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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

РІВНІ РОЗВИТКУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ 
ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ 

 
Вперше в світі описані рівні розвитку та трансформація тонкоматеріальних тіл 

людини. 
Ключові слова: тонкоматеріальні тіла людини, еніоанатомічна норма, всебічний, 

збалансований, гармонійний та універсальний розвиток, стадії універсального розвитку, 
трансформація тіл.  

 
Впервые в мире описаны уровни развития и трансформация тонкоматериальных 

тел человека. 
Ключевые слова: тонкоматериальные тела человека, эниоанатомическая норма, 

всестороннее, сбалансированное, гармоническое и универсальное развитие, стадии 
универсального развития, трансформация тел. 

 
For the first time in the world the levels of development and transformation of subtle human 

bodies are described. 
Keywords: subtle human bodies, enioanatomical norm, comprehensive, balanced, 

harmonious and universal development, stages of universal development, transformation of bodies. 
 
Актуальність. Технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини не можуть бути 

використані ефективно, цілеспрямовано та індивідуально, якщо не будуть відомі рівні 
розвитку тіл, яких необхідно досягнути в педагогічному процесі еніоанатомічного, 
еніопсіанатомічного, еніопсихічного, ПСІ-феноменального та еніодуховного тренування, 
розвитку і вдосконалення тонкоматеріальних тіл. На кожному досягнутому рівні розвитку 
тонкоматеріальних тіл еніотехнології тренування використовуються з певними 
відмінностями, всебічно, індивідуально, цілеспрямовано з утворенням не тільки 
інформаційно-енергетичної основи розвитку тонкоматеріальних тіл подальшої стадії їх 
розвитку, але й інтелектуального, духовного та ПСІ-феноменального розвитку людини. 
Рівні розвитку тонкоматеріальних тіл – це орієнтир, до якого повинні прагнути учні та як 
у процесі тренування тіл оптимально використати еніотехнології їх розвитку.  
 

Тренування тонкоматеріальних тіл сприяє їх розвитку і вдосконаленню. При цьому 
тонкоматеріальні тіла досягають різного рівня розвитку від еніоанатомічної норми до 
всебічного і врешті універсального розвитку.  

Розвиток тонкоматеріальних тіл має наступні рівні:  
♦ еніоанатомічна норма 
♦ всебічний розвиток 
♦ збалансований розвиток 
♦ гармонійний розвиток 
♦ універсальний розвиток. 

Еніоанатомічна норма розвитку тонкоматеріальних тіл – це стан розвитку тіл, при якому 
їх будова, форми, структури, архітектоніка, топографія, інформаційно-енергетичний зміст, 
функції, функціональні можливості, голографічні інтеграції перебувають в оптимальних 
співвідношеннях, забезпечуючи їх адекватні взаємоузгоджені реакції, функціонування, адаптацію 
і розвиток при відповідних навантаженнях. 
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Інформаційно-енергетична норма тонкоматеріальних тіл – це інформаційно-енергетичний 
стан тонкоматеріальних тіл людини, який уможливлює життя, морфогенез фізичного тіла, 
розмноження, адаптацію, психічні, соціальні, біотичні, інформаційно-енергетичні прояви в 
онтогенезі та прогресивний еволюційний розвиток людини у філогенезі.  

Всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл – це еніоанатомічний стан розвитку тіл, якому 
властиві оптимальні будова, форма, структура, архітектоніка, топографія, функції, 
функціональні можливості, голографічні інтеграції тіл, їх розвиток, ефективне функціонування, 
точні реакції і адекватна адаптація до різних умов, а також різнохарактерні та різнобічні 
інформаційно-енергетичні основи для проявів усіх еніоанатомічних властивостей і 
характеристик тонкоматеріальних тіл. 

Збалансований розвиток тонкоматеріальних тіл – це еніоанатомічний стан розвитку, 
якому властиві оптимальні еніоанатомічні співвідношення між будовою, формами, 
структурами, архітектонікою, топографією, функціями, функціональними можливостями, 
голографічними інтеграціями та еніоанатомічними характеристиками тонкоматеріальних тіл.  

Гармонійний розвиток тонкоматеріальних тіл – це еніоанатомічний стан розвитку тіл, якому 
властиві функціонально необхідні, доцільні, збалансовані співвідношення між будовою, формами, 
структурами, архітектонікою, топографією, функціями, функціональними можливостями і 
голографічними інтеграціями тонкоматеріальних тіл, адекватна збалансованість в усіх 
тонкоматеріальних тілах інформаційно-енергетичних матерій та їх компонентів – інформацій, 
мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм людського, 
земного, космічного і духовного походження з минулого, теперішнього і майбутнього. 
Гармонійний розвиток тонкоматеріальних тіл можливий після досягнення всебічного і 
збалансованого розвитку людини, її властивостей, особливостей, здібностей, функцій, біотичних, 
психічних, духовних, соціальних, функціональних і ПСІ-феноменальних можливостей у межах 
філогенезу і онтогенезу.  

Універсальний розвиток тонкоматеріальних тіл – це еніоанатомічний стан, який 
дозволяє будь-якому тілу з однаковою ефективністю функціонувати в усіх природних для 
людини діапазонах електромагнітного спектра, проявляти будь-які функції у різних умовах 
інформаційно-енергетичного середовища і під різнохарактерним інформаційно-енергетичним 
впливом (Мал. 1). Будь-яке тонкоматеріальне тіло стає універсально розвиненим тільки після 
досягнення всебічного, збалансованого і гармонійного розвитку усіх його еніоструктур. Усі 
тонкоматеріальні тіла стають універсально розвиненими тільки після досягнення їх всебічного, 
збалансованого і гармонійного розвитку.  

Процесу універсального розвитку тонкоматеріальних тіл властиві різнохарактерні 
еніологічні, еніоанатомічні, еніопсихічні, еніопсіанатомічні та еніопедагогічні виховання, 
навчання, тренування, а також еніопсихічний, еніоанатомічний, еніопсіанатомічний, 
завершальний всебічний, збалансований і гармонійний розвиток тонкоматеріальних тіл. 
Універсальний розвиток тонкоматеріальних тіл передбачає тренування кожного 
тонкоматеріального тіла в усіх природних діапазонах електромагнітного спектра до такого 
еніоанатомічного стану, який дає кожному тілу можливість: 

♦ з однаковою ефективністю функціонувати в усіх діапазонах електромагнітного 
спектра 

♦ стати інформаційно-енергетичною основою всебічних розвитку і проявів усіх 
інформаційних, енергетичних, інформаційно-енергетичних, енергоінформаційних, 
електромагнітних, фізичних, соціальних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій і функціональних можливостей 
людини 
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Мал. 1. Універсально розвинені тонкоматеріальні тіла 
 

1 - червоне тіло, 2 - світлосяюче-червоне тіло, 3 - оранжеве тіло, 4 -світлосяюче-оранжеве тіло, 5 - жовте тіло, 
6 - зелене тіло, 7 - світлосяюче-зелене тіло, 8 - блакитне тіло, 9 - бірюзове тіло, 10 - синє тіло, 11 - бузкове тіло, 
12 - фіолетове тіло, 13 - рожеве тіло, 14 - біле тіло, 15 - золоте тіло; 16 - 29 - периферичні простори зовнішніх 
частин тонкоматеріальних тіл: 16 - золотого тіла, 17 - білого тіла, 18 - рожевого тіла, 19 - фіолетового тіла, 20 
- бузкового тіла, 21 - синього тіла, 22 - бірюзового тіла, 23 - блакитного тіла, 24 - світлосяюче-зеленого тіла, 25 - 
зеленого тіла, 26 - жовтого тіла, 27 - світлосяюче-оранжевого тіла, 28 - оранжевого тіла, 29 - світлосяюче-
червоного тіла; 30 - 44 - інформаційно-енергетичні матерії: 30 - золота інформаційно-енергетична матерія (іем), 
31 - біла іем, 32 - рожева іем, 33 - фіолетова іем, 34 - бузкова іем, 35 - синя іем, 36 - бірюзова іем, 37 - блакитна 
іем, 38 - світлосяюче-зелена іем, 39 - зелена іем, 40 - жовта іем, 41 - світлосяюче-оранжева іем, 42 - оранжева 
іем, 43 - світлосяюче-червона іем, 44 – червона іем. Усі інформаційно-енергетичні матерії займають у 
тонкоматеріальних тілах один і той самий простір і мають однакову щільність 

 
♦ утворювати універсальну, універсально-специфічні, специфічні та високоспецифічні 

життєві інформаційно-енергетичні біоплазми без негативних причинно-наслідкових 
інформацій, зі збалансованим і гармонійним співвідношенням інформацій, мікрочасток, 
світла та енергій усіх природних діапазонів електромагнітного спектра людського, 
земного, космічного і духовного походження з минулого, теперішнього і майбутнього 

♦ створювати інформаційно-енергетичну основу абсолютного здоров’я, інтегрального, 
всебічного, гармонійного і збалансованого ПСІ-феноменального та духовного 
розвитку людини. 
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Змістом універсального розвитку тонкоматеріальних тіл людини безумовно повинні 
бути: 

♦ універсальний розвиток кожного тонкоматеріального тіла 
♦ концентрація на тонкоматеріальних тілах, ментальна уява і візуалізація 

тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічна медитація і тренування тонкоматеріальних 
тіл, які здійснюються в усіх природних діапазонах електромагнітного спектра 

♦ концентрація на інформаційно-енергетичних взаємообмінах в усіх діапазонах 
електромагнітного спектра, ментальна голографічна уява і візуалізація інформаційно-
енергетичних взаємообмінів кожного тонкоматеріального тіла та його структур в усіх 
діапазонах електромагнітного спектра, медитація на процеси інформаційно-
енергетичних взаємообмінів 

♦ тренування інформаційно-енергетичних взаємообмінів тонкоматеріальних тіл та їх 
структур в усіх діапазонах електромагнітного спектра 

♦ інтегральна еніоанатомічна медитація, що одночасно містить релаксацію, 
медитативну музику, кольорову пранаяму в усіх діапазонах електромагнітного 
спектра, концентрацію, ментальну голографічну уяву та візуалізацію універсально 
розвинених тонкоматеріальних тіл, мантри і закінчується ментально утвореною та 
імплантованою до власних тонкоматеріальних тіл інформаційно-енергетичною 
голограмою універсально розвинених тонкоматеріальних тіл  

♦ досягнення абсолютної еніоанатомічної взаємовідповідності універсально 
розвинених тонкоматеріальних тіл 

♦ божественний розвиток людини. 
Досягнення універсального розвитку усіх тонкоматеріальних тіл людини уможливлює 

утворення інформаційно-енергетичної основи божественного і триєдино-божественного 
розвитку. Універсально розвинені тонкоматеріальні тіла сприяють божественному розвитку 
людини в онтогенезі.  

 
Еніоанатомічна характеристика універсально розвинених тонкоматеріальних тіл 

 
Універсально розвиненим тонкоматеріальним тілам притаманні наступні 

еніоанатомічні характеристики: 
♦ зовнішні частини усіх тимчасових тіл і вічних блакитного, бірюзового, синього, 

бузкового та фіолетового тонкоматеріальних тіл набувають форм кулі  
♦ найменша і однакова щільність 
♦ щільність кожного тонкоматеріального тіла може миттєво змінюватися за 

функціональної необхідності  
♦ голографічна дифузія тонкоматеріальних тіл, яку уможливлюють універсальний 

розвиток усіх тонкоматеріальних тіл та їх однакова і найменша щільність, що створює 
умови для  взаємопроникнення і голографічної єдності тіл 

♦ в умовах життєвого середовища людини унеможливлюються будь-які топографічні, 
структурні та функціональні порушення тонкоматеріальних тіл 

♦ стовідсоткова взаємокомпенсація і взаємозамінність тонкоматеріальних тіл у процесі 
функціонування 

♦ однакова ефективність функціонування в будь-яких діапазонах електромагнітного 
спектра 

♦ одночасні інформаційно-енергетичні взаємообміни, що здійснюються з 
інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища в усіх ідентичних 
людині діапазонах електромагнітного спектра 

♦ трансформація тимчасових тіл у вічні: усі тонкоматеріальні тіла стають вічними 
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♦ зовнішні частини тимчасових тонкоматеріальних тіл структуруються відповідно до 
зовнішніх частин вічних тіл 

♦ тимчасові тіла функціонують, як вічні 
♦ абсолютний захист інформаційно-енергетичної ідентичності людини 
♦ стовідсоткова інформаційно-енергетична чистота тонкоматеріальних тіл та їх 

структур 
♦ відсутність у тонкоматеріальних тілах неідентичних, біопатогенних і негативних причинно-

наслідкових (кармічних) інформаційно-енергетичних матерій 
♦ однакові морфологічні показники усіх тонкоматеріальних тіл  
♦ кожне тонкоматеріальне тіло є інформаційно-енергетичною основою 

високодуховного розвитку людини та інтегрального розвитку усіх ПСІ-
феноменальних здібностей 

♦ кожне тонкоматеріальне тіло може набути стану позатілесної проекції 
♦ інформаційно-енергетичні основи тіл забезпечують абсолютне здоров’я, довголіття, 

уповільнення процесів старіння, максимально можливі життєздатність і 
життєдіяльність, можливість використовувати життєвий досвід минулих життів, 
активну інформаційну єдність минулого, теперішнього і майбутнього, інтегральне 
розуміння інформаційно-енергетичної єдності людського, земного, комічного і 
духовного буття тощо. 

 
Стадії універсального розвитку тонкоматеріальних тіл 

 
Універсальний розвиток тонкоматеріальних тіл має наступні стадії: 

♦ кулеподібна форма 
♦ еніоморфологічна подібність 
♦ однакова щільність 
♦ структурно-топографічна подібність 
♦ однакова функціональна ефективність 
♦ вічність 
♦ голографічна єдність тонкоматеріальних тіл 
♦ єдність тонкоматеріальних тіл зі Всесвітом. 

Кулеподібна форма тонкоматеріальних тіл – це стадія універсального розвитку тіл, на якій 
усі зовнішні частини тонкоматеріальних тіл мають однакову форму – форму кулі. 

Еніоморфологічна подібність тонкоматеріальних тіл – це стадія універсального розвитку 
тіл, на якій усі зовнішні частини тонкоматеріальних тіл мають однакові розміри. 

Однакова щільність тонкоматеріальних тіл – це стадія універсального розвитку тіл, на 
якій усі тонкоматеріальні тіла мають однакову щільність. 

Структурно-топографічна подібність тонкоматеріальних тіл – це стадія універсального 
розвитку тіл, на якій усім зовнішнім частинам тонкоматеріальних тіл властива структурна і 
топографічна ідентичність. 

Однакова функціональна ефективність тонкоматеріальних тіл – це стадія 
універсального розвитку тіл, на якій усім тонкоматеріальним тілам властива однакова 
ефективність функціонування.  

Вічність тонкоматеріальних тіл – це стадія універсального розвитку тіл, на якій тимчасові 
тонкоматеріальні тіла трансформуються у вічні. 

Голографічна єдність тонкоматеріальних тіл – це стадія універсального розвитку тіл, на 
якій усі тонкоматеріальні тіла голографічно поєднуються в одне тіло у формі голограми. 
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Єдність тонкоматеріальних тіл зі Всесвітом – це стадія універсального розвитку тіл, на 
якій тонкоматеріальні тіла поєднуються зі Всесвітом, втрачають свою форму і перетворюються 
у Всесвіт з можливістю миттєво набувати форму інтегральної кулеподібної голограми. 

 
Трансформація тонкоматеріальних тіл людини 

 
Розвиток тонкоматеріальних тіл супроводжується зміною їх еніоанатомії та інформаційно-

енергетичних матерій, які приймають участь у побудові тіл. Інформаційний зміст, 
співвідношення компонентів і щільність інформаційно-енергетичних матерій поступово 
змінюються. 

Інформаційний зміст матерій змінюється від людського, земного, космічного, духовного 
до божественного. 

Співвідношення інформацій, світла і енергій змінюється таким чином, що один з 
компонентів має перевагу у кількості.  

Щільність інформаційно-енергетичних матерій змінюється від найбільше можливого до 
найменше можливого тонкоматеріального стану. 

Зміни інформаційного змісту, співвідношення компонентів і щільності інформаційно-
енергетичних матерій допомагають матеріям набути іншого виду. У побудові тонкоматеріальних тіл 
приймають участь інформаційно-енергетичні матерії різних видів. Відповідно до виду інформаційно-
енергетичних матерій можна вирізнити наступні стани тонкоматеріальних тіл: 

♦ енергоінформаційний 
♦ інформаційно-енергетичний 
♦ світловий 
♦ світлово-інформаційний 
♦ інформаційно-світловий 
♦ інформаційний 
♦ духовний 
♦ божественний. 

Енергоінформаційний стан тонкоматеріальних тіл характеризується тим, що у побудові тіл 
приймає участь переважна кількість енергоінформаційних матерій. У цих матеріях енергій 
більше, ніж інформацій.  

Інформаційно-енергетичний стан тонкоматеріальних тіл характеризується тим, що у 
побудові тіл приймає участь переважна кількість інформаційно-енергетичних матерій. У цих 
матеріях інформацій більше, ніж енергій.  

Світловий стан тонкоматеріальних тіл характеризується тим, що у побудові тіл приймає 
участь переважна кількість матерій світла (світлових матерій). У цих матеріях світла більше, ніж 
інформацій і енергій.  

Світлово-інформаційний стан тонкоматеріальних тіл характеризується тим, що у побудові тіл 
приймає участь переважна кількість світлово-інформаційних матерій. У цих матеріях світла більше, 
ніж інформацій.  

Інформаційно-світловий стан тонкоматеріальних тіл характеризується тим, що у побудові тіл 
приймає участь переважна кількість інформаційно-світлових матерій. У цих матеріях інформацій 
більше, ніж світла.  

Інформаційний стан тонкоматеріальних тіл характеризується тим, що у побудові тіл 
приймає участь переважна кількість інформаційних матерій. У цих матеріях інформацій більше, 
ніж світла і енергій. 

Духовний стан тонкоматеріальних тіл характеризується тим, що у побудові тіл приймає участь 
переважна кількість духовних інформаційно-енергетичних матерій. Інформаційний зміст цих 
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матерій походить переважно з духовного буття. Фізичні характеристики духовних інформаційно-
енергетичних матерій невідомі. 

Божественний стан тонкоматеріальних тіл характеризується тим, що у побудові тіл 
приймає участь переважна кількість божественних інформаційно-енергетичних матерій. 
Інформаційний зміст цих матерій походить переважно з божественного буття. Фізичні 
характеристики божественних інформаційно-енергетичних матерій невідомі. 

Рівні розвитку і трансформації тонкоматеріальних тіл слід розглядати, оцінювати, 
аналізувати та коректувати в системі біофізичної енергоінформаційної космічно-земної 
голограми людини. Такий підхід дозволить об’єктивно оцінювати співвідношення розвитку тіл 
в інтегральній голографічній системі голограми людини та своєчасно вносити необхідні зміни в 
еніотехнології розвитку і процес тренування тонкоматеріальних тіл, щоб уникнути дисбалансу 
розвитку між тілами на цілісному рівні голограми людини та досягнути її структурної і 
функціональної еніоанатомічної норми. Досягнення цього неможливе без глибоких знань 
біофізичної енергоінформаційної космічно-земної голограми людини. 

 
Біофізична енергоінформаційна космічно-земна голограма людини 

 
Біофізична енергоінформаційна космічно-земна голограма людини – це просторове 

упорядкування тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла у багаторівневу цілісну голограму, в якій 
тонкоматеріальні тіла є первинними, а фізичне тіло – вторинним. Голограма складається з 
тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла. Кожне тіло у голограмі зберігає свої інформаційно-енергетичні 
і структурно-функціональні голографічні автономію і специфіку, поєднує інтегральну і автономну 
інформаційно-енергетичну обумовленість розвитку, вдосконалення і проявів людини, усіх її 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-
феноменальних можливостей. Інформаційно-енергетичні основи голографічних інтеграцій тіл 
розділяються на основні, що завжди присутні, та допоміжні – тимчасові. Еніоструктури внутрішніх 
частин тонкоматеріальних тіл з’єднуються і поєднуються з ідентичними анатомо-морфологічними 
структурами фізичного тіла, утворюючи інтегральну біофізичну інформаційно-енергетичну голограму 
людини та її цілісність на усіх рівнях буття, утворюють голографічну матрицю для морфогенезу 
фізичного тіла та його структур. Це забезпечує єдність еніоструктур внутрішніх частин 
тонкоматеріальних тіл з подібними морфологічними структурами фізичного тіла. Еніоструктури 
внутрішніх частин кожного тонкоматеріального тіла та органи фізичного тіла розміщені та поєднані в 
одному просторі, структурно і функціонально доповнюють біотичний та інформаційно-енергетичний 
рівні цих структур, утворюючи біофізичну інформаційно-енергетичну голограму. Сукупність і 
з’єднання біофізичних інформаційно-енергетичних голограм утворюють людину і обумовлюють її 
прояви. Кожна біофізична інформаційно-енергетична голограма є морфогенетичною та 
функціональною автономією на кожному структурному рівні фізичного тіла у відповідних діапазонах 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичного буття людини. Будь-яка еніоструктура 
тонкоматеріального тіла людини найефективніше функціонує у тих діапазонах електромагнітного 
спектра інформаційно-енергетичних полів буття, до яких тонкоматеріальне тіло належить. Вона 
невід’ємна від живого функціонуючого фізичного тіла, її існування та функціонування без фізичного 
тіла неможливі. Структурні та функціональні прояви тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла 
взаємозалежні, взаємопоєднані та знаходяться у стані постійного інформаційно-енергетичного 
взаємовпливу. Без функціонування тонкоматеріальних тіл існування життєздатного фізичного тіла і 
адекватні прояви людини неможливі. Тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло утворюють інформаційно-
енергетичні біоплазми для інтеграції усіх тіл у цілісну багаторівневу біофізичну енергоінформаційну 
космічно-земну голограму людини, в якій вирізняють тимчасові, вічні, земні, земно-космічні, 
червону, світлосяюче-червону, оранжеву, світлосяюче-оранжеву, жовту, зелену, світлосяюче-зелену, 
блакитну, бірюзову, синю, бузкову, фіолетову, рожеву, білу і золоту біофізичні енергоінформаційні 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 96 (162). 2020 
 
 
 

14 

космічно-земні голограми. Біофізична енергоінформаційна космічно-земна голограма людини 
уможливлює біотичну та інформаційно-енергетичну форми життя людини в умовах Землі. Усі 
тонкоматеріальні тіла перебувають у симбіозі з фізичним тілом, інформаційно-енергетично 
забезпечують його розвиток, єдність в людині інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-
енергетичних субстанцій, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм, органічних, неорганічних 
та інших матерій. Єдність тонкоматеріальних тіл з фізичним тілом забезпечує утворення біофізичної 
енергоінформаційної космічно-земної голограми людини, яка інтегрує усі види матерій людського, 
земного, космічного і духовного походження з минулого, теперішнього і майбутнього. Вічні 
тонкоматеріальні тіла як складові біофізичної енергоінформаційної космічно-земної голограми 
людини вічно зберігають інформації про людину, інформаційно-енергетично забезпечують 
філогенетичний, онтогенетичний та еволюційний розвиток людини, взаємозалежність, 
взаємообумовленість і автономне функціонування її тіл, а також розвиток, вдосконалення і прояви 
усіх властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, духовних і ПСІ-
феноменальних можливостей людини. Тонкоматеріальні тіла спільно з фізичним тілом утворюють 
інтегральну матеріальну основу для розвитку усіх властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 
функціональних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей людини. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ОСНОВИ ПСІ-ФЕНОМЕНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ 
 

Вперше описані еніоанатомічні основи, умови та вимоги розвитку ПСІ-
феноменальних здібностей людини. 

Ключові слова: біблійні основи, еніоанатомічні основи, ПСІ-феноменальні здібності, 
умови, вимоги.  

 
Впервые описаны эниоанатомические основы, условия и требования развития ПСИ-

феноменальных способностей человека. 
Ключевые слова: библейские основания, эниоанатомические основы, ПСИ-

феноменальные способности, условия, требования. 
 
Enioanatomical basics, conditions and requirements for the development of human PSI-

phenomenal abilities have been described for the first time. 
Keywords: biblical basics, enioanatomical bases, PSI-phenomenal abilities, conditions, 

requirements. 
 
Актуальність. Споконвічно окремі люди прагнули досягнути ПСІ-феноменального 

розвитку. Мільйони духовних шкіл у світі спрямовані на високоспецифічне виховання, 
навчання, тренування і розвиток ПСІ-феноменальних здібностей. Учні цих шкіл досягають 
відповідного розвитку окремих здібностей, але не можуть досягнути інтегрального і 
всебічного розвитку більшості ПСІ-феноменальних здібностей. Чому так відбувається? 
Тому, що в основу розвитку здібностей не покладена еніоанатомія тонкоматеріальних тіл 
людини і не дотримується алгоритм розвитку ПСІ-феноменальних здібностей. Спочатку 
необхідно розвивати тонкоматеріальні тіла, потім інтелект й духовність, і тільки після 
цього – ПСІ-феноменальні здібності. Цю проблему ускладнює відсутність еніоанатомічних, 
еніопсіанатомічних, еніоголографічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних і еніодуховних 
технологій тренування та розвитку тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних 
здібностей людини. Враховуючи недоліки ПСІ-феноменального виховання, навчання і 
розвитку людини, нами розроблені відповідні еніотехнології розвитку ПСІ-феноменальних 
здібностей людини, в основу яких покладені еніологічні, еніоанатомічні, еніопсихічні, ПСІ-
феноменальні, еніопедагогічні та еніодуховні знання. 
 

БІБЛІЙНА ОСНОВА ПСІ-ФЕНОМЕНАЛЬНИХ  
ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ 

 
І створив Бог людину – за Божим образом створив її; Він створив їх чоловіком і жінкою. (Буття 

1:27)*  
І, взявши порох із землі, Бог створив людину, і вдихнув у її обличчя дихання життя, і стала 

людина душею живою. (Буття 2:7) 
____________ 
* Всі цитати з Біблії, переклад ієромонаха о.Рафаїла (Романа Турконяка), Київ, 2016. 
 

Євангеліє від Матвія 

Просіть – і дасться вам; шукайте – і знайдете; стукайте – і відчинять вам. (Мт 7:7) 
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Адже кожний, хто просить, – отримує, а хто, хто шукає, – знаходить; і тому, хто стукає, – 
відчинять. (Мт 7:8) 

…бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. (Мт 
10:26) 

Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми 
ногами, і, обернувшись, не розшарпали вас. (Мт 7:6) 

Євангеліє від Івана  

1 На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог.  
2 Воно на початку було в Бога.  
3 Усе через Нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало.  
4 У Ньому було життя, – і життя було Світлом людей.  
5 І Світло світить у темряві, і темрява Його не огорнула. (Ів 1:1-5) 
І Слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, – славу як Єдинородного 

від Отця, повного благодаті й істини. (Ів 1:14) 
Бо так Бог полюбив світ, що дав [Свого] Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, 

не загинув, але мав життя вічне. (Ів 3:16) 
Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і Того, Кого Ти послав, – Ісуса 

Христа. (Ів 17:3) 
21 …щоб усі були одне, – так, як Ти, Отче, у Мені, а Я в Тобі, – щоб і вони в нас були; аби світ 

повірив, що Ти Мене послав.  
22 І Я передав їм славу, яку Ти Мені дав, – щоби були одне, як і Ми одне.  
23 Я в них, а Ти – в Мені; хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти Мене послав і 

полюбив їх, як і Мене полюбив.  
24 Отче, хочу, щоб ті, яких Ти Мені дав, були зі Мною там, де Я, щоби бачили Мою славу, яку 

Ти Мені дав, бо Ти полюбив Мене раніше від створення світу.  
25 Отче Праведний! Світ Тебе не пізнав, але Я Тебе пізнав. І вони пізнали, що Ти Мене послав. 

(Ів 17:21-25) 

Перше послання апостола Павла до коринтян, 12 

1 Hе хочу, брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами.  
2 Знаєте, як ще ви були язичниками, то ходили до німих iдолiв, нiби хто водив вас.  
3 Тому й кажу вам, що нiхто з тих, які промовляють Божим Духом, не скаже: Анатема Iсус! І 

нiхто не може сказати: Господь Iсус! – хіба тiльки Духом Святим.  
4 Дари є різноманітні, а Дух – той самий.  
5 І служiння рiзноманітнi, а Господь той самий.  
6 І дiї рiзноманітні, а Бог той самий, – Він робить усе в усiх.  
7 Кожному дається виявлення Духа на спільну користь.  
8 Одному Дух дає слово мудрості, iншому – слово знання тим же Духом,  
9 iншому – вiру тим же Духом; iншому – дари оздоровлень тим самим Духом,  
10 iншому – робити чудеса, iншому – пророкувати, iншому – розпiзнавати духiв, iншому – рiзнi 

мови, iншому – пояснення мов.  
11 А все це робить один i той же Дух, даючи окремо кожному, як хоче.  
12 Бо як тiло одне, але має багато членiв, так і всi члени: хоч їх багато, становлять [одне] тiло, – 

так i Христос.  
13 Адже всi ми хрещені одним Духом в одне тiло: чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вiльнi, – усi 

одним Духом напоєнi.  
14 Бо тiло складається не з одного члена, а з багатьох.  
15 Якщо скаже нога, що «я не рука і тому не належу до тiла», то хіба через це вона не належить 

до тiла?  
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16 I якщо вухо скаже, що «я не око і тому не належу до тiла», то хіба через це воно не належить 
до тiла?  

17 Якщо все тiло є оком, то де слух? Якщо все є слухом, то де нюх?  
18 Тепер же Бог розмiстив члени в тілі – кожного з них‚ як забажав.  
19 Якби всi були одним членом, то де тiло?  
20 Тепер же – членiв багато, а тiло одне.  
21 Hе може око сказати руцi: «Ти менi не потрiбна». Або знову – голова ногам: «Ви менi не 

потрiбнi».  
22 Але тi члени тiла, що вважаються слабшими, значно більше потрiбнi.  
23 А ті, які вважаємо непристойними в тiлi, саме їх більше шануємо; і непоказні наші члени 

одержують більшу повагу, 
24 а наші показні члени цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу 

пошану, 
25 щоб не було поділу в тiлi, але щоб члени одні про одних дбали.  
26 І якщо страждає один член, з ним страждають усi члени; якщо в пошані один член, з ним 

радiють усi члени.  
27 Ви – тiло Христове, а окремо ви члени.  
28 Деяких Бог поставив у Церквi: по-перше – апостолами, по-друге – пророками, по-третє – 

учителями; потім – чудеса, тоді – дари оздоровлення, допомоги, управлiння, знання різних мов.  
29 Чи всi апостоли? Чи всi пророки? Чи всi вчителi? Чи всi творять чудеса?  
30 Чи всi мають дари оздоровляти? Чи всi рiзними мовами говорять ? Чи всi пояснюють? 
31 Тож ревно дбайте про бiльшi дари, i далі я вам показую ще кращий шлях. 
Перше послання апостола Павла до коринтян, 13 
І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці й повноту знання, коли маю повноту віри, так що 

гори переставляю, але любові не маю – то я ніщо. (1Кор 13:2) 

Перше послання апостола Павла до коринтян, 15 
42 Так само й воскресіння мертвих: сіється в тлінні, встає в нетлінні;  
43 сіється в неславі, встає у славі; сіється в немочі, встає у силі;  
44 сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є й духовне.  
45 Так і написано: Перша людина – Адам – став живою душею, а останній Адам – Дух, який 

оживляє.  
46 Але не духовний спочатку, а душевний, потім – духовний.  
47 Перша людина – із землі, земна. Друга Людина, [Господь], – з неба.  
48 Який земний – такі й земні, і Який небесний – такі й небесні.  
49 І як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. (1Кор 15:42–49) 

Друге послання апостола Павла до коринтян, 4 
16 Тому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня 

людина оновлюється день у день. (2Кор 4:16) 

Прислів’я 2 
20 Тож прямуй дорогою добрих і тримайся стежки праведних, 
21 бо тільки праведні житимуть на землі й бездоганні залишаться на ній. 
22 А неправедні будуть вигублені з землі, і зрадники будуть вирвані з неї. 

Прислів’я 3 
1 Сину мій, не забувай моїх настанов і всім серцем тримайся моїх заповідей. 
13 Щаслива людина, яка знаходить мудрість, і чоловік, який набуває розважливості, 
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14 тому що здобути мудрість ліпше, ніж набути срібло – такий здобуток дорожчий від  
золота. 

15 Мудрість цінніша, ніж корали, і ніщо з того, чого ти бажаєш, не зрівняється з нею. 
18 Для тих, хто її тримається, вона – дерево життя, і ті, хто міцно вхопився за неї, будуть названі 

щасливими. 
19 Єгова мудрістю заснував землю. Він розважливістю утвердив небо. 
 
У Новому Завіті Христос сказав: «Усе, що є Я, що Я роблю – будете пізніше робити і ви, коли 

навчитеся через вашу сутність виражати волю Творця». 
 

ЕНІОАНАТОМІЧНА ОСНОВА  
ПСІ-ФЕНОМЕНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ 

 
Анатомічне, еніологічне, еніопсихологічне, еніопедагогічне і духовне виховання та навчання не 

є достатніми для забезпечення високодуховного і ПСІ-феноменального розвитку людини. 
Пояснюється це тим, що людина не має достатньо розвинених тонкоматеріальних тіл для 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів, ідентифікації, поглинання, декодування, кодування, 
нагромадження, зберігання, утворення, цілеспрямованого транспортування, розподілу і 
перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій духовності та ПСІ-феноменальних здібностей 
людини. Тільки всебічно розвинені тонкоматеріальні тіла можуть здійснювати високочастотні 
інформаційно-енергетичні взаємообміни духовного і ПСІ-феноменального змісту з інформаційно-
енергетичними полями Землі, природи, суспільства, біосфери, ноосфери, Всесвіту та духовного 
буття. Людина може свідомо здійснювати інформаційно-енергетичні взаємообміни з інформаційно-
енергетичними полями, їхніми голограмами та егрегорами, які відповідають її ідентичності, 
філогенетичному та онтогенетичному розвитку. Таким чином тонкоматеріальні тіла людини 
отримують інформацію духовності й ПСІ-феноменальних здібностей. Духовний і ПСІ-
феноменальний розвиток людини може забезпечуватися інформаційно-енергетичними основами 
всебічно розвинених тонкоматеріальних тіл. Важливо усвідомити, що інформаційно-енергетичними 
основами духовності та ПСІ-феноменальних здібностей людини є її всебічно розвинені 
тонкоматеріальні тіла. З розвитком тонкоматеріальних тіл розпочинається духовний і ПСІ-
феноменальний розвиток людини. Тому в процесі духовного і ПСІ-феноменального розвитку 
людини первинним повинен бути всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл. Всебічно розвинені 
тонкоматеріальні тіла здатні:  

1. приймати високочастотні духовні інформаційно-енергетичні матерії: 
♦ істин людської духовності, тобто Віри, Любові, Добра, Краси, Правди 
♦ основного змісту духовності: Віри, Честі, Блага, Любові, Краси, Правди, Справедливості 
♦ вищих якостей духовності, якими є Правда, Любов, Добро, Віра, Краса 
♦ божественного елементу духовності, яким є світогляд 
♦ структурних елементів духовності: моралі, інтелекту й естетики 
♦ духовного спрямування: інтересів, якостей, орієнтації, переконань, ідеалів, волі, 

чутливості, духовного почуття та життєвої позиції 
♦ духовних якостей особистості, якими є свідомість, людяність, милосердя, співчуття, 

доброта, вдячність, гуманність, гармонія, справедливість, достойність, чесність, 
відповідальність, безкорисність, альтруїзм, толерантність, терпеливість, прагнення до 
правди і свободи 

Ці духовні компоненти багатосторонньої категорії «духовність» взято з монографії Т. Г. 
Тюріної «Феномен духовності особистості» (2009, с. 110–113). 

  
2. здійснювати духовні інформаційно-енергетичні взаємообміни з інформаційно-енергетичними 

полями зовнішнього середовища у всіх діапазонах електромагнітного спектра і поглинати таку 
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кількість духовних та ПСІ-феноменальних інформаційно-енергетичних матерій, які точно 
відповідають еніоанатомічному розвитку тонкоматеріальних тіл людини і будуть: 

♦ зумовлювати високочастотні духовні та ПСІ-феноменальні інформаційно-енергетичні 
процеси духовного і ПСІ-феноменального змісту та відповідну функціональну активність 
тонкоматеріальних тіл 

♦ інформаційним стимулятором відповідних духовних і ПСІ-феноменальних 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів 

♦ утворювати інформаційно-енергетичні основи духовного і ПСІ-феноменального розвитку 
людини 

♦ визначати характер духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини 
♦ захищати людину від антидуховного, неідентичного, біопатогенного, техногенного і 

нехарактерного інформаційно-енергетичного впливу  
♦ допомагати досягнути такого розвитку тонкоматеріальних тіл і їх життєвих 

інформаційно-енергетичних біоплазм з таким духовним і ПСІ-феноменальним змістом, 
які дозволять в тілах прояв Бога, Духа Святого, Ісуса Христа, Божої Матері, 
інформаційного поля Всесвіту, універсального психічного поля Всесвіту, Землі та інших 
полів, що уможливить людині отримати від них інформацію духовних і ПСІ-
феноменальних здібностей та реалізувати цю інформацію у своєму щоденному житті 

♦ утворювати індивідуальне психічне інформаційно-енергетичне поле з такими духовними 
і ПСІ-феноменальними інформаційно-енергетичними матеріями, які уможливлять 
духовну і ПСІ-феноменальну відповідність з духовністю і ПСІ-феноменальністю 
інформаційного поля Всесвіту, універсального психічного поля Всесвіту, Землі, 
духовного буття та їхніми духовними істотами і будь-коли встановлювати з ними активні 
інформаційно-енергетичні взаємообміни з наповненням своїх тонкоматеріальних тіл 
їхнім інформаційно-енергетичним змістом з метою розвитку особистих духовних 
властивостей, ПСІ-феноменальних здібностей та функціональних можливостей 
відповідно до їхнього духовного і ПСІ-феноменального інформаційно-енергетичного 
обсягу 

♦ сприяти не тільки всебічному, збалансованому і гармонійному розвитку 
тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла, індивідуального біоплазматичного інформаційно-
енергетичного поля, психічного інформаційно-енергетичного поля, духовності, психіки і 
ПСІ-феноменальності людини, але й всебічному, збалансованому і гармонійному 
співвідношенню між ними та між духовністю і ПСІ-феноменальністю людства, природи, 
Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту та духовного буття теперішнього, минулого і 
майбутнього 

♦ допомагати досягти гармонії інформаційно-енергетичних потенціалів тонкоматеріальних 
тіл, фізичного тіла, біоплазматичного інформаційно-енергетичного поля та гармонійного 
співвідношення між ними 

3. мати у своєму внутрішньому середовищі умови для утворення інформаційно-енергетичних 
основ розвитку, вдосконалення, прояву та практичної реалізації духовних і ПСІ-феноменальних 
здібностей у відповідності з духовною і ПСІ-феноменальною суттю людства, природи, Землі, 
біосфери, ноосфери, Всесвіту та духовного буття 

4. створювати інформаційно-енергетичні умови для позатілесної проекції жовтого 
тонкоматеріального тіла або свідомості людини, їх проникнення до інформаційного поля Всесвіту, 
інформаційно-енергетичних полів Землі, біосфери, ноосфери, духовного буття, часу і простору, 
переміщення і перебування в цих полях, часі і просторі, здійснення з ними інформаційно-
енергетичних взаємообмінів, передавання інформації про них тонкоматеріальним тілам людини, щоб 
вона вивчала й усвідомлювала їх, а також повернення жовтого тіла і свідомості на своє місце 
розташування з новими духовними, ПСІ-феноменальними інформаціями і новим пізнанням світу 
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5. досягнути інформаційно-енергетичної єдності з інформаційно-енергетичними полями 
суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і духовного буття, здійснювати з ними 
свідомі інформаційно-енергетичні взаємообміни, перебувати в гармонійній єдності матеріального і 
духовного, що допомагає високоінтелектуальному, духовному і ПСІ-феноменальному розвитку 
людини 

6. своїм інформаційно-енергетичним змістом допомагати людині створювати ментальні 
інформаційно-енергетичні голограми духовності і ПСІ-феноменальних здібностей, які містять 
інформацію духовності та ПСІ-феноменальних здібностей людства, Землі, біосфери, ноосфери, 
Всесвіту і духовного буття. Ці голограми людина може імплантувати до своїх тонкоматеріальних 
тіл та свого фізичного тіла, які своїм змістом сприятимуть всебічному розвитку тіл людини, її 
духовному і ПСІ-феноменальному розвитку, а також практично використовувати духовність і ПСІ-
феноменальні здібності у щоденній діяльності та імплантувати ці голограми до інших людей і будь-
якого об’єкта Всесвіту 

7. інформаційно-енергетично сприяти голографічному поєднанню індивідуального психічного 
поля людини з універсальними психічними полями Всесвіту, Землі, біосфери, ноосфери та 
духовного буття, що інформаційно-енергетично забезпечує реалізацію високоінтелектуального, 
духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини 

8. досягнути духовної, ПСІ-феноменальної та ідентичної інформаційно-енергетичної чистоти 
усіх своїх еніоструктур, що уможливить духовне і ПСІ-феноменальне сприйняття, відчуття, 
усвідомлення, мислення, а також прояв духовних та ПСІ-феноменальних емоцій і внутрішніх 
переживань, все це покращить професійну і соціальну діяльність людини 

9. своїм інформаційно-енергетичним впливом допомагати людині досягати розширеної 
свідомості, екстрасенсорної чутливості, трансового усвідомленого цілеспрямованого регулювання 
фізіологічних процесів фізичного тіла, психіки, інформаційно-енергетичними функціями своїх 
тонкоматеріальних тіл у процесі духовного і ПСІ-феноменального виховання, навчання, 
тренування, розвитку та прояву. 

