвідношенням 
еніоанатомії каналової системи і ПСІ-феноменальних здібностей, всебічним акцентом на 
високоспецифічному вдосконалювальному розвитку системи каналів, систематичністю, 
дисциплінованістю, функціонально потрібними зусиллями, усвідомленням процесів 
вдосконалення і здоровим способом життя.   

Цю стадію можна вважати завершеною тільки тоді, коли система каналів досягла 
високоспецифічного всебічного, гармонійного і збалансованого розвитку, коли повністю 
утворена інформаційно-енергетична основа універсального розвитку каналової системи, 
достовірно, стабільно, свідомо і керовано реалізується більшість ПСІ-феноменальних 
здібностей, високоспецифічний інтелектуальний і духовний розвиток учня. 
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Універсальна стадія розвитку каналової системи 

Універсальна стадія розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл передбачає 
тренування кожного каналу, автономних систем каналів, каналової системи, їхніх 
компонентних структур в усіх природних діапазонах електромагнітного спектра до такого 
еніоанатомічного стану, який дає системі каналів і компонентним каналовим структурам 
можливість: 

♦ постійно перебувати в абсолютній інформаційно-енергетичній чистоті 
♦ функціонувати з однаковою ефективністю 
♦ утворювати універсальні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-

енергетичні біоплазми і субстанції із збалансованою та гармонійною 
відповідністю інформацій, мікрочасток, світла, енергій усіх природних діапазонів 
електромагнітного спектра людського, земного, космічного і духовного 
походження з минулого, теперішнього і майбутнього 

♦ мати у своєму внутрішньому середовищі інформаційно-енергетичну основу 
абсолютного здоров’я, гармонійного і збалансованого інтелектуального, 
ментального, емоційного, етичного, естетичного, духовного і ПСІ-феноменального 
розвитку людини, підтримувати і наповнювати цю основу новим інформаційним 
змістом 

♦ адекватно розподіляти, перерозподіляти і миттєво переміщувати потрібну кількість 
інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних життєвих 
субстанцій і біоплазм до активно функціонуючих тонкоматеріальних тіл та їхніх 
структур 

♦ забезпечувати стабільність інформаційно-енергетичного гомеостазу, незмінність і 
найефективніше функціонування інформаційно-енергетичного імунітету 

♦ забезпечувати функціональний рівень концентрації та дифузного напруження 
інформацій, мікрочасток, світла, енергій, універсальної, специфічних і 
високоспецифічних інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанцій у системі 
каналів та її компонентних структурах тощо. 

Змістом 5-ї, універсальної стадії розвитку каналової системи мають бути: 
1. Індивідуальні методи виконання еніопсіанатомічних вправ та еніопсіанатомічного 

тренування. 
2. Еніотехнології, еніометоди та еніозасоби універсального розвитку каналової системи і 

всіх її компонентних структур. 
3. Концентрація на каналовій системі, її компонентних структурах та всіх їхніх природних 

діапазонах електромагнітного спектра. 
4. Ментальна образна і голографічна уява, імагінація, антиципація та візуалізація каналової 

системи, її компонентних структур, функцій у всіх природних діапазонах електромагнітного 
спектра. 

5. Активна медитація з мисленням про систему каналів, її компонентні структури, 
функції в усіх природних діапазонах електромагнітного спектра. 

6. Утворення універсальної, поліхроматичної та полічастотної голограми каналової 
системи з інформаційним змістом усіх природних діапазонів електромагнітного спектра. 

7. Імплантація універсальної еніоанатомічної голограми каналової системи до каналової 
системи своїх тонкоматеріальних тіл та її секвестрація. 

8. Еніопсіанатомічне виконання вправ та еніопсіанатомічне тренування каналової 
системи і її функцій у всіх природних діапазонах електромагнітного спектра. 

9. Досягнення абсолютної еніоанатомічної відповідності між автономними каналовими 
системами каналової системи. 
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Коли на стадії універсального розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл учень 
досягне її універсального розвитку, у каналовій системі утворюватиметься інформаційно-
енергетична основа не тільки для універсального розвитку чакр, оболонок і тонкоматеріальних 
тіл, але й для високодуховного, душевного та інтегрального ПСІ-феноменального розвитку 
учня. 

Якщо учень від народження має добре розвинену систему каналів, розвинені 
тонкоматеріальні тіла і володіє ПСІ-феноменальними здібностями, він може починати розвиток 
каналової системи своїх тонкоматеріальних тіл з третьої, вдосконалювальної, або четвертої, 
високоспецифічної вдосконалювальної стадії. 

Розвиваючи систему каналів на будь-якій стадії, необхідно одночасно розвивати 
зовнішні оболонки, внутрішні оболонки, чакри і тонкоматеріальні тіла загалом. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
ТРЕМОР 

(ОГЛЯДОВА ЛЕКЦІЯ) 

У цій статті розглянуто тремор – один із найпоширеніших неврологічних симптомів. 

Ключові слова: тремор, етіологія, класифікація, діагностика, лікування 

В этой статье рассмотрен тремор – один из самых распространенных неврологических 
симптомов. 

Ключевые слова: тремор, этиология, классификация, диагностика, лечение 

This article presents information about tremor - one of the most common neurological 
symptoms. 

Keywords: tremor, etiology, classification, diagnosis, treatment 

1. ВСТУП 

Тремор — мимовільні коливання будь-якої частини тіла, викликані альтернуючими або 
синхронними скороченнями реципрокно-іннервованих м’язів. Діагностика захворювання, що 
лежить в основі цього стану, часто є дуже складним завданням, для вирішення якого перш за 
все необхідний правильний синдромальний опис. У зв’язку зі сказаним великого значення 
надають принципам клінічного опису тремору. 

Найважливіший принцип — чітке розмежування трьох головних типів цього порушення: 
тремору спокою, постурального тремору й інтенційного дрижання. Якщо в одного й того ж 
хворого виявляють не тільки тремор спокою, а й постуральний або інтенційний різновиди, то 
всі типи тремтіння описують і реєструють як окремі самостійні види, обов’язково 
підкреслюючи відносну вираженість кожного з них. Наприклад, у хворого можуть бути грубий 
тремор спокою, менш виражений постуральний тремор і мінімальне інтенційне тремтіння. Така 
картина типова для дрижальних форм паркінсонізму. Ці ж компоненти тремтіння поза рамками 
паркінсонізму зазвичай мають інші співвідношення: переважає або постуральний тремор (що 
типово для важкого есенціального тремору), або інтенційний (при ураженнях мозочка). 

Інші важливі принципи опису тремору: 

- локалізація (руки, голова, мімічні м’язи, нижня щелепа, язик, губи, щоки, голосові зв’язки, 
ноги, тулуб), особливості розподілу (за гемітипом, генералізований і т. ін.), а також інші 
топографічні особливості (наприклад, тремор тільки великого пальця або м’язів черевної 
стінки, тремтіння очних яблук або ортостатичний тремор, дистальна або проксимальна 
акцентуація дрижання, симетричність/асиметричність). 

- руховий патерн тремтіння (флексія-екстензія; пронація-супінація; за типом “складання 
пілюль”, “так-так”, “ні-ні”; флепінг). 

- амплітудно-частотні характеристики, вираженість тремтіння, особливості його перебігу 
(варіанти дебюту і подальша динаміка); 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 94 (160). 2019 
 
 
 

25 

- синдромальне оточення тремору, тобто опис тих неврологічних симптомів, на тлі яких він 
проявляється. 

Дотримання наведених принципів опису синдрому тремтіння — необхідна передумова для його 
успішної диференціальної і нозологічної діагностики. 

2. ЩО СПРИЧИНЯЄ ТРЕМОР? 

1. Тремор спокою (3,5–6 Гц) 

- Хвороба Паркінсона; 

- вторинний (симптоматичний) паркінсонізм; 

- синдроми “паркінсонізму-плюс” та інші спадкові дегенеративні захворювання, що 
супроводжуються ним (хвороба Вільсона, Галлервордена-Шпатца і т. ін.). 

2. Постуральний тремор (6–12 Гц) 

- Фізіологічний тремор; 

- посилений (акцентуйований) фізіологічний тремор (при стресі, ендокринних захворюваннях, 
інтоксикаціях); 

- доброякісний есенціальний тремор (4–12 Гц): аутосомно-домінантний, спорадичний, в 
поєднанні з деякими захворюваннями ЦНС (хворобою Паркінсона, дистонією) і периферичної 
нервової системи (полінейропатією, рефлекторною симпатичною дистрофією); 

- при органічній патології головного мозку (токсичних, пухлинних та інших ураженнях, 
нейросифілісі). 

3. Інтенційний тремор (3–6 Гц) зумовлений ураженням стовбура мозку, мозочка і їх зв’язків 
(розсіяний склероз, дегенерації та атрофії в ділянці стовбура і мозочка, хвороба Вільсона, 
судинні захворювання, пухлини, інтоксикації, нейротравми та ін.). 

4. Рубральний тремор 

5. Психогенний тремор 

3. НЕЙРОХІМІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ТРЕМОРІ 

Дослідження мозку померлих хворих з есенціальним тремором не виявило якихось 
специфічних патоморфологічних змін або певного нейрохімічного дефекту. Хоч ураження 
мозочкових еферентних або аферентних шляхів можуть викликати тремор, питання про те, чи 
лежить в його основі якесь специфічне медіаторне порушення, залишається нез’ясованим. 
Нейровізуалізаційні дослідження допомагають виявляти нейронні мережі, залучені в патогенез 
тремору. 
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4. ВИДИ ТРЕМОРУ 
4.1. Тремор спокою 

Тремор спокою зазвичай має частоту 3,5–6 Гц. Низькочастотний (найчастіше 4–5 Гц) тремор 
спокою належить до типових проявів хвороби Паркінсона, а також багатьох інших захворювань 
нервової системи, що супроводжуються синдромом паркінсонізму, тому його часто називають 
паркінсонічним тремтінням. Вторинний (симптоматичний) паркінсонізм (постенцефалітний, 
медикаментозний, токсичний, посттравматичний та ін.) також, як правило, проявляється 
тремтінням (хоча воно менш характерне для судинних форм), яке має такі ж характеристики, як 
і при хворобі Паркінсона (низькочастотний тремор спокою з характерним розподілом, 
перебігом і тенденцією до генералізації). 

4.2. Постуральний тремор 

Постуральний тремор з’являється в кінцівці при її утриманні в будь-якій позі. Його частота — 
6–12 Гц. До постурального тремору зараховано фізіологічний тремор (безсимптомне 
тремтіння), посилений (акцентуйований) фізіологічний тремор, що виникає при емоційних 
стресах або при інших “гіперадренергічних” станах (тиреотоксикоз, феохромоцитома, введення 
кофеїну, норадреналіну та інших препаратів), есенціальний тремор, а також тремор при деяких 
органічних захворюваннях головного мозку (тяжкі ураження мозочка, хвороба Вільсона, 
нейросифіліс). 

4.3. Інтенційний тремор 

Інтенційне тремтіння має характерний руховий патерн, його частота становить 3–5 Гц. Воно 
характерне для ураження стовбура головного мозку, мозочка і його зв’язків (розсіяний склероз, 
дегенерації й атрофії мозочка та стовбура мозку, хвороба Вільсона, а також судинні, пухлинні й 
токсичні ураження цієї ділянки головного мозку). Їх діагностика здійснюється на основі 
характерної супутньої неврологічної симптоматики, що свідчить про залучення сірої і білої 
речовини стовбура та мозочка, часто з типовою картиною на КТ або МРТ. 

Слід пам’ятати, що до мозочкового варіантів тремору зараховують не тільки інтенційне 
тремтіння, а й такі феномени, як титубація, що виявляється ритмічними осциляціями голови й 
іноді тулуба (особливо помітними, коли хворий стоїть), чи постуральний тремор 
проксимальних відділів кінцівок. 

4.4 Рубральний тремор 

Рубральний (правильніша назва — середньомозковий) тремор характеризується комбінацією 
тремору спокою (3–5 Гц), ще більш вираженого постурального тремору і максимально 
вираженого інтенційного тремтіння. Він з’являється на фоні мезенцефального ураженнях при 
інсульті, черепно-мозковій травмі або рідше — при пухлинному або демієлінізуючому 
(розсіяний склероз) процесі в ніжках мозку. Цей тремор з’являється в кінцівках, протилежних 
щодо боку церебрального ураження. 

4.5. Психогенний тремор 

Психогенний тремор — один з варіантів психогенних рухових розладів. Його клінічні критерії 
включають раптовий (зазвичай емоціогенний) початок, статичний або хвилеподібний (але не 
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прогресуючий) перебіг, наявність спонтанних ремісій або ремісій, пов’язаних з психотерапією, 
комплексний характер тремтіння (однаково можуть бути представлені всі основні типи 
тремору), наявність клінічних дисоціацій (вибіркове збереження деяких функцій кінцівки при 
наявності в ній грубого тремтіння), ефективність плацебо, а також деякі додаткові ознаки 
(зокрема, скарги, анамнез і результати неврологічного обстеження), що підтверджують 
функціональний характер розладу. 

4.6. Фізіологічний тремор 

Фізіологічний тремор наявний у здорової людини, але виявляється такими дрібними рухами, що 
стають помітними тільки за певних умов. Зазвичай це постуральний та інтенційний тремор, 
низькоамплітудний і швидкий (8–13 Гц), що виявляється при витягуванні рук. Фізіологічний 
тремор збільшується за амплітудою при тривозі, стресі, втомі, метаболічних порушеннях 
(наприклад, гіперадренергічний стан при відмові від алкоголю, наркотиків або при 
тиреотоксикозі), у відповідь на прийом деяких препаратів (наприклад, кофеїну, інгібіторів 
фосфодіестерази, бета-агоністів, глюкокортикоїдів). Алкоголь та інші седативні засоби зазвичай 
пригнічують тремор. 

Якщо немає серйозних скарг, лікування не потрібне. Фізіологічний тремор, котрий посилюється 
при відмові від алкоголю або тиреотоксикозі, відгукується на лікування цих станів. 
Бензодіазепіни перорально 3–4 рази на день (наприклад, діазепам 2–10 мг, лоразепам 1–2 мг, 
оксазепам 10–30 мг) допомагають при треморі на тлі хронічної тривоги, але їх тривалого 
прийому слід уникати. Пропранолол 20–80 мг перорально 4 рази на день (як й інші бета-
адреноблокатори) часто ефективний при треморі на фоні прийому інших препаратів або 
гострого хвилювання. Якщо бета-адреноблокатори неефективні або не переносяться, можна 
спробувати примідон у дозі 50–250 мг перорально 3 рази на день. Іноді ефективні малі дози 
алкоголю. 

4.7. Есенціальний тремор 

Наступний ізольований варіант тремору — так званий есенціальний, або сімейний тремор, який 
зазвичай буває більш повільним, ніж посилений фізіологічний тремор. Есенціальний тремор 
може залучати кінцівки, а також голову, язик, губи, голосові зв’язки. Він посилюється при 
стресі й у важких випадках може призводити до інвалідизації хворого. Хворі з цим варіантом 
дрижання часто мають близьких родичів, що страждають на те саме захворювання. Однак 
локалізація і тяжкість тремору в межах однієї сім’ї істотно варіюють. Кінцівки можуть 
залучатися асиметрично, проте строго односторонній тремор зазвичай свідчить на користь 
іншого захворювання. Він часто зменшується після прийому алкоголю, але посилюється 
кофеїном, стресом або супутнім тиреотоксикозом (як і посилений фізіологічний тремор). У 
різних кінцівках тремор буває асинхронним — на відміну від синхронного тремору спокою при 
хворобі Паркінсона. У зв’язку з цим хворий, не здатний через тремтіння однією рукою 
утримати чашку з рідиною, не проливши її, набагато ліпше справляється з цим завданням, 
притримуючи чашку двома руками — асинхронні рухи рук частково гасять коливання один 
одного. 

До доброякісного есенціального тремору нині зараховують не тільки автосомно-домінантний і 
спорадичний варіанти есенціального тремтіння, а й його поєднання з іншими захворюваннями 
центральної та периферичної нервової системи, в тому числі з дистонією, хворобою 
Паркінсона, периферійними невропатіями (хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія, 
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спадкова сенсорно-моторна полінейропатія I і II типів, синдром Гійєна-Барре, уремічна, 
алкогольна та інші полінейропатії). 

Існують кілька варіантів діагностичних критеріїв есенціального тремору, нижче наведено один 
з найчастіше застосовуваних (Rautakoppi et al., 1984): 

1. Часто (принаймні кілька разів на тиждень) з’являється постійний тремор кінцівок і/або 
голови; 
2. Постуральний або кінетичний характер тремору (можлива наявність також інтенційного 
компонента); 
3. Відсутність інших неврологічних розладів, здатних викликати тремор; 
4. Відсутність анамнестичних даних щодо лікування будь-якими препаратами, здатними 
викликати тремор; 
5. Дані сімейного анамнезу щодо наявності аналогічного типу тремору в інших членів родини. 

Тремор може виникати при інших екстрапірамідних захворюваннях, наприклад, міоклонічній 
дистонії, яка характеризується швидкими м’язовими посмикуваннями. Як окремі варіанти 
виділяють ортостатичний та ізольований постуральний тремор. Нині ведуться активні пошуки 
генетичного дефекту при есенціальному треморі. Дотепер вдалося картувати ген лише в 
окремих сімейних випадках, однак не ідентифіковано його продукт. Можливо, захворювання 
має полігенне походження. Різні сім’ї часто різняться за реакцією на алкоголь та наявністю 
супутніх екстрапірамідних синдромів (міоклоній, дистонії, паркінсонізму). Після точної 
ідентифікації генетичного дефекту можна буде визначити, які клінічні нюанси генетично 
детерміновані, а які — просто відображають фенотипічну варіабельність захворювання. 

4.8. Мозочковий тремор 

При ураженнях мозочка тремор зазвичай також має кінетичний і постуральний характер. 
Низькочастотні осциляції кінцівки виникають унаслідок нестабільності її проксимального 
відділу. Водночас тремор минає, якщо рука або нога стабілізована. Диференціація мозочкового 
й есенціального видів тремору зазвичай не викликає труднощів. Мозочковий тремор 
посилюється при наближенні кінцівки до мети, тоді як при есенціальному дрижанні амплітуда 
гіперкінезу залишається приблизно однаковою по ходу виконання всього цілеспрямованого 
руху. При ураженнях мозочка, крім тремору, відзначається також виражене порушення 
координації дрібних рухів, тоді як при есенціальному треморі ця функція зазвичай не страждає. 

4.9. Інші види тремору 

Як самостійні феномени в літературі згадують так званий дистонічний тремор (тремтлива 
спастична кривошия або писальний спазм), синдром “кролика” (нейролептичне тремтіння 
нижньої щелепи і губ). Феноменологічно нагадують тремтіння такі стани, як астериксис 
(флепінг, негативний міоклонус), міоритмії, сегментарний міоклонус, однак за механізмом 
формування вони не належать до тремору. 

Особливі форми тремтіння (ортостатичний тремор, “тремор усмішки”, тремор голосу, тремор 
підборіддя — геніоспазм) зараховують до варіантів есенціального тремору. 
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Найчастіший тип постурального і кінетичного тремору — посилений фізіологічний тремор, 
який зазвичай має низьку амплітуду і високу частоту (12 Гц). Фізіологічний тремор 
посилюється після фізичного навантаження, при тиреотоксикозі, прийомі різних лікарських 
засобів — кофеїну, адреноміметиків, літію, вальпроєвої кислоти. 

5. ДІАГНОСТИКА 

Під час медичного огляду лікар може визначити, чи виникає тремор перш за все під час дії або 
в стані спокою. Необхідно також оцінити симетрію тремтіння, будь-які порушення чутливості, 
слабкість чи атрофію м’язів або зниження рефлексів. Дані докладного медичного анамнезу 
можуть вказати, чи має тремор спадкове підґрунтя. За результатами аналізів крові й сечі 
реально виявити розлади щитоподібної залози, інші метаболічні причини й аномальні рівні 
деяких хімічних речовин, які можуть викликати тремтіння. Ці тести можуть також допомогти 
визначити сприяючі причини — наприклад, міжмедикаментозні взаємодії, хронічний 
алкоголізм або інші патогенні стани. Діагностична візуалізація за допомогою КТ або МРТ 
констатує, чи є тремтіння результатом структурного дефекту, чи дегенерації мозку. Лікар також 
проводить неврологічне обстеження для оцінки перш за все моторних і сенсорних навиків. 
Деякі тести призначені також для визначення будь-яких функціональних обмежень, наприклад, 
труднощів з письмом. Пацієнту можуть запропонувати намалювати спіраль або виконати інші 
завдання чи вправи. Інколи застосовують нейроміографію для діагностики м’язових або 
споріднених нервових порушень. Важливе значення при цьому має вибір датчиків. Крім 
вивчення м’язової активності, тремор може бути точно оцінений з допомогою акселерометра. 

Ступінь тремтіння оцінюють у чотирьох положеннях. Тремор може бути класифікований щодо 
того, яке положення посилює його найбільшою мірою (табл. 1). 

Таблиця 1. Класифікація тремору залежно від провокуючого положення 

Положення Назва Опис 
В спокої Тремор 

спокою 
Тремтіння, яке погіршується в спокої, включає 
паркінсонічні синдроми й тяжкі випадки есенціального 
тремору. Сюди ж належать і медикаментозний тремор 
(спричинений блокаторами дофамінових рецепторів — 
галоперидолом та іншими нейролептиками) 

При скороченні 
(наприклад, стиснутий 
кулак, тоді як рука 
відпочиває й 
утримується) 

Тремор 
скорочення 

Тремор, який погіршується під час підтримуваного 
скорочення, включає такі види, як есенціальний і 
мозочковий, а також посилений фізіологічний (як при 
посиленій адренергічній активності або гіпертирозі). 
Препарати, наприклад адреноміметики, холінолітики та 
ксантини, можуть посилювати фізіологічне тремтіння 

У позі (наприклад, з 
рукою, піднятою проти 
сили тяжіння) 

Постуральний 
тремор 

Тремор, який погіршується з положенням проти сили 
тяжіння, — есенціальний і посилений фізіологічний 

При спрямованому русі 
(наприклад, піднесенні 
пальця до носа) 

Інтенційний 
тремор 

Це вид тремтіння, яке погіршується в момент 
наближення до мети, включаючи мозочкові розлади. 
Термін “інтенційний” нині використовують рідше на 
користь визначення “кінетичний” 
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6. ЛІКУВАННЯ 

У більшості випадків лікування тремору не існує. Якщо ж воно і є, то залежить від точного 
діагнозу причин. Деякі види дрижання реагують на лікування основного стану. Наприклад, у 
деяких випадках психогенного тремтіння лікування основної психологічної проблеми пацієнта 
може привести до повного зникнення тремору. Деякі ліки можуть допомогти лише тимчасово. 

6.1. Медикаменти 

У багатьох випадках основою терапії тремору залишаються ліки. Симптоматична 
медикаментозна терапія доступна для його кількох форм: 

- лікування паркінсонічного тремору включає застосування препаратів, подібних до леводопи 
і/або допаміну, — перголід, бромокриптин і ропінірол. Однак вони можуть бути небезпечні, 
оскільки інколи викликають пізню дискінезію, акатизію, клонус, а в рідкісних випадках — 
пізній психоз. Інші препарати, які використовуються для зменшення паркінсонічного тремору, 
— амантадин і холінолітики (бензатропін); 

- есенціальний тремор можна лікувати бета-блокаторами (наприклад, пропранололом і 
надололом) або протисудомним агентом примідоном; 

- симптоми мозочкового тремору можна зменшити за допомогою застосування спирту 
(етанолу) або бензодіазепінових препаратів, котрі мають значний певний ризик залежності; 

- пацієнти з рубральним тремором можуть досягти певного полегшення за допомогою леводопи 
або препаратів-холінолітиків. Корисним інколи буває хірургічне втручання; 

- дистонічний тремор відгукується на діазепам, холінолітики і внутрішньом’язові ін’єкції 
ботулотоксину. Останній також застосовують для лікування тремтіння голосу і голови; 

- первинний ортостатичний тремор іноді лікують за допомогою комбінації діазепаму і 
примідону. У деяких випадках полегшення забезпечує габапентин; 

- посилений фізіологічний тремор, як правило, регресує при усуненні причин. Якщо необхідне 
симптоматичне лікування, можуть бути використані бета-адреноблокатори. 

6.2. Хірургічні втручання 

Хірургічні втручання, наприклад, таламотомія і глибока стимуляція мозку, полегшують деякі 
види тремтіння. Ці операції зазвичай виконують тільки тоді, коли тремор дуже тяжкий і не 
відгукується на ліки. Реакція на операцію може бути вражаючою. 

Таламотомія досить ефективна в лікуванні пацієнтів з есенціальним, мозочковим або 
паркінсонічним тремором. Цю процедуру виконують в умовах стаціонару під місцевою 
анестезією. Після закріплення голови пацієнта в металевому каркасі накладається невеликий 
отвір і в ділянку таламуса вводять електрод з регульованою температурою. Через нього 
проводять струм низької частоти, щоб активувати тремор і підтвердити правильне розміщення. 
Після цього електрод нагрівається, щоб створити тимчасове ураження. Далі виконують 
тестування на предмет вивчення збереженості мови та координації й активізації тремтіння, 
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якщо таке є. Якщо не спостерігають жодних проблем, зонд знову нагрівають, щоб створити 
постійне ураження розміром 3 мм. Потім при охолодженні до температури тіла його забирають 
і отвір у черепі закривають. Таке ураження викликає зникнення тремтіння, не порушуючи 
чутливих і моторних функцій. 

При глибокій стимуляції мозку використовують імплантовані електроди для проведення 
високочастотних електричних сигналів у таламус. Електроди імплантують за правилами, 
описаними вище. Пацієнт використовує ручний магніт для включення і виключення генератора 
імпульсів, який імплантується під шкіру. Батарейки в генераторі працюють близько 5 років і 
можуть бути замінені хірургічним шляхом. Глибоку стимуляцію мозку нині використовують 
для лікування паркінсонічного і есенціального тремору, також успішно застосовують для 
терапії інших рідкісних причин тремору. 

Найпоширеніші побічні ефекти таких операцій включають дизартрію, тимчасові або постійні 
когнітивні порушення і проблеми з рівновагою. 

6.3. Біомеханічне навантаження 

Як і ліки, реабілітаційні програми та хірургічні втручання, застосування біомеханічного 
навантаження засвідчило себе як ефективний метод, який здатний пригнічувати впливи 
тремору на організм людини. Встановлено, що більшість різних видів тремтіння реагує на такий 
підхід. Зокрема, клінічно доведено, що посилення згасання і/або інерції в верхній кінцівці 
приводить до зменшення треморозних рухів. Біомеханічне навантаження залежить від 
зовнішнього пристрою, який механічно (пасивно або активно) діє паралельно до верхньої 
кінцівки, щоб протидіяти тремору. Це явище спричиняє можливість виникнення ортопедичного 
управління тремтінням. 

Виходячи з даного принципу, розвиток неінвазивних амбулаторних робототехнічних 
екзоскелетів для верхніх кінцівок представлено як перспективне рішення для пацієнтів, які не 
можуть отримати переваги від ліків. У цій ділянці робототехнічні екзоскелети з’явилися у 
вигляді ортезів для надання допомоги руху і функціональної компенсації людям з обмеженими 
можливостями. Ортез є переносним пристроєм, який діє паралельно з ураженою кінцівкою. У 
разі лікування тремору ортез повинен реалізовувати згасаюче або інерційне навантаження для 
обраного набору суглобів кінцівок. 

Останнім часом деякі дослідження засвідчили, що з допомогою екзоскелетів можна домогтися 
стабільного 40% зниження сили тремтіння для всіх користувачів і досягти коефіцієнта редукції 
сили тремтіння в конкретних суглобах порядку 80% у хворих із тяжким тремором. Крім того, 
пацієнти повідомляють, що екзоскелет не впливає на їх довільну моторику рухів. Результати 
вказують на можливість пригнічення тремтіння через біомеханічне навантаження. 

Основними недоліками цього методу лікування є: 
- громіздкі результуючі рішення; 
- неефективність передачі навантаження від екзоскелета до опорно-рухового апарату людини; 
- технологічні обмеження з точки зору технологій приводу. 

У зв’язку з цим сучасні тенденції в цій галузі зосереджені на оцінці концепції біомеханічного 
навантаження шляхом вибіркової функціональної електростимуляції на основі взаємодії мозку і 
комп’ютера. 
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6.4. Спосіб життя 

Часто рекомендується усунення з раціону тригерів тремору, таких як кофеїн та інші 
стимулюючі речовини. При есенціальному треморі хворому будуть корисними невеликі дози 
етанолу, але слід взяти до уваги потенційні негативні наслідки регулярного його прийому. Бета-
адреноблокатори використовують як альтернатива алкоголю в деяких видах спорту і мають 
менший потенціал для розвитку залежності. 

Фізична терапія може допомогти зменшити тремор і поліпшити координацію і м’язовий 
контроль у певних пацієнтів. Фізіотерапевт оцінює хворого щодо позиціонування тремору, 
м’язового контролю, м’язової сили і функціональних навичок. Спеціаліст навчає пацієнта, як 
підтримувати уражену кінцівку під час тремору або тримати пошкоджену руку близько до тіла, 
що іноді корисно для досягнення контролю руху. Деяким пацієнтам можуть допомогти вправи 
на координацію і балансування. Інколи лікарі рекомендують використовувати ваги, шини, інше 
адаптивне обладнання і спеціальні столові прибори. 
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О.В. ОГІРКО 
 

ХРИСТИЯНСЬКІ АСПЕКТИ СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У 
КОНТЕКСТІ ДУХОВНИХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ 

 
Розглядаються християнські аспекти розуміння свободи і відповідальності у 

контекстах сучасних суспільних викликів. Свобода як самостійне, свідоме прийняття 
рішення, вибору та виконання вчинку. Відповідальність як усвідомлене рішення волі.  

Ключові слова: людина, Бог, свобода, відповідальність. 
 Рассматриваются христианские аспекты понимания свободы и ответственности в 

контекстах современных общественных вызовов. Свобода как самостоятельное, 
сознательное принятие решения, выбора и выполнения поступка. Ответственность как 
осознанное решение воли. 

Ключевые слова: человек, Бог, свобода, ответственность.  
The Christian aspects of understanding freedom and responsibility in the context of 

contemporary social challenges are examined. Freedom as an independent, conscious decision-
making, choice and performance of an act. Responsibility as a conscious decision of the will. 

Key words: man, God, freedom, responsibility. 
 
Свобода – особлива і виняткова властивість, що притаманна людині, яка є господарем 

своїх вчинків і тому стає відповідальною за них. Практично для всіх філософів свобода – це 
вища благородна гідність, якою наділена людина, і у зв’язку з цим, в соціальній сфері свобода 
становить її перше, священне і невід’ємне право. 

Християнське розуміння свободи полягає у свідомому й добровільному виборі людиною 
Бога як Отця та прийнятті Його запрошення до участі у вічному житті. У своєму створенні 
людина отримала здатність обирати та самовизначати пріоритети цінностей. У райському 
блаженстві людина отримала покликання перейти від можливості обирати до справжньої 
свободи. Цю можливість вона мала здійснювати через пряме спілкування з Богом, дозволяючи 
Йому наповнювати себе Його праведністю. Таке богоспілкування було підставою розвитку до 
досконалості та майбутньої істинної свободи. 

Людина перетворювала вроджену можливість обирати на істинну свободу, яка ніколи не 
може бути протиставленою або відокремленою від Божої Правди та Закону. Христос навчає: 
“Коли ви перебуватимете в Моїм слові, ви дійсно будете учнями Моїми і спізнаєте правду, і 
правда визволить вас” (Ів. 8,31-32). 

У християнстві здатність вибирати між добром і злом ніколи не ототожнювалася з 
розумінням істинної свободи, а схильність обирати зло розумілася як ознака втрати свободи 
внаслідок гріха прародичів. Лише оновивши в собі людину від її схильності до зла та вивівши з 
важкої діалектики між добром та злом, Христос дарував нам правдиву свободу і показав, яким 
чином можна зробити правильний життєвий вибір, що визволяє внутрішнє прагнення людини 
до обожествлення. Господь вказав людині шлях істинного визволення та зростання в 
божественній свободі, яка ніколи не обирає зла [1, с. 35]. 

Свобода в етиці – це здатність людини вільно діяти і відповідно себе реалізувати. Якщо 
людина свобідна, вона має вибір робити вільні рішення і нести відповідальність за вчинки. 
Справжня свобода волі – це здатність людини обирати те, що вона хоче. Свобода – це 
відсутність обмежень. Свобода як внутрішня необхідність. Є свобода “від” (чогось чи когось) і 
свобода “для” (суб’єкта, внутрішня). “Libertas non datur sine veritate” – “Cвобода не дається без 
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правди”. “Свобода не полягає в тому, що можемо робити усе, що хочемо і коли хочемо. 
Свобода радше є здатністю відповідально переживати правду про наші стосунки з Богом та 
іншими людьми” (Іван Павло ІІ). 

Свобода – це самостійне, свідоме прийняття рішення, вибору та виконання вчинку. 
Свобода як сукупність умов, що сприяють гармонійному розвитку особистості. Свобода – це 
усвідомлена необхідність. Зовнішня свобода як звільнення. Внутрішня свобода як здатність 
людини здійснити вибір. Повніша свобода – це свобода творчості. Знання істини та добра 
визволяє людину (пор. Ів. 8,32). Позитивне та негативне визначення свободи в І.Канта.  Я можу, 
я хочу, я мушу. Моральний категоричний імператив (із латинської мови – владний) – безумовне 
моральне веління. Дві досконалості волі: приймати рішення і давати згоду та започатковувати 
вчинки. Розрізняють пряму, непряму та співдіючу волю. Важливість співдіючої волі для 
вирішення етичних проблем. 

Свобода тісно поєднана із відповідальністю. “Все мені можна, та не все корисне” (І Кор. 
6,12). Гетерономія (із грецької мови – інший закон): вчинки, вибори, вольові рішення прийняті: 
не свідомо і під тиском; з огляду на існуючі моделі поведінки; з огляду на суспільну думку та 
реакцію; з огляду на конформізм (пристосування); з огляду на накази авторитету; з огляду на 
традицію чи прецедент. Гетерономні вчинки допускають аргумент не відповідальності, бо 
відповідальність передбачає свободу. Причини гріхів – надуживання свободою. “Дай серцю 
волю – заведе в неволю”.  

Свобода волі – це спроможність волі поступати за світлом розуму, це відповідальність 
волі перед розумом. Брак відповідальності веде до неволі. Свобода волі полягає в однозгідності 
волі з розумом. Бути вільним – це значить використовувати свободу для істинного добра, це 
бути людиною чистої совісті, бути відповідальним, бути людиною для інших. “Вільному – воля, 
блаженному  – рай”. 

Правильний порядок діяння людської волі, коли розум діє на волю, воля на почуття, а 
вони на тіло і зовнішній світ. Неправильні порядки діяння людської волі, коли: воля надмірно 
діє на розум, то людина попадає в стан сваволі (волюнтаризм); коли почуття надмірно діють на 
волю, а вона на розум, то людина попадає в стан сентименталізму; коли пристрасті тіла 
надмірно діють на почуття, а вони на волю й розум, то людина попадає в стан внутрішньої 
неволі (стає рабом своїх гріхів); коли страх або насильство надмірно діють на тіло, почуття, а 
вони на волю і розум, то людина попадає в стан зовнішньої неволі, з якої людина може вийти, 
коли зникає страх, чи насильство. Уживанню вільної волі стоять на перешкоді не тільки страх 
або насильство, але також: пристрасть, незнання, звичка й недуга, наприклад, нервозність, 
сонливість. Сама зовнішня свобода, тобто відсутність страху чи насильства, не означає, що є 
правильний порядок поступання, що є свобода волі. Потрібна також внутрішня свобода, тобто 
свобода від домінацій пристрастей тіла й почуттів, щоб була повна свобода волі.  

Свобода – атрибут людини, який полягає в тому, що вона може самовизначатися: діяти 
або не діяти, а також діяти так або інакше, тобто вирішувати і вибирати, а також опиратися 
зовнішньому тиску. Джерелом цього самовизначення є воля – психічна влада, яка є природним 
прагненням до добра. Прагнення до добра, пов'язане з розумом (розумне жадання), викликає 
пізнання добра і дію під впливом мотивів і правоти. Прагнення до добра реалізовується на 
ґрунті правди. Може бути обране уявне добро замість справжнього добра, але саме це вказує на 
можливість і необхідність орієнтування на об'єктивну правду про те, до чого прямувати варто.  

Свобода як вираз людяності, що являється абсолютною вартістю особи, є одною з 
центральних тем суспільної етики. Ця етика відкидає цілковиту емансипацію свободи, яка саму 
себе робила б безпомилковим правом, а з другого боку відкидає також цілковиту залежність 
волі одиниці від обумовлюючих суспільних чинників. Постулюється натомість зв'язок свободи 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 94 (160). 2019 
 
 
 

35 

одиниці з відповідальністю в площині співдружності, де на ґрунті спільного добра свобода 
одиниці стикається і взаємодіє зі свободою інших. Персоналістичний суспільний порядок 
сприяє свободі всіх через засади: суспільної любові, суспільної справедливості, солідарності.  

Свобода є умовою розвитку, як у вимірі одиниці, так і суспільному. Тому в нинішній добі 
змін і прискореного цивілізаційного розвитку виросли і поширилися прагнення свобод. Церква 
визнає їх за знаки часу. Наприклад, папа Павло VI писав: “Людина, поставлена в цих нових 
умовах, проявляє подвійну тенденцію і то тим сильніше, чим більш вперед йде її пізнання світу 
і освіта: прагнення до суспільної рівності і прагнення до участі в менеджменті; обидва ці 
прагнення є виразом гідності і свободи людини”. Натомість видана через Конгрегацію Науки 
Віри “Інструкція про християнську свободу і визволення” (1986) починається таким реченням: 
“Свідомість свободи і гідності людини, яка йде в парі з визнанням неліквідних прав особи і 
суспільств, є однією з головних ознак, які характеризують наші часи”. Церква вказує також 
дороги, на яких втілення в життя прагнень свобод може служити справжньому розвитку і добру 
людини, а також суспільства. Конкретним виразом цих прагнень є права свобод (“права особи в 
публічному житті”, KDK, 73), як: право на вільне об'єднання, висловлення своїх поглядів, 
приватного і публічного визнання релігії, володіння власністю і т.ін. Гарантування цих прав 
вимагає творення відповідних політичних економічних, культурних умов. Іван Павло II 
нагадуючи, що Церква завжди навчала обов'язку дії для спільного добра, одночасно 
підтверджував, що “уповноваження влади не можуть розумітися інакше, як тільки за 
принципом пошани об'єктивних і недоторканних прав людини” (Виступ в ООН, 2.X.1979). В 
свою чергу в численних документах є мова про свободу народів: вона є необхідною умовою їх 
розвитку і фундаментом миру (пор. Іван XXIII, енцикліка “Pacem in terris”; Павло VI, енцикліка 
“Populorum progressio”; Іван Павло II, послання на XIV Всесвітній День Миру (1981): “Хочеш 
служити справі миру – поважай свободу”; енцикліка “Sollicitudo rei socialis”).  

Свобода особи в суспільстві, суспільних груп в державі, народів у світі, вживаючи слів 
енцикліки “Sollicitudo rei socialis”, є галузі “суспільного піклування Церкви”. У парі з цим 
піклуванням, що належить до євангелізаційної місії Церкви на суспільному полі, іде пастирське 
піклування про внутрішню, основну свободу людини від фальші, гріха і від роз'єднаності у світі 
його власних витворів.  

Людина – розумна істота. Людині властиво думати, міркувати, діяти свобідно. Дія 
людини випливає з її волі, тобто може собі її свобідно вибирати. Здатність мислення є основою 
свободи людини. Часто людські почуття виникають спонтанно. У філософії це називають 
рухами, за які людина не несе відповідальності. Цей етап закінчується, коли розум усвідомлює 
присутність цих почуттів. 

Після усвідомлення воля не бажає такої присутності, відкидає почуття і людина не несе 
відповідальності. Але, якщо воля не робить жодних зусиль, або не хоче відкидати перші 
порушення, то дія стає добровільною і тягне за собою відповідальність; людина є 
відповідальною в причині, бо дозволила, щоб розвинулася причина цих почуттів. Людська дія є 
більш, або менш добровільною, в залежності від перших внутрішніх порушень.  Ступінь 
свободи дії є прямо пропорційний до панування розуму та волі. Свобода людської дії породжує 
відповідальність. Відповідальність за окрему дію може бути в самій дії, або в причині [2, с. 82].  

Відповідальність – обов’язок людини як вільної особи відповідати за свої дії. 
Відповідальність – це усвідомлене рішення волі. Суттєвим для моральної відповідальності є 
рішення волі. Уже у моменті свого рішення воля несе відповідальність без уваги на позитивну 
чи негативну реакцію почуття. У моменті однозгідного з розумом рішення волі людина 
здобуває заслугу, а у моменті противного до розуму рішення волі людина поповняє провину. 
Людина несе відповідальність за середники, тобто ці посередні ефекти, без яких не здійснилась 
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би ціль і які є необхідні для досягнення цілі. Воля повинна бажати лише цього, що розум 
пропонує як добро, а ніколи не бажати цього, що розум представляє як зло. Щоб рішення волі 
було добре, всі середники і ціль мусять бути добрі, а щоб рішення волі було зле, досить, щоб 
один середник або ціль були злі. Ціль не освячує середників ! Людина несе відповідальність і у 
причині. Воля є відповідальною також за всі передбачені наслідки, які повстають із бажаної 
цілі, навіть, якщо воля цих наслідків не бажала. Якщо воля є відповідальною у причині за добрі 
наслідки, то вона має заслугу. Якщо воля є відповідальною у причині за злі наслідки, то вона 
має провину. Тим більшою є відповідальність у причині, чим ясніше є передбачені наслідки і 
чим необхідніше випливають вони з цілі. Людина також несе відповідальність і за небажані 
наслідки. Якщо небажані наслідки не були передбачені, то воля не має жодної відповідальності, 
бо розум не представив її цих наслідків наперед. Якщо ж побічні чи кінцеві злі наслідки були 
передбачені, але небажані, то деколи їх можна допустити, але ніколи не можна їх бажати. За 
небажані, хоч і передбачені, злі наслідки немає прямої відповідальності, бо воля відповідає 
лише за свої рішення, але є, однак посередня відповідальність, бо з любові до ближнього ми 
повинні зректися такої доброї цілі, із якою пов’язані злі небажані наслідки. Коли добра бажана 
ціль перевищує злі небажані наслідки, тоді можна їх допустити, але ніколи їх не бажати. Добра 
бажана ціль тим сильніше перевищує злий наслідок, чим більшою є різниця між бажаним 
добром і допущеним злом; чим менш правдоподібно, що буде небажаний злий наслідок; чим 
необхідніше осягнути бажану добру ціль, допускаючи злий наслідок. Це правило допущення 
небажаного, хоч передбаченого злого наслідку називають – правилом “подвійного наслідку” [2, 
с.84].  

Відповідальність пов'язується з чотирма різними типами досвідів: 
1) хтось несе відповідальність за щось – за щось відповідальний; 
2) хтось приймає відповідальність за щось; 
3) хтось за щось притягнений до відповідальності; 
4) хтось діє відповідально. 
       Згідно із змістом відповідальності, належить відрізнити: 
a) цивільну відповідальність, пов'язану з обов'язком виправлення комусь кривди; 
б) правову відповідальність, яка обіймає злочинні дії; 
в) моральну відповідальність суб'єкта за добро і зло, втілене через нього у дії. 
    Моральна відповідальність посилається на осудність виконавця вчинку і його безпосередні 
наміри. Конкретно це означає, що: 
1) виконавець стає винним щодо скоєного зла і здобуває визнання морально добрим вчинком; 
2) у наслідку виконаного акту і здійснення в ньому негативної вартості, виконавець повинен 
однаково надолужити заподіяну кривду або шкоду, як і виявити відповідне розкаяння; 
3) вимога задоволення по відношенню до виконавця зла накладає на нього обов'язок покори. 
 Відповідальність звертається до переживання справедливості та любові. В ім'я 
справедливості суб'єкт відповідає за власні, вільні та свідомі вчинки. У світлі любові 
відповідальність обіймає не тільки “те, що моє”, але також негативні наслідки дій іншої 
людини. Любов розширює область відповідальності, так як свобода керує морального суб'єкта у 
бік правди і добра. Відповідальність завжди пов'язана з автореалізацією особового “я” і 
знаходить своє остаточне джерело в судах совісті. Завдяки цим зв'язкам, відповідальність стає 
складовою частиною морального змісту індивідуальності суб'єкта. Іван Франко писав: “Кожен 
думай, що на тобі міліоновий стан стоїть, що за долю міліонів мусиш дати ти одвіт”. 
         Людина несе співвідповідальність за вчинки інших: перед ефектом (злим вчинком), коли 
його наказують, спонукають, дораджують або дозволяють; під час ефекту, коли у ньому 
помагають; після ефекту, коли його боронять, хвалять, розголошують, чи за нього 
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нагороджують. Співвідповідальність за добрі діла інших дає заслугу, а за злі – провину. 
Відповідальність за середники, у причині, за небажані наслідки і співвідповідальність 
базуються на основнім принципі, що суттєвим для моральної відповідальності є рішення волі, а 
не зовнішній ефект, тобто – що бажала воля, а не що вийшло з цього.  

  Людина має здібність пізнати Божу волю і її сповняти, бо має розум, совість і свобідну 
волю. Розум є сила душі, якою ми можемо загально пізнати Бога, Його волю та все 
надсмислове. Совість є свідомістю нашої залежності від Божої волі як морального закону і 
застосування цього закону до поодиноких наших діл. На основі совісті розум практично 
вирішує, що у поодинокому випадку діється на основі висновків розуму, який може 
помилятися. Людина може пізнавати за допомогою чуттів. Завдяки розуму людина здатна 
мислити абстрактно, творити узагальнені поняття і виходити за межі часових і просторових 
явищ. Завдяки цій здатності вона може називати речі, давати імена собі й іншим, створювати 
теорії, запитувати і шукати відповіді. 

Крім актів пізнання, людину як особу характеризують вольові акти, тобто свобода її волі. 
Живучи у світі, людина є залежна від природи, своїх потягів і суспільних укладів. Однак, 
просте спостереження за власними потягами вказує на те, що людина може сказати їм “ні”, 
може відповідно спрямувати й облагородити їх. Тварина нічого такого зробити не може. 

 Людина має свобідну волю, бо вона є цього безпосередньо свідома, що її хотіння не 
підлягає ніякому внутрішньому приневоленню. Такий погляд має весь людський рід, бо усі 
люди дають похвали і догани, нагороди й кари, закони і напоумлення. 

Християнство приписує людині обов’язки й обіцяє за сповнення – нагороду, за 
несповнення – кару. “Сам Бог з початку сотворив чоловіка й лишив його свобідній волі його”. 
“Перед чоловіком життя і смерть, й що схоче дасть йому” (Сир. 5.14;17). Свобідна воля стала 
через первородний гріх схильною до злого й ослабленою, тому, щоб сповнити моральний закон, 
людина потребує допомоги, Божої благодаті, яку дає Бог задля заслуг Ісуса Христа. Великий 
вплив на волю людини мають зовнішні обставини: оточення, становище, товариство, клімат та 
ін. Людина береться до справ саме з якоїсь причини, однак, вона сама вирішує і від неї 
залежить: дозволити тим обставинам впливати на свою волю чи ні.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Т. ШЕВЧУК 

СМЕРТНІСТЬ НА ДОРОГАХ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 
ЗМЕНШЕННЯ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Стаття присвячена соціально-економічним аспектам смертності населення України у 
результаті дорожно-транспортних пригод (ДТП). Акцентується увага на заходах, 
необхідних для попередження та зменшення смертності від катастроф на дорогах. 
Ключові слова: населення, дорожно-транспортна пригода, смертність, соціально-
економічні аспекти, фінансові втрати, проблеми, заходи. 
 
Статья посвящена социально-экономическим аспектам смертности населения Украины в 
результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Основное внимание уделяется 
мерам, необходимым для предотвращения и снижения смертности от КАТАСТРОФ на 
дорогах. 
Ключевые слова: Население, дорожно-транспортные приключения, смертность, 
социально-экономические аспекты, финансовые потери, проблемы, меры. 
 
The article focuses on the socio-economic aspects mortality in the population of Ukraine as a 
result of road transport accidents (RTA). It focuses on the activities necessary to prevent and 
reduce mortality on the roads. 
Key words: Population, road and transport adventure, mortality, socio-economic aspects, 
financial losses, problems, measures. 
 
 
 Питання смертності населення України загалом і смертності населення в результаті 
дорожно-транспортних є постійно в центрі уваги демографів, соціологів, економістів і 
управлінців. Оскільки, смертність в Україні постійно зростає, а саме вона визначає показники 
природного приросту, тривалості життя, зумовлюючи зростання витрат на поліпшення здоров’я 
і відтворення населення, то в останні роки увага до цього питання надзвичайно загострилася 
[18].  

У статті «Смертність населення України» Л.Т. Шевчук [18] акцентує увагу на тому, що 
проблеми смертності населення України вивчаються перманентно і всебічно, зокрема, О.О. 
Гунченко досліджує захворюваність й смертність населення України в часовому й 
просторовому зрізах [1], К. Красовский намагається відповісти на питання, чому в Україні 
вимирають люди середнього віку [6], Е.М. Лібанова окреслює новітні тенденції смертності 
населення України [7] та розглядає питання смертності населення України у трудоактивному 
віці [14], Н.О. Рингач висвітлює погляди на проблему передчасної смертності населення 
України крізь призму національної безпеки [10; 11], О.А. Семенюк концентрує увагу на 
причинах передчасної смертності та заходах щодо запобігання їй [12], І.А. Цвігун вивчає 
смертність населення України з огляду на її соціально-економічні наслідки [16]; досліджуються 
і основні причини високого рівня смертності в Україні [8].  
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Але, з плином часу у збільшенні кількості померлих загалом зросло значення такого 
фактору, як дорожно-транспортні пригоди. ДТП дуже часто згадуються в публікаціях останніх 
років, враховуючи велику кількість загиблих та поранених, як «війни на дорогах» [3; 4; 15; 17]. 
Саме тому ця стаття, яка присвячена проблемам смертності в результаті дорожно-транспортних 
пригод, актуальна, потрібна, своєчасна. 

Мета статті – окреслення соціально-економічних аспектів смертності населення на 
дорогах у результаті дорожно-транспортних пригод та обґрунтування пропозицій щодо 
поліпшення ситуації. 

Виклад основного матеріалу. Смертність на дорогах України в результаті ДТП з року в 
рік зростає. У 1980 році при значно меншій, ніж зараз, кількості машин на дорогах країни 
загинули майже 7300 людей,  а в переломному 1990-му – майже 10 тисяч, що вдвічі більше, ніж 
у кілька минулих років [4]. 

Згідно з даними Департаменту медичної допомоги МОЗ, з 2011 по 2016 рік в Україні 
зареєстровано близько 170 тисяч ДТП з потерпілими, в яких загинули 26,5 тис. людей і 209 тис. 
були травмовані. При цьому, підкреслюється, що ДТП в Україні є першою за поширеністю 
причиною смерті серед молоді у віці від 15 до 24 років і другою – серед дітей у віці від 5 до 14 
років; понад 43% загиблих є пішоходами й велосипедистами  [15]. Разом з тим, управління 
безпеки дорожнього руху МВС України подає дані, згідно з якими за останні роки рівень 
смертності внаслідок ДТП знизився, зокрема стверджується, що у 2014 році в країні відбулося 
30,68 тис. дорожньо-транспортних пригод із потерпілими, у 2015-му – 26,19 тис., В 2016-м – 
25,49, а за перші три місяці 2017 року – майже 5,47 тис. [15]. Згідно з даними управління 
безпеки дорожнього руху МВС України, смертність на дорогах країни також щорічно 
знижується (в 2014 року на дорогах України загинули 4,83 тис. осіб, в 2015-му – 4,48 тис., в 
2016 році – трохи більше 4 тис. осіб) [15]. 

Як вважає П.Коломієць, чиновники автоінспекції штучно завищили показник смертності 
у 2010-му року, додавши до нього 166 неіснуючих загиблих, аби мати можливість показати хоч 
і незначну, але позитивну динаміку у наступному, 2011-му році. На його думку, про це свідчать 
документи: офіційно, смертність внаслідок дорожно-транспортних подій у 2011 році знизилась 
на 0,9% у порівняннні з попереднім роком, але Державна автомобільна інспекція вирішила ці 
дані не афішувати [5]. 

Згідно з даними Світового банку, втрати української економіки від дорожньо-
транспортного травматизму щорічно досягають 4,5 млрд доларів (за розрахунками за 2014 рік).  

У Департаменті медичної допомоги МОЗ підраховано, що ДТП з тяжкими наслідками в 
Україні відбуваються у зв’язку з дією таких факторів:  

1. Перевищення водіями швидкості (39% випадків).  
2. Необлаштованість пішохідних переходів (38%).  
3. Порушення правил перетину перехрестя.  
4. Управління автотранспортом у нетверезому стані [15]. 

Ці висновки перегукуються з даними джерела  [4], у якому стверджується, що 
український водій вкаже головною причиною аварій погані дороги. Про це засвідчує 
соціологічне дослідження 2013 року. Але, світова й українська статистика підтверджують, що 
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головним убивцею на дорогах є швидкість. Далі, як зазначається у вказаному джерелі, в 
антирейтингу йдуть порушення під час маневрів, алкоголь і нехтування пасками безпеки й 
шоломами, що в кінцевому рахунку загострюється поганою організацією дорожнього руху: 
браком розмітки, зрозумілих знаків, якісного покриття, освітлення тощо [4]. 

Очевидно, що і Департамент медичної допомоги МОЗ, і інші джерела подають неповний 
перелік факторів і недостатньо продуману структуру факторів ДТП з тяжкими наслідками. Так, 
відсутні такі фактори, як кримінальні розборки, кліматичні, політичні та інші фактори. Варто 
наголосити, що не згадується такий фактор, як ігри дітей, які усвідомлено можуть спричинити 
ДТП (є така гра, в якій діти мають перебігти дорогу на максимально малій відстані від машини, 
що рухається по дорозі). Для розробки повної класифікації факторів потрібна повноцінна 
статистично інформація про причини тяжких наслідків в результаті ДТП, а також грунтовні 
наукові дослідження, спрямовані на вивчення цієї проблеми. На жаль в Україні такої 
статистики нема. 

У 2015 році ВООЗ випустила чергову Глобальну доповідь про безпеку на дорогах, в якій 
покриті майже всі країни світу, окрім Південного Судану, Венесуели і України. Причина 
банальна: уряди цих країн не поділилися з ООН статистикою [4]. 

Отже, наявна у відкритому доступі статистика про причини, обставини і типові сценарії 
ДТП неповна і викривлена, хоча й дає певне уявлення [3]. 

Сказане ще раз підтверджує наскільки важливим завданням є вирішення питання 
статистичних даних про ДТП і їх наслідки. 

У різних інформаційних джерелах зазначається, що смертність на дорогах в Україні 
залишається найвищою серед усіх країн Європи [15]. 

Разом з тим, згідно з інформацією дослідницької організації World life expactancy, яка на 
основі даних Світової організації охорони здоров'я склала рейтинг країн за смертністю у ДТП, 
це не зовсім так. Рейтинг побудовано на основі даних про кількість смертей в аваріях на 100 
тисяч населення. Згідно з тим рейтингом, Україна відноситься до країн з "низькою" кількістю 
смертей у ДТП [17]. 

Згідно з останніми даними, показник України становить 9,11 смертей на 100 тисяч 
населення. При цьому дослідники World life expactancy віднесли Україну на 131 місце. На 
першому місці, згідно з інформацією цієї організації, перебуває Зімбабе з 75 смертями на 100 
тисяч населення, а найкращі позиції – 182 та 183 місце – ділять Швеція та Мікронезія, у яких 
показник смертності трохи перевищує 2 людини на 100 тисяч [17]. 

В Червоненко наголошує, що у Європі гірші за українські показники мають Боснія і 
Герцеговина, Албанія, Литва, Білорусь і Молдова, дещо кращими показниками 
характеризується Чорногорія, Латвія, Хорватія та Польща, хоча  більшість європейських країн 
мають суттєво нижчий показник смертності, ніж Україна [17]. 

Зазначаючи, що дослідники World life expactancy віднесли Росію, Грузію та Вірменію до 
Азії, В.Червоненко на основі даних цієї організації наголошує, що в Росії майже вдвічі гірший 
за український показник – 15,85 смертей на сто тисяч населення, у Грузії – 10,68, а Вірменії – 
14,52. При цьому, підкреслюється, що загалом тільки дві країни колишнього СРСР – Латвія та 
Естонія – у рейтингу перебувають вище України [17]. 
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Показово, що показник смертності у ДТП в Україні менший, ніж у США. Там гинуть у 
середньому 10,04 людини на сто тисяч населення [17]. 

Таким чином очевидно, що хоча велика кількість українців упевнені в реальності дуже 
поганої ситуації на українських дорогах, яка на їх думку є чи не найгіршою у світі, наведена 
вище статистика підтверджує, що це не зовсім так. 

Але, коли на дорогах України в дорожно-транспортних пригодах тисячами гинуть люди, 
то очевидно, що підстави для тривоги є.  

Як відзначається в публікації [17], найкривавішим на українських дорогах за останні 
десятиліття був 2007 рік, коли у ДТП загинули 9574 людини, причому,  до 2013 року цей 
показник поступово впав до 4483 людей, а 2016 року кількість жертв була найнижчою – 3410 
людей. 

Така ситуація із смертністю на дорогах дестабілізує соціально-економічну ситуацію в 
країні і є, практично, серйозною загрозою соціально-економічній безпеці України. 

Якщо серйозно не працювати над вирішенням зазначених у статті проблем, то ситуація в 
перспективі погіршуватиметься не тільки в Україні, але й у цілому світі. Адже, згідно з даними 
офіційної доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність у результаті ДТП у світі 
до 2020 року може досягти 1,9 мільйона осіб. 

 
Висновки. Наведений вище аналіз підтверджує необхідність нагальної розробки низки 

заходів, спрямованих на зменшення смертності в Україні у результаті дорожно-транспортних 
пригод. Така низка заходів має базуватися на добротній статистиці. Тому важливо регулярно 
подавати у відкритому доступі інформацію про ДТП та їх наслідки. Крім того, згадана низка 
заходів, яка має бути орієнтована на  зниження рівня смертності населення країни та її регіонів, 
повинна розроблятись в структурі виваженої регіональної медико-соціальної політики. 
Оскільки ця низка заходів має бути спрямована на зменшення смертності загалом, то при їх 
розробці, як і при обґрунтуванні медико-соціальної політики слід опиратися на виділені МОЗ 
регіони: до територій з високим рівнем смертності у всіх вікових групах віднесено 8 областей 
(Чернігівську, Сумську, Кіровоградську, Полтавську, Житомирську, Донецьку, Черкаську і 
Луганську); до територій із найсприятливішою ситуацією щодо смертності – м. Київ та 
Львівську область, де рівні смертності у всіх вікових групах є однаково низькими, до територій 
з найсуттєвішими статевими відмінностями смертності у похилому віці – Донецьку, Запорізьку, 
Херсонську, Рівненську та Закарпатську області [8]. 

Важливо продумати і особливості цільового фінансування діяльності закладів охорони 
здоров’я медицини катастроф, яке б забезпечувало надання  первинної медико-санітарної 
допомоги після ДТП.  

Отже, проблеми смертності населення на дорогах України є різноплановими і 
надзвичайно гострими. Вони потребують подальшого поглибленого вивчення і розв’язання, яке 
неможливо відкладати на потім, оскільки від цього залежить як забезпечення єдності держави, 
її безпеки, так і відтворення генофонду України. 
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О.В. ТРОЦЕНКО, М.Т. ГРАДИК 

РИЗИК КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ ПОДІЙ У ХВОРИХ ІЗ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ СУДИН НИЖНІХ КІНЦІВОК 

У статті наведено зв'язок між прогресуванням атеросклерозу судин нижніх кінцівок та ризиком 
кардіоваскулярних подій та запропонований алгоритм дій щодо зменшення даного ризику. 

Ключові слова: захворювання периферичних артерій, ризик кардіоваскулярних подій, 
матриксна металопротеїназа. 

В статье приведена связь между прогрессированием атеросклероза сосудов нижних 
конечностей и риском кардиоваскулярных событий и предложен алгоритм действий по 
уменьшению данного риска. 