Інформаційно-енергетичний зміст кожного всебічно розвиненого тонкоматеріального тіла 
переважно зумовлює прояв відповідних ПСІ-феноменальних здібностей, а в тій чи іншій мірі – усі 
ПСІ-феноменальні здібності. Будь-яка кольорова інтеграція тонкоматеріальних тіл зумовлює 
універсальний розвиток усіх ПСІ-феноменальних здібностей та їхні трансцендентальні, планетарні, 
міжпланетні та всесвітні прояви.  

Червоне тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію земної, соціальної, природної, соціально-природної, чуттєвої інтуїцій, різнохарактерних 
інтуїтивних орієнтаційних відчуттів, яснобачення, психокінезу та ПСІ-феноменального 
цілительства. 

Світлосяюче-червоне тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, 
прояв і практичну реалізацію земної, соціальної, природної, соціально-природної, чуттєвої, 
магічної, ситуативної, орієнтаційної інтуїцій, розширює і посилює розвиток яснобачення, 
психокінезу та ПСІ-феноменального цілительства. 

Оранжеве тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і 
практичну реалізацію психофізіологічного розслаблення м’язів, релаксації, ПСІ-феноменального 
відчуття вегетативних функцій організму, ПСІ-феноменального інтелекту, емоційно-сексуальної, 
чуттєво-сексуальної, ситуативної, емоційної, чуттєвої, земної, магічної, орієнтаційної інтуїцій та 
усіх видів інтуїцій, зумовлених червоним і світлосяюче-червоним тілами, розширює і посилює 
розвиток яснобачення, психокінезу та ПСІ-феноменального цілительства. 

Світлосяюче-оранжеве тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, 
прояв і практичну реалізацію сексуально спрямованої, емоційно-сексуально спрямованої, чуттєво-
сексуально спрямованої, емоційної, чуттєвої, ситуативної, магічної інтуїцій, розширює і посилює 
розвиток усіх видів інтуїцій, психофізіологічного розслаблення м’язів, релаксації, ПСІ-
феноменального відчуття вегетативних функцій організму, ПСІ-феноменального інтелекту, 
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яснобачення, психокінезу та ПСІ-феноменального цілительства, зумовлених червоним, 
світлосяюче-червоним і оранжевим тілами. 

Жовте тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію телепатичного пізнання світу в теперішньому, минулому та майбутньому, позатілесної 
проекції, емоційної, чуттєвої, ситуативної, земної, магічної, орієнтаційної інтуїцій, розширює і 
посилює розвиток усіх видів інтуїцій, психофізіологічного розслаблення м’язів, релаксації, ПСІ-
феноменального відчуття вегетативних функцій організму, ПСІ-феноменального інтелекту, 
яснобачення, психокінезу та ПСІ-феноменального цілительства, зумовлених червоним, 
світлосяюче-червоним, оранжевим і світлосяюче-оранжевим тілами. Жовте тіло інформаційно-
енергетично поєднує емоційний, інтелектуальний, ментальний, духовний та ПСІ-феноменальний 
розвиток людини. 

Зелене тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію поєднаного інтелектуального, ментального, емоційного, інтуїтивного, духовного та ПСІ-
феноменального розвитку, інтелектуальної, наукової, інтелектуально-емоційної, професійно 
спрямованої, педагогічної і семантичної інтуїцій, ПСІ-феноменального цілительства, 
екстрасенсорної чутливості, ПСІ-феноменального інтелекту, менталітету, яснознання, ПСІ-
феноменальної здібності приймати апріорні знання, позатілесної проекції, телепатичних здібностей, 
переміщення думок і жовтого тіла в часі та просторі, здатності до релаксації, концентрації, 
імагінації, візуалізації, медитації, а в оранжевому і світлосяюче-оранжевому тілах посилює 
мотивацію до володіння фізичним тілом і здібностями ПСІ-феноменального цілительства, до вміння 
концентруватися на будь-якому органі, структурі, функції фізичного тіла й тонкоматеріальних тіл, 
до відчуття й усвідомлення початку, перебігу, кінця і характеру будь-якої функції будь-якого органа 
фізичного тіла. Зелене тіло розширює і посилює телепатичне пізнання світу в теперішньому, 
минулому та майбутньому, позатілесну проекцію, розвиток усіх видів інтуїцій, психофізіологічного 
розслаблення м’язів, релаксації, ПСІ-феноменального відчуття вегетативних функцій організму, 
ПСІ-феноменального інтелекту, яснобачення, психокінезу та ПСІ-феноменального цілительства, 
зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим та жовтим 
тілами. 

Світлосяюче-зелене тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв 
і практичну реалізацію творчої, концептуальної, ейдетичної, аналітичної, педагогічної, ситуативної 
та передбачальної в межах Землі інтуїцій, диференціації інформаційно-енергетичних полів, їх 
інформаційного змісту, розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-феноменальних 
здібностей, зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, 
жовтим і зеленим тілами, та здійснює управління процесом розвитку ПСІ-феноменальних 
здібностей. 

Блакитне тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і 
практичну реалізацію пророчої, передбачальної, ситуативної, духовної, земної, космічної, космічно-
земної, ПСІ-феноменальної інтуїцій, ПСІ-феноменального та позасмислового відображення світу, 
екстрасенсорної позасмислової інформаційно-енергетичної і духовної чутливості, регресії. 
Розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-феноменальних здібностей і всіх видів інтуїцій, 
зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, 
зеленим і світлосяюче-зеленим тілами, та здійснює управління процесом розвитку ПСІ-
феноменальних здібностей.  

Бірюзове тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію магічної, ситуативної, пророчої, духовної, космічної, земної, космічно-земної та ПСІ-
феноменальної інтуїцій. Інформаційно-енергетично зумовлює можливість поєднаного біотичного, 
соціального, інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, 
духовного і ПСІ-феноменального розвитку, прискореного, поглибленого та всебічного 
вдосконалення високорозвинених властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 
функціональних можливостей і функціонуючих біотичних, соціальних, духовних, позасмислових, 
екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, телепатичних, регресивних і ретрокогнітивних ПСІ-
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феноменальних здібностей людини. При цьому в усіх тимчасових тонкоматеріальних тілах і 
вічному блакитному тілі причинно-наслідково посилює зумовленість інформаційно-енергетичної 
основи ПСІ-феноменальних здібностей, які можуть проявлятися на основі одного або кількох 
відповідних тимчасових тонкоматеріальних тіл з найбільшою ефективністю в бірюзових, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і змішаних діапазонах електромагнітного спектра, 
що дає ПСІ-феноменальним здібностям якісно нові характеристики і розширює сфери їх 
використання. Сприяє вдосконаленню вже високорозвинених ПСІ-феноменальних здібностей, 
причинно-наслідково посилює зумовленість інформаційно-енергетичних основ тимчасових 
тонкоматеріальних тіл і вічного блакитного тіла, які забезпечують поєднаний біотичний, 
соціальний, інтелектуальний, ментальний, емоційний, моральний, етичний, естетичний, духовний і 
ПСІ-феноменальний розвиток людини. Розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-
феноменальних здібностей і всіх видів інтуїцій, зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, 
оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим і блакитним тілами, та 
здійснює управління процесом розвитку ПСІ-феноменальних здібностей.  

Синє тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію космічної, земної, космічно-земної, духовної, пророчої інтуїцій. Інформаційно-
енергетично зумовлює можливість поєднаного біотичного, соціального, психічного, 
інтелектуального, ментального, емоційного, інтуїтивного, духовного і ПСІ-феноменального 
розвитку, достовірність, надійність та витонченість ПСІ-феноменального і позасмислового 
віддзеркалення світу, об’єктивніші, сильніші та виразніші в порівнянні з тимчасовими тілами, 
вічними блакитним і бірюзовим тілами прояви екстрасенсорної, позасмислової, інформаційно-
енергетичної та духовної чутливості, радіестезії, психометрії, телеметрії, регресії, когніції, 
ретрокогніції, прекогніції, психокінезу, телекінезу, левітації, позатілесної проекції, телепортації, 
матеріалізації, дематеріалізації, цілительства та інших ПСІ-феноменальних здібностей. 
Інформаційно-енергетично зумовлює сприймання інтуїтивних інформацій, інтуїтивні почуття, 
інтуїтивне мислення, інтуїтивну свідомість, інтуїтивне пізнання світу, інтуїтивні прояви та 
інтуїтивну діяльність людини. Інформаційно-енергетично допомагає людині усвідомити значення 
інтуїтивних інформацій у пізнанні світу, розвитку інтелекту, менталітету, емоцій, біотичних, 
соціальних, психічних, духовних і ПСІ-феноменальних здібностей, інтуїтивного орієнтування у 
природі, суспільстві та особистому житті. Інформаційно-енергетично забезпечує прояви 
інтуїтивних почуттів, переживань, інтуїтивного мислення та інтуїтивної свідомості, 
взаємозалежності, взаємодію і єдність інтуїтивного, науково-прагматичного та реалістичного 
мислення у пізнанні світу. При цьому в усіх тимчасових тонкоматеріальних тілах причинно-
наслідково посилює зумовленість інформаційно-енергетичної основи ПСІ-феноменальних 
здібностей, які можуть проявлятися на основі одного чи декількох тимчасових тіл, вічних 
блакитного і бірюзового тіл. Розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-феноменальних 
здібностей і всіх видів інтуїцій, зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, 
світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним і бірюзовим тілами, та 
здійснює управління процесом розвитку ПСІ-феноменальних здібностей. 

Бузкове тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію вищої, космічної, земної, космічно-земної, духовної, пророчої інтуїцій. Створює 
інформаційно-енергетичну основу поєднаного причинно-наслідкового фізичного, соціального, 
психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, 
духовного і ПСІ-феноменального розвитку, пришвидшеного, поглибленого, посиленого, 
всебічнішого та одночасно більш витонченого порівняно з тимчасовими тілами і вічними 
блакитним, бірюзовим і синім тілами вдосконалення високорозвинених властивостей, 
особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей, функціонуючих біотичних, 
соціальних, психічних, духовних, позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних і 
всіх ПСІ-феноменальних здібностей людини. При цьому в усіх тимчасових тілах та вічних 
блакитному, бірюзовому і синьому тілах розширюються інформаційно-енергетичні основи 
розвитку, вдосконалення та проявів усіх ПСІ-феноменальних здібностей. Прояви функцій бузкового 
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тіла інформаційно визначають характер психічної діяльності, значно розширюють і поглиблюють 
до рівня практичного використання інтуїтивне сприйняття, інтуїтивні почуття, інтуїтивне мислення, 
інтуїтивний інтелект, інтуїтивну діяльність, ситуативне мислення, емоційні та духовні переживання, 
а також практичну діяльність, щоденні життєві ситуації, індивідуальне буття, біотичні, соціальні, 
психічні та ПСІ-феноменальні прояви людини, можливості людини пристосовуватися до мінливих 
соціально-економічних умов суспільства, вміння знайти своє місце в суспільстві та реалізувати свої 
потенційні можливості на будь-яких рівнях буття. Бузкове тіло інформаційно-енергетично 
допомагає людині усвідомити значення інтуїтивних інформацій для пізнання світу, для наукової і 
творчої діяльності, розвитку інтелекту, менталітету, емоцій, біотичних, соціальних, психічних, 
духовних і ПСІ-феноменальних здібностей, для орієнтації в невідомому середовищі, невідомих 
обставинах, небезпечних ситуаціях, природі, суспільстві та в особистому житті, забезпечує прояви 
інтуїтивних відчуттів, почуттів, переживань, інтуїтивного мислення, інтуїтивного інтелекту та 
інтуїтивної свідомості, інформаційно-енергетичну взаємодію та єдність інтуїтивного, науково-
прагматичного, реалістичного, духовного, трансцендентального та ПСІ-феноменального мислення в 
пізнанні світу. Розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-феноменальних здібностей і всіх 
видів інтуїцій, зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, 
жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим і синім тілами, та здійснює 
управління процесом розвитку ПСІ-феноменальних здібностей.  

Фіолетове тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і 
практичну реалізацію вищої, космічної, земної, космічно-земної, пророчої та божественно-духовної 
(рівня Божої Матері) інтуїцій. Створює інформаційно-енергетичну основу поєднаного причинно-
наслідкового біотичного, соціального, психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, 
морального, етичного, естетичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного, інформаційно-
енергетичного та електромагнітного розвитку, пришвидшеного, поглибленого, посиленого, 
всебічного і водночас більш витонченого порівняно з тимчасовими тілами та вічними блакитним, 
бірюзовим, синім і бузковим тілами вдосконалення високорозвинених властивостей, особливостей, 
здібностей, функцій, функціональних можливостей і функціонуючих біотичних, соціальних, 
психічних, духовних, душевних, позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних та 
усіх ПСІ-феноменальних інтегральних проявів людини в гармонії з Божою Матір’ю. При цьому в 
усіх тимчасових тілах і вічних блакитному, бірюзовому, синьому та бузковому тілах інформаційно-
енергетична основа розвитку, вдосконалення і проявів ПСІ-феноменальних, духовних і душевних 
здібностей розширюється до духовно-душевного рівня Божої Матері. Фіолетове тіло причинно-
наслідково посилює зумовленість інформаційно-енергетичної основи ПСІ-феноменальних 
здібностей, які можуть проявлятися на основі одного або кількох відповідних тимчасових тіл з 
найбільшою ефективністю функціонування у фіолетових, червоних, світлосяюче-червоних, 
блакитних, синіх і змішаних діапазонах електромагнітного спектра, що додає ПСІ-феноменальним 
здібностям якісно нових інтегральних характеристик і розширює сферу їх діяльності до духовного 
рівня Божої Матері. Інформаційно-енергетично зумовлює сприйняття гармонійно збалансованого 
співвідношення жіночих духовних, душевних і божественних інформацій; духовні, душевні та 
божественні відчуття і почуття; божественно-духовну свідомість і пізнання світу за посередництвом 
жіночої духовної, душевної та божественної свідомості відповідно до свідомості Божої Матері. 
Розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-феноменальних здібностей і всіх видів інтуїцій, 
зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, 
зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим, синім і бузковим тілами, та здійснює 
управління процесом розвитку усіх ПСІ-феноменальних здібностей. Трансформує звичайні психічні 
здібності людини у ПСІ-феноменальні здібності рівня Божої Матері. 

Рожеве тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію вищої, пророчої, міжгалактичної та божественної (рівня Ісуса Христа) інтуїцій. Створює 
інформаційно-енергетичну основу поєднаного причинно-наслідкового біотичного, соціального, 
психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, ПСІ-
феноменального, інформаційно-енергетичного, електромагнітного, духовного, душевного, 
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божественного і триєдино-божественного розвитку, прискореного, поглибленого, всебічного та 
одночасно більш витонченого у порівнянні з тимчасовими тілами і вічними блакитним, бірюзовим, 
синім, бузковим і фіолетовим тілами вдосконалення високорозвинених до рівня ПСІ-
феноменальних властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей і 
дієвих біотичних, соціальних, позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, 
електромагнітних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних та окремих триєдино-
божественних проявів людини відповідно до божественності Ісуса Христа. При цьому в усіх 
тимчасових тілах, вічних блакитному, бірюзовому, синьому, бузковому і фіолетовому тілах 
інформаційно-енергетичні основи розвитку, вдосконалення, проявів і практичного використання 
ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних здібностей 
розширюються до рівня духовного, душевного і божественного буття. Рожеве тіло у всіх тілах 
причинно-наслідково посилює зумовленість інформаційно-енергетичної основи ПСІ-
феноменальних здібностей, які можуть проявлятися на основі одного або кількох відповідних 
тимчасових тонкоматеріальних тіл з найбільшою ефективністю функціонування в рожевих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових і змішаних діапазонах електромагнітного 
спектра, що надає всім ПСІ-феноменальним здібностям якісно нових інтегральних ознак, розширює 
сферу їх діяльності до духовного, душевного і божественного рівня Ісуса Христа. Інформаційно-
енергетично зумовлює сприйняття чоловічих ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, 
божественних, триєдино-божественних і гармонійно збалансованих чоловічих і жіночих ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних і божественних інформацій; ПСІ-феноменальних, духовних, 
душевних, божественних і триєдино-божественних інформацій відчуттів і почуттів Ісуса Христа; 
ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних інформацій 
свідомості Ісуса Христа для пізнання світу за посередництвом чоловічої ПСІ-феноменальної, 
духовної, душевної, божественної і триєдино-божественної свідомості та гармонійно збалансованої 
чоловічої і жіночої ПСІ-феноменальної, духовної, душевної і божественної свідомості відповідно до 
божественності Ісуса Христа. Розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-феноменальних 
здібностей і всіх видів інтуїцій, зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, 
світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, 
бузковим і фіолетовим тілами, та здійснює управління процесом інтегрального розвитку всіх ПСІ-
феноменальних здібностей. Трансформує звичайні психічні здібності людини у ПСІ-феноменальні 
здібності рівня Ісуса Христа. 

Біле тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію вищої, пророчої, міжгалактичної та божественної (рівня Духа Святого) інтуїцій. 
Створює інформаційно-енергетичну основу поєднаного причинно-наслідкового біотичного, 
соціального, інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, ПСІ-
феноменального, інформаційно-енергетичного, електромагнітного, духовного, душевного, 
божественного і триєдино-божественного розвитку, прискореного, поглибленого, всебічного й 
одночасно витонченого вдосконалення високорозвинених до ПСІ-феноменального рівня 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей і дієвих біотичних, 
соціальних, позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, електромагнітних, ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних проявів людини 
відповідно до божественності Святого Духа. При цьому в усіх тимчасових тілах, у вічних 
блакитному, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому і рожевому тілах інформаційно-
енергетичні основи розвитку, вдосконалення, проявів і практичного використання усіх ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних здібностей 
розширюються до духовного, душевного та божественного рівня Святого Духа. Біле тіло у всіх 
тілах причинно-наслідково посилює зумовленість інформаційно-енергетичної основи всіх ПСІ-
феноменальних здібностей, які можуть проявлятися на основі одного або кількох відповідних 
тимчасових тонкоматеріальних тіл з найбільшою ефективністю функціонування в білих, червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
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блакитних, синіх, фіолетових і змішаних діапазонах електромагнітного спектра, що надає всім ПСІ-
феноменальним здібностям якісно нових інтегральних ознак, розширює сферу їх діяльності до 
духовного, душевного і божественного рівня Святого Духа. Прояви функцій білого тіла 
інформаційно визначають характер психічної діяльності, значно розширюють і поглиблюють до 
рівня практичного використання ПСІ-феноменальне, духовне, душевне, божественне і триєдино-
божественного сприйняття, ПСІ-феноменальні прояви людини, можливості людини 
пристосовуватися до мінливих соціально-економічних умов суспільства, вміння знайти своє місце в 
суспільстві та реалізувати свої потенційні можливості на будь-яких рівнях буття з інформаційно-
енергетичним духовним, душевним, божественним і триєдино-божественним змістом Святого Духа. 
Інформаційно-енергетично зумовлює сприйняття гармонійно збалансованого співвідношення 
чоловічих і жіночих ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних інформацій; ПСІ-
феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні відчуття і почуття; ПСІ-
феноменальні, духовні, душевні, божественні і триєдино-божественні інформації свідомості Духа 
Святого для пізнання світу за посередництвом гармонійно збалансованої чоловічої та жіночої ПСІ-
феноменальної, духовної, душевної і божественної свідомості відповідно до божественності Духа 
Святого. Розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-феноменальних здібностей і всіх видів 
інтуїцій, зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, 
жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим і 
рожевим тілами, та здійснює управління процесом інтегрального розвитку всіх ПСІ-феноменальних 
здібностей. Трансформує звичайні психічні здібності людини у ПСІ-феноменальні здібності рівня 
Духа Святого. 

Золоте тіло своїм інформаційно-енергетичним змістом зумовлює розвиток, прояв і практичну 
реалізацію божественної (рівня Бога) і міжгалактичної інтуїцій. Створює інформаційно-енергетичну 
основу поєднаного причинно-наслідкового біотичного, соціального, психічного, інтелектуального, 
ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-феноменального, інформаційно-
енергетичного, електромагнітного, духовного, душевного, божественного і триєдино-
божественного розвитку, прискореного, поглибленого, всебічного, посиленого та одночасно більш 
витонченого порівняно з іншими тілами вдосконалення до ПСІ-феноменального рівня 
високорозвинених властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних 
можливостей і дієвих біотичних, соціальних, позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-
енергетичних, електромагнітних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і 
триєдино-божественних проявів людини згідно з Богом. При цьому в усіх тонкоматеріальних тілах 
інформаційно-енергетичні основи розвитку, вдосконалення, проявів і практичного використання 
ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних і триєдино-божественних здібностей 
розширюються до рівня духовного, душевного та божественного буття. Золоте тіло в усіх тілах 
причинно-наслідково посилює зумовленість інформаційно-енергетичної основи ПСІ-
феноменальних здібностей, які можуть проявлятися на основі одного або кількох відповідних 
тимчасових тонкоматеріальних тіл з найбільшою ефективністю функціонування в золотих, білих, 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх, фіолетових, будь-яких кольорових і змішаних діапазонах 
електромагнітного спектра, що надає всім ПСІ-феноменальним здібностям якісно нових 
інтегральних ознак, розширює сфери їх застосування до духовного, душевного і божественного 
рівня Бога. Відповідно до свідомості Бога інформаційно-енергетично зумовлює сприйняття 
інформацій гармонійно збалансованого співвідношення чоловічих і жіночих ПСІ-феноменальних, 
духовних, душевних і божественних властивостей; ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, 
божественних і триєдино-божественних відчуттів і почуттів; ПСІ-феноменальної, духовної, 
душевної, божественної і триєдино-божественної свідомості та визначає пізнання світу за 
посередництвом гармонійно збалансованого співвідношення чоловічої і жіночої ПСІ-
феноменальної, духовної, душевної і божественної свідомості. Інформаційно-енергетично 
допомагає людині усвідомлювати значення гармонійного співвідношення чоловічих і жіночих ПСІ-
феноменальних, духовних, душевних і божественних інформацій Бога для пізнання світу, розвитку 
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її психіки, інтелекту, менталітету, емоційності, моральності, етичності, естетичності, ПСІ-
феноменальних здібностей, духовності, душевності, божественності в її біотичних і соціальних 
проявах, в індивідуальному ПСІ-феноменальному, духовному, душевному, божественному і 
триєдино-божественному розвитку та житті. Розширює, посилює та поєднує розвиток усіх ПСІ-
феноменальних здібностей і всіх видів інтуїцій, зумовлених червоним, світлосяюче-червоним, 
оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, 
бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим і білим тілами, та здійснює управління процесом 
інтегрального розвитку всіх ПСІ-феноменальних здібностей. Трансформує звичайні психічні 
здібності людини у ПСІ-феноменальні здібності рівня Бога. 

Високодуховний розвиток людини може бути реалізований, якщо розвиток тонкоматеріальних 
тіл здійснюється в єдності з духовним вихованням і навчанням. Розвиток тонкоматеріальних тіл, 
інтелекту і духовності передують розвитку ПСІ-феноменальних здібностей людини. Надзвичайно 
важливим завданням є розробка інтегральних технологій, які поєднають розвиток 
тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовне виховання і навчання, тренування та розвиток ПСІ-
феноменальних здібностей людини у цілісний процес. Тільки в цілісному процесі еніологічного, 
еніоанатомічного, еніопсіанатомічного, еніопсихічного, еніопедагогічного й еніодуховного 
виховання, навчання, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл людини можливий її 
високоінтелектуальний, духовний та ПСІ-феноменальний розвиток з перспективою божественного і 
триєдино-божественного розвитку. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

УМОВИ ТА ВИМОГИ ДО РОЗВИТКУ 
ПСІ-ФЕНОМЕНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ 

 
Вперше описані з позиції еніоанатомії умови та вимоги до розвитку ПСІ-

феноменальних здібностей людини. 
Ключові слова: ПСІ-феноменальні здібності, умови, вимоги. 
 
Впервые описаны с позиции эниоанатомии условия и требования к развитию ПСИ-

феноменальных способностей человека. 
Ключевые слова: ПСИ-феноменальные способности, условия, требования. 
 
Conditions and requirements for the development of human PSI-phenomenal abilities have 

been described for the first time in terms of enioanatomy. 
Keywords: PSI-phenomenal abilities, conditions, requirements. 
 
Актуальність. Споконвічно окремі люди прагнули досягнути ПСІ-феноменального 

розвитку. Мільйони духовних шкіл у світі спрямовані на високоспецифічне виховання, 
навчання, тренування і розвиток ПСІ-феноменальних здібностей. Учні цих шкіл досягають 
відповідного розвитку окремих здібностей, але не можуть досягнути інтегрального і 
всебічного розвитку більшості ПСІ-феноменальних здібностей. Чому так відбувається? 
Тому, що в основу розвитку здібностей не покладена еніоанатомія тонкоматеріальних тіл 
людини і не дотримується алгоритм розвитку ПСІ-феноменальних здібностей. Це 
унеможливило визначити, якими знаннями повинна володіти людина, які умови сприяють 
ефективному розвитку ПСІ-феноменальних здібностей і які вимоги потрібно ставити 
людині, щоб вона була здатна розвинути ПСІ-феноменальні здібності. Проблема 
ускладнена відсутністю еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніоголографічних, 
еніопсихічних, ПСІ-феноменальних і еніодуховних технологій тренування та розвитку 
тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей людини. Враховуючи недоліки 
ПСІ-феноменального виховання, навчання і розвитку людини, нами розроблені відповідні 
еніотехнології розвитку ПСІ-феноменальних здібностей людини, в основу яких покладені 
еніологічні, еніоанатомічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніопедагогічні та еніодуховні 
знання.  

 
Що потрібно знати людині, щоб розпочати  

свій ПСІ-феноменальний розвиток  

Перш ніж розпочинати самостійний ефективний розвиток своїх ПСІ-феноменальних здібностей, 
людині обов’язково потрібно вивчити: 

♦ еніологію, еніопсихологію, еніопедагогіку, еніоанатомію тонкоматеріальних тіл людини 
♦ еніотехнології ПСІ-феноменального розвитку людини 
♦ еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, 

еніодуховні та інші еніотехнології розвитку окремих ПСІ-феноменальних здібностей 
♦ технології релаксації, концентрації, голографічного уявлення і мислення, візуалізації, 

пранаями, особливо кольорової пранаями, пранаями чакрами, комплексної пранаями, 
медитації, асан, імагінації та антиципації 

♦ технології утворення анатомічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, 
ПСІ-феноменальних та різного змісту інформаційно-енергетичних голограм 
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♦ теорію, практику, педагогіку, психологію, духовність і соціологію ПСІ-феноменальних 
здібностей 

♦ біблійні, інтелектуальні, моральні, етичні, духовні, еніоанатомічні, еніопсихічні та інші 
основи ПСІ-феноменальних здібностей 

♦ анатомічні та еніоанатомічні структури, фізіологічні, психічні, еніопсихічні, 
інтелектуальні, духовні процеси, функції і характеристики, які зумовлюють прояв, 
розвиток, всебічне вдосконалення, практичне використання відповідних ПСІ-
феноменальних здібностей 

♦ інформаційно-енергетичні взаємообміни та взаємодії тонкоматеріальних тіл, чакр, 
еніомозків, еніоорганів чуття, еніоаналізаторів, мозку, органів чуття, аналізаторів 
фізичного тіла, інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища при 
тренуванні, розвитку, всебічному вдосконаленні та практичному використанні 
відповідних ПСІ-феноменальних здібностей тощо. 

Ці знання дозволяють людині розпочати самостійний цілеспрямований розвиток і всебічне 
вдосконалення своїх ПСІ-феноменальних здібностей, не допускати помилок розвитку і практичного 
використання ПСІ-феноменальних здібностей, розуміти значення емоційних, етичних, моральних, 
духовних, соціальних та інших аспектів ПСІ-феноменальних здібностей людини. Ефективний ПСІ-
феноменальний розвиток людини вимагає від неї ще й відповідних умінь і навичок (див. 2.2). 
Відповідні знання, вміння і розвинені тонкоматеріальні тіла є для людини основою для 
самостійного розвитку її ПСІ-феноменальних здібностей.  

 
Що потрібно вміти людині, щоб розпочати  

свій ПСІ-феноменальний розвиток  

Перш ніж розпочати самостійний розвиток своїх ПСІ-феноменальних здібностей, людині 
обов’язково потрібно вміти: 

♦ релаксувати при дії різних негативних артефактів зовнішнього середовища 
♦ не реагувати на збуджуючі подразники зовнішнього середовища 
♦ розвивати свої тонкоматеріальні тіла, їхні еніоструктури, особливо канали, чакри, 

зовнішні оболонки, еніомозки, еніоаналізатори, еніооргани чуття та інші еніоструктури 
♦ миттєво досягнути концентрації уваги на своїх тонкоматеріальних тілах, їхніх 

еніоструктурах, на процесах прояву ПСІ-феноменальних здібностей та довготривало 
утримувати цю концентрацію з голографічним мисленням про об’єкт концентрації 

♦ голографічно уявляти свої тонкоматеріальні тіла, їхні еніоструктури, своє фізичне тіло та 
його клітини, тканини, органи, системи органів і процеси прояву ПСІ-феноменальних 
здібностей 

♦ голографічно мислити про тонкоматеріальні тіла, фізичне тіло, їхні структури, форми, 
архітектоніки, топографії, функції та про ПСІ-феноменальні здібності, їх прояв, розвиток, 
всебічне вдосконалення та практичне використання  

♦ ментально створювати анатомічні голограми фізичного тіла, еніоанатомічні голограми 
тонкоматеріальних тіл, їхніх структур та голограми відповідних ПСІ-феноменальних 
здібностей 

♦ створювати голограми у своєму мозку, відтак переміщувати їх до об’єкта, імплантувати 
до його структур та фіксувати у структурах об’єкта або одночасно створювати, 
імплантувати і фіксувати голограми у структурах об’єкта (другий варіант ефективніший, 
тому що голограми не піддаються негативним інформаційно-енергетичним впливам 
зовнішнього середовища) 

♦ керувати ментально створеними голограмами – збільшувати і зменшувати голограми; 
секвеструвати та імплантувати голограми до тонкоматеріальних тіл, їхніх еніоструктур, 
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фізичного тіла, клітин, тканин, органів, систем організму; переміщувати голограми в 
межах тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла і на будь-які відстані; змінювати 
інформаційно-енергетичний зміст голограм, наповнювати їх новим інформаційним 
змістом; розкладати голограми на частки, інформації, світло, енергії 

♦ візуалізувати тонкоматеріальні тіла, фізичне тіло, їхні еніоанатомічні та анатомічні 
структури, які зумовлюють ПСІ-феноменальні здібності, процес прояву і розвитку ПСІ-
феноменальних здібностей 

♦ володіти кольоровою пранаямою, чакровою пранаямою і комплексною пранаямою (ніс – 
чакра – еніоструктура)  

♦ проводити абстрактну і предметну медитацію з голографічним мисленням про 
тонкоматеріальні тіла, фізичне тіло, їхні еніоструктури, ПСІ-феноменальні здібності та 
процеси їх прояву і розвитку 

♦ приймати будь-яку асану (особливо лотос), довготривало утримувати асану і при 
відповідній асані одночасно релаксувати, досягнути концентрації уваги, голографічного 
уявлення, голографічного мислення, візуалізації, комплексної пранаями, предметної 
медитації, імагінації й антиципації 

♦ налаштовувати тонкоматеріальні тіла для ПСІ-феноменального функціонування, 
особливо ті еніоструктури тіл, які зумовлюють прояв і розвиток відповідних ПСІ-
феноменальних здібностей 

♦ встановлювати та припиняти активні інформаційно-енергетичні взаємообміни між 
тонкоматеріальними тілами, їхніми еніоструктурами, фізичним тілом, органами, 
системами організму та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища 

♦ миттєво відволікатися від будь-яких анатомічних й еніоанатомічних структур, прояву і 
розвитку ПСІ-феноменальних здібностей тощо. 

Ці вміння є невід’ємними складовими еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, 
еніопедагогічних і ПСІ-феноменальних технологій тренування і розвитку всіх ПСІ-феноменальних 
здібностей. Без цих умінь неможливий ПСІ-феноменальний розвиток людини. Професійне 
володіння кожним із цих умінь може вважатися високоспецифічною ПСІ-феноменальною 
здібністю. 

ПСІ-феноменальний розвиток людини забезпечується всебічно розвиненими 
тонкоматеріальними тілами, знаннями еніології, еніопедагогіки, еніопсихології, еніоанатомії, ПСІ-
феноменальними вміннями та високопрофесійним володінням еніоанатомічними, 
еніопсіанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними, ПСІ-феноменальними та іншими 
еніотехнологіями. 

 
УМОВИ РОЗВИТКУ ПСІ-ФЕНОМЕНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

 
Розвиток ПСІ-феноменальних здібностей можливий, якщо будуть відповідні умови:  

♦ наявність високопрофесійних учителів – еніотерапевтів, лікарів-еніопсихологів, лікарів-
еніологів, духовних цілителів, духовних наставників або будь-яких інших 
еніоспеціалістів*, які добре володіють еніопедагогічними, еніопсихічними, 
еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, ПСІ-феноменальними та іншими 
еніотехнологіями розвитку тонкоматеріальних тіл, духовності та ПСІ-феноменальних 
здібностей людини 

♦ можливість вивчення еніології, еніопсихології, феноменології, еніоанатомії, 
еніопедагогіки, а також еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, 
еніопедагогічних, ПСІ-феноменальних та інших еніотехнологій тренування, розвитку, 
вдосконалення, проявів і практичної реалізації ПСІ-феноменальних здібностей 
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♦ наявність добре розроблених, бажано ілюстрованих еніопедагогічних, еніопсихічних, 
еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, ПСІ-феноменальних та інших еніотехнологій 
тренування, розвитку, вдосконалення, проявів і практичної реалізації ПСІ-
феноменальних здібностей 

♦ наявність матеріально-технічної бази, еніологічної літератури, духовних книг, 
кольорових еніоанатомічних малюнків, кімнатних дерев, квітів, релаксаційної і 
медитаційної музики та технічних засобів, які можуть змінювати фізичні й 
інформаційно-енергетичні характеристики середовища, у якому відбувається тренування 
і розвиток ПСІ-феноменальних здібностей  

♦ наявність чистого екологічного й інформаційно-енергетичного середовища, з 
визначенням аномальних і геопатогенних зон прямокутників сітки Хартмана у місці 
тренування і розвитку ПСІ-феноменальних здібностей  

♦ у приміщенні, де відбувається ПСІ-феноменальне тренування, не має бути мобільних 
телефонів, потужних радіоелектронних пристроїв, носіїв негативної та антидуховної 
інформації 

♦ відсутність негативного інформаційно-енергетичного впливу аномальних, 
геоаномальних, геопатогенних, геопсихоаномальних, біопсихогеопатогенних, 
психоемоційних зон, геопатогенних ліній, техногенних випромінювань, антисвіту та 
неідентичного людині інформаційно-енергетичного середовища 

♦ відсутність довготривалих негативних, неідентичних, біопатогенних, техногенних, 
антидуховних, неприродних і нехарактерних інформаційно-енергетичних впливів на 
тонкоматеріальні тіла людини 

♦ відсутність зовнішніх і внутрішніх факторів, які відволікають від ПСІ-феноменального 
тренування (шум, тепло, холод, вібрації, вологість, високочастотні випромінювання, 
неприємні запахи, забруднене повітря, яскраве світло, присутність негативно 
налаштованих сторонніх осіб тощо) 

♦ місце тренування і розвитку ПСІ-феноменальних здібностей має бути наповнене ПСІ-
феноменальними інформаційно-енергетичними матеріями, біоплазмами, субстанціями та 
до нього повинні бути імплантовані еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, ПСІ-
феноменальні та інші еніоголограми (наповнення та імплантацію голограм здійснює 
тільки учитель) для забезпечення високоспецифічного ПСІ-феноменального 
інформаційно-енергетичного впливу на тонкоматеріальні тіла учнів 

♦ бажано, щоб на кожному ПСІ-феноменальному тренуванні одяг учня був іншого 
кольору, йому треба мати комплект одягу червоних, оранжевих, жовтих, зелених, 
блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих кольорів, 
які відповідають кольорам тонкоматеріальних тіл 

♦ сформований колектив однодумців для тренування і розвитку ПСІ-феноменальних 
здібностей, який необхідний для взаємної підтримки, творчого обговорення проявів і 
практичної реалізації ПСІ-феноменальних здібностей, що важливо для створення 
колективного інформаційно-енергетичного ПСІ-феноменального середовища, яке своїм 
інформаційним змістом впливає на тонкоматеріальні тіла, налаштовує їх на ПСІ-
феноменальне тренування, нейтралізує негативний зовнішній інформаційно-
енергетичний вплив та не допускає проникнення до місця тренування і розвитку ПСІ-
феноменальних здібностей неідентичних, антидуховних, біопатогенних, техногенних, 
мертвих і невластивих інформаційно-енергетичних матерій тощо. 

* Еніоспеціаліст – людина, яка всебічно і професійно володіє еніологічними знаннями, 
еніотехнологіями виховання, навчання, тренування, розвитку, вдосконалення, лікування, 
регенерації, реабілітації та рекондиції людини. До еніоспеціалістів належать: еніопедагоги, 
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еніопсихологи, еніоанатоми, лікарі-еніопсихологи, лікарі-еніологи, еніотерапевти, 
еніорефлексотерапевти, еніовалеологи, еніореабілітологи, еніофітотерапевти, еніодендро-
терапевти та інші. 