Ключевые слова: заболевания периферических артерий, риск кардиоваскулярных событий, 
матриксная металлопротеиназа. 

The article describes the relationship between the progression of atherosclerosis of the lower 
extremities and the risk of cardiovascular events and offers an algorithm for reducing this risk. 

Key words: peripheral artery disease, risk of cardiovascular events, matrix metalloproteinasе. 

Актуальність. 
• Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є провідною причиною смерті у світі. 
• 17,9 мільйонів людей померли від хвороб серця і судин у 2016 році. 
• За даними ВООЗ Україна є першою в Європі та другою у світі в рейтингу 

смертності від ССЗ. Виявлення та лікування факторів ризику кардіоваскулярних подій 
має вирішальне значення для покращення здоров'я та довголіття [5]. 
Захворювання периферичних артерій (ЗПА) - прояв системного атеросклерозу, який 

характеризується стенозом/закупоркою артерій великих та середніх розмірів, крім тих, що 
кровопостачають серце та головний мозок. Найчастіше вражаються нижні кінцівки. Частка 
людей із ЗПА зросла на 23,5% у всьому світі (із 164 млн. випадків у 2000 р. до 202 млн. 
випадків у 2010р). 

Так як ЗПА є проявом атеросклеротичної хвороби, у даних пацієнтів є: 
1) високий ризик ССЗ (3-6 кратне збільшення), при яких атеросклероз є відомим 

фактором ризику: інфаркт міокарда, інсульт; 
2) від 4 до 5 разів більше шансів померти від ССЗ; 
3) від 2 до 3 разів померти швидше у найближчі 10 років у порівнянні зі здоровими 

особами. ЗПА також пов'язане з кардіоренальним континуумом, так як пацієнти з 
хронічною хворобою нирок схильні до підвищеного ризику ЗПА, та ЗПА є супутнім 
захворюванням у 15% пацієнтів на діалізі [6]. 
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Згідно з дослідженням популяції з програми PARTNERS (Peripheral Arterial 
Disease Awareness Risk and Treatment: New Resources for Survival) можна виділити кілька 
важливих аспектів щодо епідеміології ЗПА: 

• 44% випадків ЗПА діагностовано лише після зарахування пацієнтів до 
даної програми; 

• лише 49% лікарів первинної ланки, які лікували пацієнтів із попереднім 
діагнозом ЗПА, проте не мали чітких об'єктивних доказів, підозрювали про даний 
діагноз, не читаючи записи в медичній документації [8]. 

Поширеність ЗПА збільшується з віком: до 40 років - 2-4,5%, віком старше 50 
років хворіє від 20 до 30% людей у загальній практиці, а саме у 70 років хворіє один із 
десяти пацієнтів, у 80 років - один із шести [9]. 

У наведеному далі графіку використано наступні позначення: 
 

Жінки (високорозвинені країни) 

Чоловіки (високорозвинені країни) 

Жінки (країни низького та середнього розвитку) 

            Чоловіки (країни низького та середнього розвитку) 

Таблиця 1 
Захворюваність та смертність, пов’язані з атеросклеротичною хворобою  периферичних 
артерій: систематичний огляд [7] 
 ____________  

Результат Г омілково-плечовий 
індекс <0,9 (n=2708) 

Критична ішемія 
кінцівок 
( 370 754) 

Змішані 
(n=197,394) 

Загалом 
(n=570,856) 

Загальна 
смертність 

81 183 86 113 

Кардіоваскулярна 
смертність 

52 74 35 39 

Інсульт 11 9 12 12 
Інфаркт 
міокарда 

16 42 19 20 

Основні неспри-
ятливі кардіова- 
скулярні події 

55 95 70 71 

Ампутація нижніх 
кінцівок 26 100 37 70 
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Аналізуючи результати наукових досліджень із журналу Atherosclerosis 
(International atherosclerosis society), слід звернути увагу на такі аспекти: 

1. Як правило, зниження ЛПНЩ на 1% дає приблизно 1% зниження ризику 
атеросклеротичних кардіоваскулярних хвороб. Також було підраховано, що зниження 
рівня ЛПНЩ статинами на 38,7 мг/дл (0,9 ммоль/л) може знизити ризик 
кардіоваскулярних подій на 21% [10]. 

2. Високочутливий С-реактивний білок (hsCRP - СРБ) підвищується відповідно 
до вираженості ЗПА, показуючи відношення до майбутніх кардіоваскулярних подій. У 
пацієнтів із порушенням функції нирок та високим значенням СРБ у 3,5 рази більше 
шансів мати кардіоваскулярні події, ніж у пацієнтів із нормальним СРБ та функцією 
нирок. 

3. Підвищення рівня матриксних металопротеїназ (ММП) у плазмі крові корелює 
з розвитком та вираженістю ЗПА та ризиком кардіоваскулярних подій. Експресія генів 
ММП була різною при стабільній та нестабільній атеросклеротичній бляшці (експресія 
рівня генів ММП-9 при нестабільній бляшці була у 8 разів вищою, ніж при стабільній). 

4. Пацієнти із атеросклерозом нижніх кінцівок мають високий ризик загальної 
смертності та смертності від кардіоваскулярних подій, і ризик інсульту та інфаркту 
міокарда еквівалентний ризику у пацієнтів з ІХС. Також виявлення низького рівня ГПІ 
(<0,9) часто поєднувалося з ураженням сонних та стегнових артерій (потовщення 
інтими-медіа). 

5. ЗПА у 22-40% супроводжується стенозом ниркових артерій. 
 

Огляд клінічного випадку. 

Пацієнтка Б., 73 р., поступила у терапевтичне відділення 5 МКЛ м. Львова зі 
скаргами на запаморочення при ході, задишку при незначних фізичних навантаженнях, 

 
Рис. 1. Поширеність ЗПА (нижніх кінцівок) серед чоловіків та жінок за віком у 

2010 році [10] 
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постійне відчуття втоми, серцебиття, біль голови пульсуючого характеру з переважною 
локалізацією в потиличної ділянці, підвищення артеріального тиску до 220/70мм рт. ст. 
та напади стенокардитичного болю при психоемоційних перевантаженнях. 

З анамнезу захворювання відомо: хворіє на гіпертонічну хворобу близько 15 
років, АТ постійно в межах 170-180/70-90 мм рт. ст., облітеруючий атеросклероз судин 
нижніх кінцівок (стан після реконструктивних операцій у 2014 р.). Приймає 
антигіпертензивні препарати нерегулярно, тільки при підвищенні АТ та аспірин 75 
мг/добу. Шкідливі звички заперечує, серцево- судинний анамнез обтяжений (у батька 
ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба). 

Об'єктивно: гіпертрофія лівого шлуночка, при аускультаціі тони серця ослаблені, 
акцент ІІ тону над аортою, діастолічний шум з проекцією у ІІ міжребер’ї справа, АТ 
220/70 мм рт.ст. на обох руках. 

Результати додаткового обстеження: 
• Загальні аналізи крові та сечі- в межах норми; 
• Біохімічний аналіз крові: глюкоза 5,8 ммоль/л, заг. білірубін 13,6 ммоль/л, 

серомукоїди 0,2 од., заг. холестерин 4,5 ммоль/л, сечовина 7,8 ммоль/л, креатинін 125 
мкмоль/л. 

• Коагулограма: протромбіновий час18с, протромбіновий індекс 94%, 
загальний фібриноген 3,3 г/л. 

• ЕКГ: ритм правильний, синусовий, ЧСС 55/хв, відхилення електричної осі 
вліво. 

• ЕхоКГ: Ліві відділи серця дилятовані, гіпертрофія стінок лівого шлуночка, 
помірна недостатність аортального клапана(2+), кальциноз стулки аортального 
клапана, аортосклероз. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка по І типу. Загальна 
скоротливість міокарда добра ( фракція викиду 58%). 

• Спіральна комп'ютерна томографія (СКТ) органів черевної порожнини та 
органів тазу: ознаки найбільш характерні для кисти правої нирки (6 на 7 мм). Аденома 
лівого наднирника (8 на 9 мм). Доліхосигма. Остеохондроз. 

• УЗД органів черевної порожнини: жовчо-кам'яна хвороба (ЖКХ). 
Клінічний діагноз: Ішемічна хвороба серця: дифузний кардіосклероз. 

Недостатність аортального клапану (2+). Гіпертонічна хвороба, 3 ступінь, ІІ стадія, 
ризик дуже високий. Неускладнений гіпертонічний криз. СН ІІа, зі збереженою 
систолічною функцією ЛШ. Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок (стан 
після реконструктивної операції у 2014 р.). ЖКХ. Аденома лівого наднирника. 

Проведено лікування: збалансоване харчування з обмеженням солі, тваринних 
жирів; каптоприл, раміприл, амлодипін, цилостазол, розувастатин, атерокард. 

Ми пропонуємо алгоритм діагностичних дій для встановлення поєднаного діагнозу 
ЗПА та ССЗ на основі даних світової літератури: 

1) Контроль показників ліпідограми (холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, В- 
ліпопротеїди, тригліцериди) та визначення індексу атерогенності (для визначення 
швидкості прогресування атеросклерозу). 

2) Високочутливий С-реактивний білок- незалежний маркер ступеня 
атеросклерозу. 

3) Матриксні металопротеїнази беруть участь у процесі ангіогенезу, 
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артеріогенезу та розвитку артеріальної кальцифікації у хворих на ЗПА. 
4) Гомілково-плечовий індекс (ГПІ). 
5) Доплєр-ультразвук сонних артерій та нижніх кінцівок. 
6) КТ-ангіографія нирок. 
7) КТ-коронарографія. 

На перспективу вивчаються нові можливості лікування [7] 

Вважається, що патогенез атеросклерозу в першу чергу пов'язаний із хронічним 
запаленням у тканинах судин. Одним із провідних факторів цього запалення є група 
білків, яка називається бета-трансформуючими факторами росту (TGFB). 

Учені досліджували культуру ендотеліальних клітин людини і підтвердили, що 
TGFB справді є тригером запалення в даному типі клітин, але при цьому не індукує 
запальний процес в інших клітинах. При видаленні гена, відповідального за рецептори 
TGFB в ендотеліальних клітинах значно зменшувалось запалення та утворення бляшок. 
Дані дослідження демонструють важливу роль TGFB як фактора хронічного запалення в 
ендотелії судин і як важливу терапевтичну мішень в лікуванні атеросклерозу. 

Висновки: 

1) Дані світової літератури показують, що є зв'язок між прогресуванням 
атеросклерозу нижніх кінцівок та ризиком кардіоваскулярних подій. 

2) З метою попередження виникнення кардіоваскулярних подій можна 
використати запропонований в даній роботі алгоритм дій. Особливо важливим є 
дослідження матриксних металопротеїназ з метою діагностики дестабілізації 
атеросклеротичної бляшки. 
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Р.Т. ДОВБУШ 
 

ДЕЯКІ ВИЗНАЧНІ ДАТИ ГРУДНЯ 
 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку 
серйозну загрозу для життя людей несе ця глобальна проблема. 

Чума 21-го століття, як часто сьогодні називають СНІД, була офіційно відкрита 5 червня 
1981 року в Центрі контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Синдром набутого 
імунодефіциту в останні десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії. 

Вперше цей день відзначався 1 грудня 1988 року. Таке рішення затвердили на 
міжнародній зустрічі міністрів охорони здоров'я, які обговорювали необхідність обміну 
інформацією щодо ВІЛ-інфекції та СНІДу. 

Сьогодні зусилля багатьох держав спрямовані на профілактику поширення 
захворювання. Заходи, що традиційно проводяться в цей день, традиційно відбуваються із 
символом — червоною стрічкою. Цей символ запропонував художник Франк Мур. У 1991 році 
цей символ був використаний вперше. Тепер кожен, хто надягає Червону стрічку 1 грудня, 
висловлює свою надію на майбутнє без СНІДу. 

Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США у 1983 році. 
Протягом двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі чотириста тисяч чоловік 
заражується цією хворобою. Збудником є вірус, що має вигляд спіральки у трикутній серцевині. 
Він носить назву ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) і має три типи: ВІЛ 1 та ВІЛ 2, що є дуже 
поширеними у Західній Європі, та ВІЛ 3, на який страждають переважно американці та 
африканці. Вірус вражає Т-лімфоцити, що служать для його розмноження і розносять його по 
організму. 

Згідно з інформаційним бюлетенем ЮНЕЙДС за 2017 рік, глобальна статистика ВІЛ: з 
початку епідемії заразилися ВІЛ 76,1 [65,2-88,0] млн людей; до червня 2017 року 20,9 мільйона 
людей отримували лікування в рамках антиретровірусної терапії; в 2016 році загальносвітове 
число людей, що живуть з ВІЛ, становило 36,7 [30,8-42,9] млн людей, причому число нових 
випадків зараження ВІЛ склало 1,8 [1,6-2,1] мільйона; тільки в 2016 році число людей, які 
померли від супутніх СНІДу хвороб, склало 1 [0,83-1,2] мільйон. У 2016 році показник нових 
випадків зараження ВІЛ-інфекцією серед дорослих, за оцінками, знизився на 11% відносно 2010 
року. Показник смертності внаслідок СНІДу знизився на 48% щодо пікового показника 2005 
року. 

 
1 грудня 1991 року більше 90% відсотків громадян України взяли участь в референдумі 

і висловились за незалежність України. 1 грудня на виборчі дільниці прийшло близько 32 
мільйонів громадян (84% внесених у списки), з них майже 29 мільйонів (90,35%) підтвердили 
Акт проголошення незалежності України. 5 грудня 1991 року Верховна рада України прийняла 
звернення "До парламентаріїв і народів світу", в якому наголошувалось, що договір 1922 року 
про утворення СРСР Україна вважає стосовно себе недійсним і недіючим. Одночасно з 
референдумом проводились і президентські вибори, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук, в 
недалекому минулому секретар ЦК Компартії України. За нього проголосувало більше 61% 
виборців. Демократична опозиція колишньому чільному функціонеру Компартії не змогла 
виробити єдиної виборчої стратегії, і найбільш реальний суперник Кравчука лідер Народного 
руху України В’ячеслав Чорновіл отримав підтримку 7,4 мільйонів виборців (23,3%). 5 грудня 
на урочистому засіданні Верховної ради Леонід Кравчук склав присягу народові України. Цього 
ж дня Головою Верховної ради обрано Івана Плюща. 
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1 грудня 2019 – День невролога. Неврологія, той розділ медицини, який займається 

насущними питаннями виникнення специфічних захворювань центральної і периферичної 
нервової системи людини, а також досліджує симптоматику, механізми розвитку та можливі 
способи діагностики, лікування або профілактики неврологічних захворювань. 

 
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Його проголосила Генеральна 

Асамблея ООН на 47-й сесії в 1992 р.  Проведення цього дня в Україні встановлено Указом 
Президента від 267.11.1993 р. № 566/93. Традиційні заходи Дня людей з обмеженими 
можливостями присвячуються висвітленню й вирішенню їхніх нагальних проблем.  

3 грудня 1982 р. була прийнята Всесвітня програма дій відносно інвалідів. Програма 
передбачала розподіл політичних дій, направлених на підтримку інвалідів, по трьох головних 
напрямах: запобігання інвалідності, відновлення працездатності і створення рівних 
можливостей для інвалідів. Проголошення Десятиліття інвалідів ООН в грудні 1982 року 
привело до підвищеної активності, спрямованої на поліпшення стану і суспільного положення 
інвалідів. Особлива увага приділялася залученню нових фінансових ресурсів, поліпшенню 
можливостей на здобування освіти і роботи та збільшенню активності інвалідів в житті 
суспільства і країни. 

На цьому етапі ООН спільно з Генеральною Асамблеєю, підкреслюючи, що люди з 
психічними або фізичними відхиленнями повинні користуватися тими ж правами при 
працевлаштуванні, що і інші кваліфіковані громадяни, прийняла зобов’язання про введення 
рівних можливостей працевлаштування в Організацію для всіх людей незалежно від їх статі, 
віросповідання, етнічного походження або інвалідності. 

«1981 рік – Міжнародний рік інвалідів – став ключовою подією в багатолітній боротьбі 
інвалідів проти дискримінації і сегрегації, в боротьбі за рівні права. Усесвітня програма дій 
відносно інвалідів, – плід спільної роботи держав – членів ООН і інших організацій, – визнала 
інвалідів, перш за все як громадян, що володіють всіма відповідними правами і обов’язками. 

Публікація в 1989 році Талліннських керівних принципів для діяльності в області 
розвитку людських ресурсів стосовно інвалідів прискорила визнання інвалідів як суб’єктів, що 
самостійно вирішують свою долю, а не індивідуумів, які є залежними об’єктами уряду. Окрім 
таких цілей, як незалежність і повна інтеграція, Керівні принципи підтримали, зокрема, ідею 
навчання інвалідів в звичайних загальноосвітніх школах і запропонували сприяти засвоєнню 
інвалідами різних навиків в цілях їх залучення до економічного життя. Керівні принципи 
передбачають забезпечення можливості для засвоєння соціальних навиків і навиків 
самодопомоги з метою їх підготовки до самостійного життя. З метою оптимального розвитку 
людських ресурсів міжнародні установи, а також міжурядові та регіональні організації, були 
покликані до спільної роботи по навчанню інвалідів. 

17 грудня 1991 року Генеральна Асамблея затвердила Принципи захисту психічно 
хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги. Двадцять п’ять принципів визначають 
основні свободи і права. Окрім цього вони включають також право на життя в суспільстві, 
право діагностики психічного захворювання, права і умови утримання в психіатричних 
установах. Правила є керівними принципами для держав – членів ООН, спеціалізованих 
установ, регіональних і міжнародних організацій, допомагають їм глибше оцінити проблеми, 
що перешкоджають здійсненню основних свобод і прав психічно хворих осіб. 

16 грудня 1992 року Генеральна Асамблея призвала держави – члени ООН проводити З 
грудня кожного року заходи в ознаменування Міжнародного дня інвалідів. 

Що таке інвалідність? 
Всесвітня організація охорони здоров’я в своїй Міжнародній класифікації розладів 

здоров’я дає наступні визначення: 
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Інвалідність: «обмеженість конкретного індивідуума, що витікає з дефекту, яка 
перешкоджає або позбавляє його можливості виконувати роль, що вважається для цього 
індивідуума нормальною залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних чинників». У 
цьому визначенні розглядається функціональне обмеження або перешкода для нормальної 
діяльності, викликана дефектом. Приклади інвалідності включають: нездатність чути групову 
розмову, бачити друкарський текст, нездатність говорити, ясно висловлюватися, 
запам’ятовувати речі, пересувати нижні кінцівки, витягувати руки, стискувати що-небудь в 
руках, самостійно одягатися, приймати їжу, використовувати туалет, вставати з ліжка. 

Інваліди не є однорідною групою. Наприклад, психічно хворі або розумово відсталі 
люди, інваліди з дефектами зору, слуху або мови, інваліди з обмеженою рухливістю або з так 
званою непрацездатністю за станом здоров’я стикаються з бар’єрами різного характеру, які 
вимагають різних шляхів для їх подолання. 

Створення рівних можливостей означає процес, за допомогою якого такі загальні 
системи суспільства, як фізичне і культурне середовище, житлові умови і транспорт, соціальні 
служби і служби охорони здоров’я, доступ до освіти і роботи, культурного і соціального життя, 
включаючи спорт і створення умов для відпочинку, робляться доступними для всіх. 

Проведення 3 грудня Міжнародного дня інвалідів направлено на звернення уваги до 
проблем інвалідів, захист їх гідності, прав і благополуччя, на звернення уваги суспільства на 
переваги, які воно отримує, від участі інвалідів в політичному, соціальному, економічному і 
культурному житті. 

Мета, заради якої цей день був проголошений, повне і рівне дотримання прав людини і 
участь інвалідів в житті суспільства. Ця мета була поставлена у Всесвітній програмі дій 
відносно інвалідів, прийнятою Генеральною Асамблеєю в 1982 році. 

Нині в Україні понад 2 мільйона 800 тисяч людей мають статус інваліда. Це 6,1 відсотка 
до загальної кількості населення. І майже 80 відсотків інвалідів – це люди працездатного віку. 
Головною причиною інвалідності у дорослих є хвороби системи кровообігу (35%), на другому 
місті – новоутворення, в тому числі злоякісні (23%), травми (8%), хвороби кістково-м’язової, 
ендокринної, нервової системи, психічні розлади та ін. Саме це обумовлює головну 
спрямованість роботи фахівців профілактичної медицини – подолання шкідливих звичок та 
нездорової поведінки людей як факторів ризику головних причин інвалідності. Серед дитячого 
населення України – 2 відсотка інвалідів, або понад 167 тисяч дітей. Серед причин дитячої 
інвалідності на першому місці – вроджені порушення, далі -хвороби центральної нервової 
системи та розлади психіки і поведінки, великою мірою залежить від стилю життя батьків. 

Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’язання щодо матеріального 
забезпечення інвалідів, створення для них необхідних правових, соціально-побутових умов 
життя, надала ряд пільг, конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами можливості 
для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства. За останні 10 років 
державою створено комплекс законів, які регулюють практично усі аспекти життя людей з 
інвалідністю. Зокрема, це закони України: «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про 
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; «Про психіатричну 
допомогу» та інші нормативно-правові документи. 

Створення робочих місць для інвалідів – питання, яке потребує першочергового 
вирішення. Бо розміри пенсій, на жаль, не дозволяють цим людям сидіти вдома або 
подорожувати світом. Крім того, людина з вадами має відчувати себе повноцінним членом 
суспільства. 

Як і інші соціально пригноблені категорії, інваліди об’єднуються в первинні організації 
для того, щоб виражати свої погляди, вимагати дотримання своїх громадських прав. Як 
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правило, цього дня проводяться різноманітні форуми, публічні дискусії у ході яких 
окреслюються тенденції, шляхи та засоби, якими інваліди та їхні родини можуть досягти 
духовної та матеріальної незалежності в житті. У цей День всі повинні приєднатися до цієї 
міжнародної ініціативи і побажати всім, хто не байдужий цій проблемі, сил і здоров’я, засобів і 
успіху. Захищаючи гідності інвалідів ми захищаємо своє людське обличчя. Інвалідність – це не 
вирок. Практика показує, що інваліди можуть бути і стають повноцінними і 
високоефективними членами суспільства, відмінними фахівцями і навіть політиками, 
економістами, соціально активними і життєствердними людьми, які надихають багатьох, в тому 
числі і абсолютно здорових членів нашого суспільства. 

 
5 грудня – Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального 

розвитку (Міжнародний день волонтера). Це свято відзначається щорічно з 1985 року, коли 
Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам відзначати саме цей день, як день 
добровольця. Згідно статистичних даних, оприлюднених Організацією Об’єднаних Націй, по 
всьому світові нараховується близько 140 мільйонів волонтерів, що допомагають на 
безоплатній основі всім людям, які цього потребують. 

Волонтерство засновується на добровільності, співчутті, солідарності з потребами та 
ідеями інших, а також глибокій повазі до всіх людей. 

Одним із заходів організованих в Києві під час Міжнародного дня волонтера стала 
конференція ООН з нагоди оприлюднення в Україні Звіту про волонтерство. Вона пройшла в 
одній з аудиторій центрального корпусу Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, де були присутні представники громадських волонтерських організацій, Державної 
служби молоді та спорту України і, звісно, координатор системи ООН в Україні, так само як і 
координатор Програми Волонтери ООН в Україні. 

 
6 грудня – День Збройних Сил України був встановлений постановою Верховної Ради 

України в 1993 році. Це свято відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення в 1991 році 
закону України «Про Збройні Сили України». 

Відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, 
божественною літургією. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення державних 
нагород та святковий концерт. Ввечері програма свята завершується святковим феєрверком у 
містах-героях та містах розташування керівних центрів українського війська. 

За традицією, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії, 
відзначаючи значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу. Віктор 
Янукович порушив цю традицію в 2013 р. у зв’язку з перебуванням за кордоном та 
заворушеннями в Україні. 

Зазвичай, у цей день всіх солдатів строкової та контрактної служби, а також офіцерський 
склад вітає президент країни та міністр оборони. 

Формально українська армія була заснована в 1991 р. – після розпаду Радянського 
Союзу. Протягом двох десятиліть велося постійне реформування армії країни, оскільки Збройні 
Сили України завжди прагнули до інтеграції в європейське демократичне співтовариство та 
військово-політичний блок НАТО. 

 
8 грудня – День благодійності. Безкорислива практична допомога своєму ближньому 

або кому б то не було в усі часи являла собою фундамент доброти і людяності в усьому світі. 
Благодійність є однією з форм цієї безкорисливої допомоги і часто стає тим «рятівним колом», 
яке дозволяє людям, які потрапили в біду, справлятися з непростою ситуацією, або хоча б не 
допускати розвитку ще більш згубних наслідків. У сучасному світі поняття благодійності все 
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частіше асоціюється з великими компаніями або окремими багатими людьми, спеціальними 
благодійними фондами або знаменитими брендами. Надавана ними допомога безперечно 
позитивний крок і нагородою за цю діяльність є їх добре ім’я, яке згадується нами і 
поважається у всьому суспільстві. Серед людей, що займаються благодійною діяльністю є й ті, 
чиїх імен ми можливо не дізнаємося ніколи. Їх нагорода за цю діяльність також відома. 

Наш людський світ, на жаль, сповнений нужди і нужденних, а благодійна діяльність в 
багатьох випадках не дозволяє доводити цю проблему до відчаю. Саме з цієї причини 13 грудня 
2007 р. Указом Президента України № 1220/2007 в незалежній Україні було встановлено 
окреме офіційне свято – День благодійництва. Цей день відзначається щорічно в кожну другу 
неділю грудня. Метою установи цього Дня є підтримка громадських ініціатив, відверте 
прагнення українського суспільства до принципів милосердя і гуманізму, активне сприяння 
розвитку благодійної діяльності, підтримка організацій та структур, що займаються подібною 
діяльністю в умовах нашого сучасного суспільства. 

У День благодійництва ми нагадуємо знамениті слова зі Святого Письма, які 
проголошують про те, що блаженніше давати, ніж приймати. Нехай кожен з нас спробує внести 
посильну лепту в будь яку благу справу і спільно ми неодмінно помітимо, що саме такими 
вчинками і досягається порядок і загальне благополуччя, спокій і радість для всіх нас. 

В 2019 році День благодійності припадає на 8 грудня. 
 
11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Всесвітній день хворого на 

бронхіальну астму має щорічний характер і проводиться 11 грудня. Бронхіальна астма – одне з 
найбільш поширених хронічних захворювань у світі. За статистикою більше 5% дорослого 
населення і 10% дитячого страждають цим захворюванням. 

Нагадаємо, що вперше Всесвітній день боротьби проти астми став відзначатися в 1998 р. 
в більш ніж 35 країнах і був приурочений до Всесвітнього наради по бронхіальній астмі, що 
проходила в Іспанії, м. Барселона. 

Всесвітній день боротьби проти астми був заснований за рішенням Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров’я, основним його завданням є поліпшення обізнаності лікарів, 
пацієнтів та населення про це захворювання, привернення уваги громадськості до вирішення 
проблем, пов’язаних з астмою, і підвищення якості медичної допомоги пацієнтам з астмою. 

 
14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків на 

Чорнобильській АЕС (більш відомий, як День ліквідатора), який був офіційно введений 
Президентом України в 2006 році. 14 грудня вибрано не випадково. Справа в тому, що 30 
листопада 1986 р. було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим 
енергоблоком Чорнобильської АЕС, а 14 грудня в газеті «Правда» надруковано повідомлення 
про те, що держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. 

Ті, хто вважають 14 грудня своїм святом, вже давно називають цей день Днем 
ліквідатора. Ще в 1986 р. учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою першу 
перемогу. У 1994 р. громадські організації чорнобильців України звернулися з листом до 
керівників держави, у якому запропонували заснувати в календарі день учасників ліквідації 
чорнобильської катастрофи. Тоді офіційне рішення не було прийнято, але ліквідатори 
самостійно почали відзначати цю дату. Святкування було офіційно дозволено, від різних 
силових структур виділялася почесна варта, покладалися вінки від керівників держави, 
іноземних посольств і громадських організацій, але було відсутнє визнання цього дня на 
державному рівні. 

Додання державного статусу Дню ліквідатора ще раз нагадує суспільству про проблеми 
ліквідаторів-чорнобильців, найважливіша з яких – недостатній для нормального життя розмір 
пенсії. Безпосередньо з цією проблемою пов’язана і інша – проблема статусу ліквідаторів аварії 
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на ЧАЕС. Тільки перші 5 тисяч з тих, хто ліквідовував аварію, офіційно стали називатися 
ліквідаторами, отримавши відповідні посвідчення, а з 1992 р. всім іншим видавали «корочки» 
постраждалих від чорнобильської катастрофи. 

Незважаючи на всі труднощі і проблеми, самі ліквідатори називають 14 грудня святом. У 
ліквідації катастрофи на ЧАЕС брали участь більше 650000 людей з усього Радянського Союзу, 
з яких більше половини представляли тодішню УРСР. Можливо, Україна стане автором 
доброго почину, і День ліквідатора з’явиться в Росії, Білорусі та інших країнах. 

 
19 грудня нас чекає свято Миколая. Цьому святу налічується вже багато століть. 

Виникло воно приблизно після 345 р. від Різдва Христового. Присвячено дню, коли один з 
яскравих послідовників Христових був покликаний Господом на Небо. Цього щирого 
християнина звали Микола. Він ніс своє служіння в стародавній Лікії, місто Міра (нині ця 
місцевість знаходиться поблизу сучасного турецького міста Демре) і був єпископом у місцевій 
Церкві. 

Микола прийняв Христа, будучи багатою людиною. Перейнявшись вченням – отримав 
безцінні дари Духа Святого. Виконуючи Слово Боже і проповідуючи спасіння Христове, не 
залишався байдужим в турботах про бідних, малозабезпечених і ближніх своїх. Творив 
дивовижні справи, а безкорисливість і лагідність почитав великим привілеєм. Був чудовим 
благодійником. 

Для християн в ті роки, як втім і в сучасності, було і залишається найважливішим 
життєвим завданням намагатися мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. 
Пам’ятаючи слова Христові, передані нам Апостолами в Святому Євангеліє, Микола в усьому 
намагався показувати, як працюючи, треба підтримувати слабких і пам’ятати слова Господа 
Ісуса, бо Він Сам сказав нам: «Блаженніше давати, ніж брати». Святий Миколай і його справи 
тому яскраве свідчення. Не дивно, що саме в цей День під егідою ООН проходить і 
відзначається Міжнародний день допомоги бідним. 

У західній католицькій традиції, наприклад в Польщі, День Святого Миколая 
відзначають 6 грудня. Це пов’язано з традицією відзначати подібні свята за юліанським 
календарем. У православній та слов’янській традиції це завжди 19 грудня, перед початком 
різдвяних і новорічних свят. Його дуже люблять діти. Він нагадує зимову казку. Всі чекають на 
подарунки. У Болгарії він називається Нікулдень. Болгари вважають Миколу покровителем 
роду, дому і добробуту. У США і Канаді свято називають Saint Nick’s Day. Популярні святкові 
страви до столу і особливі рецепти в цей день унікальні. Добрі і слухняні діти вранці під 
подушкою або під ялинкою, в панчосі або у взутті, знаходять подарунки і солодощі, неслухняні 
– часто отримують вугілля. Це знак, прикмета або натяк на те, що для того, щоб отримати щось 
тепле для себе – дуже бажано самому бути теплішим. Бажання багатьох батьків, які вірять і 
роблять для своїх дітей все можливе. В Україні Святий Миколай – один з найулюбленіших і 
найпопулярніших святих, який вшановується як захисник простого люду, покровитель 
мореплавства, торгівлі та землеробства. А найбільше люблять його діти, бо саме він приносить 
їм дарунки. 
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ХРОНІКА 
У грудні 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

 
ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 

 
30 річчям 

Герича Гната Ігоровича 
 

35 річчям 
Божович Юлію Василівну 
Струс Христину Ігорівну 
Васька Андрія Романовича 
Карпишин Наталію Василівну 
Булу Назара Степановича 
Тинітовську Оксану Іванівну 
 

40 річчям 
Ключковську Наталію Романівну 
Трунквальтера Василя Миколайовича 
 

45 річчям 
Кунинець Галину Ярославівну 
 

50 річчям 
Швед Ольгу Петрівну 
 

55 річчям 
Вітковську Наталію Вячеславівну 
Зазуляк Тетяну Степанівну 
Орищин Нелю Дмитрівну 
 

60 річчям 
Солонинко Ірину Іллівну 
Скибчика Василя Антоновича 
Терешкевич Галину Тарасівну 
Володько Наталію Антонівну 
 

65 річчям 
Томашевську Олександру Яремівну 
Вербовського Романа Михайловича 
 

90 річчям 
Томашевського Ярему Ілліча 

 

Бажаємо міцного здоров’я!  



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 94 (160). 2019 
 
 
 

55 

Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
О.І. БУМБАР, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

2 грудня 150 років від дня народження Олександра Івановича Ющенка, психіатра. 
Народився на хуторі Водотік Сумської області. У 1893 р. закінчив медичний факультет 
Харківського університету, де і працював після закінчення під керівництвом видатного 
психіатра Павла Івановича Ковалевського (1849–1923), який у 1892–1897 рр. був ректором 
Варшавського університету, то О.І. Ющенко переїхав до Варшави, де працював до 1896 р. У 
1896 р. захистив докторську дисертацію на тему морфологічної будови симпатичних вузлів у 
ссавців та людини. У 1896–1897 рр. працював у Петербурзі у В.М. Бехтерева та І.П. Павлова. В 
1901–1910 рр. працював в біохімічній лабораторії Інституту експериментальної медицини. В 
1911–1917 рр. – робота в Тартуському університеті. В 1916 р. отримав вчене звання професора. 
У 1918–1920 рр. працював у Варшавському університеті, а в 1920–1929 рр. – в Донському 
державному університеті (Ростов-на-Дону) під керівництвом проф. К.С. Агаджанянца. Після 
еміграції К.С. Агаджанянца в Турцію став завідувачем кафедри і психіатричної клініки. В  
1921 р. виконував обов’язки ректора університету. В 1929–1936 рр. працював в Харківській 
психоневрологічній академії. О.І. Ющенко був автором понад 120 наукових праць, одним із 
фундаторів біохімічного напрямку в психіатрії. У 1934 р. був обраний академіком АН УРСР. 
Від 1931 р. був членом Британської психоневрологічної асоціації. Помер 13 червня 1936 р. на 
67 році життя. 

2 грудня 120 років від дня народження Євгена Гнатовича Пальчевського, 
патологоанатома. Народився в м. Лубни Полтавської губернії. У 1925 р. закінчив медико-
профілактичний факультет Київського медичного інституту. У 1925–1929 рр. працював 
прозектором лікарні м. Бежица (Росія), у 1929–1932 рр. – завідувач патологоанатомічного 
кабінету Харківського рентгено-радіологічного інституту, за сумісництвом – асистент 
Харківського патологоанатомічного інституту (1929–1931) та Харківського інституту 
експериментальної медицини (1931–1932). У 1932–1941 рр. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії Донецького медичного інституту, за сумісництвом – завідувач кафедри судової 
медицини (1935–1941), заступник директора з навчальної та наукової роботи (1934), декан 
медичного факультету (1937–1939) Донецького медичного інституту. У 1941–1942 рр. – 
завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини (1943–1944) Астраханського 
медичного інституту. В 1944–1952 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії Донецького 
медичного інституту; у 1952–1957 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії Львівського 
медичного інституту, за сумісництвом (1953–1957) заступник директора з навчальної роботи 
Львівського медичного інституту; у 1961–1966 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії 
ЛМІ. У 1945 р. затверджений в науковому ступені доктора медичних наук, в 1946 р. – 
професор. Наукові інтереси пов’язані з патологічною анатомією органів при різних 
захворюваннях. Автор близько 40 наукових праць. Підготував 26 кандидатів та 9 докторів наук. 
Помер 27 вересня 1966 р. на 67 році життя. 

5 грудня 90 років від дня народження Андрія Мусійовича Шевченка, гігієніста. У 1953 
р. закінчив Київський медичний інститут. У 1965 р. захистив докторську дисертацію на тему «О 
роли некоторых физико-химических свойств пыли предприятий горнорудной промышленности 
в развитии пневмокониоза». У 1972 р. отримав вчене звання професора. У 1972–1993 рр. 
працював завідувачем кафедри гігієни праці й профзахворювань. Від 1993 р. – професор 
кафедри. Автор понад 170 наукових праць, в т. ч. 7 монографій, 3 підручників. Наукові 
розробки кафедри удостоєні дипломів та медалей ВДНГ УРСР на Республіканському конкурсі 
кращих робіт, виконаних у вузах України. Під його керівництвом виконано 4 докторських та 14 
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кандидатських дисертацій. Нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер 5 травня 2010 р. 
на 81 році життя. 

10 грудня 95 років від дня народження Володимира Максимовича Урина, терапевта. У 
1950 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1950–1952 рр. 
працював ординатором клініки госпітальної терапії, у 1952–1966 рр. – асистент кафедри 
госпітальної терапії Львівського медичного інституту. У 1957 р. захистив кандидатську 
дисертацію; у 1966–1975 рр. – доцент кафедри госпітальної терапії; у 1967 р. отримав вчене 
звання доцента. У 1972 р. захистив докторську дисертацію, у 1976 р. отримав вчене звання 
професора. Наукові дослідження пов’язані з проблемою зобної хвороби. Автор близько 60 
наукових і навчально-методичних робіт. Помер 5 січня 1976 р. на 52 році життя. 

11 грудня 245 років від дня народження Данила Михайловича Веланського 
(Кавунника), лікаря. Народився в Борзні (нині Чернігівська область). Закінчив Київську ду-
ховну академію. Від 1796 р. навчався в медико-хірургічному училищі, перетвореному у 1798 р. 
в Петербурзьку медико-хірургічну академію. У 1799 р. – підлікар, у 1801 р. – кандидат 
медицини, у 1802 р. – лікар. У 1802–1805 рр. перебував за кордоном, прослухав курс лекцій  
Ф. Шеллінга, удосконалювався в університетах Відня, Берліна, Вюрцбурга, Парижа. Після 
повернення в Росію представив дисертацію, яка зустріла сильну опозицію внаслідок свого 
незвичного характеру. Лише у 1807 р. був затверджений в ступені доктора медицини. Деякий 
час працював ад’юнктом кафедр терапії і патології, ботаніки і фармакології, анатомії і фізіології 
в Сибірській медико-хірургічній академії. В 1817–1837 –рр. – професор кафедри фізіології і 
загальної патології. У 1819 р. отримав звання академіка. Праці Д.М. Веланського виходять за 
рамки фізіології та медицини. Вчений виступив як вождь натурфілософії в Росії. Всі 
природничі науки, в т.ч. і фізіологія, відбивають лише зовнішнє в явищах і не в стані прояснити 
внутрішнє, сутність явища. Погляди Веланського не отримали широко розповсюдження, були 
критично оцінені сучасниками. Разом з тим, в поглядах Веланського є правильні судження, 
діалектичні думки про єдність і взаємний зв’язок явищ в природі. Він написав у 1836 р. 
підручник з фізіології, переклав російською мовою праці І. Прохаски, Х. Гуфеланда та ін. 
Помер 27 березня 1847 р. на 73 році життя. 

15 грудня 125 років від дня народження Данила Овсійовича Альперна, патофізіолога. 
Народився в Харкові. У 1917 р. закінчив Харківський університет. Від 1919 р. працював на 
кафедрі патофізіології Харківського медичного інституту під керівництвом А.В. Репрева, за 
сумісництвом керівник відділу патофізіології Українського психоневрологічного інституту 
(1923–1954) і Українського інституту експериментальної медицини (1934–1941). У 1929 р. 
обраний завідувачем кафедри патофізіології. У 1928 р. встановив трофічний вплив нервової 
системи на проникненість судин і тканин, роль медіаторів у порушенні рефлекторної діяльності 
нервової системи, в патогенезі запалення і трофічних виразок. Опублікував майже 200 наукових 
праць, в т. ч. 4 монографії, підручник з патофізіології, перекладений на англійську, китайську, 
німецьку, болгарську, румунську мови. У 1939 р. був обраний членом-кореспондентом АН 
УРСР, в 1948 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». Був обраний 
почесним членом Міжнародного антиревматичного товариства та Аргентинської 
протиревматичної ліги. Помер 24 серпня 1968 р. на 74 році життя. 

 
18 грудня 60 років від дня народження Василя Антоновича Скибчика, терапевта. 

Народився в с. Шубків Рівненської області. У 1983 р. закінчив медичний факультет 
Тернопільського медичного інституту. У 1984–1989 рр. – головний лікар Тутовицької 
дільничної лікарні Рівненської області; у 1989–1991 рр. – клінічний ординатор, у 1991–1994 рр. 
аспірант кафедри кардіології ФУЛ Тернопільського медичного інституту; у 1995–2001 рр. – 
асистент; від 2001 р. – доцент кафедри терапії №2 / сімейної медицини ФПДО; за сумісництвом 
доцент (від 2004) кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації 
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Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2008 р. 
захистив докторську дисертацію. Наукові дослідження пов’язані з проблемами діагностики та 
лікування серцевих захворювань, поєднаних з цукровим діабетом 2 типу. Автор близько 270 
наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 3 підручників, 13 посібників, 4 патентів, 34 
методичних рекомендацій. 

21 грудня 125 років від дня народження Василя Степановича Деркача, мікробіолога, 
імунолога. У 1917 р. закінчив медичний факультет Харківського університету. Від 1918 р. 
працював на кафедрі мікробіології Харківського медінституту. У 1922 р. експериментальна 
робота із бактеріофагії дала початок вивченню бактеріофагії в СРСР. У 1932 р. В.С. Деркач 
очолив кафедру мікробіології. Низка досліджень в 1930–1936 рр. присвячена вивченню природи 
черевнотифозного токсину і антитоксину. Велике практичне значення мала серія його розробок 
(1939), присвячених антибіотичним властивостям анілінових фарб і сполук феназінового ряду – 
піоцианіна. Був розроблений метод отримання піоцианіна (1946), запропонований 
антибіотичний препарат саназин. Інтерес представляють роботи по створенню протипухлинних 
антибіотичних препаратів (неоцид). Деякі роботи стосуються застосування мікробіології у 
сільському господарстві. У 1942 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
УРСР». У 1945 р. В.С. Деркач був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР. Помер 25 
травня 1973 р. на 79 році життя. 

22 грудня 165 років від дня народження Лева Олександровича Малиновського, 
хірурга. Закінчив Петербурзьку медико-хірургічну академію. У 1882 р. захистив дисертацію на 
здобуття вченого ступеню доктора медицини на тему «К вопросу о действии мочегонных 
средств». У 1893–1911 рр. працював завідувачем кафедри факультетської хірургії медичного 
факультету Університету св. Володимира. Першим в Росії обґрунтував положення про 
необхідність спеціальної підготовки хірурга, що оперує на органах нервової системи, 
відстоював положення про необхідність оперативного лікування абсцесів головного мозку. 
Одним із перших видалив пухлину каротидного гломуса. Написав роботу «К учению о 
заболеваниях на почве каротидной железы». Багато уваги приділяв хірургії шлунка та 
кишківника. Помер у 1915 р. на 61 році життя. 

26 грудня 130 років від дня народження Абрама Львовича Гінзбурга, 
оториноларинголога. У 1915 р. закінчив медичний факультет Казанського університету. У 
1916–1921 рр. служив військовим лікарем. В 1921–1930 рр. працював в ЛОР-клініці медичного 
факультету Катеринославського університету. У 1930–1939 рр. – завідувач кафедри 
Дніпропетровського інституту удосконалення лікарів. У 1936 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «О лечении озены подсадкой в носовую полость декальцинированной кости 
по способу Эккерт-Мебиуса». В 1936 р. обраний професором. У 1936–1943 рр. завідувач ЛОР-
кафедрою 1-го Київського (від 1941 р. евакуйованого в Челябінськ) медичного інституту, в 
1944–1951 рр. завідувач ЛОР-кафедрою Челябінського медичного інституту. Від 1951 р. 
проживав у Дніпропетровську. Автор близько 60 наукових праць, присвячених ЛОР-тематиці. 
Помер 19 травня 1963 р. на 74 році життя. 

27 грудня 150 років від дня народження Василя Дмитровича Добромислова, росій-
ського хірурга. У 1896 р. закінчив медичний факультет Томського університету. До 1901 р. – 
ординатор госпітальної хірургічної клініки. Учень Е.Г. Саліщева. У 1902–1905 рр. працював у 
фізіологічній лабораторії І.П. Павлова Інституту експериментальної медицини. Вивчав 
фізіологію травлення в експерименті. У 1903 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Физиологическое значение желез, выделяющих пепсин, в щелочной среде». У 1905 р. 
повернувся в Томськ. Працював приват-доцентом кафедри хірургічної діагностики Томського 
університету. У 1910 р. обраний професором, завідувачем кафедри оперативної хірургії 
Київського університету, де працював до останніх днів. Розробив техніку трансплеврального 
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доступу до стравоходу, інтраплевральний доступ до органів заднього середостіння, обгрунтував 
зв’язок оперативної хірургії з клінікою. Помер 6 вересня 1918 р. на 49 році життя. 

27 грудня 100 років від дня народження Степана (Яромира) Олесницького, хірурга. 
Народився в м. Власім (Чехословаччина). До школи та української державної гімназії ходив у 
Станіславові (нині Івано-Франківськ). У 1932 р. сім’я переїхала до Львова. Степан вступив на 
медичний факультет Львівського університету, який закінчив у 1939 р. Виїхав у Краків, де 
проходив практику в хірургічній клініці. В 1941 р. повернувся до Львова, став асистентом 
кафедри хірургічної клініки медичного інституту. Пройшов військовий хірургічний вишкіл у 
Відні і став лікарем Української дивізії. Під Бродами перейшов до УПА, надавав спеціалізовану 
медичну допомогу воякам, проводив курси підготовки медсестер. 3-го березня 1945 р. загинув в 
бою з військами НКВС на 31 році життя. 

30 грудня 65 років від дня народження Олександри Яремівни Томашевської, 
терапевта. У 1977 р. закінчила медичний факультет Львівського медінституту. У 1977–1978 рр. 
працювала лікарем-інтерном міської лікарні м. Львова, у 1978–1981 рр. – лікар-ординатор 
санаторію «Любінь Великий» Львівської області, у 1981–1992 рр. – асистент кафедри 
факультетської терапії / внутрішньої медицини №2 Львівського медичного університету, у 
1992–2004 рр. – доцент кафедри, у 2004–2007 рр. докторант кафедри. У 2008 р. захистила 
докторську дисертацію на тему «Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням 
цукрового діабету і серцево-судинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні 
предиктори». Отримала вчене звання професора у 2012 р. Наукові дослідження присвячені 
проблемам розладу метаболізму, кардіології. Автор близько 180 наукових праць, в т. ч. 3 
посібників. 

31 грудня 115 років від дня народження Олександра Анатолійовича Отеліна, анатома. 
Народився в м. Тульчин Вінницької області. У 1930 р. закінчив медичний факультет 1-го 
Харківського медичного інституту. У 1930–1932 рр. працював директором Вінницького 
фармацевтичного інституту, в 1932–1936 рр. – аспірант кафедри анатомії 1-го Харківського 
медичного інститут, У 1932–1938 рр. – асистент кафедри, у 1938–1941 рр. доцент кафедри, у 
1941–1945 рр. – завідувач кафедри нормальної анатомії 1-го Харківського медичного інституту; 
за сумісництвом завідувач кафедри анатомії Харківського стоматологічного інституту (1944–
1945), завідувач (1945–1946), професор (1946–1948) кафедри нормальної анатомії Львівського 
медичного інституту, за сумісництвом – професор кафедри анатомії Львівського університету 
(1946–1949), завідувач кафедр нормальної анатомії у Вінницькому, Курському, Кемеровському 
медичних інститутах (1949–1974). У 1937 р. – кандидат медичних наук, у 1938 р. – доцент, у 
1943 р. – доктор медичних наук, у 1944 р. – професор. Наукові дослідження пов’язані з 
дослідженнями взаємовідношень нервових елементів, шкіри, слизових, кісток, окістя, 
кісткового мозку. Автор близько 100 наукових праць, в т. ч. 3 монографій, розділів у 
підручнику, атласі анатомії людини. Підготував 11 кандидатів та 3 докторів наук. Помер 20 
лютого 1981 р. на 77 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.В. САВРАН 
 

РОСТИСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ КАВЕЦЬКИЙ 
До 120-річчя від дня народження 

 
Ростислав Євгенович народився 1 грудня  

1899 р. у м. Самара (Росія) в сім’ї лікаря Євгена 
Леопольдовича Кавецького, ректора Самарського 
університету. В старовинному українському роду 
його матері всі були сотниками, польовими хо-
рунжими, осавулами, капітанами і лише з 1805 р. всі 
чоловіки – юристи. Після закінчення гімназії за 
прикладом свого батька Ростислав вступив на 
медичний факультет Самарського університету, який 
закінчив у 1925 р. Після закінчення університету 
вступив до аспірантури 2-го Московського 
державного університету (пізніше 2-го Московського 
медичного інституту) на кафедру патологічної 
фізіології, яку очолював один із видатних 
патофізіологів Олександр Олександрович 
Богомолець (1881–1946). Саме О.О. Богомолець у 
1925–1931 рр. працював на посаді професора 2-го 
Московського медичного інституту і одночасно 
(1928–1931) – директора Інституту гематології і 
переливання крові. У 1931 р. О.О. Богомольця обрали 

Президентом АН УРСР. Він переїхав до Києва, де створив Інститут експериментальної біології 
й патології Наркомздоров’я УРСР та Інститут клінічної фізіології АН УРСР. На базі цих 
інститутів у 1953 р. було створено Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. 

Разом з О.О. Богомольцем до Києва переїхало багато вчених, серед яких був і Р.Є. 
Кавецький. Таким чином, з 1931 р. життя Ростислава Євгеновича пов’язано з Україною. 
Наукові інтереси молодого вченого концентруються на одній із важких проблем медицини -
вивчення причин пухлинного процесу, механізмів бластомогенезу, ролі організму в 
трансформації клітин. Вирішенню цих проблем молодий вчений вирішив присвятити своє 
життя. У 1933 р. Р.Є. Кавецький після захисту дисертації отримав вчену ступінь кандидата 
медичних наук, а у 1937 р. – вчену ступінь доктора медичних наук. В той час (1931–1941) він 
працював завідувачем відділу Інституту експериментальної біології і патології HKОЗ УPCP. У 
1939 р. Р.Є. Кавецький отримав вчене звання професора. Підсумковим етапом передвоєнного 
періоду наукової діяльності вченого стала монографія «Роль активної мезенхіми в диспозиції 
організму до злоякісних новоутворень», в якій отримані результати досліджень підтверджували 
думку акад. О.О. Богомольця, що пригнічення захисних реакцій системи сполучної тканини 
організму призводить до виникнення і розвитку злоякісних пухлин. Ростислав Євгенович 
вперше запропонував для лікування онкологічних хворих антиретикулярну цитотоксичну 
сироватку (АЦС). Були отримані обнадійливі результати, але початок війни 1941 р. перервав цю 
роботу. У 1942 р. Р.Є. Кавецький добровольцем пішов на фронт, де служив старшим 
інспектором фронтового евакопункту Південно-Західного та Сталінградського фронтів. Був 
нагороджений орденом Червоної Зірки та медалями. У 1944 р. після звільнення Києва та 
демобілізації з армії Р.Є. Кавецький повернувся до своєї роботи. Від 1944 р. працював 
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заступником директора інституту, а в 1946–1952 рр. – директором Інституту клінічної фізіології 
АН УРСР. У 1945 р. вченого обрано членом-кореспондентом АН УРСР, а в 1951 р. – дійсним 
членом АН УРСР. У 1952 р. він став членом Президії АН УРСР. У 1953–1960 рр. Ростислав 
Євгенович працював завідувачем лабораторії компенсаторних та захисних функцій організму 
Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР. 

Р.Є. Кавецький разом зі своїми учнями вивчав роль нервової системи при виникненні 
пухлинного процесу. З’явилася перша у світовій літературі монографія «Опухлевый процес и 
нервная система» (1958), яка була перекладена англійською мовою і видана у США. 

У 1960 р. Р.Є. Кавецькому присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
УРСР». Проблема боротьби з онкологічними захворюваннями в республіці стала гострою і 
виникла потреба в інтенсифікації фундаментальних досліджень. За ініціативою Р.Є. Кавецького 
у I960 р. був створений Український НДІ експериментальної та клінічної онкології МОЗ УРСР 
(нині Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 
України). Коло науко-
вих інтересів Р.Є. 
Кавецького надзви-
чайно велике та різно-
манітне. Це проблеми 
патофізіології, зокрема 
реактивності організму, 
онкології, природо-
знавства. Результати, 
отримані вченим і його 
колегами, узагальнені в 
монографії «Реактив-
ность организма и тип 
нервной системы», що 
вийшла в Києві у  
1961 р. 

В інституті під 
керівництвом Р.Є. Ка-
вецького була сфор-
мована потужна школа 
онкологів-експєримен-
таторів. Вивчення механізмів взаємодії організму і пухлин, оцінка імунітету та метаболізму, 
ролі нервової системи стали напрямком подальших наукових пошуків. В 1962 р. з’явилася фун-
даментальна монографія «Опухоль и организм», яка отримала широке визнання. У 1964 р. за 
цю книжку Р.Є. Кавецький отримав премію імені О.О. Богомольця. У дослідженнях 1972– 
1978 рр. пріоритетом була тема антиканцерогенезу, як можливість впливу на окремі ланки 
канцерогенезу. 

Значний внесок Р.Є. Кавецького в розробку проблеми лікування злоякісних пухлин. Під 
його керівництвом вивчено та запропоновано для лікувальної практики низку протипухлинних 
препаратів. Першим в УРСР Р.Є.Кавецький розпочав вивчення впливу лазерного опромінення 
на ріст пухлин в експерименті. У 1968 р. в Інституті було створено перший в УРСР відділ 
біологічної та протипухлинної дії лазерного випромінювання. Експериментальні розробки були 
високо оцінені фахівцями. За цикл робіт з цієї проблеми Р.Є. Кавецький із співробітниками 
отримали в 1972 р. Державну премію УРСР в галузі науки і техніки. 
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Вчений залишив велику наукову спадщину. Він був 
автором понад 600 наукових праць, в т. ч. 17 монографій. 
Невтомна та плодотворна його педагогічна діяльність. Його 
учні захистили понад 20 докторських та 40 кандидатських 
дисертацій. Він був відповідальним редактором «Медичного 
журналу» АН УРСР, членом редколегії УРЕ, Великої та Малої 
медичних енциклопедій, журналу «Вопросы онкологии», 
членом редакційної ради журналу «Патологическая физиология 
и экпериментальная терапия», «Фізіологічного журналу» АН 
УРСР, а також багатьох наукових збірників та журналів. 

Р.Є. Кавецькому належить ідея заснування журналу 
«Экпериментальная онкология» (нині «Experimental Oncology»), 
який повинен був сприяти обміну результатами досліджень 
вчених світу в галузі онкології. Вченому не судилося побачити 
вихід журналу в світ. Він з’явився на початку 1979 р., а Р.Є. 
Кавецький відійшов у Кращі Світи 12 жовтня 1978 р. на 79 році 
життя. 

У 1979 р. Інституту проблем онкології АН УРСР було 
присвоєно ім’я Р.Є.Кавецького. За вивчення механізмів перетворення нормальних клітин у 
злоякісні та формування протипухлинної резистентності Р.Є. Кавецькому (посмертно) та групі 
авторів була присуджена Державна премія в галузі науки і техніки за 1981 р. 

Пам’ять про видатну Людину і Вченого назавжди залишиться з нами. 

ЛІТЕРАТУРА 
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О.І. БУМБАР, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
 ЯРЕМА ІЛЛІЧ ТОМАШЕВСЬКИЙ – ВІДОМИЙ  

УКРАЇНСЬКИЙ ЕНДОКРИНОЛОГ 
До 90-річчя від дня народження 

 
Ярема Ілліч Томашевський народився 3 

грудня 1929 р. в с. Стецева Снятинського 
району Івано-Франківської області в патріо-
тичній родині. Дитинство та шкільні роки 
співпали з буремними подіями на теренах 
Західної України: прихід Червоної Армії у 
вересні 1939 р. на території Західної України з 
наступною депортацією частини населення у 
Сибір, німецько-радянська війна 1941– 
1945 рр., визвольні змагання українського 
народу, післявоєнний голод 1946–1947 рр. 
Середню освіту здобув з відзнакою, 
навчаючись у Коломийській гімназії та 
Снятинській СШ (1942–1946). Поступив на 
медичний факультет у Львівський медичний 
інститут, який закінчив з відзнакою у 1953 р. 
За рекомендацією проф. М.О. Кевдіна – 
завідувача кафедри факультетської терапії 

ЛДМІ поступив і навчався в клінічній ординатурі (1953–1955). Після закінчення 
навчання працював завідувачем терапевтичного відділення Кам’янко-Бузької районної 
лікарні та 4-ї лікарні м. Львова (1955–1958), Педагогічна діяльність розпочалася у  
1958 р., коли Ярема Ілліч став асистентом кафедри пропедевтичної терапії, якою 
завідував доцент В. І. Чернов (1903–1963). 

Кандидатську дисертацію українською мовою на тему «Вплив вітаміну В1 та 
нікотинової кислоти на функції шлунка у хворих на виразкову хворобу та хронічний 
гастрит» дисертант захистив в Одеському інституту в 1962 р. У 1965–1977 рр. Я.І. 
Томашевський працював асистентом кафедри терапії ФПДО. Докторську дисертацію на 
тему «Обеспеченность некоторыми витаминами больных ревматизмом» Ярема Ілліч 
захистив у 1972 р. Науковим консультантом дисертації був проф. П.Г. Подорожний 
(1920–1999). У 1977 р. рішенням ВАК Я.І. Томашевському присвоєно вчене звання 
доцента. На посаді доцента він пропрацював 1977–1978 рр. У 1978 р. організував першу 
в ЛДМІ кафедру ендокринології. Рішенням ВАК від 19 жовтня 1979 р. Я.І. 
Томашевському присвоєно вчене звання професора. Був завідувачем кафедри до 1999 р. 
Від 1999 р. Я.І. Томашевський професор кафедри ендокринології та клінічної 
фармакології. 
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Наукові дослідження Я.І. Томашевського присвячені багатьом проблемам 
внутрішньої медицини: вивчення ролі вітамінів у регуляції секреції і моторики шлунка 
при виразковій хворобі та інших захворюваннях; проблеми епідеміології, діагностики, 
профілактики та лікування ендокринних захворювань, цукрового діабету, захворювань 
щитоподібної залози; сформулював концепцію синдрому піровиноградного діабету. 

Я.І. Томашевський є автором понад 370 наукових та навчально-методичних 
праць, в т. ч. 10 монографій: «Клиническая витаминология» (1977), «Міжнародна 
система одиниць у клінічній вітамінології» (1981), «Основи профілактичної 
діабетології» (1992), «Цикл Корі в ендокринології'. Тестові завдання» (1994), «Цукровий 
діабет: комп’ютерна діагностика та прогнозування» (1995), «Цукровий діабет: 
діагностика, профілактика, харчування, фітотерапія» (1996), «Рецептура при інфаркті 
міокарда та стенокардії» (1997), «Основи діагностики, профілактики та лікування 
ендокринологічних захворювань» (1999), «Мітохондраільний діабет. Піровиноградний 
діабет. Цукровий діабет» (2003), «Ендокринологія» (2009). 

 

 
 
Професор Я.І. Томашевський підготував 14 кандидатів та 3 докторів наук. Вчений 

Я.І. Томашевський проводить велику громадську роботу: він є членом Європейської 
асоціації з вивчення цукрового діабету, дійсним членом Наукового товариства імені Т.Г. 
Шевченка, членом «Лікарської комісії НТШ» та «Українського лікарського товариства», 
головою Львівського обласного науково-медичного товариства ендокринологів, членом 
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редакційної ради журналів «Ендокринологія», «Міжнародного ендокринологічного 
журналу», членом редакційної колегії збірника «Феномен людини. Здоровий спосіб 
життя». У 2007 р. Ярема Ілліч був обраний Заслуженим професором Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Свій ювілей Ярема Ілліч Томашевський зустрічає невтомною працею на ниві 
служіння Україні, Науковому товариству імені Т.Г. Шевченка, рідній Alma Mater! 