 
 

ВИМОГИ ДО ЛЮДИНИ ПРИ РОЗВИТКУ ЇЇ  
ПСІ-ФЕНОМЕНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

 
Вчитель та учень повинні дотримуватися відповідних вимог для того, щоб був ефективний 

розвиток ПСІ-феноменальних здібностей. До вимог розвитку ПСІ-феноменальних здібностей 
належать: 

♦ дотримання активного здорового способу життя, наявність доброго стану здоров’я, 
відсутність будь-яких психічних порушень, алкогольної чи наркотичної залежності 

♦ оволодіння знаннями еніології, еніопсихології, феноменології, еніоанатомії, 
еніопедагогіки, а також еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсихічними, 
еніопедагогічними, ПСІ-феноменальними та іншими еніотехнологіями тренування, 
розвитку, вдосконалення, проявів і практичної реалізації ПСІ-феноменальних здібностей 

♦ наявність відповідного рівня фізичного, інформаційно-енергетичного, інтелектуального, 
ментального, інтуїтивного, емоційного, етичного, естетичного, духовного і соціального 
розвитку людини 

♦ налагоджений процес всебічного, збалансованого і гармонійного розвитку 
тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур 

♦ наявність всебічно розвинених тонкоматеріальних тіл, голографічних інтеграцій 
тонкоматеріальних тіл, всебічно розвиненої біофізичної інформаційно-енергетичної 
космічно-земної голограми людини та стабільного симбіозу тонкоматеріальних тіл з 
фізичним тілом 

♦ наявність збалансованого співвідношення форм, структур, архітектоніки, топографії, 
функцій, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм, інформаційно-енергетичних 
потенціалів всебічно розвинених тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур 

♦ наявність всебічно розвинених зовнішніх та внутрішніх оболонок, каналів, чакр, 
анастомозних вузлів з’єднання, сіток субультраканалів, фільтраційних мембран зіркових 
каналів тонкоматеріальних тіл 

♦ відсутність гіпотрофії, гіпертрофії, топографічних, структурних і функціональних 
порушень тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур 

♦ бажана наявність вродженої екстрасенсорної чутливості, інформаційно-енергетичної і 
позасмислової чутливості та інтуїції, які дозволяють при всебічному розвитку 
тонкоматеріальних тіл пришвидшений розвиток ПСІ-феноменальних здібностей 

♦ не створювати та не перебувати довго в умовах, за яких виникає негативна зміна 
інформаційно-енергетичної ідентичності та гомеостазу кожного тонкоматеріального тіла, 
ослаблюються інформаційно-енергетичні імунітети тонкоматеріальних тіл, функція 
інформаційно-енергетичного захисту, зменшується концентрація та дифузне 
напруження інформаційно-енергетичних матерій в тонкоматеріальних тілах, 
інформаційно-енергетичне виснаження тонкоматеріальних тіл, надмірна концентрація 
інформаційно-енергетичних матерій в тонкоматеріальних тілах, яка може 
супроводжуватися самодеструкцією тіл та їхніх еніоструктур 

♦ постійне утримання інформаційно-енергетичної чистоти тонкоматеріальних тіл, 
особливо зовнішніх і внутрішніх оболонок, каналів, чакр, анастомозних вузлів з’єднання, 
біологічно активних точок та еніоструктур життєво важливих органів 

♦ здатність ясного відчуття тонкоматеріальних тіл та будь-яких їхніх еніоструктур 
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♦ вміння розслабляти м’язи, досягати релаксаційного стану, позамисленнєвого стану 
мозку, психофізіологічного, психоемоційного і духовного спокою 

♦ вміння встановлювати і припиняти активні інформаційно-енергетичні взаємообміни між 
тонкоматеріальними тілами, їхніми еніоструктурами; тонкоматеріальних тіл з власним 
біоплазматичним інформаційно-енергетичним полем, інформаційно-енергетичними 
полями зовнішнього середовища та будь-якими об’єктами середовища 

♦ вміння створювати еніоанатомічні, еніопсіанатомічні та ПСІ-феноменальні 
інформаційно-енергетичні голограми різного інформаційного змісту, переміщувати їх, 
змінювати їхні розміри, коректувати їхні змісти, імплантувати та секвеструвати до різних 
об’єктів, управляти ними в різних умовах соціального життя 

♦ здатність миттєво досягати еніопсихічної концентрації, голографічного уявлення і 
мислення, візуалізації та миттєвого повернення до звичайного психофізіологічного, 
психоемоційного і ментального стану 

♦ проводити систематичні активні медитації з тонкоматеріальними тілами та їхніми 
еніоструктурами  

♦ вміння налаштовувати тонкоматеріальні тіла та їхні еніоструктури на сприйняття 
інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм і субстанцій ПСІ-феноменальних 
здібностей 

♦ наявність достатньої кількості ПСІ-феноменальних інформаційно-енергетичних матерій, 
біоплазм і субстанцій у тонкоматеріальних тілах та їхніх еніоструктурах для тренування, 
розвитку, вдосконалення, проявів і практичної реалізації ПСІ-феноменальних здібностей 

♦ вміння спрямовувати голографічне мислення на відповідні тонкоматеріальні тіла, 
еніоструктури і ПСІ-феноменальні здібності 

♦ вміння голографічно уявляти різноваріантні можливості тренування, розвитку, 
вдосконалення, проявів і практичних реалізацій ПСІ-феноменальних здібностей у різних 
аспектах і сферах життя людини, суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту 
та духовного буття 

♦ не братися до тренувань, розвитку, вдосконалення, проявів і практичної реалізації ПСІ-
феноменальних здібностей, якщо тонкоматеріальні тіла й еніопсихіка учня не є 
підготовленими та налаштованими на ПСІ-феноменальне тренування 

♦ не проводити ПСІ-феноменального тренування, якщо учень хворий, має психічні 
порушення, перебуває у стані виснаження, не хоче тренувати свої ПСІ-феноменальні 
здібності  

♦ одночасно на одному ПСІ-феноменальному тренуванні не здійснювати розвиток кількох 
ПСІ-феноменальних здібностей, особливо з учнями-початківцями; можна розвивати 
декілька ПСІ-феноменальних здібностей, якщо учень перебуває на стадіях 
індивідуального вдосконалення своїх ПСІ-феноменальних здібностей та пожиттєвого 
професійного використання ПСІ-феноменальних здібностей  

♦ не використовувати неідентичні, антидуховні, біопатогенні, техногенні, мертві та 
нехарактерні інформаційно-енергетичні матерії, біоплазми і субстанції для розвитку ПСІ-
феноменальних здібностей 

♦ за жодних обставин перші спроби практичної реалізації ПСІ-феноменальних здібностей 
не спрямовувати на людину 

♦ дотримуватися духовних законів, Божих заповідей, моральних, етичних та естетичних 
норм суспільства та не порушувати цивільних і кримінальних законів 

♦ досягнути всебічного спілкування в суспільстві, гармонійних відносин у сім’ї, 
толерантного ставлення до різних віросповідань, не проявляти ксенофобії, шовінізму, 
расизму та агресії 
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♦ позитивне ставлення до розвитку тонкоматеріальних тіл, своєї духовності та своїх ПСІ-
феноменальних здібностей 

♦ віра учня в можливість розвитку, прояву і практичної реалізації своїх ПСІ-
феноменальних здібностей  

♦ ПСІ-феноменальне тренування потрібно проводити в легкому, несинтетичному, 
зручному одязі світлих кольорів двічі на добу: зранку (не більше ніж годину для 
початківців і 2-3 години для ПСІ-феноменально підготовлених осіб перед сніданком) та 
ввечері (тільки через 1,5-4 години після обіду). Якщо людина практично використовує 
ПСІ-феноменальні здібності протягом дня, то вечірнє ПСІ-феноменальне тренування не 
проводиться, щоб запобігти ПСІ-феноменальному перевантаженню тощо.  

Дотримання цих вимог учителем та учнем створює основи правильного тренування, 
необхідного розвитку і вдосконалення, керованих проявів та адекватних практичних реалізацій 
ПСІ-феноменальних здібностей. 

Продовження у випуску 97(163)  
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І.О. МАКАГОНОВ 
 

ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, 
МАТЕРИНСЬКИЙ ОРГАНІЗМ ТА ПЛІД 

(огляд літератури) 
 

У публікації  на основі аналізу наукових літературних джерел наведені дані стосовно 
перинатальних аспектів негативного впливу продуктів згоряння тютюну, впливу нікотину на 
систему кровообігу плода, ризик виникнення синдрому затримки розвитку плода. Дослідження 
вітчизняних та зарубіжних вчених доводять, що у жінок при активному  і пасивному 
тютюнопалінні змінюється фолікулогенез, продукція стероїдних гормонів, порушується 
імплантація  яйцеклітини, ускладнюється перебіг вагітності та пологів. 

Ключові слова тютюнопаління, репродуктивне здоровʼя, вагітність, стан плода. 
 
В публикации, основанной на анализе научной литературы, приведены данные о 

перинатальных аспектах неблагоприятного воздействия продуктов сгорания табака, влиянии 
никотина на систему кровообращения плода, риск возникновения синдрома задержки развития 
плода.  Исследования отечественных и зарубежных ученых доказывают, что у женщин при 
активном и пассивном курении происходят изменение фолликулогенеза, выработки стероидных 
гормонов, нарушение имплантации яйцеклетки, осложнения беременности и родов. 

Ключевые слова:табакокурение, репродуктивное здоровье, беременность, состояние 
плода 

 
 The publication, based on an analysis of the scientific literature, presents data on the perinatal 

aspects of the adverse effects of tobacco combustion products, the effect of nicotine on the fetal 
circulatory system, and the risk of fetal growth retardation syndrome.  Studies by domestic and foreign 
scientists prove that women with active and passive tobacco  smoking experience a change in 
folliculogenesis, steroid hormone production, impaired egg implantation, and complications of 
pregnancy and childbirth. 

Keywords: tobacco smoking, reproductive health, pregnancy, fetal status 
 
У XXI столітті стала очевидною  значущість так званих аддиктивних процесів -  

пристрастей або залежностей, серед яких особливе місце посідає споживання тютюну. 
Тютюнова залежність – це хронічне захворювання, яке має законне громадянство в 
«Міжнародній статистичній класифікації хвороб, травм та причин смерті» 10-го перегляду і 
потребує спеціалізованої медичної допомоги. Аналіз вітчизняних і закордонних наукових 
літературних джерел свідчить про те, що незважаючи на антинікотинову пропаганду, за даними 
ВООЗ понад 1,1 млрд.  людей у світі мають цю шкідливу для здоров’я звичку. Тютюнопаління є 
другим за значущістю фактором смертності у сучасному суспільстві[5,10]. Дана проблема 
актуальна  для України і має соціальне звучання. За даними Глобального опитування дорослих 
щодо вживання тютюну (GATS 2010), проведеного на замовлення МОЗ України, на момент 
дослідження 28,8% (11,5млн.) дорослого населення палило тютюн.Соціологічні дослідження  
свідчать про те, що Україна  знаходиться на третьому місці серед країн Європи  за кількістю 
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дорослого населення, що вживає тютюн. Загальну ситуацію у нашій країні висвітлюють  дані 
Національного звіту державної служби статистики за 2012 рік, згідно з якими в Україні палить 
кожний третій підліток 12-14 років, а  саме у цей період формується репродуктивне здоров’я.  За 
даними анкетування, проведеного за останні 5 років, серед жінок, курці тютюну склали 11,2%, з 
яких 8,9% палили тютюн щоденно та 2,4% епізодично.  У жіночій популяції України, як 
свідчать  літературні джерела, кожна п'ята жінка репродуктивного віку-активний курець, 
половина з них продовжує палити протягом усього терміну вагітності[10]. На ставлення 
жіночого населення до тютюнопаління суттєво впливають соціальні чинники, умови життя та 
сімейний стан[10].  Згідно з сучасними науковими даними сигарета, що горить, є ніби 
унікальною хімічною фабрикою, яка продукує понад 7000 різних сполук, декілька тисяч з яких 
призводять до порушення розвитку плода, а понад 40 вважають канцерогенними [14].При 
палінні відбувається суха дистиляція і неповне згоряння висушених тютюнових листків. При 
повільному згорянні виділяється дим, що є неоднорідною (гетерогенною) сумішшю, яка 
складається в середньому з 60 % різних газів і 40 % мікроскопічних дьогтевих крапель 
(аерозолі). В газовій фракції диму міститься, крім азоту (59 %), кисню (13,4 %), ще й оксид 
вуглецю (IV) (13,6 %), оксид вуглецю (II) (4 %), водяна пара (1,2 %), ціанистий водень (0,1 %), 
оксиди азоту, акролеїн та інші речовини. Аерозольна фракція диму включає воду (1,4 %), 
гліцерин та спирти (0,1 %), альдегіди і кетони (0,1 %), вуглеводні (0,1 %), феноли (0,003 %), 
нікотин (0,002 %) та інші [14]. 

 Мета роботи. На основі  наукових даних вітчизняних та закордонних літературних 
джерел висвітлити негативні наслідки активного й пасивного тютюнопаління на репродуктивне 
здоров’я жінок, материнський організм та плід. 

Репродуктивне здоров'я - це можливість зачати, виносити і народити здорову дитину. 
Стан репродуктивного здоров'я багато в чому визначається способом життя людини, 
відповідальним ставленням до власного здоров'я, а також рівнем її поінформованості з питань 
репродуктивного здоров'я, можливостей його збереження та реалізації репродуктивних прав. На 
темі впливу тютюнопаління на жіноче репродуктивне здоров’я, сфокусована увага  значної 
частини  вітчизняних і  світових вчених та практичних лікарів. Низка дослідників виявили, що 
речовини, які утворюються під час паління тютюну можуть проникати і накопичуватися в 
клітинах яєчників та фолікулярній рідині, в ядрах й цитоплазмі гранульозних клітин, 
створюючи таким чином токсичне середовище, яке негативно впливає на дозрівання 
яйцеклітини[9].  Під впливом тютюнового диму порушується фолікулогенез, продукція 
стероїдних гормонів, рецептивність ендометрію, змінюється скоротлива активність маткових 
труб, у результаті чого відбувається затримка надходження бластоцисти в матку, що  призводить 
до зниження у жінок здатності до запліднення [9]. 

За останні десятиріччя  в усьому світі проведено чимало досліджень, які розвинули та 
поглибили уявлення про шкідливий вплив паління тютюну на організм вагітної жінки. Активне 
тютюнопаління протягом   вагітності асоційоване  з широким колом несприятливих клінічних 
станів як для материнського організму, так і для плода,  в основі яких лежить низка ефектів на 
клітинному і молекулярному рівні. Численні дослідження на великому клінічному матеріалі 
дозволяють констатувати, що вже під час першої затяжки нікотин, окис вуглецю, бензпірен 
потрапляють до організму вагітної та миттєво проникають через плаценту до плода.  Через 5 с 
після вдихання тютюнового диму порушуються матково-плацентарний кровообіг, скоротлива 
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функція матки, виникає спазм судин плаценти, обмежується надходження поживних речовин та 
кисню до плода, а через 5 хв нікотин виявляється у тканинах та органах плода. Ученими 
доведено, що коли жінка палить, до організму плода щохвилини потрапляє близько 18% 
нікотину, а виділяється лише 10%[6]. Таким чином, у крові плода накопичується нікотин, і його 
рівень стає вищим, ніж у матері. Доведено, що вдихання тютюнового диму призводить до 
вираженої гіпоксії плода, обумовленої окисом вуглецю, який вільно проникає через плаценту 
матері у кров плода, зв’язує гемоглобін, утворюючи карбоксигемоглобін, який перешкоджає 
синтезу АТФ, викликає хронічну гіпоксію  тканин плоду та призводить до функціональної 
анемії, яка стимулює еритропоез. У результаті підвищення гематокриту кров матері і плоду стає  
більш в'язкою, що знижує перфузію плаценти та уповільнює ріст плода [4].Відомо, що важливу 
роль у розвитку ускладнень гестаційного періоду відіграє судинний фактор. У звʼязку з цим є 
підстави стверджувати про наявність звʼязку між палінням і патологією плацети [1,2]. Фето-
плацентарна система є одним із основних механізмів, відповідальних за формування умов, 
адекватних для нормального розвитку плода. Плацента забезпечує плід киснем, поживними 
речовинами, гормонами, необхідними для росту і розвитку плода. Фетоплацентарна 
недостатність не є окремою хворобою - це синдром, обумовлений морфофункціональними 
змінами в плаценті, при прогресуванні яких розвивається синдром затримки розвитку плода 
(СЗРП), який нерідко поєднується з гіпоксією і є однією з головних причин невиношування [3].  
Для встановлення діагнозу фетоплацентарної недостатності  необхідно  проводити правильний 
збір анамнестичних даних, враховувати  екстрагенітальні, нейроендокринні та гінекологічні 
захворювання, хірургічні втручання, шкідливі звички. Доплерографія представляє собою 
високоінформативний, відносно простий і безпечний метод діагностики, який можна 
використовувати для комплексного динамічного спостереження за станом кровообігу в системі 
мати-плацента-плід після 18-19 тижнів вагітності, так як до цього часу завершується друга 
хвиля інвазії цитотрофобласта. Характер гемодинаміки в артеріях пуповини дозволяє 
проаналізувати стан фетоплацентарного кровотоку і мікроциркуляції в плаценті. У І триместрі 
вагітності товщина плаценти у жінок, які курять, менша, ніж у тих, хто не курить, унаслідок 
стійких трофічних порушень, повʼязаних зі спазмом судин. Мікроскопічні дослідження 
плаценти на фоні тютюнопаління виявило такі зміни, як фокальний некроз синцитію, 
ущільнення строми ворсин, периваскулярна депозиція колагену, нерівномірне стовщення 
базальної субендотеліальної мембрани, кальцинування міжворсинчастого простору, а також 
зменшення просвіту і вірогідне зменшення обʼємної частки судин у порівнянні з плацентами 
жінок, що не палять [6,7]. Постійне та тривале вдихання забрудненого повітря призводить до 
пригнічення компенсаторно-пристосувальних можливостей плаценти.  Морфофункціональні 
зміни у плаценті (порушення ензиматичної і синтетичної функції  з пригніченням синтезу 
амінокислот і гормонів) закономірно призводять до дисфункції органа та синдрому затримки 
внутрішньоутробного розвитку  плода різного ступеня тяжкості, невиношування та передчасних 
пологів [2]. За оцінками експертів ВООЗ встановлено, що відмова від тютюнопаління зменшує 
вираженість проявів синдрому затримки розвитку плода, а якщо жінка кидає палити на ранніх 
термінах вагітності, вага її дитини при народженні не відрізняється від аналогічного показника 
у дітей, матері яких не палили. За результатами сучасних наукових літературних джерел, 20-60% 
випадків анте- та інтранатальної загибелі плода безпосередньо пов’язані з проникненням 
нікотину через плаценту [18,19]. 
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Досліджено випадки, коли генетичні фактори можуть впливати на розвиток синдрому 
затримки розвитку плода, спричиненої тютюнопалінням. Було виявлено, що у матерів з 
генотипами CYP1A1, GSTT1 тютюнопаління впливає на метаболізм генів та процеси розвитку 
плода [8]. 

Численні повідомлення, присвячені даному питанню, дозволяють констатувати,що  ризик 
передчасного розриву плідних оболонок у вагітних-курців у 2-3 рази вищий порівняно з 
жінками, які не палять. Це пояснюється зниженням рівня міді та аскорбінової кислоти у 
сироватці крові курців, що погіршує еластичність плідних оболонок [11]. Передчасне 
відшарування плаценти у вагітних збільшує показник перинатальної смертності на 10-25% [11]. 
Можливі механізми виникнення передчасного відшарування плаценти у вагітних, що палять, 
пов’язані з дегенеративними та запальними змінами у плаценті [2].Усі вищезгадані 
ускладнення, які розвиваються внаслідок паління матері, можуть бути причиною  передчасного 
розродження за медичними показаннями: передчасного відшарування плаценти, передлежання 
плаценти або патології з боку плода. 

В Україні кожного року близько 40 тис. жінок не доношують вагітність [5,10]. 
Найчастішим ускладненням на фоні тютюнопаління є мимовільний викидень пізнього терміну 
або передчасні пологи [7]. Спостерігається виражена залежність частоти спонтанних абортів від 
кількості викурених сигарет. Ризик спонтанного аборту у жінок, які курять під час вагітності, на 
30-70% вищий, ніж у тих, що не курять[10].  Механізм дострокового переривання вагітності 
повʼязують із тим, що нікотин значно посилює чутливість міометрія до ендогенного окситоцину 
завдяки активізації окситоцинових рецепторів і посилення синтезу мʼязової РНК. Підвищення 
концентрації естрадіолу та зниження прогестерону неминуче призводить до вкорочення 
тривалості терміну гестації[13]. Перебіг пологового акту у жінок-курців частіше ускладнюється 
слабкістю або дискоординованою пологовою діяльностю, стрімкими пологами [7,11]. 

Існують дані, що підтверджують прямий токсичний вплив нікотину на симпатичну ланку 
вегетативної нервової системи плода. Так, було доведено, що одна цигарка прискорює частоту 
серцевих скорочень плода та пригнічує його дихання, а навіть дві цигарки, викурені щоденно 
протягом останніх 10 тижнів вагітності, зменшують частоту дихальних рухів плода на третину. 
Якщо мати щоденно палить по 15-25 цигарок упродовж всієї вагітності, у майбутньої дитини 
відмічають виражені зміни з боку серцево-судинної системи. Крім того, наслідками паління 
матері для немовляти є недостатній розвиток дихальної системи, зниження вентиляційної 
функції легенів,що призводить до розвитку гіпоксії, а в наслідок токсичного ураження нервової 
системи можливе підвищення мʼязового тонусу, дратівливість, а також небезпека виникнення 
церебрального паралічу і синдрому раптової смерті новонародженого[16].   

Останніми роками доведено, що паління за умов гранично низького надходження йоду на 
фоні гестації є клінічно значущим чинником, який ускладнює перебіг вагітності та дозрівання 
плода, оскільки негативно впливає на тиреоїдний статус майбутньої матері і дитини 
[10].Дослідники пояснюють це опосередкованим інгібуючим впливом тютюнових смол та/або 
солей важких металів на обмін йоду у щитоподібній залозі, на активність ключових ферментів 
інтратиреоїдного гормоногенезу та/або на екстратиреоїдний пул йодного метаболізму [11,12]. 

У США оцінювали вплив тютюнопаління упродовж вагітності на показник загальної 
дитячої смертності. Серед дітей, народжених від жінок, які не палили, рівень дитячої 
смертності становив 6,7 осіб, а у курців – 13 осіб на 1 тис. дітей, які народилися живими [16,17]. 
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 Експерти ВООЗ (Global Tobacco Epidemic, 2009 World Health Organization) 
стверджують, що патологічні зміни у вагітної та плода можуть формуватися не лише під час 
активного паління жінки, але й у результаті пасивного проникнення елементів тютюнового 
диму внаслідок паління чоловіка чи оточуючих. Дослідження, яке проводилося у 14 країнах 
світу з високим рівнем вживання тютюну, свідчить, що майже половина жінок 
репродуктивного віку стикається з пасивнім палінням у себе вдома. За даними соціологів 25% 
жінок України, що не є курцями, змушені вдихати тютюновий дим щодня вдома, на роботі та в 
громадських місцях. Пасивний курець, що перебуває у накуреному приміщенні протягом 
години, вдихає таку дозу газоподібних складових частин тютюнового диму, яка рівноцінна 
викурюванню половини сигарети[5,6]. Для плоду куріння матері є унікальною формою 
пасивного куріння. В силу особливості фетального кровообігу 40-60% токсичних речовин, які 
потрапляють в його організм,  не піддаються детоксикації в печінці. Якщо батько курить, то 
мати припиняє годувати дитину груддю раніше. Імовірно, цей ефект повʼязаний з пасивним 
курінням матері. Таким чином, думка про те, що звички, які негативно впливають на здоров’я 
людини, є її особистою справою, глибоко невірна. 

 
Висновки. 
1. Розробка і запровадження  програм, які включають комплекс організаційних, 

терапевтичних, санітарно-освітніх превентивних заходів щодо запобігання поширенню 
тютюнопаління серед  жіночого населення має зайняти важливе місце в антенатальній охороні 
плода. Матеріали, які викладають у школах майбутніх матерів, слід доповнити даними про 
негативний вплив активного й пасивного тютюнопаління на перебіг вагітності й постнатальний 
розвиток дитини. 

2. Наполегливе впровадження спеціальних програм може  вплинути на репродуктивне 
здоров’я жінок, яке є суттєвим фактором формування здоров’я нинішніх та прийдешніх 
поколінь. 

3. Висвітлення теоретичних питань патогенетичних механізмів впливу, а також 
практичних аспектів прогнозування та можливої корекції негативних наслідків токсичної дії 
продуктів згоряння тютюну має стати важливою складовою у процесі навчання фахівців 
акушерів-гінекологів. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
Хроніка січня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

1 січня 75 років від дня народження Юрія Ярославовича Філя, хірурга-травматолога. У 
1969 р. закінчив стоматологічний і у 1974 р. медичний факультети Львівського медичного 
інституту. У 1969 р. працював стоматологом Рахівської ЦРЛ Закарпатської області. В 1970–
1971 рр. працював анестезіологом залізничної лікарні м. Стрий Львівської області та Львівської 
обласної клінічної лікарні (1971–1974); у 1974–1975 рр. — лікар-інтерн Червоноградської 
міської лікарні; у 1975 р. – хірург Стрийської міської лікарні; у 1976–1978 рр. – хірург 3-ї 
лікарні м. Львова; у 1978–1981 рр. – хірург залізничної лікарні; у 1981–1985 рр. – асистент 
кафедри травматології, ортопедії і військово-польової хірургії ЛМІ; у 1985–1990 рр. – хірург 2-ї 
лікарні Львова; у 1990–1995 рр. – головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, 
за сумісництвом доцент кафедри хірургії ФПДО (1991–1994), у 1995–1997 рр. – завідувач 
кафедри невідкладних станів та медицини катастроф; у 1997–1999 рр. – доцент кафедри 
поліклінічної справи; у 1999-2001 рр. – доцент, у 2001-2003 рр. – професор, від 2003 р. – 
завідувач кафедри травматології та військово-польової хірургії ЛМУ. У 1996 р. — доктор 
медичних наук, у 2002 р — професор. Автор близько 100 наукових праць, в т. ч. підручника, 2 
посібників, 4 патентів. Підготував 1 кандидата наук. 

2 січня 70 років від дня народження Бориса Гавриловича Безродного, хірурга. 
Народився в м. Новгород-Сіверську Чернігівської області. У 1972 р. закінчив Київський 
медичний інститут. У 1972–1976 рр. Б.Г. Безродний працював лікарем-хірургом та завідувачем 
хірургічного відділення Новгород-Сіверської ЦРЛ Чернігівської області. У 1976–1979 рр. 
навчався в клінічній ординатурі кафедри госпітальної хірургії КМІ. У 1980–1996 рр. – асистент 
кафедри госпітальної хірургії. У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Хирургическое лечение больных раком поджелудочной железы и большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки». У 1996–2005 рр. працював доцентом кафедри. У 2005р. отримав 
звання професора. Учень проф. М.М. Ковальова (1946–1990) і В.М. Короткого (1937 р. н.). 
Вчений є автором понад 400 наукових праць, в т. ч. 39 патентів на винаходи, 6 монографій, 20 
навчальних посібників. Підготував 1 доктора і 4 кандидатів наук. 

5 січня 110 років від дня народження Сергія Павловича Міскіджяна, хіміка. У 1937 р. 
закінчив хімічний факультет Ростовського-на-Дону університету. У 1937–1946 рр. – асистент 
кафедри фізичної і колоїдної хімії цього ж університету, у 1946–1948 рр. – доцент кафедри, у 
1948–1949 рр. – доцент кафедри фізичної хімії Астраханського інституту рибної промисловості; 
у 1949–1965 рр. — доцент кафедри біохімії з курсу фізичної і колоїдної хімії; у 1965–1977 рр. 
— завідувач кафедри, у 1977–1980 рр. — професор кафедри фізичної і колоїдної хімії 
Львівського медичного інституту, у 1945 р. став кандидатом хімічних наук, в 1957 р. – 
доцентом, у 1964 р. – доктором хімічних наук, в 1968 р. – професором. Автор близько 140 
наукових й навчально-методичних праць, в т. ч. 18 авторських свідоцтв на винаходи, 3 
монографій, 3 посібників. Підготував 7 кандидатів наук. Наукові дослідження в галузі 
електрохімії неводних систем, виявив нові реакції утворення електролітних сполук із 
неелектролітів, одержав нові інгібітори корозій металів. Помер 1 листопада 1985 р. на 76 ропі 
життя     
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5 січня 85 років від дня народження Миколи Федотовича Кислого, фтизіатра. У 1959 р. 
закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту. У 1959–1962 рр. 
працював фтизіатром Нижнєдувинської ЦРЛ Луганської області та Тячівської ЦРЛ 
Закарпатської області (1962), у 1962–1965 рр. – аспірант кафедри фтизіатрії та пульмонології 
Львівського медичного університету; у 1965–1987 рр. – асистент. У 1967–1968 рр. – лікар-
фтизіатр радянського госпіталю в республіці Малі. В 1987–1988 рр. – доцент, у 1988–1990 рр. – 
завідувач, у 1990–1999 р. доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського медичного 
університету, у 1984–1989 рр. – декан іноземних студентів Львівського медичного інституту. 
Автор близько 50 наукових і навчально-методичних праць. Наукові дослідження присвячені 
фтизіатрії та пульмонології. 

13 січня 85 років від дня народження Мартина Миколайовича Бідюка, патофізіолога. У 
1960 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту. У 1960–
1961 рр. – терапевт дільничної лікарні с. Новострілища Львівської області, у 1961–1964 рр. -
головний лікар дільничної лікарні с. Дев’ятники Львівської області, у 1964–1966 рр. – терапевт 
Львівської міської станції швидкої медичної допомоги, у 1961–1967 рр. – аспірант кафедри 
патофізіології ЛДМІ, у 1967–1975 рр. – асистент кафедри, у 1975–1988 рр. – доцент, у 1985–
1986 рр. – докторант; у 1988-2005 рр. – завідувач кафедри патофізіології; з 2005 р. – професор 
кафедри. Автор близько 400 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. підручника. 
Підготував 14 кандидатів наук. Наукові дослідження пов’язані з проблемою алергології, 
імунології та імунокорекції. Помер 6 вересня 2006 р. на 72 році життя. 

15 січня 100 років від дня народження Миколи Федоровича Скопиченка, лікаря-
терапевта. Учасник Другої світової війни. Нагороджений орденами і медалями СРСР. У 1947 р. 
закінчив Київський медичний інститут. У 1974 р. захистив докторську дисертацію. Від 1976 р. -
професор кафедри внутрішніх хвороб №3, завідувач курсом військово-польової терапії (1976–
1990). Автор понад 90 наукових праць, присвячених питанням діагностики та лікування 
ревматизму, діабету, ІХС. 

16 січня 130 років від дня народження Єфима Васильовича Маслова, психіатра. У  
1923 р. закінчив медичний факультет Ростовського-на Дону університету. У 1923–1926 рр. 
працював ординатором кафедри неврології і психіатрії цього ж університету, у 1926–1934 рр. – 
асистент кафедри, у 1934–1935 рр. – доцент кафедри, у 1935–1945 рр. – завідувач кафедри і 
клініки психіатрії Ашхабадського медичного інституту, за сумісництвом, директор 
республіканської психіатричної лікарні Туркменської РСР (1935–1938), в 1945–1970 рр. – 
завідувач кафедри психіатрії Львівського медичного інституту. У 1935 р. – отримав учене 
звання професора, в 1938 р. став доктором медичних наук, у 1943 р. отримав почесне звання 
‘'Заслужений діяч науки Туркменської РСР». Був автором близько 170 наукових і навчально-
методичних праць, в т. ч. 6 монографій і посібників. Підготував 12 кандидатів та 5 докторів 
наук. Наукові дослідження присвячені проблемам шизофренії, епілепсії, алкоголізму, 
токсикоманії, неврозів, психозів. Помер вчений у 1970 р. на 80 році життя. 

17 січня 80 років від дня народження Валерія Юхимовича Волянського, невропатолога. 
Народився в м. Могилів-Подільський Вінницької області в сім’ї репресованих: батько пройшов 
війну у штрафних батальйонах і повернувся із концтаборів ГУЛАГу лише у 1958 р. З трудом 
поступив до Одеського медичного інституту, який закінчив у 1965 р. У 1965–1968 рр. працював 
лікарем-невропатологом у м. Арциз Одеської області. У 1968–1970 рр. – навчання в клінічній 
ординатурі. У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію. 24 червня 1990 р. ініціював створення 
Одеської крайової організації ВУЛТу і очолював її до кінця життя. Працював на кафедрі 
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нервових хвороб ОМІ, згодом в Одеському психоневрологічному диспансері. У 1994 р. зміг 
повернутися до Одеського медичного інституту і в 1995 р. захистив докторську дисертацію. 
Працював доцентом, а з 2000 р. – професором кафедри морської медицини. Автор близько 120 
наукових праць, в т. ч. підручника. За наукові досягнення Міжнародний біографічний центр у 
Кембриджі надав В. Волянському почесне звання Людини року «International man of year for 
2000/2001». Помер 22 вересня 2005 p. на 66 році життя. 

20 січня 140 років від дня народження Миколи Памфіловича Вашетка, лікаря-патолога. 
У 1908 р. закінчив медичний факультет Київського університету. Працював лікарем клінічно-
судового відділу Київського військового госпіталю, займався науково-дослідною роботою під 
керівництвом проф. В.К. Ліндемана (1868–1933). У 1913 р. захистив дисертацію на здобуття 
вченого ступеня доктора медицини на тему «К вопросу об обратном всасывании в почке». Під 
час Першої світової війни працював військовим лікарем та брав участь в роботі з організації 
наукових медичних курсів лікарів (1914–1917). Від 1918 р. – професор кафедри загальної 
патології на заснованому українському медичному факультеті, де вперше почав викладати 
патологію українською мовою. Після від’їзду проф. В.К. Ліндемана у Варшаву в 1922 р. та 
об’єднання кафедр української та російської лектури М.П. Вашетко став завідувачем кафедри 
загальної патології (1923–1931). одночасно керував кафедрою фармакології (1920–1924). У  
1931 р. заарештований у справі СВУ, звільнений без права працювати у Київському 
медінституті. Працював у Донецькому медичному інституту завідувачем кафедри 
патофізіології до 1936 р., після чого повернувся до Києва, де очолив кафедру патофізіології у 
ветеринарному інституту, а з 1957 р. – в Українській сільськогосподарській академії. Був 
автором понад 50 наукових робіт. Підготував 15 докторів та понад 20 кандидатів наук. Створив 
національну школу патофізіологів. Помер 6 вересня 1960 р. на 81 році життя. 

20 січня 70 років від дня народження Юрія Васильовича Вороненка, лікаря, вченого. У 
1973 р. закінчив Київський медичний інститут. В 1976 р. закінчив аспірантуру. Від 1978 р. 
працював асистентом, від 1983 р. – доцентом кафедри соціальної медицини і охорони здоров’я. 
У 1991 р. захистив докторську дисертацію і в цьому ж році отримав вчене звання професора. У 
1990–2002 рр. – завідувач кафедри соціальної медицини і охорони здоров’я, одночасно у 1995–
2002 рр. – начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного 
забезпечення МОЗ України. У 1996 р. обраний академіком АН ВШ України та АННП України. 
У 1997 р. – Лауреат Державної премії України, у 1999 р. – отримав звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України». Від 2002 р. – ректор КМАПО ім. П.Л. Шупика. Ю.В. Вороненко є 
автором понад 200 наукових праць в т. ч. 14 монографій та розділів в них, 8 підручників, 12 
навчально-методичних посібників. 

22 січня 145 років від дня народження Олександра Івановича Крупського, акушер-
гінеколога. У 1919 р. закінчив медичний факультет Дерптського університету. Працював 
асистентом, читав приват-доцентський курс пропедевтики акушерства української лектури 
медичного факультету Українського державного університету, згодом Київського медичного 
інституту. У 1920 р. захистив дисертацію на тему «Застосування акушерських щипців 
Кілланда». Автор першого підручника з оперативного акушерства українською мовою В період 
УНР був членом Центральної Ради, брав участь в роботі Міністерства народного здоров’я і 
опікування у створенні Всеукраїнської спілки лікарів. Член ради Медичної секції ВУАН (1929). 
У 1930–1937 рр. – працював професором, завідувачем кафедри акушерства і гінекології №1 
КМІ. Репресований у 1937 р. Звільнений, але без права жити і працювати в Україні. Виїхав до 
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Воронежа, де очолив кафедру акушерства і гінекології Воронезького медичного інституту. 
Помер у 1943 р. на 68 році життя. 

23 січня 135 років від дня народження Георгія Володимировича Фольборта, фізіолога. 
У 1909 р. закінчив Військово-медичну академію. Учень І.П. Павлова. У 1912 р. захистив 
дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему «Тормозные условные 
рефлексы». Працював у І.П. Павлова. У 1926–1946 рр. працював завідувачем кафедри фізіології 
Харківського медичного інституту. Від 1946 р. – завідувач кафедри фізіології Київського 
медичного інституту і завідувач відділу нормальної фізіології Інституту фізіології АН УРСР, 
одночасно працював у 1946–1948 рр. в Інституті біохімії АН УРСР. Від 1951 р. – академік АН 
УРСР. Основні наукові роботи присвячені фізіології травлення, вищої нервової діяльності, 
процесів втоми і відновлення. Створив вчення про фізіологію процесів виснаження і 
відновлення і встановив основні закономірності цих процесів, які І.П. Павлов назвав правилами 
Фольборта. Помер 17 квітня 1960 р. на 76 році життя. 

24 січня 85 років від дня народження Юрія Олександровича Болгова. У 1957 р. 
закінчив Північно-Осетинський педагогічний інститут, у 1967 р. – Київський медичний 
інститут. Учень М.С. Спірова (1892–1973). У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Структура вегетативных ядер черепных нервов ромбовидного мозга человека (в пренатальном 
периоде развития)». В 1973–1985 рр. працював заступником секретаря парткому КМІ. Від  
1979 р. – доцент кафедри нормальної анатомії. Від 1985 р. – проректор з міжнародних зв’язків 
інституту. Реорганізував деканати факультетів, були введені посади заступників деканів по 
роботі з іноземними студентами. Одночасно формувався Міжнародний відділ, в якому 
здійснювалися науково-технічні зв’язки з іноземними медичними партнерами. У 1992 р. 
перейшов працювати в Медичний інститут УАНМ. Ю.О. Болгов був автором понад 150 
наукових праць, в т. ч. 5 монографій. 

28 січня 175 років від дня народження Василя Васильовича Чиркова, терапевта. У  
1868 р. закінчив медичний факультет Московського університету. Учень Г.А. Захаріна (1829–
1897). У 1882 р. захистив докторську дисертацію на тему «О смещении сердца при 
плевритическом экссудате». У 1886 р. був призначений ординарним професором, завідувачем 
кафедри факультетської терапії (1886–1904) медичного факультету Київського університету. 
Помер 12 вересня 1907 р. 