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

ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ МЕДВЕДЄВ 
До 80-річчя від дня народження 

 
Віталій Володимирович Медведєв 

народився 7 грудня 1939 р. у м. Харкові в сім’ї 
економіста Володимира Костянтиновича (1883–
1941) та бухгалтера Леокадії Миколаївни (1900–
1977). З 1958 р. В.В. Медведєв працював в 
Українському НДІ ґрунтознавства старшим 
техніком, молодшим науковим співробітником (з 
1964 р.). У 1965 р. закінчив заочно (з відзнакою) 
агрономічний факультет Харківського 
сільськогосподарського інституту. Аспірант 
(1966–1969), а з вересня 1968 р. – молодший 
науковий співробітник лабораторії фізики ґрунтів 
Українського НДІ ґрунтознавства. У 1968 р. 
захистив у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
кандидатську дисертацію на тему «Особливості 
макро- і мікроструктури чорноземних і темно-
каштанових ґрунтів УРСР у зв'язку з їхньою 
мікробудовою і водно-фізичними власти-

востями». З серпня 1969 р. – старший науковий співробітник лабораторії мінералогії та 
мікроморфології ґрунтів, з липня 1973 р. – завідувач лабораторії фізики і 
мікроморфології ґрунтів, з серпня 1982 р. – заступник директора з наукової роботи 
Українського НДІ ґрунтознавства і агрохімії. 

У 1982 р. В.В. Медведєв захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і 
практичні основи оптимізації фізичних властивостей чорноземів». З квітня 1987 р. – 
директор Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського (з жовтня 2001 р. 
– Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. 
Соколовського»). З 2004 р. – головний науковий співробітник. В.В. Медведєв – 
професор Харківського національного агроуніверситету ім. В. В. Докучаєва (1992–1995, 
з 2011), професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (1996–
2001), почесний професор НУБіП України.  

Основні напрями наукової діяльності вченого пов’язані з агрономічною фізикою, 
родючістю та екологією ґрунтів, їх моніторингом. Вчений створив оптимальну модель 
кореневмісного шару ґрунту та агровимоги до технічних засобів, конструкції і діючі 
зразки комбінованих сільгоспмашин, технології застосування у виробництві.  
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Результати досліджень узагальнені в монографії «Оптимизация физических 
свойств черноземов», відзначеній премією ім. В. Р. Вільямса. В.В. Медведєвим 
розроблено теоретичні і практичні основи сучасних методів оцінки стану й управління 
родючістю ґрунтів, обґрунтовано принципово нову концепцію розвитку землеробства в 
Україні. В основі її лежить зберігаючий принцип експлуатації ґрунтової родючості, 
зменшення рівня розораності, застосування заходів, які запобігають деградації ґрунтів, 
розміщення основних польових культур на територіях, що оптимально відповідають 
ґрунтово-кліматичним умовам тощо. За його методологією розроблено концепцію і 
програму діяльності державної служби ґрунтового моніторингу, запропоновано систему 
об'єктів і методів для спостережень. Заслуговує на увагу здійснене під керівництвом В. 
В. Медведєва зведення «Земельні ресурси України», де у стислій картографічній і 
аналітичній формах відображено сучасний стан ґрунтового покриву України й 
окреслено концепцію його раціонального використання.  

В.В. Медведєв є автором понад 850 праць, у т. ч. понад 30 книг. Виграв 17 грантів 
ЄС, США, Франції, Німеччини, Чехії, Угорщини. Має 25 патентів. Підготував 1 доктора 
і 17 кандидатів наук.  

В.В. Медведєв є головою Української філії Європейського товариства з охорони 
ґрунтів, членом комітету Міжнародної організації з обробітку ґрунту. Почесний член  
Товариства ґрунтознавців Росії, Румунії, Польщі, Молдови, академік  УААН ( 1993), 
Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Нагороджений медалями «За трудову 
доблесть», імені В. В. Докучаєва, премією імені В. Р. Вільямса, дипломом «За видатний 
внесок у діяльність міжнародної організації дослідників з обробітку ґрунтів», 
Почесними грамотами Президії Верховної Ради і Кабінету Міністрів України. 

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

ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ ЯРОШ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Ярош Олександр Андріанович народився 12 

грудня 1919 р. в с. Колесники Гощанського повіту на 
Рівненщині в селянській родині. Від батьків 
успадкував любов до праці, великий потяг до знань. 
Навчався в Бугринській початковій школі, після 
закінчення якої поступив до Острізької гімназії, в якій 
навчався безкоштовно за хороше навчання. У вересні 
1940 року поступив навчатися до Львівського 
політехнічного інституту, а через місяць був 
мобілізований в РСЧА. Служив у 320-му гарматному 
артполку резерву головного командування в 
Одеському військовому окрузі, де його застала  
німецько-радянська війна 1941–1945 рр. Обороняв 
Одесу, відступав з боями і внаслідок тяжкої контузії 
потрапив у полон до табору військовополонених в  
с. Ханжонівка Донецької області, де перебував більше 
року. З допомогою підпілля Олександру Ярошу 

вдалося здійснити втечу і наприкінці 1942 р. повернувся на Рівненщину. Тут встановив 
зв’язки з партизанами Д.М. Медведєва і боровся з окупантами.  

Після звільнення України від гітлерівців О.А. Ярош продовжив з 1944 р. навчання 
у Львівському політехнічному інституті. Відчуваючи покликання до медицини, полишає 
політехнічний інститут і вступає до Львівського медичного інституту, який успішно 
закінчує в 1949 р. В 1949–1951 рр. навчався в клінічній ординатурі кафедри нервових 
хвороб Львівського медичного інституту, згодом працював заступником головного 
лікаря медичної частини 1-го медичного об’єднання м. Львова. Від 1954 р. О.А. Ярош 
працював завідувачем неврологічного відділення Київської обласної лікарні, водночас, 
асистентом кафедри нервових хвороб Київського інституту удосконалення лікарів.  

У 1958 р. очолив засновану ним кафедру нервових хвороб Тернопільського 
медичного інституту, якою керував до 1969 р., водночас працюючи проректором з 
наукової роботи. В 1961 р. отримав вчене звання професора. В 1969–1992 р. – завідувач 
кафедри нервових хвороб Київського медичного інституту, а в 1992–2000 рр. – 
професор тієї ж кафедри. 

У 1972 р. О.А. Ярош організував другу клінічну базу кафедри нервових хвороб у 
4-й міській клінічній лікарні м. Києва, де створив (1975 р.) і був науковим керівником 
Республіканського Центру з вивчення розсіяного склерозу. 
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О.А. Ярошу належить понад 400 наукових праць, присвячених демієлінізуючим та 

судинним захворюванням нервової системи, захворюванням периферичної нервової 
системи, ураженням нервової системи при грипі, хронічному алкоголізму. 

Вчений підготував 4 докторів (А.І. 
Шульга, В.В. Апостолюк, О.П. Максимюк, А.К. 
Груша) та 28 кандидатів медичних наук. Він був 
головним спеціалістом Київського облздоров-
відділу, членом правління Українського і 
Київського міського товариств невропатологів. 

У 1985 р. О.А. Ярош отримав почесне 
звання «Заслужений працівник Вищої школи 
УРСР». 

За участь у війні вчений нагороджений 
орденами Вітчизняної Війни ІІ ст., Червоної 
Зірки,  медалями СРСР. 

Своє життя присвятили медицині діти 
вченого доктор: медичних наук, професор 
Олександр Олександрович Ярош і старший 
науковий співробітник Інституту інфекційних 
хвороб, доктор медичних наук Олег Олександрович Ярош. 

Помер вчений 31 січня 2002 р. на 83 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Александр Андрианович Ярош (К 70-летию со дня рождения // Врачебное дело. – 1990. – 
№ 3. – С. 123. 

2. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів: НТШ, 
2004. – 368 с. – Зі змісту: [Олександр Андріанович Ярош]. — С. 288. 

3. Львівський державний медичний інститут: зб. праць / за ред. М. Павловського, І. 
Даценко, Л. Петрух. – Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: [Ярош Олександр]. –  
С. 190. 

4. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО,  
Л.Є. КОРНІЛОВА 

 
     РАФАЇЛ ДАВИДОВИЧ ГАБОВИЧ – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ГІГІЄНІСТ 

    До 110-річчя від дня народження 
 

У грудні 2019 р. виповнилося 110 років  від дня народження видатного вченого-
гігієніста, талановитого педагога, організатора, що прожив складне  і насичене   
драматичними подіями плідне і творче життя, неординарної особистості зі щедрою душею 
професора Рафаїла Давидовича Габовича.   

 
Рафаїл Давидович Габович  народився у м. 

Києві 16.12.1909 р. Дитинство і юність припали на 
тогочасні буремні роки. Йому довелося побачити і 
відчути початок Першої світової війни, 
прифронтовий Київ, що приймав поранених вояків 
Південно-Західного фронту, громадянську війну, 
утворення незалежної України і  поряд з цим  
становлення радянської влади на довгі десятиліття.  З 
дитинства навчений до праці і бути цілеспрямованим 
у житті юнак розпочав свою трудову діяльність з 14 
років учнем слюсаря, згодом шліфувальника, 
навчався  на робочому факультеті. У 18 років став 
студентом Київського медичного інституту, навчання 
поєднував з роботою санітара в лікарні швидкої  
медичної допомоги, помічником лікаря приймального 
відділення міської лікарні. Після отримання диплому 
лікаря-гігієніста у 1931 р. Р.Д. Габович практику 
розпочав військовим лікарем  9-го кавалерійського 
полку 1-го кінно-казачого корпусу РСЧА, 
дислокованого в м. Ізяславі Камянець-Подільської 
області (нині Хмельницької), у  1938 р. призначений 
старшим лікарем полку. Згодом його перевели на 

посаду лікаря-лаборанта станції водопостачання науково-випробувального інженерно-
технічного полігону РСЧА біля станції  Нахабіно Московської області. У 1939–1941рр. 
працював на посаді асистента кафедри гігієни та епідеміології військового часу Центрального 
інституту удосконалення лікарів (Москва). Під керівництвом завідувача кафедри, видатного 
військового гігієніста професора, академіка Ф.Г. Кроткова  Р.Д. Габович опрацював і створив  
низку спеціальних засобів для очищення, дегазації і знезараження  води у польових умовах, які 
були практично впроваджені  в армії  (автофільтри, гігієнічна автолабораторія роти 
водопостачання, набір для контролю за хлоруванням води тощо). Саме тут розкрився талант 
науковця-дослідника. За матеріалами своєї монографії  “Санитарное обеспечение полевого 
водоснабжения войск” (1939) Р.Д. Габович 23 січня 1941 р. захистив кандидатську дисертацію з 
військової гігієни та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук. Разом з проф. Ф.Г. 
Кротковим  опублікував низку наукових робіт, підручник, керівництво  з військової гігієни і 
військово-санітарний довідник. 10 червня 1941 р. майор медичної служби  у складі комісії 
Генштабу РСЧА був скерований  для інспекції до Західного військового округу. 22 червня  
1941 р. нацистська Німеччина напала на СРСР. Унаслідок прориву німецьких військ частина 
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округу біля м. Мінська, у якій Р.Д. Габович був лікарем, потрапила в оточення. У тяжкому  бою  
він був поранений, прооперований у білоруському м. Мости, проте унаслідок безуспішного 
виходу з оточення  він з рештою військовослужбовців частини потрапила в полон. Перебування 
у полоні упродовж 4 років стало найдраматичнішим і найскладнішим періодом у житті 
молодого лікаря і вченого. Щоби вижити у полоні Рафаїл Давидович  назвався Пилипом 
Івановичем Криворучко, узявши дівоче прізвище своєї дружини. Він потрапив у Слуцький 
транзитний табір для військовополонених.  Тут доля подарувала йому ще один шанс. 
Австрійський військовий лікар в таборі Е. Ледер, дізнавшись про єврейське походження Р.Д. 
Габовича, ризикнув узяти його своїм помічником до лазарету військовополонених. Завдяки 
знанням у галузі військової медицини він став старшим лікарем лазарету табору. В умовах 
лагерного підпілля проводив антифашистскую работу. За  офіційними даними  київського 
військкомату підпільна робота Р. Габовича урятувала від загибелі сотні військовослужбовців. У 
січні 1945 р. Р.Д. Габовичу пощастило втекти з табору разом з робітником німецької 
хлібопекарні, який був зв’язковим розвідгрупи радянської армії, і лісовими стежками перейти 
лінію фронту, але замість волі його чекав табір НКВС, де він перебував 6 місяців, проходячи 
прискіпливу перевірку. Про роки полону, про роки життя на межі життя і смерті Р.Д.Габович 
розповів у своїй книжці ”Командировка в лабиринты смерти“, яку він написав напередодні і  
після свого 90-ліття. (Книга вийшла у 2002 р. Львів, Афіша, за ред. В.Г. Бардова, І.І.Даценко 
через декілька місяців після його смерті). Вийшовши на волю Р.Д.Габович повернувся в 
Москву, де влаштувався на посаду лікаря медико-санітарної частини автозаводу. У 1945 р. він 
перейшов на посаду старшого наукового співробітника НДІ гігієни ім. Ф.Ф. Ерісмана, а через 
кілька місяців повернувся до рідного Києва на посаду доцента кафедри загальної гігієни 
Київського медичного інституту. 

Саме в Україні йшло становлення Р.Д. Габовича як науковця, відомого в світовій 
гігієнічній науці. Оскільки кафедра гігієни вивчала в цей час вплив складу питної води на 
організм людини, Р.Д.Габович почав досліджувати значення фтору води для організму. Р.Д. 
Габовичу вдалося обстежити  та описати захворюваність населення УРСР на флюороз та карієс, 
описати вогнища ендемічного флюорозу  на території республіки  і знайти взаємозв’язок між 
концентрацією фтору в питній воді  та клінічною картиною флюорозу, скласти карти вмісту 
фтору в підземних водах УРСР.  До цього часу має теоретичне і практичне значення 
запропонована ним у 1949 р. класифікація флюорозу зубів. У березні 1952 р. Р.Д. Габович 
захистив  докторську дисертацію на тему “Фтор в питьевых водах Украины и его гигиеническое 
значение” і вже у квітні  цього ж року МОЗ України скеровує його на посаду завідувача 
кафедри   загальної гігієни Вінницького медичного інституту, яку Р.Д. Габович очолював 
упродовж 8 років до 1960 р. Тут він поновлював фонд навчально-методичної документації, 
готував підручники з гігієни для вищих і середніх навчальних закладів. Написав монографію із 
гігієни праці механізаторів сільського господарства. Після захисту він опублікував низку 
монографій, які отримали високу оцінку радянських та іноземних фахівців. Необхідно 
підкреслити, що монографія “Фтор в стоматологии и гигиене” (1969 р.), була перевидана у 
США вже у 1977 р. і професора Р.Д. Габовича почали запрошувати для читання лекцій за 
кордоном. У 1966 р. Рафаїл Давидович організував і провів першу Всесоюзну конференцію з 
гігієни лікарень. Діапазон наукових досліджень вченого великий. Він займався вивченням 
біологічної дії та гігієнічним значенням ультрафіолетової радіації, неіонізуючих 
електромагнітних випромінювань, гігієною водопостачання, грунтовими методами очищення 
стічних вод, проблемою харчування. 

Шлях адміністративної роботи Р.Д. Габовича так само цікавий. У 1960 р. знову 
повернувся до Києва і очолював кафедру комунальної гігієни упродовж 1960–1968 р.р. Саме на 
цій кафедрі працювали видатні О.М. Марзєєв (1883–1956), Д.М. Калюжний (1900–1976), які 
пізніше очолювали НДІ загальної та комунальної (зараз Інститут громадського здоров’я  
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ім. О.М. Марзеєва НАМН України), опрацьовувалися гігієнічні проблеми озонування питних та 
стічних вод, проблеми фторування питної води, вивчалися проблеми малої каналізації з 
підземною фільтрацією стічних вод, гігієнічні основи містобудування. За сумісництвом Р.Д. 
Габович  у 1962–1965 рр. працював деканом санітарно-гігієнічного факультету. У 1968 р. він 
очолив кафедру загальної гігієни, на якій працював до 1979 р. Вийшовши  на заслужений 
відпочинок, Р.Д. Габович не припиняв наукової діяльності. Від 1979 р. до 1991р. був науковим 
консультантом Київського НДІ гігієни харчування. Інтенсивність наукових робіт не 
зменшилася. Науковий доробок вченого чільний: це близько 400 наукових праць, у т. ч. близько 
40 монографій, підручників, посібників. Він підготував 10 докторів та 37 кандидатів наук. 
Вчений був членом редакційних рад низки наукових журналів. Підготував до друку кілька 
підручників. У 1995 р. у  творчій співпраці з львівським вченим проф. І.І. Даценко, видав 
підручник “Основи загальної і тропічної гігієни”, а в 1999 р. вийшла з друку книга 
“Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології”.  

Р.Д. Габович  був досвідченим,  висококваліфікованим  і талановитим педагогом, 
прекрасним лектором. Лекторському курсу з гігієни для студентів медичного, педіатричного, 
санітарно-гігієнічного факультетів приділяв особливу увагу, щоденно він читав 1-3лекції, лекції 
з тієї ж самої теми за змістом ніколи не повторювалися, вони ніколи не були імпровізаціями, на 
робочому столі завжди можна було знайти повний текст лекцій. У спогадах його учні зазначали 
про святе ставлення професора до педагогічного процесу. Під час роботи над науковими 
публікаціями і підручниками, готуючи лекцію чи доповідь він користувався дуже великою 
бібліотекою за спеціальністю і мав абонементи чи не в усі бібліотеки міста. Працездатність Р.Д. 
Габовича вражала всіх  і викликала захоплення. Він завжди мав новаторські позиції методиста-
педагога вищої медичної школи, його знання були енциклопедичні. На вигляд суворий 
Р.Д.Габович був людиною уважною, доброзичливою зі щедрою душею. 

У 1990 р. Р.Д. Габович емігрував до Ізраїлю, але не припиняв листуватися зі своїми 
колегами з України. У Національному медичному університеті естафету професора Р.Д.  
Габовича продовжили його учні і послідовники: ректор, академік НАНУ та багатьох академій 
світу Є.Г. Гончарук, професори В.Г. Бардов, В.І. Ципріян, Г.О. Степаненко, І.І. Нікберг та інші.  

14 березня 2002 Рафаїл Давидович відійшов у Вічність на 93 році життя. Похований  
у м. Стемфорд, шт. Коннектикут, США).   

На будинку в Києві, проспект Перемоги, 34, у якому з 1967 р. до 1979 р. мешкав Р.Д. 
Габович у 2007 р. установлена меморіальна плита з написом «Здесь творил выдающийся 
гигиенист, герой-антифашист, профессор Рафаил Давидович Габович». 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.І. ОГІРКО,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ЄВГЕН-ЗЕНОН ЄВГЕНОВИЧ СТАХІВ – НОБЕЛІВСЬКИЙ ЛАУРЕАТ МИРУ 

До 75-річчя від дня народження 
 

Євген-Зенон Євгенович Стахів наро-
дився 21 грудня 1944 року в сім’ї відомого 
українського підпільника, діяча ОУН Євгена 
Павловича Стахіва в Інсбруку. По суботах 
ходив до школи українознавства. Відвідував 
Пласт, народні танці. У 1949 р. родина Стахів 
емігрувала до США. В Нью-Йорку навчався у 
технічній школі, вивчав гідрологію. Здобув 
докторський ступінь із управління водними 
ресурсами в Університеті Джонса Хопкінса в 
Балтиморі. Євген-Зенон Стахів спеціа-
лізувався на розробці методів управління 
водними ресурсами великих річкових 
басейнів та протиповеневого захисту в умовах 
кліматичних змін.  

Вчений очолює управління міжна-
родних проектів Інституту водних ресурсів 
Корпусу інженерів армії США. З 1989 р. 
Євген-Зенон Стахів працював у Міжурядовій 
групі експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) 
як провідний експерт із дослідження водних 

проблем. За програмою «Екологія та політика» викладає два курси: Інтегроване управління 
водними ресурсами та Спецкурс у галузі екологічних наук та політики. Він є автором 
популярного підручника «Практичні інженерні підходи до адаптації клімату».  

Є.-З. Стахів був технічним директором Міжнародного центру інтегрованого управління 
водними ресурсами ЮНЕСКО (ICIWaRM). Автор проектів водного і екологічного планування у 
США, Бангладеш, басейні Аральського моря, Іраку, Афганістані, Вірменії та Україні Працював 
з ЄЕК ООН та ICIWaRM над проектом « Україна-Молдова транскордонний Дністер». Коли в 
2003 р. в Іраку було встановлено тимчасову військову адміністрацію, Є.-З. Стахіва призначили 
міністром водного господарства та іригації. З огляду на те, що Ірак – країна, яка на сто відсотків 
залежить від водних ресурсів, а після воєнних дій система іригації лежала в руїнах, зрозуміло, 
що на плечі вченого лягла велика відповідальність. Американці не бомбували іригаційної 
системи, її знищили самі іракці: повитягали електрику, помпи. Міністр Є.-З. Стахів роз’їжджав 
по Іраку і викупив у місцевих шейхів устаткування. За 3 місяці іригаційна система запрацювала. 
Через 6 місяців іригаційну систему передали іракським інженерам. 

За радянських часів Є.-З. Стахів не мав прямих контактів із Україною. У 1991–1992 рр. 
перший міністр охорони навколишнього середовища незалежної України Юрій Щербак 
запросив американського фахівця оцінити стан водного господарства України. Проте після 
відставки Ю. Щербака з посади міністра співпраця з експертом світового рівня перервалася. 
Зміну ситуації спричинила масштабна повінь на Прикарпатті 2008 р. Саме тоді українські 
науковці згадали про свого видатного земляка Є.-З. Стахіва. Завідувач відділу математичного 
моделювання навколишнього середовища ІПММС НАНУ Марк Железняк почав агітувати  
п. Є.-З. Стахіва до співпраці. У 2009 р. до НАН України приїхав один із керівників НАН США 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80
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високого рівня і відбулися зустрічі. В грудні 2009 р. у Вашингтоні було проведено перший 
семінар із аналізу впливів змін клімату на водні ресурси. Укргідрометцентр МНС використовує 
новітні моделі формування повеней на річкових басейнах, які можуть ефективно обробляти 
супутникові дані. Був запропонований проект дослідження Дніпра, який би охоплював Україну, 
Білорусь і Росію.  

Українські вчені беруть участь у здійсненні 7-ї Рамкової програми НДР ЄС у складі 
консорціуму 45 європейських інститутів, який стосується покращення європейської системи 
реагування на радіаційні аварії з урахуванням досвіду Фукусими. Дослідженням забруднення 
водних систем у рамках цього проекту займаються 9 європейських інститутів. 

 

 
 
У 2007 р. Нобелівська премія миру була присуджена Міжурядовій групі експертів ООН 

зі зміни клімату (IPCC) та Альберту Гору «за зусилля зібрати інформацію і розповісти світу про 
наслідки глобальних кліматичних змін, викликаних діяльністю людини, і напрацювання заходів 
їх профілактики». В склад Міжурядової групи експертів входив і Євген-Зенон Євгенович 
Стахів. 

Бажаємо Нобелівському лауреату п. Є.-З. Стахіву міцного здоров’я!  
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ДАНИЛО САМІЙЛОВИЧ САМОЙЛОВИЧ (СУЩИНСЬКИЙ) 

До 275-річчя від дня народження 
 

Данило Самійлович Сущинський народився 22 
грудня 1744 р. в родині священика о. Самійла 
Сущинського. Перші знання отримав у 
Чернігівському колеґіумі. У 1756 р. поступив до 
Київської духовної академії. За традицією міняти 
прізвище при вступі до духовної академії мати 
записала Данила під новим прізвищем Самойлович 
(по імені батька). З цим прізвищем лікар залишився в 
історії медицини. В академії Данило познайомився з 
майбутніми світилами медицини Н. Максимовичем-
Амбодиком, А. Італінським, І. Руцьким, М. 
Трохимовським, з якими дружив усе своє життя. У 
1761 р. закінчив Київську духовну академію і в числі 
небагатьох випускників продовжив навчання за 
казенний рахунок у Петербурзькому Адмірал-
тейському госпіталі. У 1765 р. Данило закінчив 
Петербурзьку адміралтейську госпітальну школу і в 
1767 р. отримав звання лікаря, очолив першу в 
Російській імперії жіночу венерологічну лікарню. 

В 1769–1771 рр. Д. Самойлович служив 
лікарем в діючій армії під час російсько-турецької 

війни. Як полковий лікар копорського полку сприяв зниженню захворюваності та смертності 
особового складу. 

У 1771 р. разом з колегою Петром Погорецьким взяв участь у боротьбі з епідемією чуми 
в Москві, був членом протичумної комісії та завідувачем чумного госпіталю. Одним із перших 
у Європі практикував розтини померлих від чуми, здійснив першу в Росії спробу виявити 
збудника чуми, існування якого передбачав. Д. Самойлович запропонував робити протичумні 
щеплення.  Коли при монастирі була відкрита лікарня для хворих на чуму, Д. Самойлович 
почав впроваджувати  перші методи епідеміології: сортував хворих, забезпечив медперсонал 
спеціальними халатами та взуттям, наголошував на профілактичних заходах при 
транспортуванні хворих, проведення дезінфекції. З 15 помічників Д. Самойловича в живих 
залишилося лише троє. Під час досліджень лікар і сам не уникнув хвороби – тричі заражався 
чумою, але не помер. 

У 1776 р. на власні кошти виїхав на навчання до Страсбурзького (Франція), а згодом – до 
Лейденського (Нідерланди) університетів, де в 1780 р. захистив докторську дисертацію 
«Tractatus de sectione symphyseos ossium pulis et partu sectionem Caesareum» («Трактат про 
розтинання лонного зрощення та про кесарів розтин»).  

Д. Самойлович першим з лікарів Російської імперії опублікував за кордоном не лише 
докторську дисертацію, а також інші наукові праці. У 1778 р. вийшов його посібник «Городская 
и деревенская повивальная бабка». Після захисту дисертації упродовж трьох років знайомився з 
організацією медичної справи та досягненнями медицини у Франції, Англії, Нідерландах, 
Німеччині, Австрії.  
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Під час перебування за кордоном і пізніше багато часу віддавав науково-літературній 
праці та узагальненню свого великого досвіду боротьби з чумою. У 1783 р. вчений склав 
(французькою мовою) і подав до імператорської канцелярії 3 записи-пропозиції щодо щеплень 
від чуми (опубліковано у Страсбурзі в 1782 р.), використання при цьому захворюванні 
тютюнових порошків та ін.). Зробив докладний опис епідемії чуми 1771 р. в Москві 
(надруковано в 1783 р. у Парижі, німецькою мовою у Лейпцігу в 1785 р.). У 1792 р. опублікував 
у Санкт-Петербурзі «Краткое описание 
микроскопических исследований о существе яда 
язвенного». 

У 1783 р. епідемія чуми знову охопила 
південні райони Російської імперії. Імператриця 
Катерина ІІ в листі до намісника князя Г. 
Потьомкіна писала: «Пронесся слух, будто язва в 
Херсоне по-прежнему свирепствует и будто 
пожрала большую часть адмиралтейских 
работников. Сделай милость, примись сильной 
рукой за истребление херсонской язвы».

Г. Потьомкін звернувся до Д. Самойловича з 
дорученням, в якому наголошував, що «Херсон,
потерпевший от заразы и по соседству с турками, 
близкий к сему несчастию, должна быть первейшим 
предметом попечения вашего…»

Д. Самойлович прийняв пропозицію Г. 
Потьомкіна і з червня 1784 р. почав свою діяльність 
як губернський лікар Катеринославського 
намісництва і Таврії. Першорядним завданням Д. 
Самойловича була ліквідація чуми в Херсоні,
Кременчуці та налагодження праці карантинних 
закладів Півдня Росії.

На початку 1785 р. князь Г. Потьомкін 
відзначив успіхи Д. Самойловича, про що написав у 
листі до Катерини ІІ: «…особенно отличил себя доктор Самойлович, который собственным 
своим примером великое число избавил от смерти и о роде заразительной болезни весьма 
важные учинил открытия».

У 1786 р. Д. Самойлович був обраний членом 4 академій, а згодом ще 9 академій (в т. ч. 
Паризької, Марсельської, Тулузької, Дижонської, Мангеймської, Падуанської та ін.). У 1786 р.
імператор Священної Римської імперії Йосиф II нагородив Д. Самойловича великою золотою 
медаллю.

Нова російсько-турецька війна, розпочата у серпні 1787 р., зруйнувала плани вченого.
Він почав знову працювати військовим лікарем, надаючи медичну допомогу пораненим, в т. ч. 
надав медичну допомогу О.В. Суворову, а потім щоденно упродовж місяця спостерігав О.В. 
Суворова, який у жовтні 1787 р. отримав поранення.

У 1793 р. Д. Самойлович був призначений на посаду головного лікаря карантинних 
закладів Півдня Росії. До заслуг Д. Самойловича відноситься створення у Херсоні (1784) 
першого на теренах сучасної України наукового медичного товариства, що мало назву 
«Медицинское собрание в Херсоне». Лише через 10 років подібні товариства були створені при 
Московському університеті, у 1805 р. – у м. Вільно, у 1840 р. – у м. Києві.

У 1796 р. Д. Самойлович за представленням О.В. Суворова був нагороджений орденом 
Св. Володимира. 
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У 1800 р. карантинну службу Півдня Росії було реорганізовано, а Д. Самойловича 
призначено керівником Чорноморської медичної управи, і він переїжджає до Миколаєва. 
Напружена діяльність підірвала здоров’я Д. Самойловича. Він захворів на тяжку форму 
гепатиту і помер 20 лютого 1805 р. у Миколаєві, де і був похований. 

 У 1969 р. з нагоди 225-річчя від дня народження Самойловича на місці його поховання 
(територія сучасної Миколаївської обласної клінічної лікарні) та у мікрорайоні Богоявленськ м. 

Миколаїв, де в с. Вітовці був госпіталь, облаштований 
Самойловичем, встановлено пам’ятники. Спілкою 
істориків медицини та краєзнавців Миколаївщини 
виготовлено ювілейну медаль Д. Самойловича (1969), яка 
зберігається в історико-медичних музеях Києва, Москви, 
Санкт-Петербурга, Будапешта, Софії. Ім’ям Самойловича 
названо вулиці в м. Миколаєві та рідному селі Іванівка. 
На меморіальній дошці Херсонської міської адміністрації 
прізвище Д. Самойловича позначене серед інших 
видатних осіб. 

Пам’ять про видатного українського вченого 
міститься у багатьох енциклопедичних виданнях в 
Україні, Росії. Данило Самойлович проголошений 
почесним громадянином міста Херсона. У 1993 р. на 
студії «Київнаукфільм» знято документальну стрічку «Він 
врятував нас від чуми» (з циклу «Невідома Україна. 
Лікарська справа в Україні»).  

 
Пам'ятник Данилу Самойловичу в Миколаєві 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

МИКИТА БОРИСОВИЧ МАНЬКІВСЬКИЙ 
До 105-річчя від дня народження 

 
Микита Борисович Маньківський народився 

24 грудня 1914 р. в Києві, в сім’ї відомого 
українського невропатолога Бориса Микитовича 
Маньківського (1883–1962). Після закінчення 
семирічної школи Микита Маньківський вступив до 
електротехнічного технікуму, а згодом – на 
електротехнічний факультет Київського 
політехнічного інституту, де провчився 2 роки. 
Згодом перейшов до Київського медичного 
інституту, який закінчив у 1939 р. і вступив до 
аспірантури.  

У вересні 1939 р. був мобілізований до РСЧА, 
проходив службу військовим лікарем, викладачем 
Київського військово-медичного училища. З 
початком німецько-радянської війни училище 
перевели в Свердловськ, але через півмісяця 
молодих викладачів замінили старшими людьми, а 

всіх молодих відправили на фронт. Перше місце роботи – військовий лікар 363-ої СД під 
Свердловськом, в жовтні війська «перекинули» під Москву , де відбувалися жорстокі битви. 
Працював Микита Борисович командиром медико-санітарної роти при МСБ, а згодом – 
командиром МСБ. В березні 1942 р. працював у 22-ій Гвардійській СД, в середині 1943 р. 
дивізія була переформована у 2-й Гвардійський механізований корпус, а в кінці 1943 р. лікар 
М.Б. Маньківський став начальником 1 відділу 168 польового евакопункту 2-ї Гвардійської 
армії.  

Навесні 1945 р. під час боїв під Кенігсбергом отримав контузію і важке поранення. 
Лікувався в госпіталі м. Каунаса, а потім в Москві на базі Центрального інституту 
травматології, начальником якого був професор М.М. Пріоров (1885–1961). З часом М.Б. 
Маньківський  був переведений в один з госпіталів Києва, де пролежав до кінця липня 1945 р. 
Отримав ІІ групу інвалідності. 

З другої половини 1945 р. став молодшим науковим співробітником Київського 
психоневрологічного інституту. У 1948–1950 рр. М.Б. Маньківський працював доцентом 
кафедри нервових хвороб Київського медичного інституту. В кінці 1951 р. М.Б. Маньківського 
направили на посаду ректора Чернівецького медичного інституту. Саме в Чернівцях вчений 
розпочав роботу над докторською дисертацією і в зв’язку з цим клопотав перед МОЗ УРСР про 
переведення до Києва в 1954 р.  

У 1955 р. перейшов працювати на посаду старшого наукового співробітника відділу 
клінічної неврології Інституту фізіології АН УРСР, де пропрацював до 1959 р. В 1958 р. 
Микита Борисович Маньківський захистив докторську дисертацію на тему «Ревматический 
энцефалит: клиника, патоморфология, патогенез».  
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У 1959–1964 рр. М.Б. Маньківський працював заступником директора з наукової роботи 
та завідувачем кафедри нервових хвороб Київського медичного інституту. Від 1965 р. М.Б. 
Маньківський почав працювати заступником директора з наукової роботи, керівником 
клінічного сектора та завідувачем відділу клінічної фізіології та патології нервової системи 
Інституту геронтології АМН УРСР. 

В своїх перших повоєнних наукових роботах одним із перших невропатологів описав 
клініку і гістопатологію первинних інфекційних мієлітів, опублікував дослідження стосовно 
підгострого переднього поліомієліту з детальним його клінічним і гістопатологічним аналізом і 
обґрунтував інфекційно-вірусну природу захворювання. Вчений досліджував роль алергічних 
механізмів у патогенезі деяких нейроінфекційних захворювань: при антирабічних щепленнях, 
грипі, сепсисі, синдромі геморагічного менінгоенцефаліту. Багато уваги вчений приділяв 
вивченню ревматичних уражень нервової системи, виділив вперше і описав синдроми 
геморагічного ревматичного менінгоенцефаліту, менінгоенцефаломієлорадикулоневриту, 
синдром так званої митральної епілепсії при нейроревматизмі. 

В останні роки вчений працював над проблемою функціональних змін нервової системи 
в процесі старіння людини. Він був засновником нової галузі вітчизняної медичної науки – 
нейрогеронтології та нейрогеріатрії. 

М.Б. Маньківський був автором близько 300 наукових праць, в т. ч. 9 монографій. Під 
керівництвом М.Б. Маньківського було захищено 13 докторських та 57 кандидатських 
дисертацій.  

При житті вчений був відзначений багатьма нагородами: за участь в німецько-радянській 
війні був нагороджений орденами Вітчизняної війни 2 ст. (1944) та 1 ст. (1985), Червоної Зірки 
(1942) та медалями. 

Вчений отримав почесне звання «Заслуженого діяча науки УРСР» (1978), став лауреатом 
Державної премії УРСР (1984). 

Упродовж десятиріч М. Б. Маньківський очолював Київське науково-практичне 
товариство неврологів, був членом президії правління Українського товариства неврологів, 
психіатрів та наркологів. 

Помер вчений 4 грудня 2014 р., не доживши 21 день до свого 100-річчя. 
Пам’ять про вченого-довгожителя, захисника вітчизни залишається з нами. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.В. БЕРЕЗНІЧЕНКО, 
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
ОЛЕНА ТРОХИМІВНА ДАНИЛЕНКО 
До 100-річчя від дня народження 

 
Олена Трохимівна Даниленко 

народилася 28 грудня 1919 р. в м. Вінниця в 
сім’ї Трохима Гумецького, фельдшера 
Вінницької психіатричної лікарні, який помер 
у 1950 р. В 1938 р. Олена Трохимівна 
закінчила Вінницьку фельдшерсько-
акушерську школу і в 1938–1939 рр. 
працювала фельдшером Вінницької пси-
хіатричної лікарні. У вересні 1939 р. О.Т. 
Гумецька поступила на навчання у 
Вінницький медичний інститут, в якому 
провчилася до червня 1941 р. З початком 
німецько-радянської війни 1941–1945 рр. О.Т. 
Гумецька була мобілізована в армію в липні 
1941 р. і почала працювати операційною 
сестрою евакогоспіталю 3348 в Харкові до 
лютого 1942 р. 

З лютого 1942 р. по січень 1943 р. 
Олена Трохимівна працювала операційною 
сестрою медсанбату 145 окремої стрілецької 

бригади 11 Армії Волховського та Північно-Західного фронтів. До вересня 1943 р. 
працювала операційною сестрою медсанбату 145 окремої стрілецької бригади 4 ударної 
армії Калінінського фронту. З вересня 1943 р. по травень 1944 р. – студентка 
Ташкентського медичного інституту. З червня 1944 р. по червень 1946 р. – студентка 
Вінницького медичного інституту, який закінчила у 1946 р. Була нагороджена медаллю 
«За боевые заслуги» (1942), «За победу над Германией» (1945).  

Від червня 1946 р. почала працювати ординатором Вінницької психіатричної 
лікарні. В 1947–1949 рр. навчалася в клінічній ординатурі кафедри психіатрії 
Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З січня 1950 р. О.Т. 
Даниленко була обрана асистентом кафедри психіатрії інституту. На цій посаді 
пропрацювала до кінця 1964 р. У 1958 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Влияние инсулинотерапии на корковую динамику больных шизофренией». 

З грудня 1964 р. по березень 1965 р. О.Т. Даниленко працювала на посаді доцента 
кафедри психіатрії ВДМІ. Наказом МОЗ УРСР від 9 лютого 1965 р. О.Т. Даниленко 
призначена на посаду доцента кафедри психіатрії Львівського державного медичного 
інституту, в порядку переводу з Вінницького медінституту. 

В січні 1966 р. О.Т. Даниленко  була затверджена в науковому званні доцента. 
Інтенсивно працювала над докторською дисертацією. Для завершення роботи над 
дисертацією О.Т. Даниленко попросила адміністрацію ЛДМІ перевести її на посаду 
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старшого наукового співпрацівника, отримала підтримку адміністрації ЛДМІ і в березні 
1966 р. отримала посаду старшого наукового співпрацівника ЛДМІ. 

У 1967 р. О.Т. Даниленко захистила докторську дисертацію на тему 
«Обратимость процессов при параноидной форме шизофрении с затяжным течением 
под действием стелазинотерапии». 13 жовтня 1967 р. О.Т. Даниленко була відрахована з 
числа старших наукових співробітників у зв’язку із захистом  докторської дисертації і 
повернута на посаду доцента кафедри. 

Згідно з наказом від 23 червня 1968 р. О.Т. Даниленко  була затведжена в 
науковому ступені доктора медичних наук. В жовтні 1968 р. О.Т. Даниленко  була 
обрана на вакантну посаду професора кафедри психіатрії ЛДМІ. В серпні 1969 р. 
отримала атестат професора. 

В 1976 р. О.Т. Даниленко  була нагороджена орденом «Трудового Червоного 
Прапора».  

21 серпня 1978 р. кафедра психіатрії була розділена на дві паралельні кафедри: 
кафедру психіатрії №1 (зав. проф. О.Т. Даниленко) і кафедру психіатрії №2 (зав. проф. 
Б.С. Мар’єнко). Завідувачем кафедри О.Т. Даниленко працювала до 1987 р. З вересня 
1987 р. по вересень 1991 р. О.Т. Даниленко  працювала професором-консультантом і 
звільнилася за власним бажанням в зв’язку з виходом на пенсію. 

Наукові дослідження вченої присвячені діагностиці, клініці і лікуванню 
шизофренії та депресивних станів, вивченню терапевтичної активності нових 
психотропних препаратів, вивченню механізмів розвитку та засобів лікування 
алкогольної залежності та ендогенних психозів, реабілітації психічно хворих. 

Була автором близько 70 наукових та науково-методичних праць. Підготувала 5 
кандидатів, 2 докторів наук.  

О.Т. Даниленко була членом правління Всесоюзного, Республіканського і 
головою Обласного товариства психіатрів і невропатологів, учасником двох 
міжнародних конгресів, всесоюзних та республіканських з’їздів і конференцій 
психіатрів та невропатологів. Померла О.Т. Даниленко у 2012 р. 

Пам’ять про Олену Трохимівну залишилася з нами. 

ЛІТЕРАТУРА 
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5. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230 / гол. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.О. КУЛИНИЧ 
 

ГНАТ МАКСИМОВИЧ МОРОЗ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Гнат Максимович Мороз народився 28 

грудня 1919 р. в с. Глушківці (нині Ярмо-
линецького району Хмельницької області) в 
селянській родині. В 1935 р. Гнат Мороз 
закінчив неповну середню школу і поступив у 
Проскурівський медичний технікум, який 
закінчив у 1938 р.. В жовтні 1939 р. був 
мобілізований в РСЧА (14 кав. полк 25 кав. 
дивізії, м. Псков). В 1939 р. був посланий на 
курси удосконалення середнього медичного 
персоналу в м. Ленінград, де знаходився по 
липень 1939 р. Працював санінструктором 25 
кав. дивізії по лютий 1940 р. По липень 1940 р. 
Г.М. Мороз працював фельдшером при ПМП 3-
го мотомехполку 3-ї танкової дивізії. Згодом в 
складі 1-го Гв. кав. корпусу генерал-лейтенанта 
Белова, який вийшов у тил ворога в районі 
Дорогобужа Смоленської області, працював до 

жовтня 1942 р. В серпні 1942 р. був контужений, лікувався в корпусному госпіталі №2. 
Разом з госпіталем потрапив у полон, знаходився в різних таборах, спробував втекти, 
але був запроторений в концтабір Ораніебург, згодом – в Бухенвальд, Берген-Белзень. 

В середині 1945 р. був звільнений військами союзників і в середині 1945 р. був 
переданий частинам Червоної Армії. З серпня 1945 р. по 25 листопада 1945 р. перебував 
на перевірці в таборі окр. Смерш при 1-й Гвардійській СД (м. Невель). 25 листопада 
1945 р. був звільнений з ЧА і після приїзду в м. Львів працював фельдшером станції 
швидкої допомоги. 

У 1946 р. поступив на лікувальний факультет Львівського державного медичного 
інституту, водночас працював фельдшером у хірургічному відділі 2-ої міської лікарні 
Львова. У 1951 р. закінчив Львівський медичний інститут, працював ординатором 
хірургічного відділу Лучінської райлікарні Житомирської області по грудень 1951 р.  

За розпорядженням МОЗ УРСР Г.М. Мороз був переведений у м. Львів і з січня 
1952 р. постійно працював у 3-ій міській лікарні ординатором хірургічного відділення. 
Згідно з наказом МОЗ УРСР № 912-о від 3 жовтня 1952 р. Г.М. Мороз був призначений 
клінічним ординатором клініки факультетської хірургії ЛДМІ.  

23 жовтня 1952 р. Г.М. Мороз  приступив до роботи в клініці факультетської 
хірургії. Після закінчення клінічної ординатури в 1955 р. був призначений  завідувачем 
хірургічного відділу Черкаської міської лікарні, де працював до 1956 р. У тому ж році 
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почав працювати асистентом госпітальної хірургії Дніпропетровського медичного 
інституту і захистив кандидатську дисертацію на тему «Лечение облитерирующего 
эндартерита внутриартериальными влияниями комбинированного раствора».   

У 1957 р. Г.М. Мороз почав працювати доцентом кафедри госпітальної хірургії 
Дніпропетровського медичного інституту до 1958 р. З вересня 1959 р. по жовтень  
1964 р. Г.М. Мороз працював доцентом кафедри госпітальної хірургії Тернопільського 
медичного інституту. 

У 1964 р. Г.М. Мороз захистив докторську дисертацію на тему «Туберкулезный 
перикардит и его хирургическое лечение».  

У 1965–1973 рр. Г.М. Мороз  працював завідувачем кафедри хірургії ФПДО. В 
1967 р. вчений отримав атестат професора. В 1973 р. був обраний завідувачем кафедри 
факультетської хірургії ЛДМІ і працював на цій посаді до 1976 р. У 1976–1985 рр. проф. 
Г.М. Мороз працював завідувачем кафедри хірургії ФПДО. З червня 1985 р. Г.М. Мороз 
був зарахований на посаду наукового консультанта кафедри. 

В червні 1986 р. Г.М. Мороз був звільнений з роботу в зв’язку зі скороченням 
штатів ЛДМІ 

Науковим напрямком роботи Г.М. Мороза були проблеми хірургії серцево-
судинної системи, гепатобіліарної хірургії, абдомінальної хірургії. 

Вчений був автором (співавтором) 97 наукових праць та 10 рацпропозицій. 
Вчений підготував 9 кандидатів наук. 

Помер вчений у 2001 р. на 81 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ВІКТОР МАТВІЙОВИЧ ГОРИЦЬКИЙ 

До 75-річчя від дня народження 
 

Віктор Матвійович Горицький народився 28 
грудня 1944 року на станції Ігнатпіль Овруцького 
району Житомирської області у сім’ї залізничників. 
Після закінчення 9 класів вступив до Жито-
мирського медичного училища на зуботехнічне 
відділення, яке закінчив в 1963 році. Упродовж 
1963–1964 рр. працював зубним техніком в 
Ярунській дільничній лікарні Новоград-
Волинського району Житомирської області. 

В 1964–1967 рр. служба в Радянській армії: 
спочатку курсант авіаційної школи повітряних 
стрільців-радистів в м. Канськ Красноярського 
краю. У 1965–1967 рр. — стрілець-радист 
фронтового бомбардувальника ІЛ-28 в групі 
радянських військ в Німеччині. Після демобілізації з 
армії влаштувався зубним техніком в дільничній 
лікарні м. Острог Рівненської області. В 1968 р. 
вступив на стоматологічний факультет Львівського 
державного медичного інституту. З 1969 р. працю-

вав тренером з футболу на кафедрі фізвиховання рідного інституту. 
У 1971–1974 рр. працював головою студентського профкому і в співпраці з 

адміністрацією інституту брав участь у будівництві спортивно-оздоровчого табору 
«Медик» в Шацьку, відкриття якого відбулося 22 червня 1974 року. 

Після закінчення інституту в 1973 р. по розподілу залишений на кафедрі хірургічної 
стоматології на посаді старшого лаборанта, згодом – асистента. Невдовзі на Пленумі 
обласної ради профспілок обраний секретарем обласного комітету профспілки медичних 
працівників. На цій посаді сприяв розширенню професійних зв’язків медичних працівників 
Львівщини з профспілками Болгарії, Румунії, Чехословаччини, Німеччини, Югославії. 
Сприяв покращенню роботи з оздоровлення відпочиваючих в містах Трускавець, Моршин, 
а особливо, з оздоровлення дітей медичних працівників у санаторно-курортному таборі 
«Помярки», в таборах «Мокряни» Дрогобицького району та «Коростів» Сколівського 
району. 

В 1978 р. повернувся на педагогічну та наукову ниву в рідний інститут, де працював 
асистентом кафедри хірургічної стоматології і з проф. В. О. Музиченком започаткував 
народний танцювальний ансамбль «Горицвіт». 

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію. Стажування у Москві (1981, 1985), 
Ленінграді (1986.), Києві (1990). Сумлінна праця на базі Комунальної міської клінічної 
лікарні швидкої медичної допомоги, де він керував філіалом кафедри хірургічної 
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стоматології та щелепно-лицевої хірургії довгі роки, сформували В. М. Горицького як 
хірурга-стоматолога вищої кваліфікаційної категорії. 

Багато уваги В. М. Горицький приділяв ортопедичному лікуванню переломів щелеп 
та проблемам запальних процесів, в щелепно-лицевій ділянці – фізіотерапії та 
медикаментозному лікуванню. 

В. М. Горицький є автором понад 160 наукових та навчально-методичних праць в т. 
ч. 10 патентів України та 1 патента РФ. 

З 1996 р. – доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. 
Багаторічна клінічна діяльність В. М. Горицького завершилася у 2013 році захистом 
докторської дисертації на тему «Патогенез запального процесу в щелепно-лицевій ділянці 
алергізованого організму в умовах коригуючих впливів». Науковим консультантом 
дисертації була доктор медичних наук., професор, академік АН ВО України Л. Є. Лаповець. 

При становленні стоматологічних факультетів у Івано-Франківському медичному 
інституті (1983) та Ужгородському університету (2008) В. М. Горицького було запрошено 
читати лекції з хірургічної стоматології у зв’язку з відсутністю викладачів із науковими 
ступенями. В Ужгородському національному медичному університеті він виконував 
обов’язки професора кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та 
онкостоматології. В 2018 р. В.М. Горицький був обраний академіком АН ВО України. 

Вчений-педагог має хобі – шахи, футбол, гірські лижі; полювання. Свій ювілей В. М. 
Горицький зустрічає невтомною працею на ниві служіння народу України, рідній Alma 
Mater! 
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З.О. СЛУЖИНСЬКА, А.А. ГРУШИНСЬКА 
 

КАПЕЛАН СЬОГОДНІ І СТО РОКІВ ТОМУ 

«Засніжена дорога, промерзле повітря. У рясі та бронежилеті зі Святими Тайнами в 
кишені біля серця прямую до позиції, де очікують Христа: хлопці просили про Сповідь і 
Причастя. Звуки пострілів стають все ближчими, кулі починають свистіти зовсім поруч. 
Можливість повернутися зменшається, але ж очікують Христа!... Один із найщасливіших 
моментів мого священства: добровільно і свідомо, із спокійною впевненістю приймаю рішення 
продовжувати шлях, адже я для Нього, значить – дня них… і немає мене без мого служіння… 
Я – капелан». 

Андрій Зелінський. Соняхи. Духовність на час  війни. Львів, 2015. 
 

Андрій Зелінський, член чернечого згромадження 
«Товариство Ісуса» – військовий капелан. Філософську освіту 
здобув у St. Basil College, Санфорд, США; богословську – у 
Pontificia Universita Gregoriana, Рим, Італія; політологічну – у 
Національному Університеті «Києво-Могилянська академія», 
Київ, Україна. Своє капеланське служіння серед 
військовослужбовців розпочав у 2006 р. в Академії сухопутних 
військ у Львові. Від червня 2014 р. він забезпечує духовну 
підтримку українських військових у зоні АТО, здійснюючи своє 
служіння у підрозділах ЗСУ під Слов’янськом, Краматорськом,  
у Пісках, Дебальце-
вому та Маріуполем 
Донецької області. 
Військовий капелан 
лікує душу вояків 
Словом і вірою, бо 
«тільки любов здатна 
на перемогу!». Його 
книжка «Соняхи» 
присвячена «найкра-
щим в світі захисникам 
найкращої в світі 
вітчизни, друзям і 
бойовим побратимам, 

офіцерам Збройних Сил України з вдячністю за 
роки дружби!». Ця збірка про глибоке і глибоко 
людське, про спільний біль і спільні надії. Ця 
книжечка духовного виміру людського досвіду 
війни є даниною пам’яті. 
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100 років тому отець Михайло Волинець, за 
розпорядженням начальної команди Української 
Галицької Армії (УГА) в Ходорові, вирушив на 
Схід, як капелан. 1918 року в Галичині була 
проголошена Західно-українська народна 
Республіка (ЗУНР). Греко-католицьке духовенство 
на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким 
проявило свою активність, священики як 
добровольці зголошувались до українських 
військових формувань,  а 1січня 1919 року 
Державний секретаріат військових справ видав 
наказ, підписаний полковником Дмитром 
Вітовським, про «Організацію духівництва 
Українського війська» для духовної опіки 
військових. Вищий орган польового духовенства 
Збройних сил Зарядче Преподобництво, очолювало 
корпуси польових духівників. 1919 року Михайло 
Волинець, як капелан був у цей важкий час на Східній Україні. Опинився в „чотирикутнику 
смерті”, сповідав поранених і тих, які вмирали від тифу, котрих було більше, ніж на полі 
бою.  Записи про смерть вносилися у видруковані друкарським методом бланки, які капелан 
повинен заповнювати: порядковий нумер, відділення, звання, ім’я та прізвище, місце і дата 
народження, віровизнання, сімейний стан, цивільне заняття, чи прийняв останні тайни, час 
та місце смерті, дата, місце поховання, причина смерті, свідки смерті або поховання, ім’я і 
прізвище духівника. А ще додатково священик на полях аркуша надписував ім’я родича, 
якому надіслали повідомлення про смерть. 

Нагадуємо, що листопад 1919 року – січень 1920 в історії УГА та армії УНР увійшов 
до історії під назвою періоду „чотирикутника смерті”. Війна українських формацій з 
більшовицькою армією, з білогвардійською і польською – три фронти, а четвертий – 
страшна епідемія тифу. Зрозуміло, що в такій ситуації документи зникали, ворог їх 
знищував, могили зрівнювали з землею, щоб знищити пам'ять про героїчну боротьбу за 
українську державу, щоб позбавити нащадків історії. 

Капелан Михайло Волинець після всіх митарств, повернувся до с. Вовкова (16 км від 
Львова), де від 1937 р. був священиком, пережив ще багато прикростей: криваве 
«визволення» 1939 року, німецьку окупацію 1941 року, польські шовіністичні напади  
1945 р., в яких поранили його дружину Зеновію Величковську-Волинець, смерть трьох 
синів. Довідався, що він у списку для виселення в Сибір, зібрав необхідні речі і покинув с. 
Вовків. У Львові влаштувався столяром на фабриці «Червоний Столяр» по вул. 
Замарстинівській. Дружина Зеновія ліквідувала господарку у с. Вовкові і переїхала до 
Львова. Ні вона, ні Михайло не мали паспортів, бо в селі такі документи не були потрібні, а 
в місті без них не можна було жити.  
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«Церква у с. Вовкові зберігає багато таємниць», – говорив священик Михайло, але я 
дев’ятирічна, була привчена до того, що діти повинні якнайменше знати і питань не 
задають. Але все таємне колись стає відомим і, на щастя, так сталося. Два роки тому 
львівський Музей історії релігії в особі Наталії Матлашенко, розпочав співпрацю з 
художньо-меморіальним музеєм Устияновичів у с. Вовків, керівником якого багато років 
працює Наталія Смоляна. 

В ХХ столітті на парафії у с. Вовкові були непересічні особистості: отці Олександр 
Міський та Михайло Волинець. Наталя Смоляна і о. Терлецький передали до Музею історії 
релігії на тимчасове зберігання та вивчення частину парафіяльного архіву села Вовків – 
книги, документи, фотографії. Ці експонати дуже вразливі до умов зберігання і вимагають 
реставрації. Досліджуючи цей архів Н. Смоляна і Н. Матлашенко натрапили на унікальну 
знахідку. Кілька метричних книг, в яких знайшли два паперові блоки по 13 і 16 аркушів. Це 
метрики про смерть, які не відносилися до вовківської парафії, а пов’язані з  Українською 
Галицькою Армією і стосуються подій 1919–1920 років. Ознайомившись з біографіями 
згаданих священиків, Наталія Смоляна з біографії о. Михайла Волинця вичитала, що він був 
капеланом на Східній Україні, в „чотирикутний смерті”. Місце подій – Поділля, містечко 
Гнівань, двадцять кілометрів від Вінниці. Тут працював шпиталь 3-го корпусу УГА, яким 
командував генерал Антон Кравс. Знайдені записи розміщені в двох блоках за місцем 
захоронень: територія в межах Гнівані у метриках названа як католицький цвинтар у  
с. Витава та цвинтар у с. Грижниці. У знайдених записах про смерть були і рядові, і 
старшини (духівник о. Володимир Ванчицький), вони належали до різних підрозділів: 
артилерії, обозної служби, розвідки, панцерника «Правобережний», серед загиблих були й 
цивільні. В списку переважали особи з Поділля (Тернопільщина) і Галичини, траплялися 
прізвища і з Київщини, Житомирщини, Волині, Полтавщини і навіть з Петрограда. В графі 
«віровизнання» – переважали греко-католики, але були і православні, і римо-католики. 
Зафіксоване прізвище головного лікаря 3-го корпусу УГА – Миколи Терлецького, який 
засвідчував смерть хворих, сам двічі перехворів черевним тифом. В знайдених списках 
вказані також імена духівників, які здійснювали обряд поховань – о. Євген Гаврилюк, 
духівник 3-ї польової дільниці та о. Михайло Юзьвяк, духівник 3-го корпусу.   

Завідувач відділу Музею історії релігії Наталія Матлашенко, аналізуючи  знайдені 
документи, вказує, що 90% рядових і старшин УГА у цей період перехворіли тифом, а на 
теренах центрального українського Поділля було поховано 40000 вояків української армії, 
котрі загинули внаслідок військових дій та епідемій.  

Попри те, що майже не зберіглося подібних документів жертв боїв та захворювань, 
пам’ять про ці події зберегли у родинах загиблих. Так було і в сім’ї капелана 14 бригади ІІІ 
корпусу УГА отця Володимира Ванчицькго, ім’я якого записано у знайдених метриках. 
Понад 50 років тому його діти, таємно (ще за радянської влади), віднайшли могилу батька 
на цвинтарі у Витаві, і там встановили надгробок. Радянська влада нищила всі хрести і 
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могили, щоб в пам’яті нічого не залишилося. У 2017 році правнук о. Володимира вдруге 
відшукав місце поховання (батьки його пригадували лише місцевість), з допомогою 
місцевого краєзнавця – вчителя історії Олександра Коваля. Ця могила – єдине опізнане 
поховання. Зі слів Олександра Івановича, місцеві люди зберігають пам'ять про 600 
військових поховань цього періоду у Гнівані. Знахідка керівника музею у с. Вовків п. Наталі 
Смоляної, опрацьована Наталею Матлашенко, повертає історичну пам'ять 156 осіб, які 
воювали в УГА,  здобували незалежність України 1919 року і загинули від куль ворога або 
страхітливої епідемії тифу.  

Завдяки далекоглядності капелана Михайла Волинця, збережені ним  записи є 
документальним підтвердженням великої кількості жертв війни 1919–1920 років. 

З метою відновлення могил вояків УГА, котрі 100 років тому віддали своє життя за 
визволення рідної землі від окупантів, історик Олександр Коваль використає віднайдені і 
опрацьовані (Наталією Смоляною і Наталією Матлашенко) матеріали для створення 
пантеону загиблих воїнів Української Галицької Армії. Це надзвийчана знахідка, бо жертв 
було дуже багато, а доказів і документального підтвердження того трагічного періоду 
майже немає. Всі згадки про боротьбу УГА за незалежність прицільно замовчувалися і 
знищувалися. 
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В.Г. ОРЕЛ 
 

ПАМ’ЯТІ ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ КУЗМЕНКО 
 

Олена Леонідівна Кузменко народилася 9 березня 
1940 р. в м. Донецьку в сім’ї лікарів: батько Леонід 
Миколайович Кузменко, лікар-хірург, у 1939–1941 рр. 
працював директором Донецької клінічної лікарні, мати 
Єлизавета Олександрівна – лікар акушер-гінеколог. З 
початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. батько 
організував і був керівником евакогоспіталю № 3443, 
згодом був головним хірургом окремого евакогоспіталю 
Донецької області. Під час війни батько працював 
головним хірургом евакогоспіталів Оренбурзької області 
(1942–1944). У 1944 р. МОЗ СРСР призначив Л.М. 
Кузьменка директором Донецького медичного інституту 
та завідувачем кафедри факультетської хірургії. У 1947 р. 
Олена Кузменко розпочала навчання в середній школі. У 

1947 р. батько Л.М. Кузменко захистив докторську дисертацію, а в 1948 р. отримав 
вчене звання професора. З 15 листопада 1951 р. проф. Л.М. Кузменко був призначений 
директором Львівського державного медичного інституту, і сім’я переїхала до Львова. 

Олена Кузменко навчалася в СШ № 21 м. Львова і в 1957 р. закінчила цю школу  і 
в тому ж році поступила на лікувальний факультет ЛДМІ. 