30 січня 85 років від дня народження Анатолія Федоровича Минки, хіміка. У 1959 р. 
закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту. У 1959–1961 рр. 
працював інструктором Львівського аптекоуправління; в 1961–1964 рр. – аспірант кафедри 
фармацевтичної хімії, у 1964–1967 рр. – асистент, у 1967–1974 рр. – доцент кафедри, у 1974–
2002 рр. – завідувач кафедри загальної біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського 
медичного університету. У 1984 р. захистив докторську дисертацію, у 1972 р. отримав вчене 
звання професора. А.Ф. Минка – автор близько 170 наукових і навчально-методичних праць, в 
т. ч. 18 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України.. Наукові дослідження присвячені 
ідентифікації і кількісному аналізу лікарських засобів та біологічно активних речових. 
Підготував 5 кандидатів наук. Помер 7 травня 2002 р. на 68 році життя. 
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В.М. ГОРИЦЬКИЙ, О.І. БУМБАР,  
Ю.М. ПАНИШКО 

 
     ЄВСТАХІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ГОЦКО   

    До 90-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає планета Меркурій. 13° Козерога. Сфера ілюзорності. Сильна воля, підвищені ідеї, 

самовладання. Встановлення вічних принципів, перемога над собою. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря. 

 
Гоцко Євстахій Володимирович народився 3 

січня 1930 року в м. Городок Львівської області у 
робітничій сім’ї. Рано залишився без матері. В 1944 
році вступає до зуболікарської школи на 
зуботехнічне відділення, яке закінчує в 1946 році. 
Після завершення навчання був залишений на 
роботу в зуболікарській школі. Однак, жага знань, 
бажання вчитися в 1949 році приводить молодого 
юнака до Київського стоматологічного інституту, 
який він закінчує у 1954 р. 

В 1954–1959 рр. працював стоматологом 
Городоцької міської лікарні. В 1959 році він обіймає 
посаду лікаря-ординатора стоматологічного відділу 
Львівської обласної t клінічної лікарні, а з 1960 по 
1967 р. – головного стоматолога Львівського 
облздороввідділу. Одночасно, в 1961 році, Є. Гоцко 
обирається асистентом кафедри хірургічної 

стоматології Львівського медичного інституту й активно береться за виконання педагогічної та 
науково-дослідної роботи. В 1963 році з’явилася його перша наукова публікація «Анализ 
челюстно-лицевых травм по материалам стоматологического отделения областной клинической 
больницы за пять лет». Наполегливість Є. В. Гоцка приводить до успішного захисту 
кандидатської дисертації «Переломи кута і гілки нижньої щелепи і їх лікування» (1967). 

В 1968 році Є. Гоцко обирається доцентом, а з 1972 року, після смерті професора О. В. 
Коваля, він впродовж 20 років завідувач кафедри хірургічної стоматології. З 1979 року – декан 
стоматологічного факультету. 

Багато уваги Є. В. Гоцко приділяв хірургічному лікуванню переломів щелеп (операція 
накладання поліамідного шва), новоутворів щелеп та проблемам реконструктивної хірургії. 

У 1986 році, завдяки зусиллям Є. В. Гоцка, у Львові було відкрито міжобласний центр з 
надання допомоги дітям з вродженими і набутими дефектами і деформаціями щелепно-лицевої 
ділянки, який охоплював 6 областей західного регіону України. 

У 1988 році захистив докторську дисертацію на тему «Порівняльна оцінка хірургічного 
лікування вроджених розщілин верхньої губи і піднебіння». В тому ж році  
Є. В. Гоцко отримав вчене звання професора. 
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У 1989 році Є. В. Гоцко стає співорганізатором Всеукраїнського форуму у Львові – VII 
з’їзду стоматологів України. 

Як керівник підрозділу, яким довірили йому керувати – чи кафедра, чи деканат – 
Євстахій Володимирович завжди активно впливав на хід подій, обґрунтовуючи свою позицію. 
Особливо уважно ставився він до підбору кадрів, розуміючи важливість прийнятих рішень. 
Трьом нинішнім докторам наук та професорам зі свого колективу кафедри хірургічної 
стоматології – він дав путівку в науку. Під його керівництвом та консультацією вони 
планували, а потім захищали докторські дисертації. 

Є. В. Гоцко був автором близько 130 наукових праць, в т. ч. 9 авторських свідоцтв. 
Така насиченість та завантаженість – і за операційним столом, і за деканатським, 

вимагали великого фізичного здоров’я. Передчасна смерть обірвала життя Людини, котра 
багато років наполегливо розбудовувала львівську стоматологію та стоматологічну освіту 
України, зробила свій внесок у творення сучасної української стоматологічної школи. 

Помер у розквіті творчих сил 7 грудня 1992 року на 63-му році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.В. ЛУКАВЕЦЬКИЙ

ЮРІЙ-РОСТИСЛАВ ТЕОФІЛОВИЧ КОМОРОВСЬКИЙ
    До 100-річчя від дня народження

Характеристика за датою народження
Впливає планета Сатурн. 15° Козерога. Сфера ілюзорності. Радість праці, серйозність, 

музикальні здібності. Вміння влаштуватися в житті, терпіння, добре ставлення 
оточуючих. Прийняття відповідальності. 

З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря.

Юрій-Ростислав Теофілович Коморовський 
народився 5 січня 1920 р. в с. Сватоборжіце (нині
Моравія, поблизу міста Кийова, округ Годонін, Чеська 
Республіка) в сімֹ’ї службовця, вихідця з Тернополя. 
Початкову школу Юрій Коморовський закінчив у 1930 р. 
в с. Доброводах (нині Тернопільської області). В 1938 р.
він закінчив гімназію в м. Тернополі, одержав атестат 
зрілості і поступив на перший курс лікувального 
факультету Ягеллонського університету, але згодом 
перевівся у Львівський медичний інститут в 1939 р. Під 
час окупації Львова нацистами навчався на Державних 
медико-природничих фахових курсах. У 1945 р. Ю.-Р. Т. 
Коморовський закінчив ЛДМІ. Від серпня 1944 р. до 
лютого 1945 р. Ю.-Р. Т. Коморовський працював 
старшим препаратором клініки загальної хірургії ЛДМІ, 
а від лютого 1945 р. до грудня 1946 р. працював 
ординатором клініки факультетської хірургії ЛДМІ. В 
серпні 1945 р. за конкурсом поступив у аспірантуру 
кафедри топографічної анатомії і оперативної хірургії.

У 1948 р. закінчив аспірантуру, написав дисертацію, мав 6 наукових друкованих праць, 1 
винахід – ангіораф, прилад для накладання швів на кровоносні судини (авт. свідоцтво № 71467 
з пріоритетом 24 лютого 1947 р.). В 1948 р. вчений виступив з доповіддю на 6 
республіканському з’їзді хірургів. 11 березня 1949 р.  вчений захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Хирургическая анатомия шейного отдела грудного протока». З вересня 1949 р. по 
вересень 1950 р. Ю.-Р. Т. Коморовський працював асистентом кафедри факультетської хірургії 
ЛДМІ.

В 1950–1952 рр. Ю.-Р. Т. Коморовський навчався у Вечірньому університеті марксизму-
ленінізму при Львівському МК КПУ. В грудні 1952 р. вчений вступив у КПРС.

В квітні 1953 р. завідувач кафедри факультетської хірургії проф. Г.Г. Караванов 
звернувся до директора ЛДМІ проф. Л.М. Кузменка з проханням оголосити конкурс на посаду 
доцента кафедри і обрати на цю посаду Ю.-Р. Т. Коморовського. У 1953–1957 рр. вчений 
працював доцентом кафедри факультетської хірургії ЛДМІ. 
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Із створенням в 1957 р. Тернопільського медичного інституту Ю.-Р. Т. Коморовський  
перевівся у Тернопільський медичний інститут, де очолив кафедру загальної хірургії. На цій 
посаді він пропрацював до 1965 р. У 1964 році захистив докторську дисертація на тему 
«Резекция желудка с тонкокишечной пластикой». 

У 1966 р. Ю.-Р. Т. Коморовський у співавторстві опублікував монографію 
«Патологические синдромы после резекции желудка». Від 1965 р. Ю.-Р. Т. Коморовський 
очолив кафедру госпітальної хірургії Тернопільського медичного інституту. На цій посаді він 
пропрацював до 1987 р. У 1982 р. Ю.-Р. Т. Коморовський  надрукував монографію «Спаечная 
кишечная непроходимость у больных пожилого и старческого возраста» (у співавторстві), 
монографію «Факторы риска операции и их оценка в гериатрической хирургии». У 1986 р. 
вчений надрукував монографію  «Лечение ожирения». В 1987–1999 рр. працював професором 
кафедри. 

Сферою наукових інтересів вченого була гастрохірургія, лікування захворювань печінки, 
жовчовивідних шляхів, підшлункової залози. Розробив хірургічні лікування виразкової 
хвороби, зокрема реконструктивні операції при пострезекційних синдромах, при спайковій 
хворобі очеревини, патологічному ожирінні.  

Запропонував нові варіанти первинної та реконструктивної гастроєюнодуоденопластики, 
оригінальний метод загрудинної пластики стравоходу, нову модифікацію черезбрижової 
інтестиноплікації при спайковій непрохідності кишок, метод тиніотомії для продовження 
товстої кишки при пластиці стравоходу, розробив методику поздовжнього ушивання «важкої 
кукси» дванадцятипалої кишки та дуоденостомії при резекції шлунка, холедохостомії, 
поетапного раннього зняття швів при безперев’язочному веденні операційних ран, оцінки 
ризику операції та ризику захворювання хворих похилого віку.  

Вчений був автором і співавтором близько 200 наукових і навчально-методичних праць, 
в тому числі 7 авторських свідоцтв на винаходів.  

Під керівництвом проф. Ю.Т. Коморовського виконано 9 докторських та 29 
кандидатських дисертацій.  

Упродовж 40 років (1957–1997) Ю.Т. Коморовський був незмінним головою 
Тернопільського наукового товариства хірургів, членом редакційної ради журналу «Клінічна 
хірургія», заступником головного редактора журналу «Шпитальна хірургія», членом 
республіканської проблемної комісії «Хірургія».  

Помер Ю.-Р. Т. Коморовський 1 травня 2006 р. на 87 році життя. 
14 червня 2016 р. відбулося відкриття меморіальної дошки проф. Ю. Т. Коморовському 

на фасаді терапевтичного корпусу КЗТОР «Тернопільська університетська лікарня» та пам’ятне 
засідання ГО «Асоціація хірургів Тернопілля». 
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ЄВГЕН ГНАТОВИЧ ГОНЧАРУК –  

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ – ГІГІЄНІСТ ТА ПЕДАГОГ  
До 90 – річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Марс. 17° Козерога. Сфера залежності. Комерційні та пропагандистські 
здібності. Красномовність, вірність у дружбі, готовність жертвувати. Переорієнтування 
у відношенні духу та тіла. Очищення і бачення себе. Руйнування залежності від соціальних 

заборон і опора на мудрість. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря. 

 
Євген Гнатович Гончарук народився 7 січня 

1930 року в с. Великий Острожок Уланівського 
(нині Хмільницького району, Вінницької області) в 
селянській родині; був третім з чотирьох дітей в 
сім’ї Гончаруків: Устини Григорівни та Гната 
Яковича. Батьки працювали в колгоспі, їхні діти з 
дитинства привчалися до нелегкої праці, і любов до 
праці стала для Євгена Гнатовича його життєвим 
принципом. У 1937 році сім’я переїхала до 
Бердичева, де батько працював робітником на 
цукровому заводі, на підприємстві «Заготзерно», 
пізніше на пивоварному заводі. Жили бідно. Після 
закінчення семирічної школи Євген Гончарук 
приступив до занять в ремісничому училищі, але 
подальшу його долю змінило піклування про нього 
старшого брата, котрий повернувся з війни. Після 
розмови зі старшим братом Є. Г. Гончарук 
продовжив навчання у школі і в 1948 році закінчив 
СШ №8 у Бердичеві. Цього ж року вступив на 
перший курс санітарно – гігієнічного факультету 
Київського медичного інституту. Тоді професія 

санітарного лікаря була престижною. Це була державна посада. Серед першокурсників були і 
бувші молоді фронтовики і вчорашні випускники шкіл. Євген Гончарук прагнув якомога більше 
і глибше опанувати кожний новий предмет. Ще в студентські роки виконував експериментальні 
науково – дослідні роботи, успішно виступав з цікавими доповідями на конференціях. Після 
закінчення медінституту з відзнакою у 1954 році за рекомендацією Вченої Ради поступив в 
аспірантуру при кафедрі загальної гігієни.  

Під керівництвом завідувача кафедри доктора медичних наук, професора П. 1. Баранника 
виконав кандидатську дисертацію на тему «К вопросу гигиенической оценки очистки бытовых 
сточных вод на площадках подземного орошения (фильтрации)». Після закінчення аспірантури 
у 1957 році Міністерство охорони здоров’я Української РСР своїм наказом від 21 червня 1957 
року направило Євгена Гончарука на викладацьку роботу до новоутвореного Тернопільського 
державного медичного інституту. Там він створив кафедру гігієни і протягом першого року 
виконував обов'язки завідувача цієї кафедри. Надалі, з 1958 по 1961 рік працював асистентом 
цієї ж кафедри. На початку квітня 1961 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у 
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Вінницькому медичному інституті імені М. І. Пирогова Євген Гнатович успішно захистив 
кандидатську дисертацію. Присутній на захисті завідувач кафедри комунальної гігієни 
Київського медичного інституту професор Р. Д. Габович запросив молодого вченого до себе на 
кафедру. 

Вже з цього часу все життя і науково – 
педагогічна діяльність Є.1. Гончарука пов’язана з 
Київським медінститутом імені О.О. Богомольця: 
з 1961 по 1964 рік  –  асистент, з 1964 до 1968 року  
–  доцент кафедри комунальної гігієни. У 1968 
році захистив докторську дисертацію «Гігієнічне 
вивчення систем місцевої каналізації з обґрун-
туванням санітарних норм їх проектування та 
експлуатації». З 1968 року доктор медичних наук, 
з 1969 року професор. У 1968 був обраний 
завідувачем кафедри комунальної гігієни. З 1968 
до 1979 року  –  декан санітарно-гігієнічного 
факультету. 

У 1984 році Євген Гнатович був призна-
чений ректором Київського медичного інституту 
імені О.О. Богомольця, яким керував до 2003 року. 
Під керівництвом Євгена Гнатовича Гончарука 
інститут став університетом, отримав статус 
Національного, і був визнаний головним серед 
вищих медичних закладів України. Були створені 
нові факультети кафедри, у т. ч. факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України (1997), 
фармацевтичний факультет (1998), медико-психологічний факультет (2001), 
міжуніверситетський медично-інженерний факультет (2002, сумісно з НТУ «Київський 
політехнічний інститут»). 

Наукові дослідження Є. Г. Гончарука охоплювали всі напрямки комунальної гігієни, 
епідеміологічного вивчення стану здоров’я населення. Широкому загалу читачів скажемо, що 
комунальна гігієна охоплює гігієну води та водопостачання населених пунктів, санітарну 
охорону водних об’єктів, санітарну охорону ґрунту і очищення санітарних місць, санітарну 
охорону атмосферного повітря, гігієну житлових, громадських будівель та споруд, гігієну 
планування населених місць, гігієнічні значення фізичних чинників в умовах населених місць. 
За визначенням Є. Г. Гончарука «комунальна гігієна є самостійною галуззю гігієнічної науки, 
яка вивчає закономірності позитивного і негативного впливу всіх чинників навколишнього, 
зовнішнього, внутрішнього середовищ та соціально – економічних умов на здоров’я людей у 
населених місцях, а також впливу людей на навколишнє середовище внаслідок їхньої 
фізіологічної, побутової і виробничої діяльності». Якщо узагальнено, то завдяки науковим 
напрямкам Євгена Гнатовича Гончарука були вирішені глобальні соціально – гігієнічні 
проблеми: запобігання розвитку кишкових інфекційних захворювань серед населення та 
профілактика гострих і хронічних отруєнь, котрі зумовлені екзогенними хімічними речовинами, 
пестицидами, солями важких металів, мінеральними добривами, радіонуклідами. Сутність 
профілактичної спрямованості якраз і полягає у збереженні здоров’я мільйонів людей, яке не 
вимірюється на сьогодні цифрами статистики. Багато наукових висновків Є. Г. Гончарука 
кардинально змінили існуючі до цього погляди, зокрема про перебіг самоочищення ґрунту, на 
глибині до 3-х метрів, що дозволило застосовувати очисні споруди малої каналізації, повсюди, 
зокрема, в сільській місцевості, унаслідок чого знизився рівень захворюваності мешканців у 12–
13 разів, та для каналізування окремих інфекційних лікарень, шкіл – інтернатів, санітарно – 
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курортних закладів тощо в різних кліматичних умовах, у т.ч. і в північних широтах. 
Обґрунтовані умови застосування нових типів очисних каналізаційних споруд, розроблені нові 
установки для очищення і знезараження стічних вод. Це потребувало об’єднання наукових 
зусиль не лише гігієнічних, але й інженерних та технологічних. Світове значення має 
розроблена акад. Є. Г. Гончаруком теорія і методологія гігієнічного нормування екзогенних 
хімічних речовин у грунті та обґрунтування понад 100 гігієнічних нормативів (гранично 
допустимих концентрацій) хімічних речовин у ґрунті, розроблення спеціального устаткування 
для моделювання і вивчення процесів міграції хімічних шкідливих речовин з ґрунту в 
атмосферне повітря, підземні води, рослини. Зараз цими напрацюваннями керуються всі 
науковці цієї галузі, а медичні рекомендації і схеми є складовою частиною підручників для 
студентів – медиків і не тільки. Розроблена унікальна в медицині модель вивчення токсичності 
хімічних речовин та радіонуклідів у системі «мати – плід – новонароджений», методи 
гігієнічної оцінки впливу на людину комбінованої і поєднаної дії шкідливих факторів, впливу 
радіоекологічного середовища на життєдіяльність людини тощо. Є. Г. Гончарук критично 
оцінював спроби замінити терміни «гігієнічна наука», «комунальна гігієна» поняттями і 
термінами «валеологія», «санологія», «екогігієна», «екологія людини», «медична екологія» 
тощо. Він вважав, що ці поняття є синонімами поняття «гігієна», зокрема «комунальна гігієна», 
котрі є значно глибшими і ширшими, ніж екологія людини і медична екологія. Всі наукові 
напрямки і доробки Є. Г. Гончарука мають соціальну спрямованість, активно затребувані 
наукою та суспільством. Наукові ідеї і напрямки реалізовані і продовжують реалізовуватися 
його багатьма учнями, однодумцями. 

Є. Г. Гончарук підготував 32 докторів і 36 кандидатів медичних наук. 
Є. Г. Гончарук висококваліфікований педагог і методист, один з основоположників 

реформування вищої медичної освіти, безпосередній учасник розроблення концепції медичної 
освіти в Україні, розробник офіційно затверджених навчальних планів, програм, освітньо – 
професійних стандартів підготовки лікарів всіх спеціальностей, у т. ч. медико –  профілактичної 
справи. Для студентів на медичному факультеті було введено вивчення гігієни також і на VI 
курсі (до цього часу дисципліна викладалася лише на III курсі). Він автор низки підручників і 
посібників для студентів, лікарів інтернів. 

Євген Гнатович Гончарук автор понад 500 наукових праць, 15 винаходів, понад 100 
офіційних нормативних і законодавчих документів, інструкцій, рекомендацій для практичної 
охорони здоров’я, 45 монографій і підручників. 

Основні наукові праці: «Сооружения подземной фильтрации бытовых сточных вод» 
(1967); «Очистка и обеззараживание сточных вод лечебных учреждений» (1973); 
«Малогабаритные очистные сооружения канализации» (1974); «Очистка питьевых и сточных 
вод от ядохимикатов» (1975); «Гигиенические основы почвенной очистки сточных вод» (1976); 
«Санитарная охрана почвы от загрязнения химическими веществами» (1977); «Гигиеническое 
нормирование химических веществ в почве» (1986); «Изучение влияния факторов окружающей 
среды на здоровье населения» (1989); «Современные проблемы экогигиены» (1993); 
«Гигиеническая диагностика радиационного фактора и его коррекция» (2001); «Руководство к 
лабораторным занятиям по коммунальной гигиене» (1977, 1982, 1990); «Общая гигиена» 
(учебник, 1991); «Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни» (підручник, 1995, 2000); «Комунальна 
гігієна» (підручник, 1986, 2003) та інші. Роботи експонувалися на виставках досягнень, 
відмічені дипломами, нагородами, відомі далеко за межами України. 

Є. Г. Гончарук був активним громадським діячем: член Національного Комітету 
радіаційного захисту населення України, Комітету з Державних премій України в галузі науки і 
техніки; патріотичного руху «Пульс України», входив до редакційних рад ряду провідних 
наукових журналів України: «Журнал АМН України», «Лікарська справа», «Довкілля та 
здоров'я», «Вісник гігієни та епідеміології», «Український науково –  методичний молодіжний 
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журнал», та російських видань – «Большой медицинской энциклопедии», журналів «Гигиена и 
санитария», «Врачебное дело». Неодноразово обирався депутатом Київської міської Ради 
народних депутатів.     

Євген Гнатович Гончарук єдиний з українських вчених, який був обраний членом 9 
академій: АМН СРСР (1988), Національної академії наук України (1992), Національної 
Академії медичних наук України (1993), Академії педагогічних наук України (1993), РАМН 
(1993), Міжнародної академії наук вищої школи (1995), Академії природничих наук 
загальноросійського об’єднання вчених (1995), Польської академії медицини (1997), 
Всесвітньої академії медицини Альберта Швейцера (1999). З 1990 року Заслужений діяч науки і 
техніки УРСР. Двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки: у 1997 році за 
підручник «Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни» (Київ, «Вища школа», 1995), у 2002 році за 
роботу «Важкі метали як небезпечні для людини забруднювачі довкілля України: медико-
екологічні дослідження, обґрунтування та досвід впровадження профілактичних заходів». 

За наукову, педагогічну і громадську роботу Є. Г. Гончарук був відзначений високими 
державними нагородами: орденами «Трудового Червоного Прапора» (1976), «Знак Пошани» 
(1986), Орденом Святого Володимира Академії наук вищої школи України (1995), Почесною 
відзнакою президента України орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (1996), орденом «За 
заслуги перед Вітчизною II ступеня», пам'ятною медаллю «10 років незалежності України», 

Почесною Грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги 
перед Українським народом», а також Міжнародною золотою зіркою 
«Medit for Medicine» (1998), великою Золотою медаллю Альберта 
Швейцера (1999), Золотою зіркою Альберта Швейцера. 

Євген Гнатович Гончарук відійшов у вічність 19 квітня 2004 р. 
на 75 році життя. Похований у Києві на Байковому кладовищі. 

Учні, колеги, студенти свято вшановують пам'ять акад. Є. Г. 
Гончарука. Щороку з 2005 р. у Національному медичному університеті 
ім. О. О. Богомольця відбуваються наукові читання присвячені його 
пам’яті, на кафедрі комунальної гігієни та екології людини, якою 
багато років завідував Євген Гнатович, створено його меморіальний 
кабінет –  музей, на будівлі санітарно-гігієнічного корпусу медичного 
університету та на будинку, де він мешкав з 1967 по 2004 рік, 
встановлено гранітну меморіальну дошку, присвячену відомому 
вченому. 
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медичного університету ім. О.О. Богомольця. – 2004. – № 1-2. – С. 136-141. 

2. Академик Евгений Игнатьевич Гончарук. Повесть о жизни / под ред. чл.-кор. АМН Украины В. 
Бардова. – Винница: Нова книга, 2005. – 168 с. 

3. Гончарук Євген Гнатович // Ваше здоров’я : медична газета України. – 2004. – № 16(742). 
4. До 70-річчя від дня народження Євгена Гнатовича Гончарука // Довкілля та здоров’я. – 2000. – № 

1(12). – С. 25-27. 
5. Федоренко В.І. Євген Гнатович Гончарук. До 85-річчя від дня народження / В.І. Федоренко, 

Ю.М. Панишко // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [текст]: зб. наук. праць. – Львів, 
2015. – Вип. 35(101). – С. 48-51. 
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В.М. ГОРИЦЬКИЙ, О.І. БУМБАР, 
Ю.М. ПАНИШКО 

 
ЮРІЙ ЙОСИПОВИЧ БЕРНАДСЬКИЙ 

До 105-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає планета Марс. 3° Водолія. Сфера захисту. Здібності до живопису. Незвичайне 
терпіння, багато прикрощів, турбот і проблем у житті. Здатність оцінити минулий 

досвід. Суворе самовипробування. Рішучість. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря. 

 
Юрій Йосипович Бернадський народився 23 

січня 1915 р. в м. Малин Київської губернії в сім’ї 
службовця І залізниці. В 1933–1935 рр. навчався в 
торфобудівному І технікумі (Москва). У 1937 р. 
поступив у Казанський державний стоматологічний 
інститут, який закінчив з відзнакою у 1941 р. Після 
закінчення інституту став ординатором, а з липня 
1941 р. – асистентом кафедри хірургічної 
стоматології КДСІ. У вересні 1941 р. був 
мобілізований в Червону Армію і з жовтня 1941 р, 
по жовтень 1942 р. – ординатор, а згодом – 
начальник щелепно-лицевого відділення евако-
госпіталів 1205, 907 на Далекому Сході. 

Пройшов курси удосконалення і в 1943– 
1944 рр. – військовий лікар 3-го рангу; викладач 
анатомії, терапевтичної та хірургічної стоматології, 
завідувач навчальної частини зуболікарського 
відділення Приморського крайового навчально-
медичного комбінату у Владивостоку. 

В 1944 р. Ю.Й. Бернадського направили в 
Казанський стоматологічний інститут, де він працював на посаді заступника директора з 
лікувальної роботи і асистента кафедри хірургічної стоматології. Саме тут він зібрав і 
систематизував понад 6000 публікацій із всіх розділів стоматології. За пропозицією А.І. 
Євдокимова у 1946 р. Ю.Й. Бернадського запросили у Московський медичний стоматологічний 
інститут, де він працював асистентом кафедри хірургічної стоматології до 1949 р. Одночасно 
працював бібліографом в Центральній бібліотеці МОЗ СРСР і завершував роботу над 
кандидатською дисертацією, яку захистив у 1948 р. Видав унікальний довідник «Советская 
стоматологическая литература в период 1917–1945 гг.» (Том I). 

В 1949–1951 рр. Ю.Й. Бернадський був доцентом із курсу щелепно-лицевої хірургії при 
кафедрі госпітальної хірургії Красноярського медичного інституту. Він брав участь у створенні 
20-ліжкового щелепно-лицевого відділення в Крайовій лікарні, був призначений головним 
стоматологом Крайздороввідділу, організував і очолив Крайове товариство стоматологів і 
зубних лікарів, організував Крайову науково-практичну конференцію стоматологів, в 1950 р. 
очолив комплексну медичну експедицію із обстеження здоров’я корінного населення Півночі 
Красноярського краю. Із серпня 1951 р. до 1959 р. Юрій Йосипович працював в 
Краснодарському медичному інституті доцентом з курсу щелепно-лицевої хірургії під 
керівництвом проф. Г.Н. Лукьянова. Створив 40-ліжкове щелепно-лицеве відділення в Крайовій 
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лікарні, організував і провів 2 науково-практичні конференції стоматологів, створив наукове 
товариство стоматологів, працював над докторською дисертацією. У 1958 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Материалы к проблеме обезболивания в стоматологии». В цей 
період в стоматології почав застосовуватися новий анестетик – тримекаїн. У 1959 р. Ю.Й. 
Бернадського обрано за конкурсом завідувачем кафедри стоматології в Українському інституті 
удосконалення лікарів (м. Харків), де він працював 2 роки. Організував 40-ліжкове відділення в 
лікарні. У 1961 р. його перевели на вакантну посаду завідувача кафедри хірургічної 
стоматології Київського медичного інституту, на якій він пропрацював 28 років (до 1989 р.). У 
1972 р. за участю проф. Ю.Й. Бернадського створено відділення пухлин голови і шиї 
Київського рентгено-радіологічного онкологічного інституту. В 1989–1999 рр. – був 
професором– консультантом цієї кафедри. За цей час клінічна база кафедри розширена з 30 до 
120 ліжок, створений пункт цілодобової невідкладної допомоги щелепно-лицевим дорослим 
хворим, а від 1980 р. – щелепно-лицеве відділення на 60 ліжок для дітей. 

За час роботи у Києві під керівництвом і при консультації Ю.Й. Бернадського було 
захищено 14 докторських і 52 кандидатські дисертації. Він був автором близько 420 друкованих 
праць, в т. ч. 18 підручників, монографій і керівництв для лікарів, 25 методичних рекомендацій, 
отримав 25 авторських свідоцтв на винаходи, 42 рацпропозиції. 

Результати наукових досліджень доповідалися на 
Всесоюзних, республіканських, крайових з’їздах, конференціях, а 
також міжнародних конгресах. Велика і плідна проф. Ю.Й. 
Бернадського знайшла громадське визнання. Він був обраний 
головою Українського товариства стоматологів (1962–1970), 
Почесним головою Всесоюзного наукового товариства 
стоматологів, почесним членом 14 республіканських, крайових і 
обласних наукових товариств стоматологів, членом редакційної 
ради журналу «Стоматологія». Після виникнення незалежної 
України сприяв створенню в 1996 р. Української Асоціації 
черепно-щелепно-лицевих хірургів, почесним президентом якої був 
обраний колегами-професорами. 

Був нагороджений багатьма медалями СРСР, нагрудним 
знаком «Изобретатель СССР» (1984), «Отличник здравоохранения 
СССР» (1985). 

Помер 23 березня 2006 р. на 92 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й українського 

державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: бібліогр. довід. / Я. Ганіткевич, П. Пун-
дій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів: 2008. – 428 с. – Зі змісту: [Бернадський Юрій Йосипович]. – С. 20-21. 

2. Глазунова Л. Гетьман стоматології / Л. Глазунова // Освіта. – 1995. – 22 лютого. – С. 14. 
3. Маланчук В. О. Бернадський Юрій Йосипович / В. О. Маланчук  // ЕСУ в 30 т. / співгол. редкол. 

І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ: НАН України, 2003. – Том 2: Б–Біо. – С. 531. 
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5. Профессор Юрий Иосифович Бернадский (К 90-летию со дня рождения) // Вісник 
стоматології. – 2005. – № 1. –  С. 106-107. 

6. Профессор Юрий Иосифович Бернадский: «Я жизнь прожил на острие ножа, оставшись в 
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

     ІРИНА ІВАНІВНА ДАЦЕНКО   
    До 95-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Марс. 10° Водолія. Сфера захисту. Сильна особа, схильна до 
реформування. Сподівання на природну обдарованість. Потреба бачити в людях 

особистості, а не екран для проекції власної мрії або ідеалу. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря. 

 
Життєвий шлях Ірини Іванівни Даценко 

розпочався 30 січня 1925 р. у м. Рівному в сім’ї 
економіста. Швидко минали дитячі роки у родинному 
колі і червнева неділя 1941 р. швидко розвіяла всі 
дитячі мрії. Роки окупації, тяжка праця, голодне та 
холодне життя і смерть – все це побачила дівчинка у 
свої юнацькі роки. В тяжкі воєнні роки Ірина втратила 
батька, сестру, брата і залишилася з мамою. Саме мамі 
вона завдячує своїм інтелектуальним ростом і 
бажанням вчитися. У 1946 р. вона поступила на 
медичний факультет Львівського медичного інституту і 
закінчила його з відзнакою у 1951 р. Разом зі своїм 
чоловіком, однокурсником Яковом Кравчуком, поїхала
 працювати в Сокальську районну лікарню 
Львівської області. 

У 1953–1955 рр. Ірина Іванівна навчалася в 
аспірантурі цри кафедрі загальної гігієни ЛДМІ, яку в 
той час очолював проф. В.З. Мартинюк (1896–1980). 
Це був час самовідданої праці, який завершився 
захистом кандидатської дисертації на тему 
«Загрязнение окисью углерода воздуха кабин 

автомобилей и улиц Львова и влияние её на организм работников автотранспорта». Ірина 
Іванівна почала працювати асистентом кафедри загальної гігієни (1955–1959). У 1959 р. її 
обрано на посаду доцента кафедри, де вона працювала до 1969 р. У 1966 р. І.І. Даценко 
захистила докторську дисертацію на тему «Окись углерода во  внешней среде и возможность 
хронических интоксикаций» і в 1967 р. отримала вчений ступінь доктора медичних наук. 

Ірина Іванівна продовжувала вивчати забруднення атмосферного повітря міста Львова 
оксидом вуглецю і його вплив на здоров’я людей у звичайних умовах, а також в експерименті 
на тваринах. Сама собі брала кров з вени для дослідження на наявність карбоксигемоглобіну, 
уночі ходила в лабораторію кафедри визначати наявність карбоксигемоглобіну у крові шоферів 
після зміни, яку вони закінчували опівночі, а кров не можна було довго зберігати. У 1968 р.  
І. Даценко була обрана на посаду декана санітарно-гігієнічного факультету. Обов’язки декана 
виконувала упродовж 10 років, віддаючи багато сил і енергії підготовці санітарних кадрів для 
республіки. 

1970 р. ознаменувався дуже важливою подією в житті Ірини Іванівни. Вона отримала 
вчене звання професора. І саме в 1970 р. Ірину Іванівну обрано на посаду завідувача кафедри 
загальної гігієни з екологією ЛДМІ. На цій посаді вона пропрацювала до 1999 р., коли за 
віковим статусом була переведена на посаду професора кафедри. Усі ці майже 30 років своєї 
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діяльності на посаді завідувача кафедри вона плідно працювала, була автором близько 390 
наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. монографій, підручників, словників: «Хронічні 
оксидвуглецеві інтоксикації» (1957 р. у співавторстві), «Інтоксикація окисом вуглецю та шляхи 
її послаблення» (1971 р., у співавторстві), «Гігієна планування і обладнання житла» (1978 р., у 
співавторстві), «Гігієна праці і харчування робітників паливної промисловості» (1978 р., у 
співавторстві), «Хімічні забруднювачі повітряного середовища і працездатність людини»  
(1985 р., у співавторстві), «Охорона навколишнього середовища від викидів хімічної 
промисловості» (1986 р., у співавторстві), «Хімічна промисловість і охорона навколишнього 
середовища» (1986 р., у співавторстві), «Сучасні проблеми гігієни навколишнього середовища» 
(1997 р., у співавторстві), «Умови праці з комп’ютером і їх оптимізація» (1998 р., у 
співавторстві), «Клімат Львова» (1998 р., у співавторстві), навчальні посібники: «Повітряне 
середовище і здоров’я» (1981 р.), «Жива вода» (1984 р.), «Інтернатура» (1987 р., у 
співавторстві), «Загальна гігієна. Керівництво до практичних занять» (1988 р., у співавторстві), 
«Загальна гігієна. Посібник для практичних занять» (1992 р., у співавторстві), «Орфографічний 
словник українських медичних термінів» (1992 р., 1993 р., у співавторстві), «Основи 
соціоекології» (1995 р., у співавторстві), «Українсько-латино-англійський медичний тлумачний 
словник» (1995 р., у співавторстві), підручник «Основи загальної і тропічної гігієни» (1995 р., у 
співавторстві), «Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екологі'ї» (1999 р., у 
співавторстві), «Гігієна та екологія людини» (2000 р.), «Загальна гігієна. Посібник для 
практичних занять» (2001 р., у співавторстві), «Загальна гігієна. Словник-довідник» (2002 р., у 
співавторстві), підручник «Гігієна праці та виробнича санітарія» (2002 р., у співавторстві), 
підручник «Профілактична медицина. Загальна Гігієна з основами екології» (2004 р., у 
співавторстві). 

Професор І. Даценко підготувала 18 кандидатів медичних наук. 
Її обирали депутатом Червоноармійської районної ради м. Львова, членом редакційної 

колегії щорічника «Гігієна населених місць», вона була членом правління Українського 
наукового товариства гігієністів та санітарних лікарів, членом правління Львівського обласного 
відділення Українського товариства гігієністів, членом ради Інституту регіональних 
екологічних проблем при Львівському університеті, членом спеціалізованої Вченої ради 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Нагороджена орденом «Знак Пошани», значком «Відмінник охорони здоров’я», медаллю 
«Ветеран праці», численними почесними грамотами. У 2003 р. нагороджена медаллю Верховної 
Ради України «Десять років незалежності України». 

У 1992 році 1.1. Даценко обрана дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка, 
головою Лікарської комісії НТШ, головним редактором «Лікарського збірника» НТШ. Вона 
була почесним членом Українського лікарського товариства. У 1996 р. була обрана членом 
Нью-Йоркської АН, у 2002 р. – обрана академіком АН Вищої школи України. 

Померла 23 березня 2006 р. на 82 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.І. ФЕДОРЕНКО 
 

ПЕТРО ІВАНОВИЧ БАРАННИК 
До 125-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає Сонце. 11° Водолія. Сфера захисту. Переважання пристрастей, невгамовна 
діяльність, але без передбачливості. Творча сила, самоствердження в силі. Необхідність 

спиратися на внутрішнє осяяння та інтуїцію на початку нової справи. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря. 

 
Петро Іванович Баранник народився 31 січня  

1895 р. в с. Сергеєвське, нині Республіка Адигея, РФ в 
селянській родині. Ще з дитинства розпочав свою 
трудову діяльність, спочатку наймитом, а згодом учнем 
слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин. В 
1915 р. був мобілізований в царську армію і 
направлений на навчання в П’ятигорський військовий 
госпіталь. З початку 1918 р. Петро Баранник став 
активним учасником революційних подій на Кубані. В 
1918–1922 рр. служба в РСЧА: працював фельдшером 
військової частини, воєнкомом санітарної частини 
бригади, помічником воєнкома санітарної частини 25-ї 
Чапаєвської дивізії. В 1920 р. П.І. Баранник поступив на 
медичний факультет Харківського університету, але 

навчатися зміг після закінчення громадянської війни і демобілізації у 1922 р. Закінчив 
Харківський медичний інститут у 1927 р. і вирішив присвятити своє життя 
профілактичній медицині. 

У 1928–1931 рр. П.І. Баранник працював епідеміологом в Умані Черкаської 
області, а згодом санітарним лікарем. Від 1931 р. П.І. Баранник розпочав працю в 
Київському медичному інституті: асистент, доцент. У 1937–1941 рр. П.І. Баранник 
працював директором Київського медичного інституту. У 1940 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Очистка воды р. Днепр коагуляцией». В 1941–1968 рр. вчений 
працював завідувачем кафедри загальної гігієни Київського медичного інституту. В 
роки війни в зв’язку з евакуацією інституту П.І. Баранник зумів організувати і 
перебудувати роботу кафедри в умовах воєнного стану. В повоєнні роки під 
керівництвом вченого були виконані  фундаментальні дослідження з гігієнічних 
обґрунтувань раціонального планування і санітарного благоустрою нових сільських 
будинків у зоні Каховського водосховища, з впливу малої каналізації на санітарне 
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положення ґрунту і грунтових вод, вивчення ультрафіолетового мікроклімату Києва, 
використання штучних джерел ультрафіолетової радіації.  

У 1946 р. отримав диплом доктора медичних наук і атестат професора. Зробив 
великий внесок в організацію санітарно-гігієнічного факультету КМІ, упродовж десяти 
років був деканом санітарно-гігієнічного факультету (1948–1957).  

П.І. Баранник був автором понад 70 наукових праць, низки підручників та 
навчально-методичних посібників із загальної гігієни. Під керівництвом вченого 
захищено 35 кандидатських та докторських дисертацій. 

У 1965 р. вченому присвоєно почесне звання «Заслуженого діяча науки УРСР». 
Упродовж 18 років П.І. Баранник був депутатом міської ради народних депутатів  
м. Києва, членом правління Товариства гігієністів і санітарних лікарів. 

Вчений був нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора, 
орденом Червоної Зірки, «Знаком пошани», медалями. 

Помер 31 серпня 1988 р. на 94 році життя. 
 

 
 
1 лютого 2007 р. на одному з корпусів Київського медичного інституту П.І. 