Із спогадів однокурсників та вчителів, викладачів ЛДМІ Олена Леонідівна була 
скромною, витриманою та ввічливою студенткою, доброзичливою до оточуючих, до 
своїх однокурсників. Після закінчення ЛДМІ з відзнакою у 1963 р. разом із своїм 
чоловіком (однокурсником) Владиславом Сергійовичем Барановим, який серйозно 
вивчав генетику під керівництвом проф. А.П. Дибана (1922–2013) переїхала до 
Ленінграду (Санкт-Петербург). Олена Леонідівна вибрала своєю спеціальністю 
гематологію, закінчила ординатуру з гематології і працювала в Санкт-Петербурзькому 
науково-дослідному інституті гематології та трансфузіології. Захистила кандидатську 
дисертацію. В інституті працювала вченим секретарем (з 1979 р.). Була автором понад 
40 наукових праць. 
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Інститут, який був заснований в 1932 р. є провідним науковим центром 
гематологічної та трансфузійної служби, відомий своїми новаторськими методами 
консервування крові, розробками трансфузійних препаратів (в т. ч. «штучної крові»), 
удосконалення діагностики та лікування системних хвороб крові. Директор інституту в 
своїх спогадах про О.Л. Кузменко згадав колегу як коректну, інтелігентну, але в той же 
час принципову, вимогливу людину. Олена Леонідівна користувалася повагою своїх 
інститутських колег. 

Чоловік Олени – Владислав Сергійович, д. мед. н., професор, академік РАМН, 
член ради директорів Європейської асоціації генетиків, експерт ВООЗ. 

Діти Олени Леонідівни і Владислава Сергійовича продовжили традиції своїх 
батьків. Донька Олена Владиславівна – д. мед. н., професор генетики, президент 
Європейського інституту персоналізованої медицини і здоров’я, експерт ЄС «Геноміка, 
науки про життя й біотехнологію для здоров’я і персоналізованої медицини». Разом із 
сім’єю проживає у Франції. Син Владислав Владиславович – кандидат медичних наук, 
генеральний директор Міжнародного медичного центру «СОГАЗ». 

Упродовж всього життя Олена Леонідівна Кузменко з вдячністю та любов’ю 
згадувала свою «Alma mater», де пройшли її найкращі роки, становлення професійної 
майстерності, любові до праці, прихильності та душевного відношення до пацієнтів. 
Завжди прагнула приїхати до Львова, зустрітися зі своїми колегами. Брала участь у всіх 
зустрічах, цікавилася життям своїх колег. 

В останні роки Олена Леонідівна тяжко хворіла. 
На жаль, життєва дорога Олени Леонідівни перервалася 31 серпня 2019 року на 80 

році життя. 
Залишилася в нашій пам’яті як дорога і світла людина, яка подарувала нам всім 

свою любов. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, Г.В. ЛАВРИК 

 
Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

І ВЧЕНИХ 
 
1 грудня 195 poків від дня народження Адальберта Духека, чеського лікаря. У 1848 р. 

закінчив медичний факультет Празького університету. У 1848–1855 рр. працював лікарем 
Празької психіатричної лікарні, асистентом кафедри внутрішніх хвороб, патологічної анатомії 
та медичної хімії Празького університету 1855–1856 рр. – професор, керівник кафедри 
спеціальної патології і терапії Львівського університету; у 1856–1858 рр. – професор кафедри 
внутрішніх хвороб Гейдельберзького університету; у 1856–1882 рр. – професор кафедри 
внутрішніх хвороб Віденського університету. Наукові дослідження пов’язані з 
патологоанатомічними змінами при різних захворюваннях, з питаннями діагностики та 
лікування захворювань органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, сечової системи, 
питаннями фармакотерапії. Автор низки наукових праць, в т. ч. розділів в підручниках із 
внутрішніх і хірургічних хвороб. Помер 2 березня 1882 р. на 58 році життя. Бюст А. Духека 
встановлений в будівлі головного корпусу Віденського університету. 

2 грудня 160 років від дня народження Людвига Кнора, німецького хіміка-органіка. 
Народився в Мюнхені. Від 1878 р. навчався в Мюнхенському, Гейдельберзькому, 
Ерлангенському, Вюрцбурзькому університетах. Від 1885 р. працював в Ерлангенському, 
згодом – у Вюрцбурзькому університетах; від 1889 р. – професор Енського університету. У 
1883 р. відкрив і вивчив клас піразолів, здійснив синтез антипірину. У 1884 р. розробив метод 
отримання пірролів конденсацією α-амінокетонів з кетонами. У 1889 р. синтезував морфолін, 
вивчив будову алкалоїдів – кодеїну, морфіну, тебаїну. Вивчав кетоєнольну таутомерію. У 1911 
р. виділив десмотропні форми цієї сполуки. У 1915–1916 рр. був президентом Німецького 
хімічного товариства. Помер 4 червня 1921 р. на 62 році життя. 

5 грудня 155 років від дня народження Вінцента Йозефа Арнольда, польського 
інфекціоніста. Народився в Оломоуці (Чехія). У 1890 р. закінчив медичний факультет 
Краківського університету. У 1892–1894 рр. працював асистентом клініки внутрішніх хвороб і 
Львівського загального госпіталю, у 1894–1897 рр. – заступник головного лікаря інфекційного 
відділення, у 1897–1926 рр. – головний лікар інфекційної клініки Львівського університету і 
Львівського загального госпіталю. Наукові дослідження присвячені діагностиці, клініці та 
лікуванню інфекційних хвороб. Автор близько ЗО наукових праць. У 1922 р. був обраний 
членом-кореспондентом Польської АМН, в 1930 р. обраний членом-кореспондентом 
Краківської АН. Помер у Львові в 1942 р. на 78 році життя. 

6 грудня 155 років від дня народження Пенчо Николова Райкова, болгарського хіміка. 
Народився в Трявні. У1888 р. закінчив Лейпцигський університет, у 1889 р. заснував відділення 
хімії при Вищому училищі в Софії, перетвореному у 1904 р. в Софійський університет, в якому 
викладав до 1935 р. Від 1893 р. – професор училища, в 1908–1909 р. – ректор Софійського 
університету. Один із засновників хімічної науки в Болгарії. В 1900 р. – академік Болгарської 
АН. Наукові роботи присвячені вивченню окислювальних процесів, механізмам асиміляції. 
Розпрацьовував методи аналізу ліків, препаратів, харчових продуктів. Один із засновників і 
голова (1901–1903, 1907–1908, 1910–1914) Болгарського хімічного товариства. У 1914–1920 р. –
Голова природничо-математичного відділення Болгарської АН. Помер 24 червня 1940 р. на 76 
році життя. 

6 грудня 90 років від дня народження Казімєжа Міколая Імєлінського, польського 
лікаря-сексопатолога. У 1963 р. отримав диплом спеціаліста-сексопатолога Варшавської 
академії післядипломної освіти. У 1973–1981 рр. – організатор і керівник Інституту сексології 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 94 (160). 2019 
 
 
 

93 

Краківської медичної академії, у 1981–1999 рр. – керівник Інституту сексології і сексопатології 
Варшавського центру психосоматики, сексології і загальної патології. У 1971 р. отримав вчене 
звання доцента, у 1981 р. – вчене звання професора. Президент ПАМ, Польської академії 
сексології, Президент Академії медицини імені Альберта Швейцера. Наукові дослідження 
пов’язані з проблемами сексології та сексопатології. Автор понад 260 наукових і науково-
популярних праць, в т. ч. 70 книг. У 1998 р. був обраний доктором Honoris causa Львівського 
медичного університету. Помер 16 липня 2010 р. на 81 році життя. 

7 грудня 155 років від дня народження Здзіслава Дмоховського, польського 
патологоанатома. У 1889 р. закінчив медичний факультет Варшавського університету. У 1889–
1898 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Варшавського університету, у 1898–1909 рр. 
– доцент кафедри, у 1909–1910 рр. – керівник кафедри, у 1911 р. – стажування з ларингології в 
Берліні, Мюнхені, Парижі. У 1911–1912 рр. – приватна ларингологічна практика у Варшаві. У 
1912–1914 рр., 1917–1918 рр. – керівник кафедри патологічної анатомії Львівського 
університету. У 1919–1921 рр. керівник санітарної ради Міністерства оборони Польщі, у 1921–
1923 рр. – керівник відділення патологічної анатомії Міністерства оборони Польщі. У 1898 р. – 
доцент, у 1912 р. – професор. Засновник Варшавського наукового товариства (1907), Президент 
Варшавського лікарського товариства (1920–1922), Бригадний генерал Польської Армії (1923). 
Співзасновник журналу «Lekarz Wojskowy». Автор низки наукових праць, в т. ч. підручника з 
патологічної анатомії в 2 т. Підготував 1 професора. Помер 6 січня 1924 р. на 60 році життя. 

12 грудня 245 років від дня народження Вільяма Генрі, англійського хіміка. Народився в 
Манчестері. Навчався в Едінбурзькому університеті (1795–1796, 1805–1807). Від 1796 р. 
працював на хімічній фабриці в Манчестері. Основні роботи присвячені дослідженню газів. 
Розпрацював методи аналізу сумішей різних газів, отриманих із вугілля. Відкрив у 1808 р. 
залежність розчинності газів від температури (закон Генрі). Висунув теорію інфекційних 
хвороб, згідно з якою хвороби розповсюджуються термічно нестійкими хімічними сполуками. 
Під час епідемії холери у 1831 р. запропонував дезінфікувати одяг нагріванням. Автор 
популярного в Англії підручника з хімії «Елементи» (1801), який витримав 11 перевидань. 
Помер 2 вересня 1836 р. на 62 році життя. 

12 грудня 125 років від дня народження Ксенофонта Олександровича Кочешкова, 
російського хіміка-органіка. Народився в Москві. У 1922 р. закінчив Московський університет. 
Від 1923 р. викладав у Московському університеті (від 1935 – професор). Від 1951 р. працював 
у Фізико-хімічному інституті ім.. Л.Я. Карпова. Наукові дослідження присвячені хімії 
металоорганічних сполук. У 1928 р. вперше отримав метилтрибромстаннат. У 1929 р. розробив 
синтез змішаних оловоорганічних сполук. У 1930 р. разом з О.М. Несмеяновим відкрив спосіб 
отримання оловоорганічних сполук через ртутьорганічні сполуки. У 1934 р. отримав 
триарілгалогенстаннан, що виявився сильним фунгіцидом. Разом з О.М. Несмеяновим в 1935–
1948 рр. застосував діазометод для отримання органічних сполук олова свинцю, сурми та інших 
металів. Синтезував в 1944 р. органічні сполуки трьох- і п’ятивалентної сурми з любим числом 
арільних радикалів. Розробив методи синтезу амінів, меркаптанів та інших сполук за 
допомогою металоорганічних сполук. Редактор разом з О.М. Несмеяновим серійних видань 
«Синтетические методы в области металлоорганических соединений» (1945–1950) та «Методы 
элементоорганической химии» (1963–1976). Від 1968 р. академік АН СРСР. У 1974 р. 
присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. У 1948, 1976 рр. був лауреатом Державної премії 
СРСР. Помер 15 січня 1978 р. на 84 році життя. 

14 грудня 185 років від дня народження Ернста Ректоржика, польського анатома. У 
1858 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. У 1861–1863 рр. – професор 
кафедри анатомії Віденського університету, в 1863–1874 рр. – професор, керівник кафедри 
анатомії Львівського університету. Автор низки праць, присвячених проблемам анатомії. 
Подальша доля невідома. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 94 (160). 2019 
 
 
 

94 

14 грудня 105 років від дня народження Сола Спігелмана, американського мікробіолога, 
молекулярного біолога. Народився в Нью-Йорку. У 1945 р. закінчив Колумбійський 
університет в Нью-Йорку. У 1945–1948 рр. працював на кафедрі мікробіології Університету 
Дж. Вашингтона в Сент-Луїсі, в 1949–1968 рр. – професор мікробіології Іллінойського 
університету в Урбані; від 1969 р. – директор Інституту ракових досліджень і професор 
генетики людини Колумбійського університету. Основні наукові дослідження присвячені 
вивченню біосинтезу білка і нуклеїнових кислот. Від 1961 р. працював над створенням 
молекулярної моделі передачі генетичної інформації всередині клітини. Застосовуючи метод 
гібридизації нуклеїнових кислот і хроматографію з використанням двох позначок, виявив 
закономірності переносу генетичної інформації на рівні трансляції. Одним із перших вивчив 
можливість синтезу біологічно активних нуклеїнових кислот за допомогою високо очищеного 
фермента. Синтезував фермент галактозидазу. Значний внесок зробив у вивчення онковірусів. 
Був членом Національної АН СІЛА, а також членом низки зарубіжних АН. Помер 20 січня  
1983 р. на 69 році життя. 

17 грудня 195 років від дня народження Душана Лямбля, чеського анатома і терапевта. 
У 1849 р. закінчив медичний факультет Празького університету. Від 1856 р. – приват-доцент 
кафедри патологічної анатомії Празького університету. Організував приватні курси нормальної 
і патологічної гістології, які відвідували лікарі Праги. Познайомився з російськими лікарями і 
оволодів російською мовою. У 1860 р. був обраний професором кафедри нормальної анатомії 
Харківського університету. Прийняв російське громадянство. У 1867 р. очолив кафедру 
патологічної анатомії. У 1871 р. університет обрав Д. Лямбля доктором Honoris causa. В 1871 р. 
очолив кафедру терапії Варшавського університету. Був обраний віце-президентом і 
президентом Харківського медичного товариства. Автор понад 100 праць, присвячених різним 
галузям природознавства, географії, етнографії, культури, мовам слов’янських народів, 
нормальної та патологічної анатомії, гістології, паразитології та терапії. Першим описав колові 
волокна циліарного м’яза ока. Описав новий вид паразита – джгутикові найпростіші, які в його 
честь були названі Lamblia intestinalis. Займався проблемою спонділолістеза. За монографію 
«Самовывых позвоночника» Військово-медична академія нагородила його в 1893 р. премією 
імені П.А. Загорського. Помер 25 лютого 1895 р. на 71 році життя.  

20 грудня 185 років від дня народження Кароя Тана, угорського хіміка. Народився в 
Бечеї. У 1858 р. закінчив Віденський університет. У 1860 р. працював професором 
Будапештського університету. Роботи вченого присвячені проблемам неорганічної, фізичної і 
аналітичної хімії. В 1865 р. при вимірюванні щільності парів хлориду амонію встановив його 
термічну дисоціацію. У 1867 р. отримав сіркооксид вуглецю при взаємодії парів сірки з 
оксидом вуглецю. Створив школу угорських хіміків. У 1870 р. – академік Угорської АН. У 
1872–1880 рр. – президент Угорського природничо-наукового товариства. Помер 5 липня  
1908 р. на 74 році життя. 

20 грудня 135 poків від дня народження Юзефа Алексевича, польського хірурга-
ортопеда. Народився в м. Самбір (тепер Львівська обл.). Закінчив Симбірську гімназію, 
науковий заклад Св. Юзефа в Бойкові та матуру III гімназії ім. Яна Собеського в Кракові (1905). 
У 1912 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. У 1908–1909 рр. – служба в 
австрійському війську. В 1911–1914 рр. працював асистентом Я. Ридигера у Львівському 
університеті. В 1914–1916 рр. – батальйонний лікар 36 полку Коломийської Крайової оборони, 
брав участь в бойових діях під Чернівцями, другій битві під Львовом, Галичем. У 1916–1918 рр. 
в чині поручника виконував функції ординатора хірургічного відділу 307 госпіталю (м. Львів). 
Службу в австрійській армії закінчив у чині капітана. У 1918 р. – старший ординатор 1-го 
госпіталю польських військ у Львові; у 1919 р. організував хірургічно-ортопедичний госпіталь 
у Будинку інвалідів. У 1921–1925 рр. стажувався у Відні. Звільнений зі служби у 1929 р. в чині 
майора. З початком II Світової війни – організатор і керівник Іваніцької стрілецької дружини, 
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комендант 604-го військового госпіталю у Львові. Заарештований гестапо у 1941 р. У 1942 р. 
вступив до АК. У 1947 р. заарештований і ув’язнений в Жешуві. У 1952 р. знову очолив 
санаторій. Нагороджений орденами. Помер 26 листопада 1957 р. на 73 році життя. 

21 грудня 160 років від дня народження Петра Миколайовича Діатропова, російського 
мікробіолога і гігієніста. У 1887 р. закінчив Московський університет. У 1887–1889 рр. 
працював санітарним лікарем Єлізаветоградського повіту. У 1892–1907 рр. – завідувач першої в 
Росії Одеської бактеріологічної станції. Організував в Одесі виробництво протидифтерійної та 
інших сироваток. У 1907–1910 рр. брав участь у боротьбі з холерою в Поволжі. Вивчав 
холерний і холероподібний вібріон. Доказав, що холерні вібріони різного походження мають 
неоднакову патогенність. Займався проблемою санітарної бактеріології, вивченням 
епідеміології чуми. В 1917–1925 р. – професор Московського вищих жіночих курсів, пізніше – 
2-го Московського університету. Від 1928 р. працював у Наркомздоров’ї СРСР, був також 
директором Інституту експериментальної терапії і контролю сироватки і вакцин 
Наркомздоров’я СРСР. Помер вчений 12 лютого 1934 р. на 75 році життя. 

21 грудня 115 років від дня народження Віталія Сергійовича Ільїна. Народився в  
м. Джамбай КазРСР. У 1926 р. закінчив 1-й Ленінградський медичний інститут. У 1933– 
1939 рр. працював в лабораторії фізіологічної хімії Державного природничонаукового 
інституту ім. П.Ф. Лесгафта і в Ленінградському інституті переливання крові. У 1946–1952 рр. 
завідував кафедрами біохімії Душанбінського медичного інституту і Ленінградського 
медичного стоматологічного інституту. Від 1952 р. – завідувач відділу біохімії інституту 
експериментальної медицини АМН СРСР, одночасно – завідувач кафедри біохімії 
Ленінградського інституту удосконалення лікарів. Основний напрямок наукових досліджень –
вивчення механізмів гормональної і нервової регуляції енергетичного обміну в тканинах та 
причин її порушення при патологічних станах. Встановив вплив гормонів на конформацію 
ферментативних білків. Вперше виділив фермент фібриногеназу. Запропонував теорію 
унітарної дії інсуліну на обмін речовин і сформував уявлення про виникнення нервових та 
вторинних порушень при цукровому діабеті. Розвинув уявлення про збереження детермінованої 
«генетичної пам’яті» до сприйняття нервових імпульсів денервованою тканиною і втратою цієї 
пам’яті клітинами пухлин. У 1966 р. був обраний академіком АМН СРСР. Помер 27 березня 
1976 р. на 72 році життя. 

23 грудня 190 років від дня народження Поля Шютценберга (Шютценберже), 
французького хіміка. Народився у Страсбурзі. У 1855 р. закінчив Страсбурзький університет, 
отримав диплом доктора медицини. Досліджував хімію високомолекулярних сполук, біохімію 
фарбників. Виділив ксантопурпурин, псевдопурпурин, кармінову кислоту. Відкрив карбонільні 
сполуки платини. Отримав ціангідриди глюкози і левульози, гідролізував їх до кислот і тим 
самим створив метод доказу структури цукрів. У 1869 р. отримав ацетилцелюлозу дією 
оцтового ангідриду (при 180°С) на целюлозу. У 1875 р. сформулював уреїдну теорію будови 
білків. Був Президентом Французького медичного товариства у 1871, 1872, 1885 рр. Від 1888 р. 
– член Паризької АН. Помер 26 червня 1897 р. на 68 році життя. 

25 грудня 160 років від дня народження Жоржа Деніже, французького хіміка. Народився 
в Бордо. У 1889 р. закінчив університет в Бордо. Удосконалювався в галузі хімії в Парижі. В 
1898–1930 рр. – професор університету в Бордо. Наукові роботи відносяться до аналітичної 
хімії. У 1898 р. запропонував реактив (розчин сульфату ртуті в розчині сірчаної кислоти), який 
при нагріванні з третинними спиртами утворює жовтий та червоний осад (реактив Деніже) і тим 
самим підтверджує наявність спиртів. Розпрацював аналітичні реакції, що застосовані на 
перетворенні органічних сполук з різними функціональними групами в альдегіди або кетони. 
Зробив великий внесок у створення мікрохімічних методів визначення фосфатів і арсенатів. В 
1937 р. обраний членом-кореспондентом Паризької АН. Помер 20 лютого 1951 р. на 92 році 
життя. 
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26 грудня 100 років від дня народження Івана Васильовича Мартинова, російського 
хіміка-органіка. У 1938–1958 рр. служив в лавах Червоної (Радянської) Армії. У 1951 р. 
закінчив Військову академію хімічного захисту. У 1958–1978 рр. працював в НДІ органічної 
хімії і технології. Від 1978 р. – директор Інституту фізіологічно активних речовин АН СРСР. 
Від 1981 р. – член-кореспондент АН СРСР. Основні роботи – в галузі синтезу органічної хімії. 
Від 1952 р. проводив дослідження із створення методів синтезу та вивчення властивостей фтор- 
і фосфорорганічних сполук. У 1963 р. створив спосіб синтезу α-нітрокарбонових кислот, а-
амінокислот та їх похідних галогеннітроалканів і галогеннітрозоалканів. Синтезував понад 100 
фосфорильованих оксимів. У 1967–1981 рр. проводив рефрактометричні дослідження хімічних 
сп|лук. У 1972 р. за наукові досягнення отримав Ленінську премію. У 1974 р. йому було 
присвоєно звання Героя Соціалістичної праці.  

27 грудня 150 років від дня народження Пауля Альвіна Митташа, німецького фізико-
хіміка. Народився в Гроссдезе. У 1901 р. закінчив Лейпцизький університет (доктор філософії). 
Працював асистентом у В.Ф. Оствальда, М. Боденштейна в 1904–1933 рр. – на Баденській 
аніліновій та содовій фабриці в Людвигсфахені та Оппау. Основні роботи присвячені вивченню 
каталізу. У 1906–1909 рр. виявив активуючу дію домішок до твердих каталізаторів. У 1909 р. 
запропонував в якості каталізатора синтезу аміаку залізо, активоване домішками і на такому 
змішаному каталізаторі вперше здійснив синтез аміаку. У 1912 р. відкрив декілька груп 
змішаних аміачних каталізаторів, на основі яких в Оппау був побудований у 1913 р. перший 
завод із синтезу аміаку. У 1912–1930 рр. розвинув вчення про змішані каталізатори. Помер 4 
червня 1953 р. на 84 році життя. 
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Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ,  
Ю.М. ПАНИШКО, О.І. БУМБАР 

 
ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЕНГЕЛЬГАРДТ 

До 125-річчя від дня народження 
 

Сім’я Енгельгардтів жила в Ярославлі. 
Батько, Олександр Володимирович, нащадок 
дворянського роду Енгельгардтів, очолював 
відділення акушерства і гінекології в Ярославській 
губернській земській лікарні. Мати, Віра Василівна, 
освічена людина, організувала на громадських 
засадах спецшколу  іноземних мов. 

Володимир Олександрович Енгельгардт 
народився З грудня 1894 р. в Москві в той час, коли 
його батько удосконалювався в московських 
клініках. Але в 1895 р. сім’я повернулася в 
Ярославль. Володя Енгельгардт закінчив 6 класів 
Царськосельської приватної школи і в 1911 р. був 
переведений в Ярославську губернську гімназію, 
яку закінчив із срібною медаллю. В школі Володю 
цікавили хімія, електротехніка. Після закінчення 
школи подав документи на електротехнічне 

відділення Петербурзького політехнічного інституту, але не пройшов конкурс атестатів і 
поступив на математичний факультет Московського університету. Через декілька місяців 
перейшов на хімічний факультет і нарешті зупинив свій вибір на медичному факультеті. У 
1916–1917 рр. працював в університеті Шанявського, на V курсі завідував лабораторією 
московської пастерівської станції. Під час канікул працював в Ярославській губернській 
земській лікарні в прозекторській лікаря М.І. Панова. У 1919 р. закінчив Московський 
університет і упродовж 2 років працював лікарем евакопункту Південного фронту, 
головним лікарем госпіталю, начальником санітарної частини 2-ї кінної армії. 

Від 1921 р. почалася наукова кар’єра Володимира Олександровича. В 1921–1928 рр. 
він працював науковим співробітником Біохімічного інституту Наркомздоров’я РРФСР, 
директором якого був Олексій Миколайович Бах (1857–1946), видатний хімік, відомий 
своїми роботами в галузі ферментативних механізмів біологічного окислення. У 1923 р. 
В.О. Енгельгардт разом з О.М. Бахом показав, що білки, «посаджені» на нерозчинні носії 
мають здатність взаємодіяти з іншими хімічними речовинами. У 1923–1927 рр. роботи, 
виконані частково з О.М. Бахом, присвячені імунохімії ферментів і мікрометодам їх 
визначення. У 1926 р. В.О. Енгельгардт почав вивчати зв’язок перетворень фосфорної 
кислоти з аеробним і анаеробним обміном клітин. Ці дослідження мали великий вплив на 
розвиток динамічної та функціональної біохімії. У 1923–1927 рр. вчений надрукував роботи 
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про антиферменти, що з’являються в сироватці крові тварин після введення фенолази та 
інвертази. Досліджував інантигенні властивості гемоглобіну. 

У 1927 р. декілька місяців удосконалював свої знання в Берліні, в лабораторії Пітера 
Рона. Після захисту докторської дисертації В.О. Енгельгардт в 1929–1931 рр. працював 
професором, завідувачем кафедри біохімії медичного факультету Казанського університету 
та Казанського медичного інституту. В працях 1930–1934 рр. сформулював біологічне 
значення анаеробних та аеробних перетворень, ролі та участі в них фосфорної кислоти. В 
1933–1940 рр. вчений працював в Ленінградському університеті. У 1936 р. вчений висловив 
думку про роль фосфорних сполук в реакціях конденсації, в синтезі вуглецевого скелету 
вуглеводів, в фотосинтезі. Підкреслював, що біологічний результат гліколізу та дихання 
пов’язані з утворенням багатих енергією фосфорних сполук, а саме, аденозинтрифосфата 
(АТФ). У 1939 р. разом з М.М. Любімовою встановив, що очищений міозин, що складає 
основу скорочувального білка м’язів, має властивості ферменту аденозинтрифосфатази. Цей 
напрямок досліджень, що був названий В.О. Енгельгардтом «механохімією м’язу» був 
визнаний вченими всього світу. В 1936–1959 рр. В.О. Енгельгардт був професором 
Московського університету і одночасно –завідувачем лабораторії біохімії тваринної клітини 
Інституту біохімії, завідувачем лабораторії біохімії тваринної клітини Інституту фізіології 
ім І.П. Павлова АН СРСР (Ленінград, 1944–1950), завідувачем відділу біохімії Інституту 
експериментальної медицини АМН СРСР (Ленінград, 1945–1952). 

В 1943 р. В.О. Енгельгардт разом з М.М. Любімовою отримали Сталінську премію  
І ст. за дослідження в галузі діяльності м’язів, що були надруковані в роботі 
«Ферментативные свойства миозина и механохимия мышц» (1942). У 1944 р. В.О. 
Енгельгардт обраний дійсним членом АМН СРСР, в 1946 р. – членом-кореспондентом АН 
СРСР; в 1953 р. – академіком АН СРСР, а в 1955–1959 рр. працював академіком-секретарем 
Відділення біологічних наук, був Головою Наукової ради з проблем молекулярної біології 
при Президії АН СРСР. 

У 1959 р. В.О. Енгельгардт організував і був директором Інституту молекулярної 
біології АН СРСР. 

Досліджуючи гліколіз зробив висновок, що можливо пряме окислювальне 
перетворення фосфоглюкози через фосфоглюконову кислоту і фосфопентозу, що дало 
пояснення утворенню в організмі пентози. Використання фосфорного залишку АТФ для 
фосфорилювання глюкозо-6-фосфату контролюється станом окислювально-відновних 
систем організму. Починаючи від 1960 р. вчений вивчав структуру і функції нуклеїнових 
кислот і ферментів біосинтезу білків. За його ініціативою і при безпосередній участі наукові 
центри СРСР, НДР, ЧССР, ПНР в 1970 р. здійснили проект «Обратная транскриптаза 
(Ревертаза)». 

Праці В.О. Енгельгардта із обміну еритроцитів лягли в основу теорії та практики 
консервування крові; праці по співвідношенню дихання і бродіння знайшли застосування в 
мікробіології, в промисловості, в медичній практиці. Велике значення мали праці В.О. 
Енгельгардта з біохімії та технології створення вітамінів. Праці вченого були відзначені 
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низкою нагород: у 1968 р. він отримав Велику золоту медаль імені М.В. Ломоносова АН 
СРСР, в 1969 р. йому присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці, а 1970 р, – присуджена 
Державна премія СРСР за керівництво циклом робіт по здійсненню наукової програми 
«Обратная транскриптаза (Ревертаза)», присвяченій ферментативному синтезу структурних 
генів. Вчений був нагороджений низкою орденів та медалями СРСР. 

Праці В.О. Енгельгардта принесли йому світову славу. Він був членом Лондонського 
Королівського товариства, Американської академії наук і мистецтв (1961), Американського 
біохімічного товариства (1961), Болгарської АН (1974), АН НДР, Едінбурзького 
королівського товариства, Індійського національного наукового товариства, Індійського 
товариства фізіологів, Академії природничих наук «Леопольдіна», почесним доктором 
багатьох наукових центрів. Він був представником СРСР і віце-президентом Міжнародної 
ради наукових союзів при ЮНЕСКО, редактором відповідних редакційних відділів всіх 
видань «БМЭ», засновником і головним редактором журналу «Молекулярная биология». 

Помер 10 липня 1984 р. на 90 році життя. 
У 1988 р. Інституту молекулярної біології, який В.О. Енгельгардт очолював від  

1959 р. до самої смерті, присвоєно його ім’я. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ ДЕБОВ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Сергій Сергійович Дебов народився 7 грудня 

1919 р. в Москві. Після закінчення середньої школи 
поступив на навчання в 1-й Московський медичний 
інститут в 1938 р., але з початком німецько-радянської 
війни у 1941 р. був переведений на військовий 
факультет 2-го Московського медичного інституту. В 
1942 р. отримав диплом військового лікаря і був 
направлений в Червону Армію, де став командиром 
медико-санітарного взводу, а в подальшому – старшим 
лікарем бригади (8-а легка самохідно-артилерійська 
Ченстохівська Червонопрапорна бригада 5-ї гвар-
дійської армії), а з березня 1945 р. – 52-ї армії 1-го 
Українського фронту.  

У 1946–1947 рр. – начальник відділу розподілу 
кадрів МОЗ РРФСР. В 1947 р. С.С. Дебов поступив в ординатуру з біохімії в 
Московський науково-дослідний онкологічний інститут імені П.А. Герцена. Згодом С.С. 
Дебов став старшим науковим працівником біохімічної лабораторії Центрального 
онкологічного інституту ім. П. А. Герцена. Від 1950 р. С.С. Дебов працював у науково-
дослідній лабораторії при мавзолеї В. І. Леніна: старший науковий працівник, завідувач 
відділення, завідувач хімічного відділу, заступник директора з наукової частини, з  
1967 р. по 1995 р. – директор.  

Водночас, в 1954–1960 рр. працював асистентом кафедри біохїімії 1-го 
Московського медичного інституту, в 1960–1967 рр. – доцент цієї ж кафедри, в 1967–
1974 рр. – професор кафедри, в  1974–1981 рр. – керівник Лабораторії ензимології АМН 
СРСР, в 1981–1983 рр. – директор НДІ медичної ензимології АМН СРСР. У 1971 р. був 
обраний академіком АМН СРСР, в 1976 р. був обраний академіком-секретарем 
Відділення медикобіологічних наук АМН СРСР. 

В 1977–1987 рр. С. С. Дебов займав посаду віце-президента АМН СРСР. 
С.С. Дебов був одним із провідних російських біохіміків 50-х – середини 90-х 

років ХХ століття, автором пріоритетних наукових досліджень. 
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Вчений опублікував близько 120 наукових праць, присвячених проблемам обміну 
нуклеїнових кислот і білків у нормальних і пухлинних тканинах. Ним були виділені 
фракції залишкових білків ядерних оболонок клітин і разом з Л.О. Зільбером (1894–
1966) і Б.І. 3барським (1885–1954) встановили специфічний білковий антиген в 
первинних пухлинах печінки. В дослідженнях, присвячених обміну нуклеотидів, С.С. 
Дебов виявив низку закономірностей, що мають значення для розуміння контрольних 
механізмів синтезу ДНК і РНК, та отримав нові дані про роль 
полінуклеотидфосфорилази в обміні РНК і білка у мікробів, а також описав деякі 
особливості активності геному в пухлинних і нормальних клітинах на РНК-
полімеразному рівні.  

Під керівництвом С.С. Дебова було захищено понад 20 дисертацій, в т. ч. 6 
докторських. 

С.С. Дебов був віце-президентом Всесоюзного біохімічного товариства, головним 
редактором журналу «Вопросы медицинской химии», членом редколегії міжнародного 
журналу «Molecular and Cellular Biochemistry», редактором редакційного відділу 
«Біохімія» в 3-му вид. «БМЭ». При житті вчений був нагороджений: Ленінська премія 
(1978), Герой Соціалістичної Праці (1979), Герой Праці В’єтнаму, лауреат премії ім. М.І. 
Пирогова РАМН (1994), лауреат державної премії УРСР (1982). Вчений отримав три 
ордени Леніна, орден Вітчизняної війни І ст., два ордени Трудового Червоного Прапора, 
орден Червоної Зірки (1944), орден Кирила і Мефодія I ст. (НРБ), орден Праці I ст. 
(ДРВ) 

Помер вчений 13 червня 1995 р. на 76 році життя. 
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О.І. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВІЛЬЯМ НАНН ЛІПСКОМБ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Вільям Нанн Ліпскомб народився 9 

грудня 1919 р. у Клівленді (штат Огайо) в 
сім’ї Едни (Портер) і Вільяма Н. 
Ліпскомба. У 1920 р. сім’я переїхала в 
Лексінгтон (штат Кентуккі). Після 
закінчення середньої школи Вільям 
поступив у Кентуккський університет і в 
1941 р. отримав ступінь бакалавра 
природничих наук з хімії. Восени він 
розпочав навчання з фізики в аспірантурі 
Каліфорнійського технологічного інсти-
туту. Пізніше В.Н. Ліпскомб пройшов курс 
фізики середньої школи і посів перше 
місце в державному конкурсі з цього 
предмету. Він також дуже зацікавився 
спеціальною теорією відносності. 

Під впливом професора Лайнуса 
Карла Полінга (1901–1994) через рік 
Вільям Нанн Ліпскомб повернувся до 

вивчення фізичної хімії. В 1942–1945 рр. В.Н. Ліпскомб виконував роботи для 
Управління наукових досліджень і розвитку США. Повернувшись після війни в 
Каліфорнійський технологічний інститут він отримав докторський ступінь (1945) за 
дисертацію про рентгенівську кристалографію і вивчення дифракції електронів 
органічними сполуками. Отримав посаду асистент-професора фізичної хімії в 
Міннесотському університеті, де в 1950 р. став ад’юнкт-професором, а в 1954 р. – 
повним професором. 

У 1959 р. В.Н. Ліпскомб перейшов у Гарвардський університет на професорську 
посаду і в 1962–1965 рр. очолював хімічний факультет, а з 1971 р. – професор хімії в 
Гарварді. 

Ще працюючи в Калтехі вчений зацікавився дослідженням сполук, що містять 
зв’язки бор-водень. Розвинув уявлення про двоелектронні трицентрові зв’язки і 
розпрацював теорію будови різних гідридів бору, карборанів, гетерокарборанів, в 
основу якої покладені принципи, що визначають способи сполуки фрагментів В-В-В, В-
Х і В-Х-В за рахунок ковалентних і трицентрових двоелектронних зв’язків. 

В.Н. Ліпскомб передбачив (1961) можливість отримання карборанів шляхом 
заміни двох іонів бору на два вуглецевих атоми в іонах B10H3-10 і B12H312 і в 1962 р. 
здійснив їх синтез. Розвинув метод низькотемпературного рентгенівського структурного 
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аналізу, застосування якого дозволило визначити складні поліядерні структури багатьох 
відомих гідридів бору і карборанів. Використав цей метод для вимірювання простих 
кристалів кисню, азоту, фтору і низки інших неорганічних речовин, існуючих в 
твердому стані при дуже низьких температурах. 

У 1976 р. В.Н. Ліпскомб отримав Нобелівську премію з хімії «за дослідження 
структури боранів, що є ключем до розуміння проблем хімічних зв’язків».  

Після переходу на роботу в Гарвардський університет В.Н. Ліпскомб зосередився 
на проблемах біохімії. Досліджував структуру складних білків як засіб вивчення 
механізмів їх функцій в людському організмі, оскільки функція визначається формою 
білка. Вчений досліджував технологію дифракції рентгенівських променів із 
застосуванням можливостей комп’ютерів. Успіх в цьому дослідженні пов’язаний із 
структурним аналізом травного ферменту карбоксипептидази. Вчений досліджував 
аспартат-транс-карбамоілазу, яка контролює стадії синтезу основних складових 
амінокислот в організмах людини і тварин. 

Вчений був удостоєний низки нагород: нагорода Американського хімічного 
товариства (1968), премія Джорджа Ледлі Гарвардського університету (1971), нагорода 
Петера Дебая з фізичної хімії (1973), нагорода Ремсена (1976) Американського 
хімічного товариства. В.Н. Ліпскомб був членом Американської академії мистецтв і 
наук (1960), НАН США (1961), іноземним членом Нідерландської Королівської АН і 
літератури. Вченому присвоїли почесний ступінь Кентуккського, Гарвардського, 
Мюнхенського і Лонг-Айлендського університетів, університету Рутгерса і коледжу 
Маріетти. 

В 1944 р. В.Н. Ліпскомб одружився з Мері Адель. У подружжя народилися син і 
донька. У 1983 р. шлюб розпався і вчений одружився з Джин Еванс, художником 
видавництва. 

Вчений грав на кларнеті майже з професійною майстерністю, був членом 
товариства прихильників Шерлока Холмса. 

У 1992 р. В.Н. Ліпскомб підписав «Попередження людству». Вчений регулярно 
виступав на щорічній церемонії вручення Нобелівських премій до 30 вересня 2010 року. 

Помер 14 квітня 2011 р. від пневмонії на 92 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.В. ЧОП’ЯК 
 

ГОВАРД МАРТІН ТЕМІН 
До 85-річчя від дня народження 

 
Говард Мартін Темін народився 10 грудня 1934 р. 

у Філадельфії (штат Пенсильванія) в сім’ї судді Генрі 
Теміна і Аннет (Лехман) Темін. Говард навчався в 
середній школі у Філадельфії, а літні канікули проводив у 
лабораторії Джексон в Бар-Харбор (штат Мен), де 
навчався за програмою для здібних дітей. Це підсилило 
його інтерес до біологічних досліджень і сприяло 
отриманню практичних навиків у проведенні 
лабораторних експериментів. 

У 1951 р. Г.М. Темін поступив у Свортмор-
коледж, де вивчав біологію за спеціальною програмою. 
Влітку 1953 р. він працював в Інституті дослідження раку 
в Філадельфії. В 1955 р. Г.М. Темін  отримав звання 
бакалавра наук з біології і повернувся в лабораторію 
Джексона, де познайомився з Дейвідом Балтімором  
(1938 р.н.). Це знайомство сприяло переходу Г.М. Теміна 
в Каліфорнійський технологічний інститут в Пасадені, де 
він продовжив працю з експериментальної ембріології, 
але через 1,5 року переключився на вірусологію тварин в 
лабораторії Ренато Дульбекко (1914–2012). В плані своєї 

докторської дисертації, присвяченої вірусу саркоми Роуса (саркома у курей, вперше описана 
Пейтоном Роусом (1870–1970) у 1966 р.), Г.М. Темін у співпраці з Гаррі Рубіном розробив 
кількісний метод визначення росту вірусів. У 1959 р., ставши доктором філософії Г.М. Темін 
упродовж наступного року займався вивченням віруса саркоми Роуса в Каліфорнійському 
технологічному інституті. Проведені ним дослідження дозволили припустити, що деякі віруси 
змінюють генетичну інформацію, закодовану в клітинах, які вони атакують. В наступному році 
Г.М. Темін був призначений асистентом професора з онкології у Вісконсінському університеті, 
де працював у лабораторії Мак-Ардля медичної школи. 

Використовуючи кількісний метод, Г.М. Темін почав виявляти різницю між 
нормальними і пухлинними клітинами та розвинув свою гіпотезу, включив у неї інші віруси 
тварин, що містять РНК. Згідно з гіпотезою білкова оболонка деяких вірусів містить фермент, 
що каталізує копіювання вірусних генів у ДНК клітини-господаря. Доказом цієї гіпотези могло 
слугувати існування такого фермента. На жаль, деякі вчені зустріли цю гіпотезу вороже, 
оскільки вона суперечила розповсюдженому уявленню, що нібито генетична інформація може 
передаватися тільки від ДНК до РНК і білків і ніколи – в зворотному напрямку.  

Г.М. Темін  накопичував експериментальний матеріал на підтримку провірусної теорії. В 
1970 р. вчений з Д. Балтімором, який приєднався до роботи в технологічному інституті, 
незалежно один від одного ізолювали фермент, який копіював вірусні РНК-гени в клітинну 
ДНК. Вони назвали його РНК-направлена-ДНК-полімераза і опублікували свої результати в 
червні 1970 р. в англійському журналі «Nature». 

Тепер фермент відомий як зворотна транскриптаза. Віруси, що володіють активністю 
зворотної транскриптази та існують як провіруси в ДНК клітин тварин, названі ретровірусами. 
Ці ретровіруси викликають різні захворювання, СНІД, деякі форми раку, гепатит. 
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 Г.М. Темін також досліджував 
можливості трансформації нормальної клітки в 
пухлинну під впливом генетичної інформації 
провірусів. Вченим було показано, що ген 
провіруса при його активації може індукувати 
синтез пухлинопродукуючих білків у клітині. 
Ці патологічні білки згодом блокують передачу 
сигналів обмеження клітинного росту, 
дозволяючи трансформованим клітинам рости 
безконтрольно.  

Через рік після рублікації своїх 
результатів вчений став професором товарис-
тва дослідників випускників Вісконсінського 
університету. 

У 1975 р. Г.М. Темін, Д. Балтімор, Р. 
Дульбекко отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за дослідження 
взаємодії між онкогенними вірусами та 
генетичним матеріалом клітин». 

Після отримання Нобелівської премії 
Г.М. Темін продовжував працювати в 
лабораторії дослідження раку Мак-Ардля у 
Вісконсінському університеті, де в 1980 р. був обраний професором онкології, в 1982 р. – 
професором біології.  

Вчений був членом редакційної ради журналів з вірусології, клітинної фізіології та 
«Праць НАН США», був автором понад 170 статей та декількох книг. 

Вчений отримав премію Американського товариства Стіла з молекулярної біології НАН 
(1972), премію з ферментної хімії Американського хімічного товариства (1973), премію за 
викладання Американської науково-дослідної онкологічної асоціації (1974), Міжнародну 
нагороду Гарднерівського фонду (1974), премію Альберта Ласкера за фундаментальні 
дослідження в області медицини (1974) і премію за дослідження Ліла Грубера Американської 
академії дерматології (1981). 

Г.М. Темін був членом Американської академії наук і мистецтв, Американського 
філософського товарситва, Американського товариства мікробіологів, Американської науково-
дослідної онкологічної асоціації, Американського вірусологічного товариства, мав почесні 
ступені Свортмор-коледжу і медичного коледжу Нью-Йорку. 

Помер 9 лютого 1994 р. у Медісоні (США) на 60 році життя. 
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Москва: ЭКСМО, 2009. – 296 с. – Из содерж.: [Хауард Темин]. – С. 211. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 94 (160). 2019 
 
 
 

107 

Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕДУАРД ЛАУРІ ТЕЙТЕМ 
До 110-річчя від дня народження 

 
Едуард Лаурі Тейтем народився 14 грудня 1909 

р. в Баулдері (штат Колорадо) в сім’ї Артура Лаурі 
Тейтема, лікаря і фармаколога Університету Колорадо, і 
Мейбл (Уебб) Тейтем. Початкову освіту Едуард 
отримав в експериментальній школі Чиказького 
університету. Упродовж 2 років навчався в 
університеті, а потім перейшов в університет 
Вісконсіна, де в 1931 р. отримав ступінь бакалавра, в 
1932 р. – ступінь магістра природничих наук. У 1934 р. 
захистив дисертацію, присвячену особливостям 
живлення і клітинної біохімії бактерій, та отримав 
звання доктора філософії. В наступному році він 
працював дослідником з біохімії у Вісконсіні, а в 1936 
р. йому була вручена стипендія головного відділу 
народної освіти на 1 рік навчання в Утрехтському 
університеті в Нідерландах. 

У 1937 р. вчений повернувся в США і почав працювати асистентом-дослідником у 
відділі біологічних наук Стенфордського університету (штат Каліфорнія), де через 4 роки 
став асистентом професора. Його дослідження стосувалися особливостей живлення і 
клітинної біохімії мікроорганізмів. Вчений встановив, що для росту Neurospora crassa, 
рожевої плісняви, що утворюється на хлібі, потрібний біотин, вітамін групи В. Вчений 
описав особливості харчування плодової мушки Drosophila, яка використовується для 
генетичних досліджень, та ідентифікував кінеренін – речовину, яка впливає на колір очей. 

На початку 40-х років Е.Л. Тейтем співпрацював з генетиком Дж. У. Бідлом, 
професором Стенфорда, щоб вияснити хімічні процеси, як відбуваються в генетичних 
механізмах Neurospora. 

Початок генетики йде від 1866 р., коли Грегор Мендель, що проживав у 
Чехословаччині, опублікував свою теорію законів спадковості, засновану на аналізі 
результатів з гібридизації сортів гороху. Мендель висунув ідею, що «елементи», які тепер 
називаються генами, керують успадкуванням фізичних ознак і проявляються через ці 
ознаки. Дослідження Менделя показали, що деякі гени є доміннатними, а інші – 
рецесивними. Закони Менделя про спадковість, встановлені до початку ХХ ст., були 
повторно відкриті новим поколінням генетиків. Було встановлено, що гени розташовані в 
хромосомах, носіях генетичного матеріалу в ядрах рослинних і тваринних клітин. Гени, що 
представляють собою молекули ДНК, несуть генетичний код, який направляє і контролює 
біохімічні процеси в клітині. В 1926 р. Герман Д. Мюллер (1890–1967) встановив, що 
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рентгенівські промені викликають мутації в генетичному матеріалі плодової мушки, які 
виражаються в аномаліях та змінах фізичних якостей. 

Е.Л. Тейтем і Дж. У. Бідл вибрали для своїх дослідів Neurospora, оскільки її швидкий 
ріст і активне розмноження дозволяє дослідити за короткий час декілька поколінь. 
Розпочинаючи свої дослідження, вчені припустили, що функціонування генів може стати 
зрозумілим, якщо частина з них буде дефектна. Швидкість мутацій може зрости приблизно 
в 100 разів під дією рентгенівських променів. Тому вчені вирощували колонії Neurospora  в 
культурному середовищі, а згодом опромінювали її рентгенівськими променями. Після 
таких впливів частина колоній розвивалася нормально, інші – гинули, частина 
продовжувала рости, але не могла розмножуватися. Саме третя група колоній стала 
об’єктом дослідження вчених. Клітини колоній були пересаджена на тисячу різних 
культурних середовищ. На середовищі (№ 199), до якого був добавлений вітамін B6, 
опромінені організми росли нормально, що могло свідчити про мутацію гена, 
відповідального за синтез вітаміну B6.  

Пеніцилін, який був відкритий в 1928 р. Олександром Флемінгом, синтезується 
грибом, і лабораторні методи, розпрацьовані Е.Л. Тейтемом, дозволили збільшити 
фармацевтичне виробництво цього антибіотика в роки Другої світової війни, коли цей лік 
був особливо необхідним. Упродовж 1944 р. Е.Л. Тейтем служив в Американській службі з 
наукових досліджень і розвитку.  

В кінці війни вчений отримав 
посаду професора ботаніки, а в  
1946 р. став професором мікробіології 
Єльського університету. В цьому 
університеті вчений працював з 
Джошуа Ледербергом, студентом-
медиком Колумбійського універ-
ситету. Серією експериментів вчені 
показали, що бактеріальні клітини 
аналогічно грибам і вищим 
організмам розмножуються статевим 
шляхом, цей процес вони назвали 
генетичною або статевою 
рекомбінацією. 

В 1948 р. Е.Л. Тейтем 
повернувся в Стенфорд професором 
біології, а в 1958 р. отримав посаду 
професора і завідувача відділу 
біохімії. Вчений сприяв переміщенню 
Стенфордської медичної школи із 

Сан-Франциско в університетське містечко в Пало-Альта (штат Каліфорнія). В наступному 
році він стає професором в Рокфеллерівському інституті в Нью-Йорку. 
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У 1958 р. Е.Л. Тейтем, Дж. Бідл і Дж. Ледерберг отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття, що стосуються ролі генів в специфічних 
біологічних процесах» (Бідл і Тейтем) і «за відкриття, пов’язані з генетичною 
рекомбінацією і організацією генетичного матеріалу бактерій» (Ледерберг). 

В Рокфеллерівському університеті Е.Л. Тейтем присвятив свої зусилля підготовці 
молодих дослідників. Вчений був одним із засновників щорічника з генетики і в 1957 р. 
членом редакційної ради журналу «Science».  

Крім Нобелівської премії вчений отримав премію Ремзена Американського хімічного 
товариства (1953). Вчений був членом Американського товариства біохіміків, 
Американської асоціації сприяння розвитку науки, Американської академії наук і мистецтв, 
Гарвеєвського товариства, Ботанічного товариства Америки і Американського 
філософського товариства. 

В 1934 р. Е.Л. Тейтем одружився з Джун Елтон, яка народила двох доньок. В 1956 р. 
шлюб розпався і вчений одружився з Віолою Кантор, яка померла в 1974 р. Вчений 
одружився з Ельзою Бергланд. 

Помер вчений 5 листопада 1975 р. на 66 році життя в Нью-Йорку. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ 
 

ЛЕОН ПАВЕЛ ТЕОДОР МАРХЛЕВСЬКИЙ 
До 150-річчя від дня народження 

 
Леон Павел Теодор Мархлевський 

народився 15 грудня 1869 р. у Влоцлавку 
(Польща, Німецька імперія) в сім’ї купця зерна 
Юзефа Мархлевського (1830–1907) та Емілії 
Августи Рюкерсфельдт (1836–1918). Він мав 
трьох сестер і трьох братів (одним з його братів 
був Юліан Юзефович Мархлевський (1866–1925) 
– відомий політичний діяч. 

Леон закінчив початкову школу у своєму 
рідному місті Влоцлавку і середню школу у 
Варшаві. Вже в школі його цікавила хімія. В  
1888 р. став студентом хімії в Цюріху. У 1890 р. 
закінчив хімічне відділення Швейцарської вищої 
технічної школи в Цюріху. Упродовж двох років 
був асистентом знаменитого швейцарського 
аналітика Є. Лунге. Працював над методами 
визначення  мінімальних кількостей сірки, що 
міститься в її сполуках у вигляді сульфідів. Ця 

робота принесла Л. Мархлевському докторський ступінь Цюріхського університету 
(1892). Згодом став помічником незалежного дослідника, хіміка Едварда Шунка. В 
лабораторії цього дослідника Л. Мархлевський вивчав сполуки, виявлені в рослинах, 
головним чином, займався хімією рослинних барвників. 

У 1897 р. Л. Мархлевський переїхав до Клейтона (поблизу Манчестера), щоб 
працювати на фабриці барвників та фармацевтичних препаратів. Там він керував 
науково-дослідною лабораторією і водночас був викладачем органічної хімії 
Манчестерського технологічного інституту. 

У 1900 р. Л. Мархлевський повернувся до Польщі. В 1900–1906 рр. він працював 
старшим інспектором у Краківському науково-дослідному інституті харчових продуктів 
під керівництвом Одона Буджвіда. Тривалий час працював у Ягеллонському 
університеті: у 1901 р. – викладач хімічної технології на медичному факультеті 
Ягеллонського університету (для кандидатів у спеціалістів у галузі харчових 
випробувань); у 1903 р. – доцент Ягеллонського університету, викладач з органічної 
хімії або загальної хімічної технології на філософському факультеті; у 1906 р. – дійсний 
професор прикладної медичної хімії та завідувач кафедри медичної хімії медичного 
факультету; у 1918–1939 рр. – завідувач кафедри медичної хімії. 

Він виконував функції: у 1913–1914 та 1925–1926 рр. – декан медичного 
факультету; у 1926–1927 та 1927–1928 рр. – ректор Ягеллонського університету. 

У 1917–1919 рр. Л. Мархлевський організував Національний інститут сільського 
господарства в Пулавах та реорганізував подібний інститут у Бидгощі. У цей період він 
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був організаційним директором та керівником відділу харчування тварин у Пулавах. У 
1920 р. Разом з Феліксом Ярошинським він швидко запустив великий завод з 
виробництва «сироваток». Це нагальне завдання було виконано на замовлення 
ветеринарного департаменту Міністерства сільського господарства, яке розпочало 
нелегку боротьбу проти поширення чуми. Чума була ліквідована в 1922 році, що 
вважалося великим успіхом Пулавського інституту та ветеринарних служб. Протягом 30 
років (1909–1939) Л. Мархлевський керував аналізом мінеральних вод південної 
Польщі. 

 

 
Наукові дослідження вченого присвячені різним проблемам хімії. В Цюріху 

вчений займався хімічним аналізом, будовою неорганічних сполук та фізичною хімією. 
Під час роботи в Англії досліджував глікозиди, виявив молекули багатьох цукрів. Але 
основною темою дослідження вченого були природні барвники. Багато часу приділив 
вивченню хлорофіла – зеленого рослинного барвника, що  бере участь у фотосинтезі. 
Вивчав барвник тваринного походження – гемін, кольоровий компонент гемоглобіну. 
Метод отримання кристалічного гемоглобіну був розроблений Марцелом Ненцким 
(1847–1901). Він також отримав похідний геміну без заліза – гематопорфірин. Фелікс 
Хоппе-Сейлер отримав похідний хлорофілу такого ж кольору, що й гематопорфірин. 
Вчені не передбачали, що між цими сполуками буде більше аналогії. Л. Мархлевський 
розробив метод отримання похідних цих барвників, який дозволяє отримувати їх у 
великих кількостях. При використанні спектральних методів вчений показав схожість 
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порфіринової основи хлорофілу та гемоглобіну. Згодом він встановив формули філо- та 
гематопорфірину на основі елементарного аналізу 

Л. Мархлевський із фекалій корів та жовчі великої рогатої худоби виділив 
сполуку, яку назвав філоефіром і довів, що це продукт метаболізму хлорофілу в 
організмі тварин. 

 

 
 
Після закінчення Першої світової війни Л. Мархлевський присвятив себе 

спектральному аналізу органічних сполук. 
У 1904–1906 рр. вчений працював у Львівському університеті.  В 1906–1923 рр. 

вчений працював у дослідницькому інституті в Пулавах. У 1936–1946 рр. Л. Марх-
левський був почесним професором. 

Вчений був організатором науки і головою Польського хімічного товариства 
(1919). У 1928–1935 рр. вчений був сенатором Польської Республіки.  

Крім польським наукових товариств, Л. Мархлевський був членом Міжнародного 
союзу теоретичної і прикладної хімії, Югославської АН, Сільськогосподарської академії 
Чехословаччини, хімічних товариств Франції та Румунії. 

Його син Теодор Мархлевський, польський біолог і генетик, також був ректором 
Ягеллонського університету в 1948–1956 рр. 

Нагороди: Командорський хрест Ордену Відродження Польщі, Золотий Хрест 
Заслуги, Командор Ордену Данеброг (Данія), доктор Honoris causa Ягеллонського 
університету  

Помер вчений 16 січня 1946 р. на 77 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ 
 

ГЕРХАРД ХЕРЦБЕРГ 
До 115-річчя від дня народження 

 
Герхард Херцберг народився 25 грудня  

1904 р. в Гамбурзі, в сім’ї Елли (Бібер) і Альбіна 
Герцбергів. Шкільні роки Герхарда пройшли в 
Гамбурзі. Ступінь бакалавра (1927) і доктора 
(1928) Герхард отримав у Дармштадтському 
технологічному інституті.  Дисертація була 
написана у студентські роки і була присвячена 
взаємодії речовини з електромагнітним 
випромінюванням. У наступному році він 
працював під керівництвом М. Борна (1954) і 
Джеймса Франка (1925) в Геттінгенському 
університеті, а через рік – з А.М. Тіндалем в 
Брістольському університеті (Англія). В 1929 р. Г. 
Херцберг вже опублікував 20 наукових статей. У 
1930 р. отримав посаду приват-доцента і старшого 
асистента з фізики Дармштадтського 
технологічного інституту.  

Електромагнітний спектр включає інфра-
червоне, видиме, ультрафіолетове світло, довгі радіохвилі, мікрохвилі, рентгенівські і 
гамма-промені. Коли окремі атоми зазнають впливу електромагнітного випромінювання, 
світло ними або поглинається, або випромінюється в залежності від того, переміщуються їх 
електрони на вищий чи нижчий енергетичний рівень. Це світло утворює лінійний спектр з 
довжинами хвиль, характерними для даних атомів . Молекули мають складніший спектр 
атомів. Збудження молекул включає внутрішньоатомні коливання, зміни молекулярних 
зв’язків і обертальні зміни. Спектроскопія або аналіз спектральних ліній може дати 
інформацію про структуру і енергетичні рівні атомів та молекул. 

В 1929 р. Герхард Херцберг і Вернер Гейтлер, аналізуючи спектри молекулярного 
азоту, довели, що ядра азоту не можуть складатися лише з протонів і електронів, як 
вважалося раніше. Згодом англійський фізик Джеймс Чедвік (1891–1974) встановив, що 
незаряджена частинка, нейтрон, є основним компонентом атомного ядра. Г. Xерцберг 
відкрив лінійність спектра двохатомного кисню, що нині називають смугами Херцберга.  

Переслідування нацистами євреїв заставило Г. Xерцберга емігрувати в 1935 р. в 
Канаду, де він став професором Саскачеванського університету. Оскільки Г. Xерцберг був 
іноземцем і підданим ворожої держави, він не брав участі у виконанні військових 
досліджень в роки Другої світової війни. В 1945 р. Г. Xерцберг став громадянином Канади і 
посів посаду професора Йеркської астрономічної обсерваторії Чиказького університету 
(США). За допомогою студентів-випускників вченому вдалося обладнати лабораторію з 
дослідження молекулярних спектрів зірок, комет і планет.  
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Використовуючи інфрачервону техніку, Г. Херцберг довів, що в атмосфері деяких 
планет міститься водень, а також підтвердив присутність води в кометах.  

Через три роки він повернувся в Канаду у відділення фізики Оттавської Національної 
дослідницької ради в якості провідного дослідника. У наступному році вчений став 
директором цього відділення, а в 1955 р. – директором відділення фундаментальної фізики. 
В 1969 р. науково-дослідницька рада Інституту астрофізики визнала його видатним вченим-
дослідником. 

Починаючи з 50-х років вчений проводить спектральні аналізи вільних радикалів. 
Хоча їх існування як проміжних сполук в хімічних реакціях було допущено, вільні радикали 
через високу реактивність та малий час життя все ще не були знайдені. Г. Херцберг з 
колегами використовували методи імпульсного фотолізу, розроблені Роналдом Норрішем і 
Джорджем Портером, при яких світло або інший випромінювач енергії викликає хімічне 
розщеплення. Дослідники провели свої успішні спектроскопічні експерименти з вільним 
радикалом метилу в 1956 р., а в 1957 р. – з 
аналогічним радикалом метилену.  

Г. Херцберг у 1971 р. отримав Нобелівську 
премію з хімії «за дослідження електронної 
структури і геометрії молекул, особливо вільних 
радикалів». 

В 1929 р. Г. Херцберг одружився з Луїзою 
Оттінгер, фізиком за фахом. Подружжя виховало 
сина і доньку. Після смерті дружини в 1971 р. 
вчений одружився з Монікою Тентхоф. 

Вчений був нагороджений медаллю Торі 
Канадського королівського товариства (1953), 
золотою медаллю Канадської асоціації фізиків 
(1957), медалями Уїлларда Гіббса (1969) і Лайнуса 
Полінга (1971) Американського хімічного 
товариства, медаллю Фредеріка Айвса 
Американського оптичного товариства, медаллю 
Фарадея Британського хімічного товариства 
(1971). В 1968 р. вчений став кавалером ордена Канади. Крім членства у фізичних і 
хімічних асоціаціях, вчений був головою міжнародних комісій із спектроскопії, 
президентом Канадської асоціації фізиків (1956–1957), Міжнародного союзу теоретичної і 
прикладної фізики (1957–1963) і Канадського королівського товариства (1966–1967). 

Помер вчений 3 березня 1999 р. в Оттаві на 95 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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