Бараннику встановлено гранітну меморіальну дошку. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.В. ТРОЦЕНКО 
 

     ЮЛІАН ІЛЛІЧ ДЕЦИК   
До 100-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає Сонце. 11° Водолія. Сфера захисту. Переважання пристрастей, невгамовна 
діяльність, але без передбачливості. Творча сила, самоствердження в силі. Необхідність 

спиратися на внутрішнє осяяння та інтуїцію на початку нової справи. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря. 

 
Юліан Ілліч Децик народився 31 січня 1920 р. в 

м. Самборі Львівського воєводства в робітничій сім’ї, 
батько був маляром. У 1930 р. закінчив початкову 
школу і став учнем гімназії в м. Самборі. У 1938 р. 
закінчив гімназію і поступив на 1 курс біологічного 
факультету Львівського університету імені Яна 
Казимира. Після возз’єднання Західної України з 
Радянською Україною восени 1939 р. Ю.І. Децик 
вступив на 1 курс лікувального факультету 
Львівського державного медичного інституту, де 
навчався до кінця червня 1941 р. З липня 1941 р. по 
квітень 1942 р. знаходився в м. Самборі і працював 
лікпомом в міській лікарні. З квітня 1942 р. до кінця 
березня 1944 р. був студентом Медико-природничих 
фахових курсів у Львові. З квітня 1944 р. по вересень 

1944 р. працював у Самбірській міській лікарні лікарем-ординатором. Після звільнення м. 
Самбора від нацистських окупантів Ю.І. Децик вступив на 5 курс лікувального факультету 
ЛДМІ, який закінчив у серпні 1945 р., одержав диплом лікаря і почав працювати дільничним 
терапевтом 4 поліклініки м. Львова. 

У вересні 1945 р. зарахований аспірантом кафедри патологічної фізіології ЛДМІ 
(науковий керівник – проф. Г.В. Пєшковський, 1903–1959). 

З вересня 1948 р. Ю.І. Децик почав працювати асистентом кафедри патофізіології. В 
зв’язку з тим, що проф. Г.В. Пєшковський покинув Львів і виїхав в Перм, наукове керівництво 
дисертації забепечив В.П. Безуглов (1903–1967). У вересні 1949 р. Ю.І. Децик захистив 
дисертацію на тему «Холинэргические факторы при анафилактическом шоке». У травні 1950 р. 
Ю.І. Децику ВАК СРСР присудив диплом кандидата медичних наук. 

З вересня 1952 р. Ю.І. Децик був переведений  на посаду асистента кафедри 
пропедевтичної терапії ЛДМІ. В 1952 р. Ю.І. Децик завершив навчання у Вечірньому 
університеті марксизму-ленінізму. 
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Наказом від 23 листопада 1956 р. по ЛДМІ Ю.І. Децик був затверджений на посаді в. о. 
доцента кафедри пропедевтичної терапії лікувального факультету  ЛДМІ. В 1963 р. Ю.І. Децик 
був обраний завідувачем кафедри пропедевтичної терапії після смерті завідуючого кафедри 
Віктора Івановича Чєрнова (1903–1963). 

У 1966 р. доцент Ю.І. Децик захистив докторську дисертацію на тему 
«Нейрогуморальные процессы при недостаточности кровообращения». Вчений отримав диплом 
доктора медичних наук у 1967 р. 

У 1968 р.  Ю.І. Децик  отримав вчене звання професора. Працював завідувачем кафедри 
до 1985 р., а далі завідувачем об’єднаної кафедри пропедевтичної терапії до 1988 р. 

Наукові дослідження вченого були присвячені проблемам кардіології, ревматології, 
гепатології, алергології, клінічної ензимології, анафілактичного шоку; вивчення епілептогенної 
дії амідопірину і антипірину; нейрогуморальної регуляції при серцево-судинних захворюваннях 
– стенокардії, інфаркті міокарда, гіпертонічній хворобі, ревмокардиті, хронічній недостатності 
кровообігу. 

Вчений був автором близько 180 наукових праць, в т. ч. 4 монографій, підручника, 
посібника. 

Вчений підготував 16 кандидатів та 4 докторів наук. 
У 1991 р. Юліан Ілліч Децик отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України». 
Помер вчений 23 січня 1997 р., не доживши до 77-річчя одного тижня.  
Пам’ять про видатного терапевта завжди залишається з нами. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Н.І. НОВИКОВА, Ю.С. КАРОЛЬ 

 
Хроніка січня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 

 
В січні 215 років від дня народження Густава Адольфа Вольфа, австрійського вченого. 

Закінчив у 1832 р. медичний факультет Празького університету. Стажувався в Зальцбургу, 
Берліні, Гессені. У 1832–1837 рр. – викладач хімії, за сумісництвом – викладач хірургії 
Празького університету; в 1837–1841 рр. – професор фармакогнозії та фармацевтичної хімії 
Празького університету, в 1841 р. – професор хірургії та судової медицини Зальцбурзького 
університету; в 1842–1850 рр. – професор Медико-хірургічного інституту в м. Зальцбург. У 
1850–1870 рр. – професор загальної і технологічної хімії Львівської технічної академії (нині НУ 
«ЛП»), за сумісництвом – професор фармакогнозії та фармацевтичної хімії, керівник кафедри 
хімії Львівського університету (1855–1856). Був членом Празького наукового товариства (1854–
1856); товариства німецьких природознавців та лікарів (1858), Віденського лікарського 
товариства. Помер у 1873 р. у Львові на 68 році життя. 

10 січня 145 років від дня народження Яна Грека, польського лікаря. У 1901 р. закінчив 
медичний факультет Львівського університету. У 1901–1907 рр. працював асистентом кафедри 
гістології та ембріології; у 1907–1912 рр. – асистент кафедри внутрішніх хвороб Львівського 
університету; у 1912–1914 рр. – займався приватною практикою; у 1914–1921 рр. – лікар 
австрійської та польської армії; у 1921–1928 рр. – доцент, у 1928–1930 рр. – професор кафедри 
внутрішніх хвороб Львівського університету. У 1939–1941 рр. -завідувач кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб Львівського медичного інституту. У 1926 р. був Президентом Львівського 
лікарського товариства. Був автором 22 наукових праць, присвячених проблемам діагностики та 
лікування висипного тифу, цирозу печінки, Базедової хвороби, септичних станів. Загинув 4 
липня 1941 р. на 67 році життя (без суду страчений нацистськими окупантами). 

10 січня 135 років від дня народження Івана Соломоновича Беріташвілі (Берітова). 
Народився в с. Веджині (Кахетія). У 1910 р. закінчив Петербурзький університет. Працював у 
лабораторіях М.Є. Введенського (Петербург), Р. Магнуса (Нідерланди), В.Ф. Самойлова 
(Казань). У 1915–1919 рр. працював на кафедрі фізіології Новоросійського університету. Від 
1919 р. – завідувач кафедри фізіології Тбіліського університету. Від 1941 р. працював в 
організованому ним Інституті фізіології АН ГрузРСР (в 1941–1951 рр. – директор). Наукові 
дослідження присвячені нейрофізіології та вищої нервової діяльності. Вивчав закономірності 
координуючої діяльності НС, відкрив (1922) явище загального гальмування, доказав ритмічну 
природу центрального гальмування. Створив вчення про психонервову діяльність. Почав 
досліджувати механізми поведінки тварин методом вільних рухів. Один із основоположників 
радянської електрофізіології. Автор керівництва «Общая физиология мышечной и нервной 
систем». Був членом багатьох іноземних академій та товариств. Отримав премію ім. І.П. 
Павлова АН СРСР (1938), Сталінську премію (1941), Премію ім. І.М. Сеченова АН СРСР 
(1962). Герой Соціалістичної праці (1964). Помер 30 грудня 1974 р. на 90 році життя. 

13 січня 240 років від дня народження П’єра Жана Робіке, французького хіміка-
органіка. Працював у хімічних лабораторіях Ботанічного саду у А.Ф. Фуркруа (1798) та Л.Н. 
Воклена в Політехнічній школі (1799). У 1799 р. був мобілізований в армію і став військовим 
аптекарем. Брав участь в Італійській кампанії Наполеона. У 1807 р. працював у лабораторії Л.Н. 
Воклена, а потім заснував власну аптеку. Від 1811 р. викладав хімію в Політехнічній та Вищій 
фармацевтичній (від 1814 р.) школах в Парижі. У 1824 р. подав у відставку і до кінця життя був 
казначеем у Вищій фармацевтичній школі. Наукові роботи присвячені органічному аналізу. У 
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1806 р. відкрив аспарагін, у 1821 р. – кофеїн, незалежно від П.Ж. Пельтье, Ж.Б.Каванту, Ф.Ф. 
Рунге. У 1817 р. виділив із опіуму наркотик, а в 1832 р. кодеїн, в 1826–1827 рр. виділив алізарин 
і пурпурин із марени; в 1830 р. – амігдалин із гіркого мигдалю. Від 1833 р. був членом 
Паризької АН. Помер 29 квітня 1840 р. на 61 році життя. 

13 січня 150 років від дня народження Роса Гренвіла Гаррісона, американського 
біолога. У 1889 р. закінчив Університет Дж. Гопкінса в Балтиморі. У 1899–1907 рр. – професор 
анатомії в цьому університеті; у 1907–1938 рр. – професор Єльського університету; у 1938– 
1945 рр. – Голова Національної Ради досліджень у Вашингтоні, одночасно – науковий директор 
Рокфеллерівського інституту медичних досліджень у Нью-Йорку, його віце-президент (від  
1939 р.). Наукові дослідження присвячені експериментальній ембріології. Займався 
трансплантацією тканин зародка та міжвидовою пересадкою, вивчав закономірності росту і 
розвитку окремих тканин і організмів тварин (кінцівок, очей, ЦНС), виясняв їх взаємовпливи. 
Запропонував метод культивування ізольованих тканин і вперше (1907) спостерігав зростання 
нервового волокна поза організмом. Виконав роботи по регенерації периферичних нервів, 
виявив роль нервової системи в диференціації ембріональної м’язової тканини. Видавець 
журналу «Експериментал зоолоджі» (1903–1946). Був членом НАН США, Американської АН і 
мистецтв, членом Національного комітету ЮНЕСКО (1946–1951), низки наукових товариств. 
Удостоєний багатьох наукових нагород. Помер 30 вересня 1959 р. на 90 році життя. 

14 січня 105 років від дня народження Соломона Ароновича Гіллера, латиського 
хіміка-органіка. Народився в Ризі. У 1941 р. закінчив Латвійський університет. У 1942–1946 рр. 
працював на Казанському хлібопекарному заводі, в 1946–1957 рр. – в Інституті 
лісогосподарських проблем АН ЛатвРСР. У 1957 р. організував і очолював до кінця життя 
Інститут органічного синтезу АН ЛатвРСР, одночасно був професором Ризького політехнічного 
інституту (від 1964) та Латвійського Університету (від 1973). Був академіком АН ЛатвРСР (від 
1958), академіком-секретарем Відділення хімічних і біологічних наук АН ЛатвРСР (1963–1975). 
Наукові роботи присвячені дослідженню методів синтезу фізіологічних активних сполук, 
переважно гетероциклічного ряду. Вивчав реакції фуранових сполук, зокрема, 5-нітрофурана. 
Отримав низку синтетичних аналогів нуклеотидів і нуклеїнових кислот. Синтезував і впровадив 
у виробництво фізіологічно активні речовини – фурацилін, ПАСК, фуразолідон, фурагін, 
фторофур (1969), солафур, діоксоній, іміфос. У 1965–1975 рр. був головним редактором 
журналу «Хімія гетероциклічних сполук». У 1951 р. отримав Державну премію СРСР. Помер 7 
червня 1975 р. на 61 році життя. 

15 січня 235 років від дня народження Вільяма Праута, англійського хіміка і біохіміка. 
У 1811 р. закінчив Едінбурзький університет, де отримав медичну освіту. У 1815 р. висунув 
гіпотезу, відповідно до якої атомні маси елементів можуть бути виражені цілими числами, 
кратними атомній масі водню, оскільки водень є первинною матерією – складовою частиною 
всіх елементів. Гіпотеза викликала появу багатьох робіт із точного визначення атомної маси 
хімічних елементів і стала першою вказівкою на складну будову атомів. Проводив дослідження 
в галузі органічної хімії. Помер 9 квітня 1850 р. на 66 році життя. 

16 січня 145 років від дня народження Леонора Міхаеліса, німецького біохіміка і хіміка-
органіка. У 1896 р. закінчив Берлінський університет. Продовжував навчатися у 
Фрейбургському університеті в 1896–1897 рр. У 1899–1902 та у 1906–1922 рр. працював у 
Муніципальній лікарні в Берліні, в 1902–1906 рр. – в Інституті із дослідження раку, одночасно 
від 1905 р. – в Берлінському університеті (від 1908 р. – професор). В 1922–1926 рр. – професор 
медичної школи в Нагої (Японія). У 1926–1929 рр. читав лекції в університеті Дж. Хопкінса в 
Балтиморі. Від 1929 р. працював у Рокфеллерівському інституті медичних досліджень в Нью-
Йорку. Наукові роботи присвячені вивченню ферментативних реакцій. У 1913 р. увів константу 
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в рівняння залежності швидкості ферментативної реакції від концентрації субстрату в 
стаціонарному стані процесу (константа Міхаеліса). Показав, що глюкоза в крові існує у 
вільному стані. Досліджував проникність клітинних мембран. Помер 8 жовтня 1949 р. на 75 
році життя. 

17 січня 460 років від дня народження Каспара Баугіна, французького лікаря і ботаніка, 
який із сім’єю втік з Парижа в Базель. Отримав освіту в університетах Базеля, Падуї (Італія) і 
Монпельє ( Франція). В університеті Тюбінгена вивчав ботаніку із праць Леонарда Фукса 
(1501–1566). У 1580 р. повернувся в Базель. Читав приватні лекції з ботаніки та анатомії. В  
1581 р. отримав вчений ступінь доктора медицини. В 1582 р. став професором грецької мови в 
Базельському університеті, а в 1588 р. – професором анатомії та ботаніки в цьому ж 
університеті. Пізніше займав посаду міського лікаря, ректора і декана свого університету, 
проводив медичну практику. У 1614 р. замінив Фелікса Платтера на кафедрі медицини і став 
першим професором медицини і старшим лікарем (фізикусом). К. Баугін був першим 
систематиком рослин. Вивчив і описав близько 5000 рослин. Поділив їх на 12 «книг» (груп або 
класів), кожну групу – на секції, секції – на роди, роди – на види. Дав більшості видів подвійну 
назву, тобто бінарну номенклатурну, остаточно закріплену К. Ліннеєм. Його іменем названий 
рід баугінія. В анатомії баугінієва заслінка означає місце переходу останньої петлі клубової 
кишки в товсту кишку. Помер 5 грудня 1624 р. на 65 році життя. 

17 січня 140 років від дня народження Георгія Леонтійовича Стадникова, російського 
хіміка. У 1904 р. закінчив Московський університет і до 1912 р. працював там же. У 1912– 
1919 рр. працював у Новоросійському університеті в Одесі, у 1920–1922 рр. – у Фізико-
хімічному інституті ім. Л.Я. Карпова; у 1923–1930 рр. – керівник лабораторії хімії вугілля при 
науково-технічному управлінні ВРНГ. У 1930–1933 рр. працював у ВИДІ штучного рідкого 
палива і газу і одночасно в Сланцевому інституті. В 1934–1938 рр. – в Інституті горючих 
копалин АН СРСР. В 1938 р. заарештований і в 1939–1955 рр. – працівник Центральної 
вуглехімічної лабораторії комбінату «Воркутауголь». В 1955 р. реабілітований за відсутністю 
складу злочину. В 1955–1959 рр. працював в Інституті нафти АН СРСР. Від 1959 р. на пенсії. 
Наукові роботи в галузі органічної хімії і вуглехімії. У 1906 р. разом з М.Д. Зелінським відкрив 
реакцію отримання а-амінокислот взаємодією аліфатичних, ациклічних і ароматичних 
альдегідів або кетонів із сумішшю ціаніду калію і хлориду амонію. У 1920 р. розпочав 
дослідження з хімії і генезису каустобіолітів (торф, сланці, вугілля, нафта, бітум). Розробив 
метод обезводнення гідроторфу. Досліджував бітуми торфів, вугілля. У 1965 р. пояснив процес 
самозаймання вугілля і запропонував способи розпізнавання породи, що самозагоряється. 
Помер 18 лютого 1973 р. на 94 році життя. 

18 січня 195 років від дня народження Едуарда Франкленда, англійського хіміка-
органіка. До 1845 р. навчався в Музеї практичної геології в Лондоні, далі – в Марбурзькому 
університеті під керівництвом Р.В. Бунзена. В 1849 р. – доктор філософії. Від 1851 р. професор 
Оуенс-коледжу в Манчестері; від 1857 р. працював у госпіталі Сент-Бартолом’ю в Лондоні; від 
1983 р. – в Королівському інституті в Лондоні, в 1865–1885 рр. – в королівському хімічному 
коледжі в Лондоні. Наукові дослідження охоплюють низку напрямків загальної і органічної 
хімії. Під керівництвом А. В. Г. Кольбе (1818–1884) отримав пропіонову кислоту. В 1852 р. 
отримав алкільні похідні олова та ртуті, ввів термін «метало-органічні сполуки». В цьому ж 
році ввів поняття про «з’єднуючу силу», що стало попередником поняття валентності. У 1862 р. 
синтезував органічні похідні бора та літію. У 1864 р. вивчав властивості ацето-оцтового ефіру. 
Виявив трьох- і п’ятивалентність азоту, фосфору, миш’яку, сурми. У 1861–1868 рр. досліджував 
вплив атмосферного тиску на процес горіння. Від 1853 р. був членом Лондонського 
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королівського товариства. У 1871–1873 рр. – президент Лондонського хімічного товариства. 
Помер 9 серпня 1899 р. на 75 році життя. 

18 січня 145 років від дня народження Олексія Івановича Абрикосова, російського 
медика-патологоанатома. Народився в Москві. У 1899 р. закінчив медичний факультет 
Московського університету. У 1900 р. стажувався в клініках Відня, Парижа, Берліна. Від  
1902 р. працював у Московському університеті. Від 1918 р. – у 1-му Московському медичному 
інституті (у 1918–1953 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії-), у 1944–1951 рр. – 
директор Інституту нормальної і патологічної морфології АМН СРСР. Керував розтином тіл 
В.І. Леніна (1924), В.П. Ногіна (1924), М.В. Фрунзе (1925), В.М. Бехтерева (1927), В.В. 
Куйбишева (1935). О.І. Абрикосов у 1939 р. був обраний академіком АН СРСР, в 1944 – 
академіком АМН СРСР, був віце-президентом АМН СРСР (1944–1948). У 1942 р. він став 
лауреатом Сталінської премії І ст. У 1951 р. О.І. Абрикосов та його дружина були репресовані у 
зв’язку з так званою справою «лікарів-шкідників». Наукові дослідження присвячені 
морфогенезу і класифікації легеневого туберкульозу, патологічній анатомії симпатичних 
нервових вузлів, пухлинам м’язової системи, проблемам сепсису. О.І. Абрикосов був 
нагороджений медалями СРСР., відзначений званням Героя Соціалістичної праці (1945). Помер 
9 квітня 1955 р. на 81 році життя. 

20 січня 240 років від дня народження Ернста Віттманна, польського ботаніка. Закінчив 
філософський та медичний факультети Віденського університету. У 1812–1817 рр. працював 
професором ботаніки та мікології Віденського університету; у 1819–1828 рр. -професор 
ботаніки Львівського університету. У 1829 р. переїхав до Відня. Досліджував флору Галичини, 
особливо гриби, поповнив гербарій Львівського університету, автор проекту та співорганізатор 
ботанічного саду Львівського університету (1823–1829). Одна з рослин родини хрестоцвітих – 
названа на його честь – жовтушник Віттманна. Таблиці рослин, описані Е. Віттманном, 
використовувалися в школах. Опублікував 5 наукових праць. Помер у Відні в 1836 р. на 56 році 
життя. 

20 січня 200 років від дня народження Франціска Гатшера, австрійського лікаря. У  
1845 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. У 1850–1857 рр. – професор 
судової медицини юридичного факультету Львівського університету, у різний час викладав 
юридичні аспекти медичної практики, надання невідкладної медичної допомоги, основи гігієни 
та епідеміології. У 1871–1872 рр. – професор судової медицини Віденського університету. У 
1845 р. написав дисертацію на тему «De diabete mellito». Помер 1 серпня 1882 р. на 63 році 
життя. 

22 січня 165 років від дня народження Альберта Людвіга Найссера, німецького лікаря. 
У 1877 р. закінчив медичний факультет Вроцлавського університету. У 1877–1879 рр. працював 
інтерном дерматологічної клініки Вроцлавського університету; у 1879 р. досліджував осередки 
прокази у Трондгеймі, Молде, Берген у Норвегії; у 1880 р. – доцент Лейпцизького університету; 
у 1882–1916 рр. – професор, директор клініки шкірних та венеричних хвороб Вроцлавського 
університету, засновник та перший керівник Німецького дерматологічного товариства (1888), 
Німецького товариства боротьби з венеричними захворюваннями (1902), Doctor honoris Causa 
медичного факультету Львівського університету (1911). Наукові дослідження присвячені 
проблемі дерматовенерології. У 1879 р. відкрив збудника гонореї – диплокока, названого на 
його честь Neisseria gonorrhoeae, запропонував новий метод обробки і фарбування препаратів, 
на власні кошти організував 2 науково-дослідні експедиції на о. Ява, вивчав сифіліс і спільно з 
А. Вассерманом розробив метод серодіагностики сифілісу. Помер 30 липня 1916 р. на 62 році 
життя. 
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23 січня 235 років від дня народження Карла Адольфа Агарда, шведського ботаніка і 
альголога. Закінчив Лундський університет. У 1807 р. був призначений доцентом математики в 
Лундському університеті. У 1812–1834 рр. – професор ботаніки цього університету. Відомий 
своїми працями в галузі альгології (відкрив 49 нових видів водоростей). В 1816 р. був 
призначений пастором в Шопене, в 1834 р. обраний єпископом Карлстада. Займався також 
богословськими проблемами і написав декілька праць. В 1826–1828 рр. працював у комітеті 
народної освіти. Обраний представником в ріксдаг, займався проблемами господарства. Помер 
28 січня 1859 р. проживши 74 роки і 5 днів. 

24 січня 105 років від дня народження Віктора Андрійовича Яковлева, російського 
хіміка. У 1940 р. закінчив Військову академію хімічного захисту. До 1961 р. працював у різних 
лабораторіях хімічного захисту рослин в Ленінграді, у 1962–1967 рр. – в Інституті хімічної 
фізики АН СРСР, в 1967–1977 рр. – директор ВНД вітамінного інституту. Роботи вченого 
присвячені вивченню механізмів дії ферментів та ін. фізіологічно активних речовин, а також 
інсектицидів. У 1950-ї роки вивчав взаємодію фосфорорганічних інсектицидів з ферментом 
холінестеразою, що дозволило планувати синтез нових інсектицидів та ліків. Від 1967 р. вивчав 
кінетику і механізм дій коферментів. Помер 20 квітня 1977 р. на 63 році життя. 

24 січня 90 років від дня народження Сергія Наумовича Єфуні, російського фізіолога і 
анестезіолога. Народився в м. Грозному. У 1954 р. закінчив 2-й Московський медичний 
інститут. У 1954–1956 рр. працював лікарем в Алтайському краї, у 1956–1959 рр. – працював 
викладачем в 2-му Московському медичному інституті, в 1959–1964 рр. – в 1-му Московському 
медичному інституті. Від 1964 р. працює у Всесоюзному науковому центрі хірургії АМН СРСР. 
Основні напрямки наукових досліджень: вивчення механізмів впливу високого тиску кисню на 
функціональні системи і структури організму. Один із авторів методу знечулення –
післяопераційного наркозу закисом азоту. Розпрацював принципово новий метод оксигенації 
організму за допомогою мікроемульсій кисню, гіпербаричну оксигенацію для стимуляції 
репаративних процесів. У 1977 р. був нагороджений Державною премією СРСР. 

25 січня 120 років від дня народження Теодозіуса (Теодосія Григоровича) 
Добжанського, американського генетика. Народився в Немирові (нині Вінницької області). У 
1921 р. закінчив Київський університет. До 1924 р. працював у Київському університеті, в 
1924–1927 рр. працював у Ленінградському університеті. У 1927 р. переїхав у США. У 1928–
1940 рр. працював у Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені (від 1936 р. – 
професор, в 1940–1972 рр. – професор Колумбійського університету, від 1962 р. – також 
професор Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку. Наукові дослідження присвячені 
генетиці популяцій дрозофіли, низці проблем безпліддя гібридів. Автор праць із інверсійного 
поліморфізму дрозофіли. Разом з Е. Фордом, Дж. М. Смітом отримав інформацію про 
швидкість природного відбору в популяціях. Був членом Лондонського королівського 
товариства, Німецької академії природодослідників «Леопольдіна», Королівської шведської 
АН, Данського королівського товариства наук. У 1958 р. отримав Кімберовську премію. Помер 
18 грудня 1975 р. 

26 січня 130 років від дня народження Віталія Григоровича Хлопіна, російського 
радіохіміка. У 1914 р. закінчив Геттінгенський і в 1912 р. Петербурзький університети. Від  
1915 р. працював у Радіологічній лабораторії Російської АН, від 1922 р. – в Радієвому інституті 
в Петрограді / Ленінграді, в 1939–1950 рр. – директор інституту, одночасно від 1924 р. в 
Ленінградському університеті ( від 1934 р. – професор). Був одним із основоположників 
радянської радіохімії та радієвої промисловості. У 1918–1921 рр. керував разом з І .Я. 
Башиловим (1892–1953) створенням першого в Росії радієвого заводу, на якому були отримані 
(1921) перші препарати радію із вітчизняної сировини. У 1924 р. встановив закон розподілу 
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мікрокомпонентів між кристалами і насиченим розчином (закон Хлопіна). Вивчав умови 
міграції радіоактивних елементів в земній корі і розпрацював (1947) метод визначення 
абсолютного віку порід. Запропонував об’ємний метод визначення ванадію. Під його 
керівництвом розроблена технологія промислового отримання плутонію з урану. Створив 
школу радянських радіохіміків. Від 1934 р. – академік АН СРСР. У 1949 р. отримав звання 
Героя Соціалістичної Праці. Державні премії СРСР (1943, 1946, 1949). Помер 10 липня 1950 р. 
на 61 році життя. 

28 січня 175 років від дня народження Віктора Васильовича Пашутіна, російського 
фізіолога і патофізіолога. У 1868 р. закінчив Медико-хірургічну академію в Петербурзі. Учень 
І.М. Сеченова. В 1868 р. працював в клініці С.П. Боткіна, в 1872 р. – в лабораторіях К.Ф. В. 
Людвига та Р.П.Г. Гейденгайна в Німеччині. Від 1874 р. – завідувач кафедри загальної патології 
Казанського університету, де заснував першу в Росії лабораторію експериментальної патології. 
Від 1874 р. – професор Медико-хірургічної академії, від 1890 р. – начальник Військово-
медичної академії. Наукові дослідження В.В. Пашутіна широкомасштабні. У 1865 р. доказав 
гальмівну дію черевних нервів на діяльність м’язів кишківника. У цьому ж році виявив і 
пояснив фазовість нервових процесів у спинномозкових центрах. Вивчав діастатичні 
властивості слини, кишкових соків і водних настоянок із різних органів і слизових оболонок. У 
1869 р. виявив, що слизова тонкого кишківника виробляє фермент, який назвали інвертазою. 
Сконструював перший в світі апарат для вимірювання газообміну, виміряв основний обмін у 
людини та тварин (1893). Розпрацював проблеми порушення обміну речовин і терморегуляції, 
кисневої та вітамінної недостатності. Помер 2 лютого 1901 р. на 57 році життя. 

29 січня 105 років від дня народження Петра Миколайовича Бургасова, російського 
епідеміолога, імунолога. Народився в Тулі. Після закінчення 7 класу поступив у ФЗУ 
Тульського збройового заводу. Після закінчення ФЗУ став слюсарем-зброярем. Після 
закінчення 4-го вечірнього курсу робфаку в Тулі поступив на лікувальний факультет 2-го 
Московського медичного інституту, який закінчив у 1938 р. Поступив в аспірантуру 
Всесоюзного інституту експериментальної медицини імені О.М. Горького на спеціалізацію 
«мікробіологія». Після закінчення Фінської кампанії П.М. Бургасова, військового лікаря 3-го 
ранку повернули в аспірантуру. У 1941–1945 рр. – він військовий лікар-епідеміолог. В квітні 
1950 р. був переведений на роботу в Раду Міністрів СРСР. У 1965 р. П.М. Бургасов був 
призначений головним державним санітарним лікарем СРСР і пропрацював на цій посаді 21 
рік. В червні-вересні 1970 р. брав участь в ліквідації холери «Ель-Top» в Батумі і в Астрахані. В 
1971 р. попередив розвиток холери «Ель Тор» в Новосибірську. У 1979 р. брав участь в 
ліквідації епідемії сибірської виразки у Свердловську. До кінця 80-х років – головний редактор 
журналу «Генетика і мікробіологія». У 1974 р. обраний академіком АМН СРСР. Нагороджений 
орденами і медалями СРСР, багатьох іноземних держав, наукових товариств. Помер у 2006 р. на 
91 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,
Р.Т. ДОВБУШ

АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР – ЛІКАР, МІСІОНЕР, ТЕОЛОГ
До 145-річчя від дня народження

Характеристика за датою народження
Впливає планета Марс. 24° Козерога. Сфера залежності. Надія, передбачення, 

старанність, музикальні та технічні здібності. Успіх у комерції.
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря

Альберт Швейцер народився 14 січня 1875 р. в 
Кейзенбергу (Верхній Ельзас) у французькій сім’ї 
лютеранського священика Луїса Швейцера і Аделе 
Шиллінгер. Після народження Альберта сім’я 
переїхала в Гундсбах. Оскільки французька провінція 
Ельзас була анексована Німеччиною внаслідок 
франко-прусської війни 1871 р., то А. Швейцер 
отримав німецьке громадянство. Малий Альберт 
швидко навчився говорити на обох мовах. Під 
керівництвом батька в п’ятирічному віці навчився
грати на роялі, а в 9 років міг підміняти органіста 
сільської церкви. Відвідував середню школу в 
Мюнстері, а згодом в Мюльхаузені. А. Швейцер 
вчився грати на органі у Євгена Мюнха. В 1893 р. 
закінчив школу і поступив у Страсбурзький 
університет, де вивчав теологію і філософію.Перший 
іспит з теології він склав у 1898 р. і отримав 
стипендію, що дала можливість вивчати філософію в 
Сорбонні та брати уроки гри на органі у Ш.-М. 
Відора.  

За ініціативою свого вчителя Ш.-М. Відора Альберт Швейцер написав книгу «Бах: 
музикант і поет». Ця книга була перекладена на багато мов світу і вважається однією з 
глибоких розвідок творчості Баха.

Альберт Швейцер займався проблемою збереження і відновлення старих оргáнів. Він 
написав про це наукову працю і став одним із провідних спеціалістів із виробництва органів.

Всього за 4 місяці він написав дисертацію на тему «Сутність віри: філософія релігії» (Die 
Religious philosophie Kant’s) і в 1899 р. став доктором філософії. У 1901 р. вчений отримав 
ступінь доктора теології, захистивши дисертацію про значення Таємної Вечері. 

У 1902 р. А. Швейцер був призначений професором теологічного коледжу Св. Томи, а 
через рік став його директором. Основна теологічна праця А. Швейцера – «Von Reimarus zu
Wrede» (1906), перекладена під назвою «Питання про історичного Ісуса», розповідає про 
есхатологічний характер місії Христа і вбачає у його стражданнях засіб досягнення Царства 
Божого на Землі.

У 1908 р. А. Швейцер видав біографію Баха, а через 3 роки захистив дисертацію з 
музикознавства.
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Незважаючи на досягнення в галузі філософії, теології, музикознавста, Альберт Швейер 
відчував себе зобов’язаним виконати клятву, яку проголдосив у віці 21 року (1896). Альберт 
вважав, що до 30 років потрібно займатися мистецтвом і наукою, а потім присвятити себе 
«служінню людству». 

Восени 1904 р. серед пошти на своєму столі побачив брошуру щорічного звіту 
паризького місіонерського товариства. Випадково прочитав статтю про проблеми місії в Конго. 
Автор статті волав про медичну допомогу місцевому населенню. У 1905 р. Альберт здивував 
своїх рідних та друзів новим рішенням – стати лікарем-місіонером. Він одружився з Хелен 
Бреслау і поступив на медичний факультет Страсбурзького університету, згодом вивчав 
тропічну медицину в Парижі. У 1911 р. закінчив Страсбурзький університет і захистив 
дисертацію на здобуття ступеня доктора медицини на тему «Психіатрична оцінка особистості 
Христа». Разом з дружиною, яка закінчила курси медсестер, на заклик паризького 
місіонерського товариства він у 1913 р. виїхав в Екваторіальну Африку, в один із найглухіших і 
найнебезпечніших для здоров’я район Габону. З цього часу розпочалася його драматична, 
довжиною більше, ніж п’ятдесятирічна медична гуманітарна і місіонерська діяльність в Африці. 
Там, в непрохідних джунглях в маленькому селищі Ламбарене на річці Огове молодому 
лікареві надали маленький будинок для проживання. Приміщення для прийому хворих не було і 
лікар А. Швейцер вів прийом на «свіжому повітрі», а потім пристосував для прийому бувший 
курник. Працював терапевтом, отоларингологом, дерматологом, акушером, психіатром, 
хірургом. Почав будувати лікарню. Під час прибуття пароплаву по річці Огове надсилав листи 
друзям в Європу з проханням надіслати чергову партію медикаментів.  

В 1914 р. розпочалася Перша Світова війна. Французька влада інтернувала подружжя 
Швейцерів, як німецьких громадян і відправила їх в табір для військовополонених у Францію. 
Після закінчення війни і звільнення з полону А. Швейцер виступав з лекціями і концертами по 
всій Європі, відновив своє підірване здоров’я. У 1924 р. А. Швейцер повернувся в Ламбарене, 
але вже не сам, а з групою лікарів та медсестер. Потрібно було починати все спочатку. Знову 
почалося будівництво і на цей раз в джунглях з’являється лікарняне містечко. А. Швейцер був 
не лише прорабом, лісорубом, теслею, але став ще агрономом, засадив звільнену територію 
пальмами, бананами, маїсом, розвів кіз. Лікарня почала забезпечуватися продуктами. В лікарні 
«Великий Білий Док» зумів створити атмосферу духовного братства. 
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В деяких поїздках в Європу А. Швейцер з успіхом давав концерти, збираючи гроші для 

лікарні. Ім’я Лікаря-подвижника стало відомим у всьому світі. Він знайомиться з А. 
Ейнштейном. У них багато спільного. Двоє непересічних чоловіків вирішили боротися за 
заборону випробовувань ядерної зброї. Через деякий час А. Швейцер відправився в США, де 
збирав гроші на ще один проект будівництва селища для хворих на лепру. Новому селищу він 
дав назву «Селище Світла». 

Багатогранна діяльність вченого була гідно пошанована людством. У 1928 р. А. 
Швейцеру була присуджена Франкфуртська премія Гете. В 1951 р. він отримав премію Світу 
Вільних німців, а в 1952 р. вчений отримав Нобелівську премію миру «за дії в ім’я братства 
націй». Отримані преміальні гроші він використав для будівництва лепрозорію. Його відомі 
книги «Між водою і незайманим лісом» та «Листи з Ламбарене» захопливо розповідають про 
героїчну діяльність лікаря та його послідовників. Окрім цих та інших книжок він написав 
фундаментальну працю «Культура й етика», в якій розказав про своє вчення про «благоговіння 
перед життям». Помер «Великий Білий Док» 4 вересня 1965 р. в Ламбарене на 91 році життя. 

Життя продовжується. Вдячні нащадки з бувшого курника зробили музей: тут є 
бібліотека і лабораторія. Лікарня працює, тут лікують проказу. При лікарні працює 
Міжнародний центр медичних досліджень. У 1969 р. А. Швейцеру встановили пам’ятник в 
Веймарі та Гюнсбахе, зробили меморіальний музей в Кейзенбергу. 
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АРТТУРІ ІЛМАРІ ВІРТАНЕН 

До 125-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає Сонце. 25° Козерога. Сфера залежності. Характер нестабільний, разом з тим 

можна отримати блискуче становище в суспільстві. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Арттурі Ілмарі Віртанен народився 15 січня 1895 р. 

в Гельсінкі, в сім’ї Серафіми (Ізотало) Віртанен та Каарло 
Віртанена. Закінчив класичний ліцей у Вііпурі (нині м. 
Виборг) і поступив у Гельсінський університет, де вивчав 
хімію, біологію та фізику і в 1916 р. отримав ступінь 
магістра природничих наук. Упродовж наступного року 
працював у Центральній промисловій лабораторії в 
Гельсінкі, а згодом повернувся в університет для 
підготовки докторської дисертації, яку захистив у 1919 р. 
А. І. Віртанен продовжив навчання в якості аспіранта в 
галузі фізичної хімії в Цюріху (1920) і бактеріології – у 
Стокгольмі (1921). Починаючи з 1919 р. він працював 
хіміком у фінській кооперативній сироварній асоціації 
«Валіо», а в 1921 р. очолив цю асоціацію. В 1923 р. 
інтереси вченого сконцентрувалися в галузі біохімії, а 
1923–1924 рр. вчений присвятив свою увагу вивченню 
ензимології в Ханса фон Ейлер-Хельпіна (1873–1964) у 
Стокгольмському університеті. 

Деякий час лабораторія А. І. Віртанена працювала 
над створенням засобів вирощування кормів для худоби, особливо рослин, що зв’язують азот. 
Ці сполуки азоту мають велике значення для всіх живих організмів. В число рослин, які можуть 
зв’язувати азот або утворювати такі сполуки з використанням азоту безпосередньо з атмосфери, 
входять представники родини бобових, такі, як горох, конюшина і соя. Ці рослини мають 
здатність у процесі гниття наповнювати азотом виснажений ґрунт. В цих рослинах містяться 
поживні речовини, особливо амінокислоти, тому вони є чудовими кормами для молочних корів.  

У 1925 р. А. І. Віртанен приступив до вивчення біохімії цих процесів. Вчений знав, що, 
коли із зелених кормів виготовляють силос, то вони швидко втрачають азот внаслідок 
розкладання бактерій і поживна цінність кормів знижується на 25–50 відсотків. Відповідно 
втрачає поживні властивості молоко дійних корів. Зниження якості зимового молока 
загальновідомо.  

Вчений експериментально довів, що погіршення якості силосу може бути сповільнено 
або призупинено добавкою в корм соляної і сірчаної кислоти. Шляхом зміни кислотності 
силосу вдалося встановити контроль хімічних реакцій, які сприяли руйнації білків і вітамінів у 
кормах. Було встановлено максимальний, мінімальний і оптимальний рівні кислотності при 
обробці силосу.  

Біопсія тканин корів, яких годували таким силосом, показала, що таке годування тварин 
викликало виробництво молока високої якості. Цей метод позначений АІВ (ініціалами вченого) 
був запроваджений в багатьох європейських країнах. 
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В 1931 р. А. І. Віртанен був призначений директором Біохімічного науково-дослідного 
інституту в Гельсінкі і водночас став професором біохімії Фінського технологічного інституту. 
Вчений встановив, що червоний пігмент легемоглобін подібний гемоглобіну крові та відіграє 
важливу роль в перетворенні азоту в корінні рослин.  

 

 
 
Популярність Віртанену приніс створений ним АІВ-метод. У 1945 р. вчений отримав 

Нобелівську премію з хімії «за дослідження і досягнення в галузі сільського господарства і 
хімії поживних речовин і особливо за метод консервації кормів».  

В 1948 р. вчений став одночасно президентом Державної академії наук і мистецтв 
Фінляндії. У 1958 р. вчений приступив до дослідження отримання молока від корів, які 
отримують небілкову дієту. Вчений припустив, що травна система корови цілком здатна 
синтезувати виявлені в молоці амінокислоти із азотних сполук, які містяться у сечовині і солях 
амонію. Ця гіпотеза була експериментально підтверджена в 1961 р. 

При житті вчений отримав багато нагород, в т. ч. почесні ступені університетів Лунду, 
Парижа, Гессена і Гельсінкі. 

У 1920 р. вчений одружився з Лілією Мойзіо. Подружжя виховало двох синів.  
Помер вчений 11 листопада 1973 р. на 79 році життя. 
1449 Віртанен – астероїд, названий на честь вченого.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка лютого. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

4 лютого 75 років від дня народження Надії Іванівни Долішньої, психіатра. У 1968 р. 
закінчила педіатричний факультет Львівського медичного інституту. У 1968–1970 рр. 
працювала лікарем Львівської обласної психіатричної лікарні, у 1970–1972 рр. – клінічний 
ординатор, у 1972–1974 рр. – аспірант, у 1974–1984 рр. – асистент кафедри психіатрії. У 1975 р. 
захистила кандидатську дисертацію на тему «Динамика побочных экстрапирамидных 
нарушений, возникающих в процессе психофармакотерапии и их коррекция». У 1984–1987 рр. 
працювала доцентом кафедри. У 1986 р. отримала вчене звання доцента. У 1987–1994 рр. була 
завідувачем кафедри, від 1994 р. – доцент кафедри. Наукові дослідження присвячені 
комплексному використанню психотропних препаратів у неврології та психіатрії, для терапії 
шизофренії, нейролептичних депресій, МДС. Була автором 130 наукових і навчально-
методичних праць. 

7  лютого 140 років від дня народження Григорія Івановича Маркелова, невропатолога. 
Народився в м. Пермі в сім’ї службовця. Після закінчення гімназії був зарахований у 
Петербурзьку військово-медичну академію, де закінчив перші курси. За сімейними 
обставинами переїхав в Одесу і в 1906 р. закінчив з відзнакою медичний факультет 
Новоросійського університету. Упродовж 1906–1908 рр. працював у клініці нервових хвороб 
Новоросійського університету. У 1913–1914 рр. – асистент кафедри нервових хвороб 
Петербурзького психоневрологічного інституту, якою керував академік В.М. Бехтерев (1857– 
1927). Від 1914 р. – старший лікар діючої армії, у 1917 р. – завідувач нервового відділення 
Київського військового госпіталю. Від 1918 р. – асистент кафедри нервових хвороб медичного 
факультету Одеського університету, від 1923 р. – доцент. В 1926 р. – завідувач секції 
невропатології науково-дослідної кафедри клінічної та експериментальної медицини. В 1927– 
1952 рр. – завідувач кафедри нервових хвороб Одеського медичного інституту. З грудня 1930 р. 
– заступник директора з науки Одеського науково-дослідного інституту (ОНДПНІ). У 1935 р. 
Центральною кваліфікаційною комісією НКОЗ УРСР без захисту дисертації Г.І. Маркелову 
присвоєно вчений ступінь доктора медичних наук. У 1939 р. обраний академіком АН УРСР, в 
1940 р. затверджений в науковому званні професора. У 1948 р. йому присвоєно звання 
«Заслужений діяч науки і техніки УРСР». Г.І. Маркелов був автором 5 монографій та 120 
наукових праць, з яких – 3 монографії та 70 наукових праць присвячені захворюванням 
вегетативної нервової системи. Під його керівництвом захищено 5 докторських та 18 
кандидатських дисертацій. За його редакцією опубліковано 7 збірників праць ОНДПНІ та 
кафедри нервових хвороб. Помер 8 квітня 1952 р. на 73 році життя. 

8 лютого 125 років від дня народження Олександра Кульчицького, психолога, 
соціолога, філософа, педагога, публіциста. Народився в м. Скалат на Тернопільщині в сім’ї 
Юліана фон Кульчицького, радника вищого провінційного суду Австро-Угорщини у м. Ста-
ніславі (Івано-Франківськ). Закінчив гімназію в Станіславі, вивчав германістику і французьку 
мову на філософському факультеті Львівського університету, а після Першої світової війни 
студіював філософію, психологію та романістику у Сорбоні. У 1924 р. повернувся до 
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Львівського університету для продовження вивчення філософії і германістики, захистив 
докторську дисертацію на тему: «Релігія у вченні Ренана» (1930). Стажувався у Краківському 
університеті (1930–1932) і був змушений емігрувати зі Львова (1940). Спочатку О. 
Кульчицький працював у Мюнхенському інституті психології та психотерапії, а від 1945 р. – в 
Українському Вільному університеті. У 1962–1963 рр. він обраний ректором УВУ, у 1964 р. – 
проректором, потім був деканом і продеканом філософського факультету. Був засновником 
Українського психологічного інституту. Вчений був автором близько 400 статей і монографій, у 
галузі філософії, психології, антропології, характерології, етнографії, педагогіки, германістики 
та літературознавства. Помер 30 квітня 1970 р. на 86 році життя в Сарселі (Франція). 

8 лютого 70 років від дня народження Дарії-Ірени Филипович-Марранзіні, української 
та американської лікарки. Народилася в українській родині у Венесуелі. У 1965 р. сім’я 
переїхала до США. Медичні студії проходила у Гвадалахарі і в 1975 р. одержала диплом 
доктора медицини. У 1976–1978 рр. пройшла резидентуру з педіатрії в Мавит Синай-госпіталі в 
Чикаго, а в 1978–1981 рр. – спеціалізацію з неврології в Дитячому меморіальному госпіталі в 
Нортвестерн-університеті в Чикаго. У 1981–1982 рр. проводила приватну практику з дитячої 
неврології в Піттсбургу. Далі була праця асистент-професором в університетській лікарні в 
Джексонвілі (штат Флоріда). Від 1985 р. проводила приватну практику з дитячої неврології. 

10 лютого 120 років від дня народження Григорія Явного, українського та 
американського лікаря. Народився в с. Зарудє (Тернопільщина) в селянській родині. У 1921 р. 
закінчив Тернопільську гімназію. У 1926 р. закінчив медичні студії у Віденському університеті. 
Повернувся в Галичину, працював лікарем у Підгайцях на Тернопільщині. Спеціалізувався з 
рентгенології в Рентгенівському інституті Гольцкнехта у Відні. Після Другої світової війни 
працював в Австрії. Емігрував до США. Нострифікував віденський диплом. Від 1955 р. у 
проводив приватну лікарську практику в Джерсі-Ситі. У 1955–1989 рр. був головним лікарем 
Українського народного союзу. Помер 18 квітня 1990 р. на 91 році життя. 

13 лютого 80 років від дня народження Мирона-Ігоря Якимовича Грицька, хірурга. У 
1963 р. закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту. У 1963–1964 рр. – 
хірург Арик-Баликської райлікарні, у 1964–1968 рр. – головний лікар Арик-Баликської 
райлікарні Кокчетавської області Казахської РСР; в 1968–1969 рр. – хірург Львівської міської 
лікарні; в 1969–1991 рр. – асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії; в 
1991– 2000 рр. – доцент кафедри; в 2000–2012 рр. – завідувач кафедри, за сумісництвом – декан 
медичного факультету (1994–2005) Львівського медичного університету. Наукові дослідження 
присвячені удосконаленню хірургічних втручань, питанню реваскуляризації і розвитку 
колатерального кровоплину при хірургічних втручаннях. Автор близько 55 наукових і 
навчально-методичних праць, в т. ч. атласу і монографії. Помер 18 травня 2017 р. на 78 році 
життя. 

13 лютого 80 років від дня народження Олександра Макаровича Голяченка, історика 
медицини. Народився в с. Малі Горошки Житомирської області в селянській родині. У 1963 р. 
закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту. У 1963–1972 рр. працював 
асистентом кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я ВМІ; у 1972– 1977 рр. – 
лікар-методист Калинівської ЦРЛ; у 1977–1983 рр. – заступник головного лікаря з 
оргметодроботи Вінницької обласної лікарні. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 
1979 р. – докторську дисертацію. Від 1983 р. – завідувач кафедри соціальної медицини та 
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організації охорони здоров’я Тернопільського медичного інституту. Від 2003 р. – професор цієї 
кафедри. О.М. Голяченко є автором близько 250 наукових праць, переважно в галузі соціальної 
медицини, в т. ч. 23 монографій, 3 підручників з соціальної медицини та з історії медицини. 

14 лютого 100 років від дня народження Єлизавети Колісниченко-Черевань. 
Народилася в с. Королево поблизу Одеси. У 1941 р. закінчила Харківський медичний інститут. 
Під час Другої світової війни працювала лікарем. Після війни – лікар в таборах для 
переміщення осіб. У 1948 р. емігрувала в Канаду. Проводила приватну лікарську практику у 
Вінніпезі. Співпрацювала з релігійними організаціями. Померла 12 березня 1977 р. на 58 році 
життя. 

14 лютого 60 років від дня народження Петра Ленчура, українського та американського 
терапевта. Народився в Ужгороді в сім’ї лікарів. Середню школу закінчив із золотою медаллю 
Навчався на медичному факультеті Ужгородського університету, який закінчив з відзнакою у 
1983 р. Удосконалювався в Київському інституті удосконалення лікарів. Працював лікарем-
терапевтом і кардіологом в кардіологічному реабілітаційному відділенні санаторію «Карпати». 
У 1987–1989 рр. – клінічна ординатура з кардіології в Київському НДІ кардіології ім. 
Стражеска. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1991 р. емігрував у США. У 1993 р. 
спеціалізувався з внутрішньої медицини в програмі Північно-Східної Пенсильванії у м. Вілкс-
Беррі. Автор близько 20 наукових праць, опублікованих в Україні та США. 

17 лютого 100 років від дня народження Ігоря Євгеновича Кефелі, анатома. У 1944 р. 
закінчив Київський медичний інститут. Учень М.С. Спірова (1892–1973). У 1967 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Ангиоархитектоника спинного мозга». У 1971–1978 рр. 
працював завідувачем кафедри анатомії. У 1978–1980 рр. – професор кафедри. Був автором 40 
друкованих праць. Основний напрямок наукових досліджень – вивчення васкуляризацїї 
центральної нервової системи. Помер 26 серпня 1980 р. на 61 році життя. 

19 лютого 130 років від дня народження Марка Мойсеєвича Цехновіцера, мікробіолога. 
Народився в м. Старий Оскіл на Курщині. Закінчив природничий (1913) та медичний (1915) 
факультети Харківського університету. Від 1911 р. працював у Харківському 
бактеріологічному інституті (від 1932 р. – директор), одночасно від 1923 р. – в 
Туберкульозному інституті, Харківському інституті удосконалення лікарів (від 1930 р. – 
професор і завідувач кафедри мікробіології), в 1-му Харківському медичному інституті (від 
1935 р.). У 1935–1938 рр. очолював контрольний відділ бактеріальних препаратів НКОЗ УРСР. 
Від 1942 р. працював в Центральному державному науково-контрольному інституті в Москві. В 
1944 р. обраний членом-кореспондентом АМН СРСР. Основні наукові роботи присвячені 
вивченню туберкульозу, дитячих інфекцій, цереброспінального менінгіту, рикетсіозів, 
висипного тифу. Вивчав анаеробні бактерії, збудники малярії, сифілісу, сказу. Займався 
проблемами імунітету. Доказав нешкідливість живої туберкульозної вакцини. Працював над 
створенням сухої вакцини БЦЖ, лікувальних і профілактичних анаеробних сироваток і 
розпрацьовував технологію їх виробництва. Помер у 1945 р. на 55 році життя. 

19 лютого 95 років від дня народження Владилена Юхимовича Кушніра, терапевта. 
Закінчив Київський медичний інститут. Учень Г.Й. Бурчинського і М.Л. Качера. У 1973 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Динаміка порушень нейрогуморальної регуляції при 
виразковій хворобі». Автор понад 100 наукових праць, в т. ч. 3 монографій, присвячених 
гастроентерології. Учасник Другої світової війни, нагороджений орденами і медалями СРСР. 
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19 лютого 95 років від дня народження Ніни Павлівни Максютиної, фармацевта. У 
1948 р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут. У 1972 р. захистила докторську 
дисертацію. У 1966–1992 рр. – завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії; у 
1992–1999 рр. – професор Київського інституту удосконалення лікарів (нині НМАПО ім. П.Л. 
Шупика). У 1999–2002 рр. – завідувач секції фармакогнозії та ботаніки кафедри фармації, у 
2002 р. – в. о. завідувача кафедри, від 2002 р. – професор кафедри. Автор понад 300 наукових 
праць, в т. ч. 6 монографій, 2 довідників, 20 винаходів. Розробила понад 30 лікарських 
препаратів і лікувально-профілактичних засобів. Під її керівництвом виконано 16 дисертацій. 
Відмінник охорони здоров’я, Лауреат премії BOОЗ серед жінок (1982). 

21 лютого 230 років від дня народження Прохора Олексійовича Чаруківського, 
терапевта. Народився на Полтавщині. Навчався в Чернігівській семінарії в 1802–1810 рр. У 
1812 р. поступив в Санкт-Петербурзьку медико-хірургічну академію, яку закінчив у 1816 р. 
Залишений в академії в званні ад’юнкта-професора математики і фізики. У 1818 р. 
удосконалювався в Європі. У 1822 р. був призначений ад’юнктом-професором терапії і 
ординатором у військово-сухопутний госпіталь. У 1823 р. захистив дисертацію і отримав 
ступінь доктора медицини. У 1828 р. призначений професором клінічної терапії і редактором 
«Військово-медичного журналу» (1828–1834). У 1830 р. – вчений секретар академії. Першим в 
Росії ввів перкусію і аускультацію при обстеженні хворих. Опублікував праці «Загальна 
патологічна семіотика або вчення про ознаки хвороб взагалі» (1825), «Досвід системи 
практичної медицини» (1833–1840). Помер у 1842 р. на 52 році життя. 

25 лютого 80 років від дня народження Володимира Анатолійовича Міхньова, 
патофізіолога. У 1963 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1985 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Нейродистрофический процесс в гладких мышцах желудочно-кишечного 
тракта» Учень професора М.Н. Зайка (1908–1991). У 1985 р. став Лауреатом Державної премії 
УРСР. У 1991 р. отримав вчене звання професора. Від 1997 р. працював головним вченим 
секретарем АМН України, у 2000 р. обраний членом-кореспондентом АМН України. В.А. 
Міхньов є автором близько 100 наукових праць, присвячених вивченню патогенезу 
нейродистрофічного процесу в різних органах і тканинах при порушенні їх нервової регуляції. 

27 лютого 120 років від дня народження Теодозія Сеньковського, терапевта та 
психіатра. Був членом УСС, брав участь в боях на Маківці, за Львів. Хворий на тиф у 
Проскурові потрапив у польський полон. У 1921 р. закінчив Тернопільську гімназію. Медичні 
заняття розпочав в Українському таємному університеті у Львові, а закінчив у 1927 р. у Граці. 
У 1932 р. розпочав приватну лікарську практику. У 1936 р. переїхав до Сольця над Віслою. Під 
час німецької окупації був повітовим лікарем у Зборові, наприкінці війни виїхав на Захід, 
працював лікарем у Зальцбурзі. У 1949 р. емігрував до США. У 1956 р. одержав право на 
лікарську практику в штатах Огайо, Нью-Йорк, Нью-Джерсі. У 1956–1970 рр. працював 
лікарем-психіатром у Ветеранському госпіталі в Нью-Джерсі. Був членом УЛТ, ОВУ та інших 
організацій. Помер 17 січня 1989 р., проживши майже 89 років. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ІВАН ПАВЛОВИЧ ПУЛЮЙ   
До 175-річчя від дня народження 

 
«Професор Іван Пулюй був не тільки 

найвизначнішим фізиком Австро-Угорщини, але він 
належав до тих, хто у другій половині XIX та на 
початку XX ст. формував світ» 

Проф. Вільгельм Форман 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає планета Меркурій. 13° Водолія. Сфера захисту. Ліричний талант. Успіх у всьому, 
що стосується металів і мінералів. Здатність виявити фундаментальні природні факти, 

що дозволить планувати майбутні дії. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря. 

 
Іван Павлович Пулюй народився 2 лютого 1845 р. 

в містечку Гримайлові (тепер Тернопільська область) в 
сім’ї заможного господаря. Батько деякий час був 
бургомістром Гримайлова, людиною освіченою та 
авторитетною у населення. Після закінчення 
Тернопільської гімназії Іван Пулюй у 1864 р. поступив 
на теологічний факультет Віденського університету. 
Одночасно відвідував лекції з математики, фізики та 
астрології. 

Ці науки так його захопили, що після закінчення 
курсу богослів’я з відзнакою замість сану священика 
обрав всупереч волі батьків, звання студента фізико-
математичного відділення філософського факультету 
Віденського університету, де навчався до 1872 р. 
Непослух Івана дорого коштував йому: батьки перестали 
допомагати фінансово, через що він потрапив у скрутне 
становище. 

У 1872 р. склав іспити для праці гімназіальним вчителем (математика, фізика), 
одночасно працюючи в лабораторії професора Ланке. 

У 1873–1875 рр. працював асистентом –викладачем кафедри фізики, механіки та 
математики Військово-морської академії в м. Фіуме (нині – Рієка в Хорватії). За цей час 
молодий вчений здобув авторитет. Восени 1875 р. Іван Павлович приїхав до Страсбурга, щоб в 
університеті вивчати нову галузь науки – електротехніку, де працював і В.К. Рентген. У 1877 р. 
І.П. Пулюй захистив дисертацію і отримав ступінь доктора філософії Страсбурзького 
університету (спеціалізація з фізики). Повернувся до Віденського університету, де отримав 
звання приват-доцента Віденського університету, читав лекції з нового предмету – 
молекулярно-кінетичної теорії газів та механічної теорії теплоти. Але матеріальна 
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незабезпеченість заставила І.П. Пулюя змінити напрямок діяльності: він працював в галузі 
електротехніки і в 1882 р. став технічним директором електротехнічного бюро у Відні, 
працював технічним консультантом однієї електротехнічної фірми і директором фабрики 
електроламп власної конструкції. У 1884 р. Міністерство освіти Австро-Угорської монархії 
запропонувало І.П. Пулюю посаду професора експериментальної та технічної фізики у 
Німецькій вищій технічний школі у Празі, де він працював до виходу на пенсію (1916 р.). 

Будучи блискучим педагогом, лектором звернув на себе увагу науковців і в 1889–1890 
навчальному році його обрали ректором, а в 1909 р. він став першим деканом першого в Європі 
електротехнічного факультету, забезпечуючи найвищий рівень наукових досліджень. Його 
добрим знайомим був видатний фізик А. Ейнштейн, який у 1912–1913 рр. викладав у 
Празькому університеті. 

Діапазон наукових досліджень І.П. Пулюя вражає. Його праці в галузі молекулярної 
фізики важливі, оскільки дані про коефіцієнти внутрішнього тертя та дифузії газів і пари є 
вихідними для обчислення таких мікроскопічних величин, як середня довжина вільного пробігу 
молекул, кількість їх в одній грам-молекулі. В галузі електротехніки І.П. Пулюй удосконалив 
технологію виготовлення розжарювальних ниток для освітлювальних ламп. «Лампи Пулюя» 
демонструвалися у 1887 р. на всесвітній виставці в м. Штайєрі. 

Освоївши ремесло склодува, він видував скляні трубки для своїх дослідів і для потреб 
колег-фізиків. Повернувшись із Страсбурга до Відня продовжив вивчати явища у трубках. У 
1880–1882 рр. докладно описав видимі катодні промені. У 1881 р. трубка, що випромінювала 
«Х-промені», прообраз сучасних рентгенівських апаратів, була нагороджена срібною медаллю 
на Міжнародній електротехнічний виставці в Парижі. Сконструйована за 14 років до відкриття 
В.К. Рентгена, вона генерувала промені, названі згодом за пропозицією анатома Коллікера 
рентгенівськими. За допомогою цього пристрою І.П. Пулюй вперше у світовій практиці зробив 
знімок зламаної руки 13-річного хлопчика, знімок руки своєї дочки, а також знімок скелета 
мертвонародженої дитини. Серія знімків людини, виконана І.П. Пулюєм, була найбільш чіткою, 
що дозволило виявляти патологічні зміни в тілах пацієнтів. 

І. Пулюй опублікував понад 50 наукових праць, переважно на сторінках «Повідомлень 
Віденської Академії наук». Чотири статті надрукував українською мовою у виданнях НТШ у 
Львові. Високий науковий рівень притаманний двом науково-популярним книжкам: 
«Непропаща сила» та «Нові і перемінні звізди». 

Хоча творче життя І.П. Пулюя проходило за її межами, він відчував себе сином України. 
Навчаючись в університеті, переклав українською мовою підручник геометрії для 

українських гімназій, брав участь в організації українських студентських товариств у Відні, 
виступав за створення українського університету у Львові, публікував статті на захист 
української мови. 

Багато часу І. Пулюй віддавав перекладові на українську мову Біблії, яку він зробив 
разом з письменниками Пантелеймоном Кулішем і (частково) Іваном Нечуєм-Левицьким. 

У 1860-х роках перекладати Біблію українською мовою розпочав П. Куліш, який 
керувався прагненням перетворити українців з етносу в політичну націю. Потім до праці 
долучився І. Нечуй-Левицький. У 1869 р. був залучений до перекладу І. Пулюй. Переклад 
Нового Завіту був готовий до травня 1871 р. У 1881 р. Новий Завіт у їхньому перекладі НТШ 
опублікувало у Львові. Після смерті П. Куліша завершив переклад І. Пулюй, який разом з 
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представником Британського біблійного товариства Мілярдом звернувся до вдови П. Куліша 
передати частину Старого Завіту, перекладеного її чоловіком. Лише у 1903 р. Британське 
біблійне товариство видало першу повну українську Біблію. 

Помер видатний вчений 31 січня 1918 р. в Празі, 
проживши майже 73 роки. 

На його честь встановлено Меморіальні таблиці у 
Відні та Празі. У 1928 р. у Львові видано 27-й том «Збірника 
математично-природописно-лікарської секції Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка». Популяризації імені Івана 
Пулюя на Україні, його наукового доробку сприяли газетні 
публікації про нього в 1958 р. та 1966 р. 

Тернопільський національний технічний університет 
носить ім’я Івана Пулюя та щороку 2 лютого проводить 
Пулюївські наукові читання. Відкритий музей Івана Пулюя з 
нагоди 165— річчя вченого в лютому 2010 р. Ім’ям 
видатного вченого названо СШ, вулицю і площу 
Гримайлова, в якому у 1995 р. встановлено пам’ятник. 

Раз у 2 роки НАН України присуджує Премію імені 
Пулюя Івана –  за  видатні роботи  в галузі         

    Пам’ятник в Гримайлові            прикладної фізики. 
Вулиці імені Івана Пулюя існують у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, 

Дрогобичі. 

 
Американські лікарі брати Едвін (ліворуч) і Гілман Фрост вперше діагностують перелом 
зап’ястя у 14-річного пацієнта Едді Маккарті за допомогою Х-променів. Цей досвід вони 

описали у наукових виданнях із зазначенням, що використовували лампу Пулюя.  
Фото 3 лютого 1896 року, Дартмутський медичний коледж, Ганновер, США 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ ЮРКІВ 
До 80-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження  

Впливає планета Марс. 17° Водолія. Сфера перспективи. Захисні сили, що зароджуються у 
всіх людях, коли вони пристосовуються до нових умов. Розвиток задатків захищати себе і 

свої права в складній соціальній ситуації. 
3 нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Василь Андрійович Юрків народився 6 лютого 

1940 р. в с. Підбереж Болехівського р-ну Івано-
Франківської області в багатодітній сім’ї: батько – 
Юрків Андрій Юрійович (1906–1948), мати – Софія 
Василівна (1909–1964). Дитинство Василя Андрійовича 
випало на важкі воєнні та повоєнні роки. Коли йому 
виповнилося 8 років від серцевої недостатності помер 
батько і виховання 4 малих дітей лягло на Софію 
Василівну. У школі навчався наполегливо і дякуючи 
педагогічній майстерності шкільного вчителя, 
кандидата хімічних наук Анатолія Трохимовича 
Шевченка – серйозно захопився хімією. У 1955 р. 
Василь Юрків став переможцем Республіканської 
олімпіади з хімії і отримав диплом з рук Президента 
АН УРСР, академіка СРСР О.В. Палладіна (1885–1972). 
Ця зустріч закарбувалася в пам’яті Василя Андрійовича 
і багато в чому визначила його долю. 

В 1957 р. В. Юрків подав документи в Івано-
Франківський медичний інститут.На вступних іспитах з 

хімії вразив своїх екзаменаторів чудовими знаннями з хімії і вони представили талановитого 
юнака ректорові інституту Георгію Овксентійовичу Бабенку, який влаштував йому додаткове 
опитування. Так Василь Андрійович став студентом медичного інституту. 

Згодом перевівся до Львівського медичного інституту, який закінчив у 1963 р. Почав 
працювати хірургом-онкологом. Приходить розуміння того, що перемога над важкими 
хворобами можлива лише тоді, коли відомі механізми її розвитку. Жага нових знань, глибока 
віра в можливості біохімії приводять В.А. Юрківа в аспірантуру біохімії АН УРСР у 1965 р. 
О.В. Палладін згадав талановитого юнака і рекомендував В.А. Юрківа в Онкоцентр АМН СРСР 
(директор – акад. М.М. Блохін). В цьому науковому закладі під керівництвом члена-
кореспондента АМН СРСР В.С. Шапота (1909–1989) була зроблена кандидатська дисертація і 
успішно захищена. У 1977 р. академік АМН СРСР В.І. Покровський запросив В.А. Юрківа в 
Центральний науково-дослідний інститут епідеміології МОЗ СРСР організувати лабораторію 
молекулярних основ патогенезу інфекційних захворювань. На оснащення цієї лабораторії були 
витрачені великі кошти. Завдяки високому авторитету Президента АМН СРСР В.І. 
Покровського та унікальним можливостям нової лабораторії вдалося налагодити співпрацю з 
видатними вченими СРСР в цій галузі, а низка співробітників лабораторії: Т.Д. Черкасова, Н.І. 
Попкова, В.С. Шубін та В.І. Меліхов своїми працями отримали світове визнання. 

Докторська дисертація В.А. Юрківа, зважаючи на тематику його досліджень, отримала 
гриф «секретно». 
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В.А. Юрків провів комплексні дослідження молекулярних механізмів патогенезу різних 
бактеріальних, вірусних та паразитарних хвороб, встановив причинно-наслідкові відношення і 
знайшов пускові механізми розвитку домінуючих синдромів. Був встановлений взаємозв’язок 
різних внутрішньоклітинних медіаторів і гормонів та їх роль в розвитку основних синдромів 
при холері та інших гострих кишкових інфекціях – діареї та інтоксикації. Вивчені особливості 
функціонування аденілат-гуанілатциклазних систем безпосередньо в ентероцитах людини. 
Вивчаючи молекулярну природу холерної діареї, він спромігся повністю блокувати цей 
смертельний синдром за лічені години. В.А. Юрків і В.С. Шубін відкрили роль фермента 
NaCl/NaНСО3 3-АТФази в процесі регуляції секреції електролітів та води в просвіті 
кишківника. 

На експериментальних моделях були розроблені схеми корекції чумної та сибіркової 
інтоксикації, токсико-інфекційного шоку, низки паразитарних захворювань. Тривала розробка 
та виготовлення високоефективних екологічно безпечних антипаразитарних препаратів на 
основі авермектинів. 

У 1988 р. Василь Андрійович став доктором медичних наук, в 1989 р. – професором. 
Проф. Юрків запатентував і почав дослідження антипаразитарних препаратів. У 1994 р. вчений 
обраний членом-кореспондентом РАМН. За вагомий внесок в охорону, здоров’я населення В.А. 
Юрків був удостоєний премії Уряду РФ (1996). В 2000 р. він був обраний академіком РАМН, а 
також академіком РАН. В.А. Юрків був членом редакційних рад журналів «Бюллетень 
экспериментальной биологии й медицины», «Вопросы медицинской химии», «Патогенез». 

Василь Андрійович – щаслива людина. Він виховав сімох дітей: сини Андрій (1962) – 
вчитель, Володимир (1964) – священослужитель, Роман (1975), Олександр (1980) – випускники 
Московського університету імені М.В. Ломоносова, доньки Оксана (1971) – кандидат медичних 
наук, косметолог, Євгенія (1987) – випускниця Московського державного університету 
технологій та управління імені К.Г. Разумовського, Ірина (1992) – студентка Російського 
медичного університету імені М.І. Пирогова. Племінниці та онучка обрали стезю медицини. 

Випускники ЛДМІ 1963 р. пишаються своїм товаришем та видатним вченим і зичили 
йому в 75-річницю від дня народження «Многая і Благая Літа». 

В.А. Юрків помер в січні 2019 р. 6 лютого 2019 р. вченому виповнилося б 79 років. Саме 
в день народження завершуються цикли багатьох важливих функцій і розпочинаються нові 
цикли. Життя подається квантами. В період часу тривалістю 1 місяць до дня народження і 1 
місяць після дня народження організм людини є дуже вразливим до енергоінформаційних втрат 
і слабкий ланцюг починає страждати. Коронарний кровообіг виявився таким ланцюжком. 
Повторний інфаркт міокарда поставив крапку в житті вченого. 

В пам’яті залишилися зворушливі і теплі слова про його ставлення до мене. Залишилася 
світла пам’ять про друга та душевний біль від непоправної втрати. 
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4. http://www.biograph.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1385:yurkivva&catid=11& 
Itemid=29 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЛЮБОМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ КУЛИК – ВИЗНАЧНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОХІРУРГ 
    До 65-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає Юпітер 23° Водолія. Сфера перспективи. Чуйність, рухливість, 
драматичний талант. Працелюбство, енергійність. Вроджена обдарованість. 

Прагнення до рівноваги. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Любомир Володимирович народився 12 лютого 

1955 р. у львівській інтелігентній сім’ї. Навчався в 
СШ № №53 з викладанням низки предметів 
англійською мовою. Школу закінчив у 1972 р. із 
золотою медаллю. У цьому ж році поступив на 
лікувальний факультет Львівського державного 
медичного інституту, який закінчив з у відзнакою у 
1978 р. 

Під час навчання в інституті активно займався 
в студентських наукових гуртках кафедр 
мікробіології, факультетської та торакальної хірургії. 
Робота в студентських наукових гуртках дозволила 
остаточно визначитися з вибором майбутньої 
професії. У 1978–1980 рр. Л.В. Кулик пройшов 
клінічну ординатуру при кафедрі торакальної хірургії. 
Після закінчення ординатури з липня 1981 р. він став 
лікарем кардіохірургічного відділення Львівської 

обласної клінічної лікарні. Саме у 1981 р. з’явилася його перша наукова робота, яка була 
надрукована в матеріалах XXX Всесоюзного з’їзду хірургів. 

Від 1 вересня 1984 р. починається педагогічний шлях Любомира Володимировича: він 
став асистентом кафедри торакальної хірургії і активно працював на кандидатською 
дисертацією на тему «Хирургическое лечение массивной тромбоэмболии легочной артерии», 
яку захистив у 1986 р (науковий керівник – проф. Д.Є. Бабляк). 

У 1991 р. Л.В. Кулик переобирається на посаду асистента кафедри, а в 1995 р. 
переводиться на посаду доцента кафедри. У 1996-2000 рр. активно працює на науковій ниві: 
публікує роботи, організовує і проводить наукові конференції та симпозіуми. У 1999 р. разом з 
колегами опублікував монографію «Тромбоемболія гілок легеневої артерії та 
посттромбоемболічна легенева гіпертензія: діагностика, лікування та профілактика». 

У 2000 р. з науковцями Львова, Києва, Запоріжжя отримав звання Лауреата Державної 
премії України за цикл робіт в галузі діагностики та лікування тромбоемболії легеневих 
артерій. Любомир Володимирович – кардіохірург, який володіє всім арсеналом втручань на 
серці у дорослих. 
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Великий внесок Л. В. Кулика в запровадженні в практику хірургічного лікування гострої 
тромбоемболії легеневих артерій та хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії; нових 
методик операцій при аневризмі висхідної аорти та її кореня – операцію Девіда, Якуба; вперше 
виконав імплантацію безстентових протезів аортального клапана, запровадив кровозберігаючі 
операції у представників релігійної течії «Свідків Єгови»; реконструктивні операції на 
мітральному клапані. 

 
Професор Любомир Кулик з пацієнткою Ольгою Гуржій, з легеневих артерій якої витягали 

жменьку тромбів – затверділих згустків різних розмірів, кольору. 
 
Упродовж 2000–2010 рр. був співорганізатором проведення 1-5 Українсько-польських 

конгресів з кардіохірургії, Міжнародного конгресу з «Безкровної хірургії. Львів–2000», 
Європейської школи з транфузійної медицини. – Львів, 2002. Організував і провів науково– 
практичну конференцію з міжнародною участю на тему: «Реконструкція клапанів серця» 
(2009), «Хірургія клапанів серця з позицій особистого досвіду» (2010). На цих конференціях 
вперше застосував безпосередню відеотрансляцію з операційних. У 2011 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Проблеми хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії: походження, 
клініка, діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» (науковий консультант – 
академік НАН і НАМН України Г.В. Книшов). У 2012 р. Л.В. Кулик був обраний на посаду 
професора кафедри. 

Професор Л.В. Кулик є віце-президентом Асоціації серцево-судинних хірургів України, 
членом Європейської Асоціації кардіоторакальної хірургії та Американської Асоціації 
торакальних хірургів, міжнародним членом Польського клубу кардіохірургів, членом РПК із 
серцево-судинної хірургії. Вчений є членом редакційних рад наукових журналів «Хірургія», 
«Практична ангіологія», заступником редактора «Українського вісника кардіохірургії». 
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Проф. Л.В. Кулик – автор (співавтор) понад 170 наукових праць, в т. ч. монографії. 
Львівській медичній спільноті відомий як чудовий лектор, педагог, наставник студентів, 

куратор Львівського центру серцевої хірургії. 
Нагороджений медаллю М. Амосова «Для заслужених» Інституту кардіології та 

кардіохірургії АМН України та медаллю Познанської медичної академії імені Марцінковського, 
грамотою МОЗ України. Свій ювілей шановний Лікар зустрічає в розквіті творчих сил. 

                                            Зичимо міцного здоров’я! 
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[Текст] / Ю.М. Панишко. — Львів: Сполом, 2011. — 216 с. — Зі змісту: [Кулик Любомир 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ МАРТИНІВ – ВИДАТНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВЕЦЬ-КЛІНІЦИСТ 

    До 110-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає Сонце. 3° Риб. Сфера невинуватості. Тривожність. Оволодіння змістом через 

форму. Здатність свідомо прожити життя. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Степан Михайлович Мартинів народився 22 

лютого в с. Криве Радехівського повіту Тернопільського 
воєводства Польщі (нині – Радехівський р-н Львівської 
обл.) в селянській родині. Навчався в початковій школі в 
селі, далі – в Радехівській гімназії, в 1925 р. поступив в 5 
клас 1-ої академічної гімназії у Львові, яку успішно 
закінчив у 1929 р. У цьому ж році  записався на медич-
ний факультет Львівського університету. Закінчив 
навчання у 1935 р. і був призваний на військову службу, 
яку упродовж 1 року проходив у Варшаві. Восени  
1936 р. отримав диплом лікаря і поступив на роботу в 
якості лікаря-стажиста до Львівської загальної лікарні. 
Упродовж 1936–1939 рр. С.М. Мартинів працював у 
терапевтичному, хірургічному, акушерсько-гінеколо-
гічному, інфекційному, педіатричному відділеннях 
лікарні. 

Після створення ЛДМІ С.М. Мартинів почав 
працювати ординатором в клініці госпітальної терапії 

інституту, а з весни 1941 р. – ординатором кафедри факультетської терапії. Під час німецької 
окупації Львова працював асистентом професора М. Панчишина. З листопада 1944 р. до 
березня 1945 р. був в.о. директора клінік ЛДМІ і в.о. доцента кафедри факультетської терапії. В 
березні 1945 р. С.М. Мартинів був переведений на кафедру пропедевтичної терапії і почав 
працювати над кандидатською дисертацією. У 1952 р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Деякі актуальні питання кровотворення і кровонищення при перніціозній анемії в 
морфологічному освітленні». У 1953 р. С.М. Мартинів отримав вчений ступінь кандидата 
медичних наук і був призначений завідувачем кафедри пропедевтичної терапії ЛДМІ 
педіатричного, санітарно-гігієнічного і стоматологічного факультетів. 

На перший план роботи кафедри було вирішено підготувати кадри відповідної 
кваліфікації – педагогів для кафедри і спеціалістів гематологів-трансфузіологів для інституту 
переливання крові. 

Найбільш висока частка підготовлених дисертантів відбулася в період 1960–1968 рр., 
коли під керівництвом С.М. Мартиніва захистили дисертації на ступінь кандидата медичних 
наук 22 співробітники і 4 лікарів – на ступінь доктора наук. Співпраця кафедри з ІПК не завжди 
проходила гладко. Це був той період в радянській науці, коли панувало вчення  
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О. Лєпешінської, Т. Лисенка, коли анафемі піддавалися не лише ідеї, а імена Менделя, 
Вайсмана, а приклеєне тавро «менделіст-морганіст» могло означати звільнення з наукової 
роботи. 

Історичною подією в розвитку ЛДМІ була організація імунологічної лабораторії при 
кафедрі торакальної хірургії, яку очолював член-кореспондент АМН СРСР М.В. Даниленко.  

У 1969 р. науковий відділ ЛДМІ визначив неофіційний рейтинг наукових керівників 
дисертантів, за яким доцент С.М Мартинів і професор А.Л. Любомудров очолили список 
інститутських лідерів. Наслідком цього рейтингу стала зустріч ректора ЛДМІ проф. М.В. 
Даниленка з переможцем рейтингу С.М. Мартинівим. Результатом цієї зустрічі стала подача до 
офіційного захисту докторської дисертації С.М. Мартиніва на тему «Пункционная 
диагностика» в 1971 р. А в 1972 р. С.М. Мартинів отримав професорське звання. 

Основними напрямками його досліджень і його школи були: гематологія в широкому 
розумінні, кардіологія, гастроентерологія, ендокринна патологія, імунологія, клінічна 
імунологія, патологія кровотворної системи, цитодіагностика онкологічних захворювань. Він 
був автором близько 140 наукових та навчально-методичних праць; підготував 38 кандидатів та 
7 докторів наук. 

С.М. Мартинів працював до липня 1985 р. Будучи на пенсії на громадських засадах був 
консультантом при кафедрі терапії №1 Львівського медичного інституту. Помер 6 квітня  
1996 р. на 87 році життя, залишивши після себе ціле покоління науковців та практичних лікарів. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ФІЛАТОВ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Юпітер. 8° Риб. Сфера невинуватості. Устремління, надії, багатство. 
Неочікувана втрата матеріального статусу. Можливі нещастя на воді, повнота життя, 

духовне побратимство. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Володимир Петрович Філатов 

народився 27 лютого 1875 р. в с. Михайлівці 
Саранського повіту Пензенської губернії в 
сім’ї земського лікаря. Його дядько, Ніл 
Федорович Філатов (1847–1902) був 
професором Московського університету. 
Закінчивши гімназію в м. Симбірську В. 
Філатов у 1882 р. вступив на медичний 
факультет Московського університету. 
Будучи студентом працював у земській 
лікарні у свого батька – популярного в місті 
хірурга та окуліста, який пробудив у  нього 
інтерес до хірургії і офтальмології. Закін-
чивши університет з відзнакою у 1897 р. В.П. 
Філатов до 1903 р. працював ординатором 
очної клініки під керівництвом проф. А.А. 
Крюкова, проф. Ф.О. Євецького, приват-
доцента С.С. Головіна, а потім – у 
Московській очній лікарні під керівництвом 

лікаря-клініциста С.М. Ложечнікова. У 1903 р. за запрошенням С.С. Головіна Ф.П. Філатов 
переїхав до м. Одеси, де працював на кафедрі очних хвороб Новоросійського університету. 

Як найближчий помічник проф. С.С. Головіна Володимир Павлович брав активну участь 
в організації кафедри очних хвороб, її обладнанні. У 1905 р. В.П. Філатов став асистентом 
клініки, яка була створена у цьому ж році. У 1908 р. В.П. Філатов захистив докторську 
дисертацію на тему «Учение о клеточных ядах в офтальмологии». У 1909 р. він поїхав у 
наукове відрядження у Європу: удосконалювався у німецького мікробіолога Ф. Леффлера 
(1852–1915) в Грейфсвальді (Німеччина) та у французького офтальмолога Моракса в Парижі. 

Після переїзду проф. С.С. Головіна до Москви у 1911 р. В.П. Філатов очолив кафедру і 
клініку очних хвороб Новоросійського університету. У 1912 р. учений провів свою першу 
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операцію з пересадки рогівки методом повної (тотальної) кератопластики, яка виявилася 
безрезультатною. 

У 1913 р. В.П. Філатов висловив думку про еластотонометрію – тонкий і точний спосіб 
визначення внутрішньоочного тиску шляхом послідовного вимірювання його тонометрами 
Маклакова вагою в 5 г, 7,5 г, 10 г, 15 г. У 1914 р. він знайшов новий метод шкірної пластики за 
допомогою «круглого стебла». Суть методу полягає в тому, що смужка шкіри, призначена для 
пластики, зшивається по краях, утворюючи трубчасте кругле стебло, що забезпечує їй 
живлення і захищає від інфекції. Після вдалих дослідів на тваринах В.П. Філатов в листопаді 
1914 р. вперше застосував свій метод у хворого з рубцевим виворотом нижньої повіки після 
перенесеної сибірки. 

У 1921 р. В.П. Філатов був призначений заступником ректора, а в 1923–1926 рр. був 
завідувачем кафедри Одеського медичного інституту. У 1923 р. вчений провів першу операцію 
часткової наскрізної пересадки рогівки, яка пройшла успішно. В 1931 р. була зроблена операція 
із пересадки рогівки трупного ока. В.П. Філатов ініціював організацію першого в СРСР 
глаукомного диспансера при Одеській офтальмологічній клініці, а у 1932 р. – першої в СРСР 
офтальмологічної травматологічної станції швидкої невідкладної допомоги. У 1933 р.  
В.П. Філатов вперше провів клінічну підсадку рогівки поруч із трансплантатом, чим 
започаткував новий метод «тканинну терапію». У 1934 р. вченого обрали членом-
кореспондентом АН УРСР. У 1935 р. йому присвоєно звання «Заслуженого діяча науки УРСР». 
У 1936 р. постановою РНК СРСР в Одесі організували Український НДІ експериментальної 
офтальмології. В 1939 р. В.П. Філатова обирають академіком АН УРСР. В 1941 р. він став 
лауреатом Сталінської премії 1 ступеня. Під час Другої світової війни він працював в 
евакогоспіталях П’ятигорська і Ташкента. 
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З вересня 1944 р. В.П. Філатов з колегами повернувся в Одесу. 14 листопада 1944 р. його 
обрано дійсним членом АМН СРСР, а в 1950 р. йому присвоєно звання Героя Соціалістичної 
Праці. У 1951 р. було впроваджено в медичну практику СРСР тканинної терапії за методом 
академіка В.П. Філатова з присудженням йому золотої медалі імені І.І. Мечнікова. 

В.П. Філатов був автором понад 430 наукових праць, в т. ч. монографій. Крім наукової, 
клінічної та педагогічної роботи він займався суспільно-політичною діяльністю. В 1911–
1956рр. вчений був головою Одеського офтальмологічного товариства, членом Вченої ради 
МОЗ УРСР з проблем тканинної терапії, відповідальним редактором «Офтальмологического 
журнала», заснованого в 1946 р, а також членом редколегії журналу «Вестник офтальмологии». 

Володимир Петрович створив Одеську офтальмологічну школу: Н. О. Пучківська, С.В. 
Кальф, Д.Г. Бушмич, Г.В. Легеза та багатьох інших. 

30 червня 1956 р. після інсульту на 82 році В.П. Філатов помер. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка лютого. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 

 
1 лютого 115 років від дня народження Еміліо Джино Сегре, американського фізика і 

фізико-хіміка італійського походження. Народився в м. Тиволі (Італія). Закінчив у 1928 р. 
Римський університет (доктор філософії). Працював там же до 1936 р. У 1936–1938 рр. – 
професор університету в Палермо. Від 1938 р. жив у США. У 1938–1972 рр. працював у 
Каліфорнійському інституті в Берклі, у 1942–1946 рр. – в Лос-Аламоській національній 
лабораторії. В 1974–1975 рр. – професор Римського університету. Основний напрямок 
досліджень – атомна електроскопія, ядерна хімія і фізика. В складі групи Е. Фермі у 1934 р. 
відкрив явище сповільнення нейтронів водень-місткими речовинами. Один із піонерів синтезу 
нових хімічних елементів – технецію (1937), астату (1940). Синтезував (1941) разом з  
Г. Сіборгом, Дж, Валем, Л. Кеннеді ізотоп плутонію – 239. У 1955 р. разом із співробітниками 
відкрив антипротон. У 1959 р. Е. Дж. Сегре отримав Нобелівську премію з фізики «за 
відкриття антипротона». Був членом НАН США (з 1952), членом Національної Академії деі 
Ліннеї (з 1958). Помер 22 квітня 1989 р. на 85 році життя. 

6 лютого 110 років від дня народження Нортона Нелсона, американського гігієніста. У 
1938 р. закінчив університет Цинцинаті. Від 1947 р. виконував обов’язки заступника директора 
з наукової роботи, а в 1954–1980 рр. працював директором Інституту гігієни довкілля Нью– 
Йоркського університету. Опублікував понад 140 наукових праць, присвячених вивченню 
проблем метаболізму вуглеводів, проблем онтогенезу, механізмів токсичної дії хімічних 
речовин. Керував низкою національних програм по вивченню дії забруднення оточуючого 
середовища на здоров’я населення. Був членом Нью-Йоркської АН, Американської академії 
профзахворювань. 

8 лютого 320 років від дня народження Даніеля Бернуллі, швейцарського вченого. 
Народився в Гронінгені. У 1716 р. закінчив Базельський університет. У 1725 р. приїхав до Росії. 
Став одним із перших академіків Петербурзької АН, де займав кафедри фізіології (1725–1727) і 
механіки (1727–1733). Від 1733 р. – професор фізіології Базельського університету; від 1750 р. – 
професор механіки Базельського університету. Основні роботи в галузі фізіології присвячені 
вивченню кровообігу. Застосовував математичні методи для пояснення фізіологічних процесів. 
У 1726 р. провів дослідження рухів м’язів і встановив, що до кожного м’язу йдуть нерви з 
«черепного або хребетного мозку» і що сили м’язу дають не лише нерви, а й судини. Встановив 
залежність сили скорочення м’язів від довжини м’язових волокон (принцип Бернуллі). У  
1738 р. опублікував рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини (рівняння Бернуллі), що 
виражає залежність між швидкістю руху, тиском й висотою стовпа рідини, що дозволило 
робити розрахунки деяких параметрів кровообігу. Був почесним членом Петербурзької (від 
1733), Берлінської, Паризької (від 1748) АН, членом Лондонського королівського товариства 
(від 1750) та низки інших АН. Помер 17 березня 1782 р. на 83 році життя. 

8 лютого 100 років від дня народження Георгія Васильовича Морозова, російського 
психіатра. Від 1957 р. – директор ВИДІ загальної і судової психіатрії ім. проф. В.П. Сербського 
МОЗ СРСР. Наукові роботи присвячені питанням психопатології, клініці, діагнозу і терапії 
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психічних захворювань. Обґрунтував оригінальну концепцію патогенезу ступорозних станів 
при шизофренії та реактивних психозів. Від 1975 р. був головою Всесоюзного наукового 
товариства невропатологів і психіатрів. Був автором близько 300 наукових робіт, в т. ч. 10 
монографій, 23 авторських свідоцтв. Під його керівництвом і при консультації захищено 50 
кандидатських і 46 докторських дисертацій. У 1969 р. обраний членом-кореспондентом, а в  
1975 р. – академіком АМН СРСР. Помер 20 листопада 2012 р. в Москві. 

9 лютого 115 років від дня народження Миколи Григоровича Олсуфьєва, паразитолога, 
ентомолога. Народився в с. Марковичі Волинської губернії. У 1930 р. закінчив Інститут 
прикладної зоології і фітопатології в Ленінграді. У 1930–1933 рр. працював у Всесоюзному 
інституті захисту рослин, в 1934–1941 р. – у Всесоюзному інституті експериментальної 
медицини. Від 1941 р. – професор, від 1946 р. очолював лабораторію туляремії Інституту 
епідеміології і мікробіології АМН СРСР. Наукові дослідження присвячені ентомофауні та 
паразитології. Один із організаторів вивчення туляремійної інфекції в СРСР. На основі 
комплексних досліджень визначив роль різних видів ссавців у розповсюдженні збудника цієї 
хвороби. Встановив значення іксодових кліщів як переносників мікробів. Запропонував 
комплекс заходів, направлених на ліквідацію туляремії в СРСР. Визнаний спеціаліст із 
вивчення сліпнів. У 1957 р. був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР. У 1978 р. 
нагороджений золотою медаллю ім. Є.М. Павловського АН СРСР. Помер у 1988 р. на 83 році 
життя.  

10 лютого 210 років від дня народження Жана Луї Армана Катрфажа де Брео, 
французького зоолога, ембріолога, антрополога. Професор зоології університетів Тулузи та 
Парижу. Від 1925 р. член Паризької АН. Від 1855 р. – завідувач кафедри антропології та 
етнографії Музею природної історії в Парижі. Наукові роботи присвячені вивченню хвороб 
шовковика (1858) та походженню кільчатих червів (1865). Видав (разом з Е. Гамі) альбом 
людських рас. Сприяв розвитку уявлень про еволюцію органічного світу. Був противником 
вчення Ч. Дарвіна, виділяв людину в окреме «царство» і не визнавав генетичного споріднення із 
світом тварин. Помер 12 січня 1892 р., проживши майже 82 роки. 

10 лютого 180 років від дня народження Пера Теодора Клеве, шведського хіміка, 
мінералога, океанографа. У 1896 р. закінчив Упсальський університет (доктор філософії). 
Удосконалювався в Медико-хірургічному інституті у К. Масандера (1797–1858). Викладав в 
Уральському університеті, технологічному інституті в Стокгольмі. Від 1874 р. – професор 
Уральського університету. Наукові роботи присвячені вивченню рідкісноземельних елементів. 
Вивчав також комплексні аміачні сполуки хрому і платини. У 1878 р. відкрив мінерал 
(різновидність уранітіту), який з часом назвали «клевеітом». У 1879 р. доказав ідентичність 
відкритого Л.Ф. Нільсоном (1840–1899) у 1879 р. скандію і передбаченого Д.І. Менделєєвим 
«екабора». У 1879 р. відкрив елемент гольмій і тулій. В галузі органічної хімії займався 
вивченням нафталіну. Відкрив аміносульфонову кислоту, яка називається кислотою Клеве. У 
1872 р. обраний членом Королівської шведської АН. Помер 18 червня 1905 р. на 66 році життя. 

10 лютого 135 років від дня народження Джона Паркінсона, англійського кардіолога. 
Навчався в університетському коледжі в Лондоні та в університеті Фрейбурга (Німеччина). 
Працював у Лондонському госпіталі та Національному кардіологічному госпіталі, був 
кардіологом-консультантом медичної служби британських ВПС. Основоположник топічної 
діагностики інфаркту міокарда. У 1928 р. разом з Д. Бедфордом вперше діагностував на ЕКГ 
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локалізацію інфаркту міокарда. Разом з Л. Вольфом і П. Вайтом у 1930 р. описав у пацієнтів з 
пароксизмальною тахікардією синдром прискореного збудження від синусного вузла до одного 
із шлуночків серця (синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта – синдром WPW). У 1966 р. став 
лауреатом міжнародної нагороди «Золотий стетоскоп». Помер у 1976 р. на 91 році життя. 

11 лютого 130 років від дня народження Геніті Като, японського фізіолога. У 1916 р. 
закінчив університет-в Кіото. Спеціалізувався з фізіології в Токіо у професора X. Ішикава 
(1916–1918). У 1918–1960 рр. – професор фізіології університету Кейо-Гетіку в Токіо. У 1935 р. 
за запрошенням І.П. Павлова приїхав до СРСР. Г. Като – засновник японської школи 
мікрофізіології нервів. Основні наукові дослідження присвячені електрофізіології. Розробив 
методику подразнення поодиноких м’язових та нервових волокон і досліджував закони 
збудження. Показав, що подразнююча дія електричного струму на нервові волокна 
здійснюється через перехвати Ранв’є і сприяв відкриттю «стрибкоподібного» проведення 
нервових імпульсів. Віце-президент і голова XXIII Міжнародного фізіологічного конгресу в 
Токіо (1965). Почесний член багатьох наукових товариств та академій. Удостоєний багатьох 
наукових нагород та почесних ступенів. Помер 1 травня 1979 р. на 90 році життя. 

12 лютого 235 років від дня народження П’єра Луї Дюлонга, французького хіміка та 
фізика. Народився в Руані. Вивчав медицину в Парижі, працював хіміком в лабораторії К.Л. 
Бертолле (1748–1822) в Політехнічній школі. Від 1811 р. – професор хімії Ветеринарної школи 
в Парижі, від 1820 р. – професор фізики Політехнічної школи (від 1830 р. – директор). Основні 
дослідження присвячені загальній та неорганічній хімії. У 1811 р. вперше отримав хлорид 
азоту, у 1816 р. – фосфорноватисту кислоту. Незалежно від Е. Деві (1778–1829) і майже 
одночасно з ним (1815) запропонував водневу теорію кислот. Досліджував склад, будову і 
властивості щавлевої кислоти. Вивчав реакцію термічного розкладу оксалатів. Разом з проф. 
А.Т. Пті встановив (1819) закон теплоємності твердих тіл, згідно з якими добуток питомих 
теплоємностей простих твердих тіл на атомні маси цих елементів є величина приблизно 
однакова (закон Дюлонга-Пті). У 1818 р. ці вчені вивели загальну формулу для швидкості 
охолодження тіл. Від 1823 р. – обраний членом Паризької АН. У 1824–1830 рр. визначав тиск 
насиченої водяної пари при різних температурах. У 1830 р. сконструював водяний калориметр. 
Помер 19 липня 1838 р. на 53 році життя. 

12 лютого 100 років від дня народження Отара Георгійовича Анджапарідзе, 
грузинського вченого. Народився в м. Батумі. У 1943 р. закінчив Тбіліський медичний інститут. 
У 1943–1946 рр. – головний лікар Батумської міської санітарно-епідеміологічної станції; в 
1946– 1951 рр. – науковий співробітник Інституту вірусології АМН СРСР. В 1951–1955 рр. – 
завідувач відділу контролю медичних біологічних препаратів у Державному НДІ стандартизації 
та контролю медичних біологічних препаратів; в 1955–1957 рр. – завідувач лабораторії; в 1957– 
1958 рр. – заступник директора; ВІ958–1963 рр. і від 1965 р. – директор Московського НДІ 
вакцин і сироваток МОЗ СРСР, одночасно в 1963–1965 рр. – начальник Головного управління із 
виробництва бактеріальних і вірусних препаратів МОЗ СРСР. В 1971 р. обраний членом– 
кореспондентом АМН СРСР. Від 1976 р. – академік-секретар Відділення гігієни мікробіології і 
епідеміології АМН СРСР. Наукові дослідження присвячені вивченню нейровірусних інфекцій, 
генетики вірусів, їх взаємодії із клітинами, противірусного імунітету. Вивчав хронічні форми 
нейровірусних інфекцій на клітинному рівні, роль антитіл та інтерферментів у противірусному 
імунітеті, властивості вірусів кору та краснухи, можливість вірусної етіології лейкозів людини. 
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Розпрацьовував методи культивування вірусів, технологію виробництва противірусних 
препаратів: γ-глобуліна проти кліщового енцефаліту, інактивованої поліомієлітної вакцини та 
інших вакцин. Помер 27 травня 1996 р. на 77 році життя. 

12 лютого 95 років від дня народження Рими Порфиріївни Євстигнєєвої. У 1917 р. 
закінчила Московський інститут тонкої хімічної технології. Наукові роботи присвячені хімії 
природних сполук. Виділила, встановила будову і синтезувала багато природних фізіологічно 
активних сполук. Вивчала залежність між їх структурою та біологічною функцією. Синтезувала 
ряд алкалоїдів ізохінолінового та індольного рядів. Розрахувала електронну структуру 
природних порфіринів і встановила їх кореляцію з фізико-хімічними властивостями цих сполук. 
Синтезувала природні порфірини та їх металеві комплекси. Здійснила синтез гемпептидних і 
ретиніліденпептидних фрагментів природних хромопротеїдів. Створила методи синтезу 
основних класів ліпідів та їх структурних компонентів, що входять в склад головного та 
спинного мозку та клітинних мембран. Розпрацювала технологію отримання вітамінів Е і K1 та 
попередників простагландинів. У 1976 р. обрана членом-кореспондентом АН СРСР. У 1985 р. 
отримала Державну премію СРСР. Померла 7 липня 2003 р. в Москві. 

14 лютого 160 років від дня народження Броніслава Фортунатовича Веріго, 
російського фізіолога. Народився у Вітебській губернії. Закінчив Петербурзький університет 
(1881) та Військово-медичну академію (1886). Учень І.М. Сеченова та І.ІІ. Павлова. Працював у 
лабораторіях Е.Ф.В. Пфлюгера та І.І. Мечнікова. У 1897–1914 рр. – професор Новоросійського 
університету в Одесі, від 1917 р. – завідувач кафедри фізіології Пермського університету. 
Основні наукові роботи присвячені проблемам електрофізіології. Описав явище катодичної 
депресії (тривале зниження збудливості в місці прикладання катоду). Встановив, що 
гальванічний струм блокує продовження імпульсів по рухових і чутливих нервових волокнах. 
Вивчав газообмін в легенях і тканинах, встановив (1892) вплив кисню на здатність крові 
приєднувати вуглекислий газ (ефект Веріго). Досліджував також фізіологію імунітету та 
анафілаксії. Автор підручника «Основы физиологии человека и высших животных» (т. 1–2, 
1905–1910). Помер 13 червня 1925 р. на 66 році життя. 

15 лютого 265 років від дня народження Жака Корвізара, французького лікаря, одного із 
засновників внутрішньої медицини як клінічної медицини. У 1782 р. закінчив Паризький 
університет. У 1797 р. заснував і очолив кафедру внутрішніх хвороб у Колеж де Франс. Від 
1799 р. викладав внутрішню медицину в лікарні Шаріте, де сформував клінічну школу. Був 
пропагандистом методу перкусії, який запропонував Л. Ауенбруггер (1722–1809) в 1761 р. Ж. 
Корвізар переклав працю Л. Ауенбруггера французькою мовою і видав зі своїми коментарями у 
1808 р. Обстежуючи хворого, застосував безпосереднє вислуховування серця, що сприяло 
розробці методу аускулатацїї, яке запропонував у 1816 р. його учень Р. Лаеннек (1781–1826). Ж. 
Корвізар докладно описав захворювання перикарда і міокарда, клапанні вади серця, ознаки 
уражень правих і лівих відділів серця. Клінічна школа Ж. Корвізара зробила великий внесок в 
розвиток європейської медицини. Помер 18 вересня 1821 р. на 67 році життя. 

17 лютого 170 років від дня народження Георга Гаффкі, німецького мікробіолога і 
епідеміолога. Учень і співробітник Р. Коха. Від 1904 р. – директор Інституту інфекційних 
хвороб в Берліні. Основні роботи присвячені інфекційним хворобам. У 1884 р. вперше виділив 
чисті культури черевнотифозної палички. Розпрацював питання бактеріологічної техніки. Брав 
участь (1883) в експедиціях в Індію та Єгипет для вивчення холери і боротьби з цим 
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захворюванням. Керував (1897) експедицією по вивченню чуми в Індії. Помер 23 листопада 
1918 р. на 69 році життя. 

17 лютого 130 років від дня народження Роналда Фішера, англійського вченого в галузі 
статистики, біометрії та генетики. Народився в Лондоні. У 1912 р. закінчив Кембриджський 
університет. У 1919–1933 рр. працював на Ротмстедській дослідній станції, у 1935–1946 рр. – 
професор Лондонського університету; у 1943–1957 рр. – професор Кембриджського 
університету. Від 1959 р. проживав в Австралії. Основні напрямки наукових досліджень – 
теоретична статистика, теорія еволюції. Розпрацював основні ідеї та методи математичної 
статистики. Сформулював фундаментальну теорію природного відбору. Ввів основні поняття 
генетики кількісних ознак. Досліджував стохастичні процеси в популяціях. Помер 29 липня 
1962 р. на 73 році життя. 

19 лютого 360 років від дня народження Фрідріха Гофмана, німецького лікаря. У 1683 р. 
закінчив Ієнський університет. Вдосконалювався у Г. Бургаве (1668–1738) в Лейдені. Від  
1694 р. – професор клінічної медицини в Гале. Вчений розвинув «динамічне» вчення про рух в 
організмі (крові, травних соків тощо) як основу здоров’я і про припинення руху, закупорку як 
причину захворювань. Вважав, що рух («тонус») організму регулюється нематеріальним 
нервовим флюїдом, що виходить із шлуночків мозку. Терапія, за Гофманом, має зводитися до 
заспокоєння, випорожнення (при підвищеному тонусі) або до збудження (при зниженому 
тонусі). Лікар застосовував дієту, кровопускання, мінеральні води. Терапія Гофмана (краплі, 
бальзам, еліксир) тривалий час використовувалася у різних країнах. Помер Ф. Гофман 12 
листопада 1742 р. на 83 році життя. 

19 лютого 110 років від дня народження Вільяма Грея Уолтера, американського 
нейрофізіолога, психіатра і кібернетика. У 1931 р. закінчив Кембриджський університет. 
Спеціалізувався з електрофізіології в клініці Г. Бергера (1873–1941) в Німеччині та в 
Кембриджському університеті (1934). Від 1939 р. працював у Берденовському неврологічному 
інституті в Брістолі (США). Основні наукові роботи присвячені електрофізіології ЦНС, 
електроенцефалографїї, моделюванню поведінкових реакцій. Удосконалив техніку ЕЕГ, відкрив 
і проаналізував повільні електричні коливання мозку – дельта-хвилі, характерні для 
патологічних вогнищ та тета-хвилі, притаманні емоційними реакціям. Вперше зареєстрував 
електричну активність відкритого мозку людини під час нейрохірургічних операцій. Один із 
піонерів клінічного застосування методу хронічного вживления мікроелектродів в головний 
мозок, за допомогою якого відкрив нову форму реакції Є-хвилю. У 1943 р. запровадив 
автоматичний частотний аналіз ЕЕГ. Засновник і секретар міжнародного ЕЕГ-товариства 
(1942), один із організаторів і почесний президент Міжнародної федерації ЕЕГ і клінічної 
нейрофізіології (від 1947), член ВООЗ із вивчення психобіологічного розвитку дітей (1953– 
1956), організатор і член правління Міжнародної організації кібернетиків (1956). Помер 6 
травня 1977 р. на 68 році життя. 

20 лютого 125 років від дня народження Семена Олександровича Саркісова, 
радянського нейроморфолога та нейрофізіолога. У 1923 р. закінчив Московський університет. У 
1925 р. отримав відрядження в Берлінський нейробіологічний інститут. Від 1927 р. працював в 
Інституті мозку, організатором якого був сам. У 1928–1968 рр. працював директором цього 
Інституту. У 1948 р. був обраний академіком АМН СРСР. Основні наукові роботи присвячені 
морфології та фізіології головного мозку. Одним із перших в СРСР організував 
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електроенцефалографічну лабораторію. Вивчав залежність електричних явищ в коркових 
структурах головного мозку від їх клітинної будови. Низка робіт присвячені вивченню впливу 
фармакологічних речовин на структури та функцію ЦНС. Автор монографії «Очерки по 
структуре и функции мозга» (1964). Був членом Королівського медичного товариства 
Великобританії, наукових товариств НДР, ВНР. Помер 30 грудня 1971 р. на 77 році життя. 

21 лютого 85 років від дня народження Володимира Петровича Скулачова, 
російського біохіміка. Закінчив у 1957 р. Московський університет. Від 1960 р. працював в 
університеті. Наукові праці присвячені вивченню механізму перетворення енергії в біологічних 
мембранах. Досліджував трансформацію хімічної енергії в електричну на мембранах 
мітохондрій. У 1974 р. разом з колегами відкрив терморегуляційне роз’єднання процесів 
дихання і фосфорилювання та зробив висновок, що речовини-роз’єднувачі є переносниками 
іонів водню через біологічні мембрани. У 1975 р. отримав Державну премію СРСР. Головний  
редактор журналу «Биохимия» AH СРСР. 

22 лютого 120 років від дня народження П’єтро Вальдоні, італійського хірурга. У 1924–
1938 рр. – асистент Римської хірургічної клініки; в 1938–1946 рр. – професор хірургічної 
клініки в Кальярі, кафедри хірургічної патології в Моденському та Флорентійському 
університетах; в 1946–1970 рр. – професор хірургічної патології в Римі. Розробив 
реконструктивні операції на шлунку, печінці, кишківнику, при портальній гіпертензії, 
вроджених вадах серця. Вперше в Європі (1940) зробив операцію при незарощенні артеріальної 
протоки. Мав великий досвід операцій емболектомій легеневого стовбура, при коарктації аорти, 
займався трансплантацією нирок. П. Вальдоні написав понад 1100 наукових робіт, в т. ч. 
близько 250 праць з абдомінальної та торакальної хірургії. «Керівництво з хірургічної 
патології» витримало 5 видань. Був президентом Італійського хірургічного товариства, віце-
президентом Римської медичної академії, віце-президентом Італійського товариства 
гастроентерологів, почесним членом медичних і хірургічних товариств багатьох країн світу. 
Нагороджений золотою медаллю Італійського товариства Червоного Хреста. Помер 23 
листопада 1976 р. в Римі. 

28 лютого 260 років від дня народження Аполоса Аполосовича Мусіна-ІІушкіна, 
російського хіміка, мінеролога. Основні роботи відносяться до хімії та технології платини і 
хрому. Першим в Росії дослідив платинові метали і отримав (1797) ряд «потрійних» 
комплексних солей платини – хлороплатинати магнію, барію, натрію. У 1797 р. отримав 
амальгаму платини. У 1800 р. розробив новий спосіб отримання куванням платини 
прокалюванням її амальгами. У 1800 р. отримав хромовий галун ряд оксидів хрому. 
Досліджував сплави платини з міддю, сріблом. Очолював Закавказьку експедицію, що вивчала 
мінеральні копалини Кавказу та Закавказзя. Був членом Петербурзької АН (від 1796 р.), низки 
академій та наукових товариств. Помер 30 квітня 1805 р. на 46 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
УЛЬФ СВАНТЕ ФОН ЕЙЛЕР 

До 115-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає Сонце. 18° Водолія. Сфера перспективи. Здібності до медицини, мовчазний та 
некомпанійський характер, схильність до меланхолії. Прихильність до власної оцінки. 

Нездатність тримати в таємниці своє особисте минуле. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Ульф Сванте фон Ейлер народився 7 лютого 1905 

р. в Стокгольмі в сім’ї Ханса фон Ейлера-Хельпіна 
(1873–1964), біохіміка, лауреата Нобелівської премії з 
хімії 1929 р. і Астрід Клеве, ботаніка. Ульф отримав 
шкільну освіту в Стокгольмі і Карлштадті і в 1922 р. 
поступив у Каролінський інститут. У 1925 р. У. С. Ейлер 
отримав премію за дослідження властивостей крові у 
хворих з лихоманкою, що підштовхнуло його до 
подальших наукових досліджень. Працював на кафедрі 
фармакології Каролінського інституту під керівництвом 
Горана Ліліестранда. У 1930 р. У. Ейлер отримав 
медичний диплом і став асистент-професором 
фармакології Каролінського інституту. Отримав 
Рокфеллерівську стипендію і зміг в 1930–1931 рр. 
навчатися за кордоном, в Лондоні, де працював в 
лабораторії Генрі Халлета Дейла (1875–1968). 

В середині 20-х рр. Отто Льові (1873–1961) 
встановив, що у вегетативній нервовій системі імпульси 
передаються з нейронів на м’язові волокна за допомогою 
хімічного медіатора ацетилхоліну. Г. Х. Дейл, 

досвідчений фармаколог, доручив У. С. Ейлерові довести наявність ацетилхоліну в кишківнику. 
Працюючи із співробітником Г. Х. Дейла, Джоном Геддумом, У. С. Ейлер виділив хімічну 
речовину, яка нагадувала за своїми діями ацетилхолін. Однак ця речовина виявилося не 
ацетилхоліном, а новою сполукою, поліпептидом. Таким чином, був виявлений перший з 
великої групи пептидів, що діють в тканинах головного мозку та кишківника.  

Згодом У. С. Ейлер отримав додаткову підтримку Рокфеллерівського фонду і продовжив 
працю у Бірмінгемі (Великобританія), потім у Франкфурті (Німеччина) і разом з К. Хеймансом 
в Генті (Бельгія). Наприкінці 1931 р. вчений повернувся в Стокгольм і продовжив свої 
дослідження. В 1935 р. за допомогою методик очистки, розроблених Хуго Теореллем, виділив із 
сім’яної рідини речовину, що знижує артеріальний тиск і впливає на тонус гладенької 
мускулатури. У. С. Ейлер назвав цю речовину простагландином і доручив займатися цією 
речовиною своєму колезі Суне Бергстрему. 

Отто Льові встановив, що медіатором парасимпатичної нервової системи служить 
ацетилхолін. В 1930-і рр. вчені сперечалися про природу медіатора симпатичної нервової 
системи. У. С. Ейлер розпочав аналіз тканин і екстрактів із нервів. Згодом він написав, що в 
екстрактах було виявлено адреноподобну речовину. Виникло припущення, що ця речовина 
може бути норадреналіном.  
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У 1939 р. У. С. Ейлер 
був призначений на посаду 
професора фізіології в 
Каролінському інституті і 
працював на цій посаді до 
1971 р. Під час Другої світової 
війни Швеція зберігала 
нейтралітет, то У. С. Ейлеру в 
першій половині 1940-х рр. не 
довелося бути військово-
службовцем. У 1946 р. 
вченому вдалося ідентифіку-
вати норадреналін як медіатор 
симпатичної нервової системи. 

Було встановлено, що 
катехоламіни, в т. ч. адреналін, 
норадреналін, дофамін, відіграють важливу роль в якості медіаторів ЦНС. Нейрони, що містять 
катехоламіни, отримали назву адренергічних нейронів.  

В кінці 50-х рр. У. С. Ейлер з Нільсом-Еке Хілларпом встановили, що катехоламіни в 
адренергічних нейронах знаходяться і транспортуються в пухирцях, подібних до тих, яким 
Бернард Кац надавав велику роль в процесах зберігання і виділення ацетилхоліну.  

В 1953–1960 рр. У. С. Ейлер був членом Нобелівського комітету з фізіології та 
медицини, а в 1961–1965 рр. – його секретарем. У 1965 р. він був призначений головою Ради 
Нобелівського фонду. 

В 1970 р. У. С. Ейлер отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини разом з 
Дж. Аксельродом і Б. Кацом «за відкриття гуморальних медіаторів у нервових 
закінченнях, механізмів їх зберігання, виділення та інактивації».  

У 1930 р. У. С. Ейлер одружився з Яною Соденстірн. Подружжя виховало четверо дітей. 
У 1957 р. шлюб розпався і в 1958 р. вчений одружився з графинею Дагмар Кронстед.  

При житті вчений був удостоєний багатьох премій: Міжнародної нагороди 
Гарднерівського фонду (1961), премії Андерса Яре з медицини університету Осло (1965), премії 
Стоуффера Американської соціологічної асоціації (1967) та Міланської міжнародної премії 
«Мадонніна» (1970). Мав почесні докторські ступені університетів Умео, Ріо-де-Жанейро, 
Діжона, Гента, Тюбінгена, Буенос-Айреса, Едінбургу, Мадриду, коледжу Густава Адольфа. Був 
членом АН Стокгольма та Копенгагена, Німецької академії природодослідників «Леопольдіна». 
Вчений був почесним членом Американської колегії лікарів, Італійського фармакологічного 
товариства, Шведського ендокринологічного товариства, Товариства акромедицини. 

Помер вчений 18 березня 1983 р. на 79 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ЖАК ЛЮСЬЄН МОНО 

До 110-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає планета Меркурій. 20° Водолія. Сфера перспективи. Довголіття, хитрість, 

вірність, містицизм, окультизм, Добрий характер, комфортна старість. Популярність. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Жак Люсьєн Моно народився 9 лютого 1910 р. в 

Парижі в сім’ї Люсьєна Моно, художника, інтелектуала і 
Шарлоти Тодд (Макгрегор) Моно, американки 
шотландського походження. Коли хлопчикові було 7 
років, сім’я переїхала на південь Франції в м. Канни і 
впродовж всього життя Ж. Л. Моно вважав себе 
вихідцем з півдня Франції. В юнацькі роки навчався в 
Каннському ліцеї. Після закінчення ліцею Ж. Л. Моно в 
1928 р. був зарахований на факультет природничих наук 
Паризького університету (Сорбонни). Зрозумівши, що 
біологія, яку викладали в університеті, відстала на кілька 
десятиліть від рівня сучасної науки, Ж. Л. Моно  почав 
вивчати фундаментально складові біології. 
Мікробіологію вивчав під керівництвом Андре Львова 
(1902–1994), з яким у нього склалися на все життя 
дружні стосунки. Біохімічну генетику вивчав у Бориса 
Ефруссі, а Луї Рапкін допомагав йому у формуванні 
молекулярно-біологічного підходу при аналізі таємниць 

живої клітини. У 1931 р. Ж. Л. Моно отримав в Сорбонні ступінь бакалавра наук, але вирішив 
продовжити освіту. 

В 1932 р. Ж. Л. Моно став асистентом в лабораторії еволюції органічного життя в 
Сорбонні, а в 1934 р. перейшов у зоологічну лабораторію Сорбонни на посаду асистента, через 
рік був призначений асистент-професором зоології. Влітку він приєднався до експедиції 
природодослідників в Гренландію на вітрильному судні «Пуркуа па?». Через два роки разом з 
Б. Ефруссі відплив у США, де отримав грошову субсидію Рокфеллерівського фонду.  

У 1936–1937 рр. перебував у США і разом з Б. Ефруссі займався генетикою плодової 
мушки (Drosophila melanogaster) під керівництвом Томаса Ханта Моргана (1866–1945) в 
Каліфорнійському технологічному інституті. Повернувшись у Париж, Ж. Л. Моно впродовж 
декількох місяців працював у лабораторії Б. Ефруссі в Інституті фізико-хімічної біології, 
займався біохімічною генетикою плодової мушки, а згодом повернувся до своїх обов’язків у 
Сорбонні. Проводячи експерименти з кишковою паличкою (Escherichia coli), Ж. Л. Моно 
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встановив, що клітинна енергія використовується в першу чергу для процесів біосинтезу, а не 
для підтримки клітинних структур. Вчений спостерігав два різних типи кривих росту в колоніях 
Е. coli в залежності від виду вуглеводів, які давалися для живлення.  

Андре Львов допустив, що Жак Моно встановив феномен адаптації ферментів, при 
якому спочатку активується і синтезується один фермент, а другий гальмується, а потім 
навпаки.  

В наступному році Жак Моно отримав у Сорбонні ступінь доктора філософії, 
захистивши дисертацію на основі власних досліджень. Оскільки завідувач лабораторії не 
виявив інтересу до досліджень вченого, Ж. Моно продовжив дослідження в Пастерівському 
інституті.  

Крім наукової праці, вчений брав участь в русі Опору, був заарештований гестапо, але 
зміг втекти. Після звільнення Франції від нацистів отримав низку бойових нагород. Під час 
зустрічі з офіцерами американської військової медичної служби ознайомився з останніми 
публікаціями в науковій періодиці. В статтях, написаних Максом Дельбрюком (1906–1981) і 
Сальвадором Лурія (1912–1991), стверджувалося, що бактеріям властиві спонтанні генетичні 
мутації.  

В 1945 р. Андре Львов запропонував вченому місце завідувача лабораторією у відділі 
фізіології мікробів Пастерівського інституту. В 1954 р. Жак Моно став керівником відділу 
клітинної біохімії. Ще в 1953 р. Жак Моно почав тісно спрацювати з Франсуа Жакобом. Вчені 
висунули гіпотезу і довели існування інформаційної РНК – молекул РНК, що переносять 
генетичну інформацію від ДНК ядра клітини до цитоплазми. Живі клітини мають три типи 
РНК: інформаційну, транспортну, рибосомну. Інформаційна РНК передає генетичний код 
рибосомам в цитоплазмі, транспортна РНК переносить амінокислоти із цитоплазми до рибосом, 
після чого всі три типи взаємодіють, синтезуючи білки і ферменти в клітинних рибосомах. 

В іншій праці вчені показали, що ДНК організована в набори генів, що називаються 
оперонами. Оперон складається із структурного гена, який направляє і контролює синтез 
специфічного клітинного ферменту і регуляторного гена, або оператора. В нормі структурний 
ген гальмується регуляторним геном. Коли ферменти активуються, регуляторний ген 
пригнічується клітинним білком (білком-репресором), дозволяючи структурному гену 
синтезувати інформаційну РНК. Ця система біохімічної генетики дає можливість клітині 
адаптуватися до нових умов навколишнього середовища (наприклад, до різних видів вуглеводів 
в складі живильного середовища). М. і його колеги також показали, що подібні системи 
присутні в бактеріофагів – вірусах, що вражають клітини бактерій. 

У 1965 р. Ж. Моно, Ф. Жакоб і А. Львов отримали Нобелівську премію фізіології та 
медицини «за відкриття, пов’язані з генетичним контролем синтезу ферментів та вірусів».  

У 1959 р. Ж. Моно отримав посаду професора хімії метаболізму в Сорбонні, а в 1967 р. 
став професором в Колеж де Франс. У 1971 р. вчений опублікував працю «Chance and 
Necessity» («Випадковість і необхідність»). В цій книзі автор описав природу клітинних 
біохімічних процесів і висловив припущення, що походження життя і процес еволюції є 
результатом випадковості. У тому ж році Ж. Моно став директором Пастерівського інституту і 
почав реорганізацією лабораторного обладнання. 
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У 1938 р. Ж. Моно одружився з Одет Брюль, археологом і сходознавцем, яка згодом 
стала куратором Музею Гіме в Парижі. Подружжя виховало синів-близнюків.  

Вчений захоплювався музикою, мріяв про кар’єру диригента, грав на віолончелі в 
квартеті і впродовж багатьох років був керівником бахівського хору. Захоплювався альпінізмом 
в Альпах, вітрильним спортом. 

Упродовж життя вчений отримав низку нагород, в т. ч. орден Почесного легіону, медаль 
«Бронзова зірка», премію Монтіона з фізіології (1955), премію Шарля Леопольда Майєра 
Французької АН (1962). Вчений був почесним доктором Чиказького і Рокфеллерівського 
університетів, академіком багатьох академій наук світу.  

У 1972 р. померла дружина. Жак Люсьєн Моно захворів. Через 4 роки вчений 
повернувся на південь Франції, в Канни. Останніми словами його були: «Je cherche a 
comprendre». Вченому було 66 років і 3 місяці. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, С.В. МАТВІЄНКО,  
Б.Р. МАТВІЄНКО  

 
МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ КОНОВАЛОВ 

До 120-річчя з дня народження 
 

Належачи до корифеїв міжнародної неврології, 
Микола Васильович Коновалов (1900–1966) залишив 
значний відбиток в історії наук про головний мозок. 
Поряд із великою кількістю фундаментальних праць, 
що визначили різні аспекти розвитку неврології, його 
внесок не менш важливий у створенні та розвитку 
одного із визначних російських наукових центрів – 
Інституту неврології Російської академії медичних 
наук, який вчений очолював протягом 1948-1966 років. 

Микола Васильович Коновалов народився 15 
лютого 1900 року в родині інженера в Петербурзі, в 
1924 році закінчив медичний факультет Московського 
державного університету, одночасно здобувши 
науковий ступінь по філософії на філологічному 
факультеті цього ж університету, що сформувало 
широкі інтереси та ерудицію майбутнього лікаря. 
Першим його академічним викладачем, якому все 
життя демонструвалася велика вдячність та повага, був 

Ливерій Осипович Даркшевич (1858–1925), один із найвидатніших тогочасних російських 
неврологів. З самого початку він звернув увагу на видатні здібності молодого доктора. Після 
закінчення медичного факультету і за підтримки Л.О. Даркшевича, М.В. Коновалова було 
призначено на посаду невролога в найстарішій клініці нервових хвороб Росії (на «Дівочому 
полі»), створеній ще у 1890 р. засновником московської неврологічної школи Олексієм 
Кожевниковим. У цій клініці Коновалов продовжував свою неврологічну освіту як інтерн під 
наглядом відомих неврологів, зокрема, Григорія Івановича Россолімо (1860–1978) та Євгена 
Сеппа (1878–1957). За роки навчання вчений продемонстрував неабиякі якості тонкого 
клініциста та творчого дослідника, а у віці 34 роки очолив кафедру неврології 3-го 
Московського медичного інституту. 

Протягом 1935-1947 рр. Коновалов був науковим керівником відділу неврології у 
Центральній клінічній лікарні Міністерства транспорту. У цей період він провів важливі 
дослідження та опублікував низку праць з клінічного опису та патологічної анатомії різних 
захворювань головного мозку, а у 1936 році захистив докторську дисертацію «Патологія та 
патофізіологія мозочка», яка була опублікована як окрема монографія у 1939 році. З 1948 
року до останніх днів Коновалов був директором Інституту неврології АМН СРСР. Помер 
вчений 15 квітня 1966 року в Москві. Похований на Новодівичому кладовищі. 

В основному, його наукова робота була зосереджена на нейродегенеративних 
захворюваннях, порушеннях мозкового кровообігу та нейроінфекціях. Представник 
Московської неврологічної школи, він майстерно поєднував у собі якості геніального 
клініциста та прекрасного невролога; глибокий патофізіологічний аналіз був притаманний 
всім його працям. Коновалов написав 67 статей і 6 книг. У своїй першій монографії про 
розсіяний склероз (1930 р.), написаній у співавторстві з доктором Вадимом Міхеєвим і на 
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основі великої кількості клінічних спостережень, він дав першокласну характеристику 
симптомів, типів клінічного перебігу та наслідків хвороби. Дослідник вважав розсіяний 
склероз аутоімунним захворюванням, що було пізніше підтверджено. 

Він провів дослідження хронічного епідемічного енцефаліту, а також гострого 
поліомієліту. Коли в 1950-х рр. спалахнула епідемія останнього, Інститут неврології за 
ініціативою Коновалова та під його керівництвом розпочав широку програму досліджень, 
результати були опубліковані у важливій монографії про поліомієліт. Дослідження вченого 
патології та патофізіології мозочкових розладів, включаючи оліво-понто-церебелярну 
дегенерацію, значною мірою сприяли покращенню розуміння функцій мозочка та його 
розладів. Результати цих досліджень, як було сказано вище, лягли в основу його докторської 
дисертації. 

Значну частину свого життя Коновалов присвятив фундаментальним дослідженням 
взаємозв'язку між комбінованим ураженням головного мозку та печінки, їх результати були 
опубліковані у двох важливих монографіях (1948 р., 1960 р.), присвячених 
гепатолентикулярній дегенерації, за другу з них він отримав Ленінську премію від 
радянського уряду в 1961 році. 

Обидві книги є унікальними у використанні величезних фактичних даних і 
характеризуються великою глибиною та ретельністю аналізу опублікованих та власних 
клінічних та гістологічних даних, а також неперевершеною майстерністю слова. У 
клінічному розділі автор пропонує нову класифікацію форм захворювання на основі 
гістопатологічних та клінічних характеристик. Він описав дві нові форми 
гепатолентикулярної дегенерації, позначивши їх як ранні (ригідні аритмогіперкінетичні) та 
екстрапірамідно-кіркові. Подальший гістопатологічний опис та детальний аналіз 
морфологічних змін нервової системи дозволили йому висунути концепцію двох основних 
компонентів – цитологічного та ангіотоксичного, які відіграють вирішальну роль у клінічних 
проявах захворювання. Дані про порушення метаболізму білка та міді, отримані в результаті 
останніх міжнародних клініко-фізіологічних та біохімічних досліджень, мають велике 
наукове значення для розуміння патогенезу захворювання. Патогенетична терапія сполуками, 
що усувають тіолову мідь, розроблена на основі цих даних, відкрила нові перспективи 
лікування захворювання, яке раніше вважалося летальним. Робота Коновалова стосувалася 
важливих проблем теоретичної медицини, включаючи взаємозв'язок між внутрішніми 
органами та центральною нервовою системою, а також зв’язок між ендогенними та 
екзогенними факторами, які актуальні не лише для неврології, але й для інших напрямків 
медицини. Про генетику в СРСР у ті роки не можна було відкрито писати. Однак, 
проаналізувавши літературу та власні спостереження родин з кількома дітьми, ураженими 
цією хворобою, вдумливий читач міг прочитати «між рядками» про вирішальну роль 
спадкового чинника у виникненні гепатолентикулярної дегенерації. Видатні досягнення 
Коновалова в дослідженні останньої виправдали епонім "хвороба Вільсона-Коновалова", як 
все ще називають це захворювання у пострадянських країнах. 

Також заслуговують на увагу дослідження Коновалова по бічному аміотрофічному 
склерозу. У співпраці з колегами йому вдалося зібрати нові дані про етіологію, патогенез та 
клінічну картину цього важкого захворювання (Коновалов, 1958). У своїй монографії 
«Передній підгострий поліомієліт» (1964 р.) вчений представив ґрунтовний опис цього 
хронічного захворювання, показавши його нозологічну сутність і водночас вказавши на 
зв’язок з бічним аміотрофічним склерозом (Коновалов, 1964). Останні кілька місяців свого 
життя Коновалов писав окрему книгу про цю патологію, але смерть завадила йому 
довершити заплановане завдання. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 96 (162). 2020 
 
 
 

107 

Наприкінці 1964 року під керівництвом Коновалова існування Інституту неврології 
радикально змінилося: він переїхав до нового корпусу на Волоколамському шосе і значно 
розширився, охопивши нові кафедри та лабораторії, включаючи нейрогенетичне відділення, 
яке став першим підрозділом такого типу, незважаючи на переслідування генетики в СРСР. 
Його очолив доктор Роман Ткачов, і саме зусиллями цього клініциста, наступника видатного 
нейрогенетика Сергія Давиденкова, було створено нову школу нейрогенетики, яка діє і 
сьогодні, використовуючи найсучасніші молекулярно-генетичні методи досліджень. 

Протягом 18-річного періоду на посаді директора Інституту неврології Миколі 
Коновалову вдалося перетворити його на першокласний заклад з різними клінічними 
відділами. Були створені обладнані лабораторії морфології центральної нервової системи, 
біохімії, електрофізіології, психології тощо, які очолювали відомі вчені-теоретики, котрі 
працювали у тісній співпраці з клініцистами. 

Микола Коновалов зумів створити наукову школу і присвятив багато уваги молодим 
дослідникам. Він навчав численних учнів кращим традиціям неврології, розвиваючи навички 
глибокого клінічного аналізу, ретельного оцінювання структурних змін та патофізіологічного 
дослідження хвороби. Відкритість, класичні академічні традиції, блискучий талант клініциста 
та гуманне ставлення до пацієнтів були рисами, які вражали всіх, хто контактував з 
науковцем на роботі. Він володів видатними навичками викладання: його лекції вирізнялися 
глибиною та оригінальністю та завжди збирали велику аудиторію. 

Коновалов був відомий своєю чесністю та безкомпромісністю. Так, у 1952 р. під час 
«кампанії проти космополітів» та «справи лікарів» він був одним з небагатьох, хто 
відмовився підписати листа, в якому звинувачували невинно засуджених відомих лікарів та 
вчених. 

Коновалов був гречною та блискуче освіченою людиною. Глибокі знання історії, 
літератури та мистецтва робили його надзвичайно цікавим співрозмовником. Він міг 
розмовляти багатьма іноземними мовами, володів класичними (давньогрецькою та 
латинською) мовами, які використовував для читання класики в оригіналі. Його дружина 
була відомим московським інфекціоністом, діти стали видатними фахівцями у своїй галузі: 
старший, академік Олександр Миколайович Коновалов став директором Інституту 
нейрохірургії, а молодший син Юрій Коновалов – відомий архітектор. Багато учнів 
Коновалова стали видатними вченими, завідувачами кафедр, професорами та провідними 
спеціалістами. Вчений залишив яскравий і глибокий відбиток в історії неврології і 
виправдано належить до корифеїв міжнародної медицини. 

Його учні продовжують роботу свого вчителя, натхненну визначними досягненнями та 
спогадами про цього видатного та талановитого дослідника. Робота та імідж Коновалова 
продовжують надихати молодих клініцистів, які, незважаючи на всю складність 
сьогоднішнього життя, взяли на себе зобов’язання перед неврологією та намагаються 
зберегти його наукові традиції. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК, Р.Т. ДОВБУШ 

 
КАРЛ ПЕТЕР ХЕНРІК ДАМ 

До 125-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає планета Марс. 20° Риб. Сфера невинуватості. Дефіцит ініціативи та сміливості, 

небажання працювати. Інстинкт самозбереження як основа великої свідомості. 
Індивідуальна потреба забезпечити собі майбутнє і захистити від агресивних соціальних 

елементів. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Карл Петер Хенрік Дам народився 21 

лютого 1895 р. в Копенгагені в сім’ї Еміля Дама,  
хіміка-фармацевта і Емілії (Петерсон) Дам, 
вчительки. Хенрік Дам вивчав хімію в 
Копенгагенському політехнічному інституті і 
отримав ступінь магістра в 1920 р. Упродовж 3-х 
років викладав хімію в Королівській 
сільськогосподарській школі, а в 1923 р. – біохімію 
у фізіологічної лабораторії Копенгагенського 
університету. У 1925 р. Х. Дам працював в 
Університеті Граца (Австрія), вивчаючи 
мікрохімічний аналіз малих кількостей  речовини з 
Фріцем Преглем (1869–1930). Повернувшись в 
Копенгаген вчений у 1928 р. стає асистентом 
професора в Інституті біохімії при Університеті, а 
в наступному році – ад’юнкт-професором. За 
дисертацію з біологічного вивчення стеринів він 
отримав ступінь доктора філософії (1934). 

В 1928–1930 рр. вчений вивчав метаболізм холестерину в курчат і зробив свої перші 
відкриття, що стосувалися вітаміну К. Вчений зауважив, що в курчат, які отримували дієту без 
холестерину, з’являлися крововиливи під шкірою, в різних органах і м’язах, відзначалося 
сповільнене згортання крові.  

Вчений отримав фінансування Рокфеллерівського фонду і продовжив дослідження з 
Рудольфом Шейнгеймером у Фрайбурзі в 1932–1933 рр. Двома роками пізніше дослідження 
були продовжені в Цюріху. У співпраці з Паулем Каррером Х. Дам виділив з хлорофілу зелених 
листків невідомий харчовий фактор і описав його як жиророзчинний вітамін. Цю речовину  
Х. Дам назвав вітамін К (за першою літерою скандинавського і німецького слова «коагуляція», 
підкресливши здатність цієї речовини збільшити згортання крові. Х. Дам встановив, що синтез 
протромбіну, білка, з якого утворюється фермент тромбін, необхідний для формування тромбу, 
залежить від вітаміну К. Аналізуючи хімічну структуру вітаміну К, Едуард А. Дойзі в 
Університеті Сент-Луїса показав, що тваринні і рослинні форми вітаміну К дещо різняться. 
Третя синтетична форма вітаміну К (вікасол) використовується в клініці. 

Х. Дам встановив, що кишкові бактерії виробляють вітамін К у тварин і людини. У 
більшості людей синтезується достатня кількість вітаміну К і кровотечі трапляються дуже 
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рідко. При жовтяницях під час операцій могли виникати смертельні кровотечі. Було 
встановлено, що призначення вагітним жінкам перед пологами вітаміну К значно зменшило 
смертність серед новонароджених. 

Дам зайнявся застосуванням штучного вітаміну К. Область застосування виявилася 
великою: зупинка кровотеч у новонароджених (від геморагії тоді помирало багато немовлят), 
лікування захворювань печінки ... До речі, данці особливо відзначають, що одним з перших 
немовлят, який почав отримувати вітамін К для запобігання кровотеч, стала майбутня королева 
Данії Маргрете II, правляча Данією і понині. Вона народилася 16 квітня 1940 р. Так Хенрік Дам, 
можливо, врятував свою майбутню королеву. І багато, дуже багато інших життів. 

У 1940 р. Х. Дам відправився з лекціями в Канаду і США. Після окупації Данії 
нацистами вчений вирішив залишатися в США, проводив дослідження в лабораторії біології 
моря та лісу в 1944 р., а згодом упродовж 3-х років працював у Рочестерівському університеті 
старшим науковим співробітником. В 1945 р. вчений став членом ради Рокфеллерівського 
інституту медичних досліджень. 

У 1943 р. Хенрік Дам і Едуард Дойзі отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття вітаміну К» (Х. Дам); «за відкриття хімічної природи вітаміну К» 
(Е. Дойзі). Цю премію вчені отримали від посла Швеції в США на спеціальній церемонії в 
Нью-Йорку під егідою Шведсько-Американського фонду.  

Під час перебування Х. Дама за кордоном Копенгагенський політехнічний інститут 
обрав вченого в 1941 р. професором біохімії. Цю посаду вчений отримав у 1946 р. і продовжив 
дослідження вітамінів К і Е, жирів, холестерину в умовах утворення камінців у жовчному 
міхурі. В 1956–1962 рр. Х. Дам працював керівником біохімічного відділу Данської ради з 
дослідження жирів. 

Х. Дам був членом Американського товариства біохіміків, Американського інституту 
харчування, Ботанічного товариства Америки, Королівської Данської АН, Швейцарського 
хімічного товариства, Американського товариства експериментальної біології та медицини. 

У 1924 р. Х. Дам одружився з Інгер Олсен. У подружжя не було дітей. 
Помер вчений 24 квітня 1976 р. на 82 році життя. 
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ПІТЕР БРАЙАН МЕДАВАР 

До 105-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає планета Марс. 9° Риб. Сфера невинуватості. Активний прихильник релігії. 

Самозречення, еміграція, поїздки. Тривожне життя. Здатність людини присвятити себе 
конкретній діяльності. Інтенсивна мобілізація енергії і вміння досягнути успіху  

в будь-якій галузі. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Англійський біолог Пітер Брайан Медавар 

народився в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 28 лютого 
1915 р. в сім’ї Ніколаса Медавара, міжнародного 
комерсанта і Едіт Мьюріел (Даулінг) Медавар, 
громадянки Лівану, яка отримала британське 
громадянство. У 1919 р. сім’я переїхала до 
Великобританії, де Пітер Брайан залишиться на все 
життя. Отримав середню освіту в Марлборо-коледжі, 
і в 1932 р. поступив у Модлін-коледж Оксфордського 
університету. В 1935 р. Пітер Брайан став 
бакалавром і отримав від коледжу дві стипендії для 
продовження досліджень на університетській 
кафедрі патології під керівництвом Ховарда Волтера 
Флорі (1898–1968). В 1938 р. Пітер Брайан Медавар 
склав спеціальні іспити і став науковим 
співробітником Модлін-коледжу.  

З початком Другої світової війни П. Б. 
Медавар розпочав вивчати проблему пересадки 

тканин в опіковому відділенні Королівського лазарету в Глазго (Шотландія). Переливання крові 
і антибіотики рятували життя поранених, але уникнути рубців, що залишалися після лікування, 
не вдавалося.  

Вчений проводив десятки експериментів на мишах, кріликах, працював з людьми і 
дійшов висновку, що організм відторгає «чужу тканину» через індивідуальних відмінностей в 
імунологічних характеристиках. Чинними факторами при відторгненні тканин стали лімфоцити 
– клітини білої крові. Дослідження П. Б. Медавара з імунології показали, що у всіх ссавців 
клітини, які мають ядро, містять білки, що можуть діяти як антигени. Переливання крові – 
варіант трансплантації – можливе лише тому, що червоні кров’яні тільця (еритроцити) не 
мають ядер і тому не містять антигенних білків. Структура і функції цих білків, що отримали 
назву основних гістосумісних антигенів, були вивчені Барухом Бенасеррафом (1920–2011), 
Жаном Доссе (1916–2009) і Джорджем Д. Снеллом (1903–1991). Саме відмінність гістосумісних 
антигенів призводить до відторгнення трансплантата. Єдиний виняток становлять однояйцеві 
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близнюки, які мають ідентичні антигени гістосумісності і тому під час пересадки органів не 
відбуваються несприятливі імунологічні реакції. 

 

 
 
Працюючи над пересадкою периферичних нервів, П. Б. Медавар винайшов біологічний 

«клей» – концентрований препарат білка плазми крові фібриногену, який можна 
використовувати для з’єднання пошкоджених нервових закінчень під час пересадки шкіри. За 
це дослідження в 1949 р. вчений був обраний членом Королівського товариства. 

У 1947 р. П. Б. Медавар став професором зоології Бірмінгемського університету. Разом зі 
своїм аспірантом Рупертом Біллінгемом спробували розробити метод діагностики 
монозиготності різнояйцевих близнят. Вчені шляхом пересадки шкіри телят-близнят 
сподівалися виявити моно- або дизиготність тварин. Виявилося, що в телят-близнят 
констатувалося приживлення всіх шкірних трансплантатів. Пояснення цим фактам дав в 1949 р. 
Френк Макфарлейн Бьорнет (1899–1985), посилаючись на праці Рея Оуена, який встановив, що 
в ембріонів телят-близнят кровоносні системи сполучаються, забезпечуючи обмін клітинами 
крові ще до народження. М. Бьорнет вважав, що здатність відрізняти «своє» від «чужого» не 
успадковується, а набувається впродовж життя.  

У 1951 р. П. Б. Медавар перейшов в Університетський коледж Лондона, де разом із 
співробітниками через два роки опублікували статтю про хід дослідів із введенням ембріонам  
та новонародженим мишенятам тканини некревних їм дорослих мишей. Коли миші-реципієнти 
виростали, їм робили пересадку шкіри від первинного донора. Операція була такою ж 
успішною, якби трансплантати були взяті від однояйцевого близнюка. 
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П. Б. Медавар та Ф. М. Бьорнет у 1960 р. отримали Нобелівську премію з фізіології 
та медицини «за відкриття набутої імунологічної толерантності».  

У 1962 р. П. Б. Медавар був призначений директором Національного інституту медичних 
досліджень у Мілл-Хіллі (Лондон). У 1968–1969 рр. вчений був президентом Британської 
асоціації розвитку науки. В 1971 р. після перенесеного інсульту був змушений покинути  
інститут, наукової роботи не полишав. У 1975 р. був удостоєний звання почесного директора 
інституту. 

При житті вчений був гідно пошанований: Королівська медаль (1959), медаль Коплі 
Лондонського королівського товариства (1969). Удостоєний дворянського звання (1952)., 
названий кавалером Ордена Честі (1972). Був почесним членом Нью-Йоркської АН (1957), 
членом Королівського товариства, Американської академії наук і мистецтв, Королівського 
коледжу лікарів. Був президентом Міжнародного товариства трансплантологів (з 1966), 
почесним доктором університетів Кембриджу, Брюсселя, Чикаго. 

У 1937 р. вчений одружився з Джин Шинглвуд Тейлор. Подружжя виховало двох синів 
та двох дочок. 

Помер вчений 2 жовтня 1987 р. на 73 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка березня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

1 березня 80 років від дня народження Ігоря Воєвідки, лікаря-гінеколога в США. 
Народився в м. Краків у лікарській родині. У 1949 р. емігрував з Німеччини в СІНА. У 1963 р. 
закінчив коледж в м. Гелена (шт. Монтана), одержав ступінь бакалавра з біології. Навчався в 
католицькому університеті у Вашингтоні, одержав ступінь магістра. Навчався на медичному 
факультеті Віденського університету і в 1971 р. одержав диплом доктора медицини. Склав 
нострифікаційні іспити в США. У 1976 р пройшов спеціалізацію з гінекологічної онкології в 
Нью-Йорку. У 1979 р. займав посаду клінічного асистент-професора при університеті Невада-
Рено. Автор кількох медичних статей в американських медичних журналах. 

3 березня 130 років від дня народження Євгена Миколайовича Зверозомба-
Зубовського. Народився в Києві. У 1916 р. закінчив Київський університет. Від 1923 р. був 
завідувачем станції захисту рослин в Києві і відділом ентомології Київської 
сільськогосподарської станції, був головним ентомологом управління «Союзсахар». В 1939- 
1945 рр. працював в Інституті зоології АН УРСР. Від 1939 р. обраний членом- кореспондентом 
АН УРСР. В 1946–1956 рр. працював в Інституті ентомології і фітопатології АН УРСР (в 1949–
1950 рр. – директор інституту; в 1950–1956 рр. – завідувач лабораторії). Наукові роботи 
присвячені вивченню ентомофауни України та півдня Росії. Він був автором фундаментальних 
оглядів з біології коморних шкідників, шкідників цукрового буряка. Один із організаторів 
служби захисту рослин в СРСР. У 1947–1967 рр. був віце-президентом Всесоюзного товариства 
ентомологів. Помер 21 квітня 1967 р. на 78 році життя. 

3 березня 95 років від дня народження Федора Юрійовича Палфія, біохіміка. У 1950 р. 
закінчив Львівський зооветеринарний інститут і працював головним ветеринарним лікарем 
Яворівського району Львівської області. В 1951–1954 рр. – аспірант кафедри біохімії Інституту 
агробіології АН УРСР. У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1954–1956 рр. – старший 
науковий співробітник Інституту агробіології АН УРСР; у 1956–1961 рр. – старший науковий 
співробітник НДІ землеробства і тваринництва західних районів УРСР; у 1961–1969 рр. – 
завідувач лабораторії Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. В 
1969–1987 рр. – директор НДІ землеробства і тваринництва західних районів УРСР, в 1989–
1992 рр. – завідувач відділу Закарпатського НДІ агропромислового виробництва. В 1992– 
1996 рр. – завідувач кафедри хімії Львівської академії ветеринарної медицини ім. С.З. 
Гжицького. Звання професора отримав у 1966 р., у 1970 р. був обраний членом-кореспондентом 
ВАСГНІЛ, у 1983 р. отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». У 1991 р. – 
академік УААН. Під керівництвом вченого підготовлено 8 докторів та 120 кандидатів наук. 
Ф.Ю. Палфій був автором понад 400 наукових праць. Помер 31 грудня 1996 р. на 72 році життя. 

9 березня 55 років від дня народження Ірини Павлівни Колеснікової, епідеміолога. У 
1988 р. закінчила Харківський медичний інститут. У 1988–1992 рр. працювала старшим 
лаборантом кафедри епідеміології; в 1992–2002 рр. – асистент кафедри; у 2002–2005 рр. – 
доцент кафедри. У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Оптимізація 
епідеміологічного нагляду та удосконалення тактики вакцинопрофілактики епідеміологічного 
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паротиту». У 2006 р. обрана завідувачем кафедри епідеміології НМУ ім. О.О. Богомольця. І.П. 
Колеснікова є автором понад 80 науково-методичних публікацій, патенту на винахід, низки 
методичних рекомендацій для лікарів санітарно-епідеміологічної служби. 

12 березня 125 років від дня народження Павла Івановича Голобородька, хірурга. У 
1921 р. закінчив медичний факультет Харківського медичного інституту. У 1921–1926 рр. 
працював сільським лікарем у Полтавській області. У 1926–1933 рр. – асистент кафедри 
оперативної хірургії та топографічної анатомії Харківського інституту вдосконалення лікарів. У 
1933–1938 рр. – асистент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії 2-го 
Харківського медичного інституту, за сумісництвом асистент хірургічного відділення 
Харківського рентгено-радіологічного інституту (1926–1929), головний хірург Харківської 
лікарні Червоного Хреста (1929–1938), доцент (1938–1940) кафедри оперативної хірургії і 
топографічної анатомії 2-го Харківського медінституту, одночасно асистент хірургічного 
відділення Харківського інституту вдосконалення лікарів. У 1940–1941 рр. – завідувач кафедри 
оперативної хірургії і топографічної анатомії ЛМІ, за сумісництвом завідувач хірургічного 
відділення Львівської залізничної лікарні. У 1941–1945 рр. – хірург Харківської міської лікарні, 
Котовської міської лікарні Одеської області. У 1945–1946 рр. завідувач кафедри загальної 
хірургії, заступник директора з наукової та навчальної роботи Івано- Франківського 
медінституту. У 1946–1948 рр. – завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної 
анатомії Івано-Франківського медичного інститут, у 1948–1950 рр. – завідувач хірургічного 
відділення Івано-Франківської обласної лікарні; у 1950–1959 рр. – головний хірург Львівського 
ОЗВ, за сумісництвом доцент кафедри факультетської хірургії ЛМІ. Диплом кандидата 
медичних наук отримав у 1936 р., атестат доцента – у 1938 р. Наукові дослідження присвячені 
удосконаленню методів хірургічних втручань при різних хірургічних хворобах. Автор близько 
20 наукових праць. Подальша доля невідома. 

13 березня 130 років від дня народження Степана Гайдучка, викладача фізичної 
підготовки . Закінчив дворічні курси фізичної підготовки Празького університету (1909–1910) 
та 3 курси медичного факультету Львівського університету (1910–1914). У 1914–1919 рр. – 
молодший лікар в діючій армії; у 1919–1920 рр. – інтернований, у 1920–1922 рр. – 
сільськогосподарський робітник. У 1922–1939 рр.; 1941–1944 рр. – викладач фізичної культури 
в гімназіях і семінарії Львова; у 1939–1941 рр. – завідувач кафедри фізкультури ЛМІ, у 1944–
1952 рр. – старший викладач кафедри фізкультури ЛМІ. Наукові дослідження пов’язані з 
методологією фізичного виховання, з історією розвитку української фізичної культури і спорту, 
проблемами жіночого спорту. Був автором низки публікацій у періодичній пресі Галичини, 
близько 10 книг і брошур із проблем спортивного виховання та туризму. Помер 16 березня  
1976 р. проживши 86 років. 

16 березня 95 років від дня народження Галини Василівни Полесі. Закінчила Київський 
медичний інститут і Московський інститут фізичної культури. Основний науковий напрямок – 
клініко-фізіологічне обґрунтування і розробка методик лікувальної фізичної культури в 
комплексному лікуванні хворих опіковою хворобою. У 1969–1972 рр. працювала завідувачем 
кафедри лікарського контролю і лікувальної фізичної культури. МАК. 

18 березня 105 років від дня народження Володимира-Євгена Гординського, біохіміка. 
Після закінчення гімназії у Львові в 1934 р. навчався у Львівському, Віденському, 
Фрайбурзькому, Мюнхенському університетах. У 1955 р. захистив докторську дисертацію з 
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біохімії в Українському вільному університеті. У 1961 р. закінчив післядокторські студії 
клінічної хімії в університеті ім. Ратгера (шт. Нью-Джерсі). Став ад’юнкт-професором клінічної 
хімії у Феліціянському коледжі, викладав клінічну хімію в Коледжі медичної технології в 
Оранджі, згодом був професором клінічної хімії УТГІ у Мюнхені та почесним професором 
клінічної біохімії у Ротерфордському університеті ім. Ферлея Дікінсона. Працював науковим 
керівником лабораторій госпіталю Св. Марії в Оранджі, консультантом клінічних лабораторій 
Першої американської армії, дорадником фармацевтичної компанії «Гофман ля Рош». У 1977 р. 
був обраний президентом Американської асоціації клінічних хіміків. У 1978 р. обраний членом 
Американської академії клінічної біохімії. Дійсний член НТШ і УЛТПА, член низки 
американських і німецьких наукових і професійних товариств. У 1990 р. вийшов на пенсію. 
Відвідував 4 рази Україну, допомагав львівським лікарям. Помер 1 жовтня 1994 р. на 90 році 
життя. 

18 березня 105 років від дня народження Теодозія Самотулки. Народився в с. Баня-
Березів на Коломийщині. Після закінчення Української гімназії в Станіславові почав навчатися 
в Познанському, згодом Львівському університетах і закінчив медичні студії в університеті 
Цюріха (1958). У цьому ж році емігрував у США. Спеціалізувався із психіатрії і працював у 
шпиталях штату. Від 1984 р. на пенсії. Все своє життя присвятив справі виховання молоді 
(«Сокіл»), зокрема вихованню дітей у Пласті. Був довголітнім головним булавним та провів 
десятки новацьких таборів та вишколів. Очолював III Пластовий конгрес (1967–1969) та 
Пластовий сеньйорат (1974–1977). Автор низки публікацій, а також численних статей та 
виховні та пластові теми. Відзначений орденом Св. Юрія в золоті. 

18 березня 65 років від дня народження Юрія Фомія, канадського лікаря-дентиста, 
мецената. Народився в Торонто. Середню освіту здобув у Монреалі. Навчався в університеті 
Мак-Гіл. У 1976 р. одержав ступінь бакалавра з анатомії; дентистичні студії закінчив в Мак-Гіл 
університеті і в 1980 р. одержав диплом доктора дентистичної хірургії. Після проходження 
практики проводив власну медично-дентистичну клініку в Мішішага (Онтаріо). Член УЛТПА і 
Товариства українських професіоналістів в Торонто, кількох канадських дентистичних 
товариств. Родина Фоміїв – щедрі жертводавці на українські громадські і церковно-православні 
установи. У 1993 р. зібрав і вислав набір дентистичних і гігієнічних матеріалів для дітей 
Чорнобиля в Україні. 

20 березня 160 років від дня народження Сергія Миколайовича Реформатського, 
хіміка. У 1882 р. закінчив Казанський університет. Учень А.М. Зайцева (1841–1910). Від 1891 р. 
– завідувач кафедри хімії Київського університету. Голова Київського фізико- хімічного 
товариства (1910–1916; 1920–1933). У 1928 р. обраний членом-кореспондентом АН СРСР. 
Працював завідувачем кафедри до 1934 р. Основні наукові праці присвячені металоорганічному 
синтезу. Розробив метод синтезу бетаоксікислот. Синтезував вітамін А та його похідні. 
Організатор Київської школи хіміків-органіків. Автор підручника «Начальный курс 
органической химии», що в 1893–1930 рр. перевидавався 17 разів. Помер вчений 27 грудня  
1934 на 75 році життя. 

22 березня 120 років від дня народження Івана Сірка. Народився в Бродах Львівської 
області. Під час Визвольних змагань вступив до УГА, дослужився до звання майора, був 
нагороджений Залізним Хрестом. Після війни опинився в Чехословаччині. Вивчав медицину в 
Празькому університеті. У 1939 р. переїхав на Закарпаття. Працював лікарем-гінекологом. Був 
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близьким приятелем президента о. Августина Волошина. Пізніше виїхав у Німеччину і 
працював лікарем у таборах для біженців. У 1950 р. емігрував в Австралію, звідти – до Нової 
Гвінеї. Там працював окружним лікарем 17 років. У 1967 р. переїхав у Мельбурн. Половину 
майна заповів на українські національні цілі. Помер 5 січня 1970 р. на 70 році життя. 

23 березня 145 років від дня народження Анатолія Георгійовича Васютинського, 
офтальмолога. Народився в м. Лохвиця (нині Полтавської області). Закінчив Київську гімназію 
з медаллю і поступив у Київський університет на медичний факультет, який закінчив у 1898 р. з 
медаллю та відзнакою. Був залишений працювати в клініці професора А.В. Хлопіна (1847–
1905). Від 1900 р. працював ординатором Холмського місцевого лазарету в очному відділенні. 
У 1902 р. працював ординатором у Варшавському військовому госпіталі і одночасно – 
позаштатним ординатором очної клініки професора Незнамова, в 1907–1909 рр. – ординатором 
очної клініки академіка Беллярмінова у Військово-медичній академії. Захистив докторську 
дисертацію. У 1909–1911 рр. працював у Варшавському госпіталі. У 1911 р. виїхав у Берлін, де 
удосконалювався в клініці проф. Греффа, у Фрейбурзі – в клініці проф. Аксенфельда, в Парижі 
– у проф. Моракса. Очну хірургію вчений вивчав в клініці проф. Фукса і проф. Меллера у Відні, 
а електромагнітні очні операції в клініці проф. Гааба в Цюріху. Крім цього, ознайомився з 
роботами низки видатних офтальмологічних клінік Європи. Після повернення з відрядження 
працював зав. відділом очних хвороб Варшавського госпіталю. В роки І Світової війни А.Г. 
Васютинський працював військовим лікарем на фронті. У 1918 р. приїхав у Тамбов і був 
призначений Головним лікарем Тамбовського Червоноармійського госпіталю. Через 4 роки був 
демобілізований і обраний завідувачем очного відділу Тамбовської губернської лікарні. У  
1922 р. повернувся до Києва і був обраний завідувачем очного відділу Київської клінічної 
лікарні. У 1923 р. працював в очній клініці КІУ лікарів спочатку як приват-доцент; з 1929 по 
1946 рр. працював завідувачем кафедри. Під час німецько-радянської війни працював в 
евакогоспіталі Середньої Азії. Анатолій Георгійович був автором понад 50 наукових праць з 
різних питань офтальмології. Під його керівництвом виконані 2 докторські і 4 кандидатські 
дисертації. Помер 20 травня 1946 р. на 72 році життя. 

23 березня 125 років від дня народження Томаса Григоровича Осетинського, 
рентгенолога. Народився в Нью-Йорку. У 1924 р. закінчив медичний факультет Харківського 
медичного інституту. У 1924–1928 рр. – ординатор; у 1928–1930 рр. – асистент; у 1930–1932 рр. 
– доцент кафедри рентгенології, за сумісництвом – доцент кафедри нормальної фізіології 
(1935–1941); завідувач рентгенологічних відділень клініки пропедевтичної терапії (1924–1928) 
та факультетської терапії (1928–1941) цього інституту; у 1932–1941 рр. – завідувач 
рентгенологічного відділення Харківського інституту експериментальної медицини; у 1932–
1936 рр. – завідувач кафедри рентгенології Харківського стоматологічного інституту; у 1941–
1945 рр. – рентгенолог діючої армії; у 1946–1956 рр. – завідувач рентгенологічного відділення 
Харківського інституту гігієни праці і професійних захворювань; у 1956–1958 рр. – завідувач 
кафедри рентгенології і радіології Львівського медичного інституту, у 1958 р. – заступник 
директора Криворізького інституту гігієни праці та професійних захворювань. У 1943 р. став 
доктором медичних наук, у 1945 р. – старшим науковим співробітником, у 1947 р. – доцентом, у 
1957 р. – професором. Автор близько 50 наукових робіт. Подальша доля невідома. 

23 березня 55 років від дня народження Юрія Миколайовича Валецького, лікаря 
фтизіатра. У 1988 р. закінчив медичний факультет Чернівецького медичного інституту. У 1988–
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1989 рр. – лікар-інтерн Боярської обласної тублікарні; у 1989–1990 рр. – старший викладач 
кафедри медичної підготовки і цивільної оборони Луцького педагогічного інституту; у 1990–
1994 рр. – лікар-фтизіатр. Від 1994 р. – завідувач терапевтичного відділення Волинського 
обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання, за сумісництвом 
асистент (2005–2008); доцент (від 2008) філії в м. Луцьку кафедри сімейної медицини ФПДО 
Львівського медичного університету. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2007 р. 
захистив докторську дисертацію. У 2008 р. отримав вчене звання доцента. Ю.М. Валецький є 
автором близько 90 наукових робіт, в т. ч. 5 навчальних посібників. Наукові дослідження 
присвячені діагностиці та лікуванню туберкульозу легень. 

24 березня 135 років від дня народження Олексія Антоніновича Кронтовського, 
бактеріолога, патолога. У 1911 р. закінчив медичний факультет Київського університету. Учень 
проф. В.К. Ліндемана (1868–1933). У 1913 р. призначений приват-доцентом кафедри загальної 
патології цього університету. У 1917 р. захистив докторську дисертацію. Від 1921 р. – професор 
кафедри бактеріології; у 1921–1922 рр. – завідувач кафедри бактеріології; в 1923–1924 рр. – 
завідувач кафедри загальної патології. Від 1924 р. – професор Київського бактеріологічного 
інституту, Київського рентгенологічного інституту, де він організував відділ експериментальної 
патології і біології. У 1922 р. заснував Бюро з вивчення спадковості людини при Київському 
бактеріологічному інституті. Вперше одержав культуру збудника висипного тифу в культурах 
тканин, що сприяло розробці методу отримання висипнотифозної вакцини. Вперше в світі 
здійснив пересадку і культивацію пухлинних клітин в організмі піддослідної тварини та 
запропонував метод біохімічного аналізу обміну речовин у «ізольованій пухлині». О.А. 
Кронтовський був автором близько 80 наукових праць, в т. ч. 5 монографій. Помер 15 серпня 
1933 р. на 49 році життя. 

28 березня 120 років від дня народження Іларіона Пилиповича Кононенка, лікаря, 
вченого, організатора охорони здоров’я. З 1917 р. працював машиністом в Полтаві. Середню 
освіту отримав у вечірньому університеті. В 1930 р. зарахований у Харківський медичний 
інститут. У 1935 р. закінчив Харківський психоневрологічний інститут. У 1935–1936 рр. 
очолював міський відділ охорони здоров’я Полтави, у 1936–1938 рр. – обласний відділ охорони 
здоров’я Вінниці. У 1938–1941 рр. – директор Вінницького медичного інституті 3 початком 
німецько-радянської війни очолював евакогоспіталь, в 1942–1944 рр. був директором 
Іванівського медичного інституту. В 1944–1947 рр. – Народний комісар охорони здоров’я 
УРСР. У 1949–1959 рр. – директор Харківського медичного інституту. У 1946 р. захистив 
кандидатську дисертацію. Під його керівництвом захищено 167 дисертаційних робі, з них – 17 
докторських. Помер 22 лютого 1972 р. на 72 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Й.І. КАНЮК 
 

ЛЕОНАРД ПЕТРОВИЧ ЧЕПКИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
АНЕСТЕЗІОЛОГ-РЕАНІМАТОЛОГ 

    До 95-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає планета Меркурій. 12° Риб. Сфера невинуватості. Торгові здібності. Заздрісний 

характер може породити багато ворогів. Честолюбство реалізується нерівномірно. 
Жалкування про розтрачений талант в кінці життя. Людина, що прямує до колективного 

розуму. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Леонард Петрович Чепкий народився 2 березня  

1925 р. в с. Мар’янівці Гайсинського району на Вінничині в 
родині педагогів. Дід Антон по батькові був родовитим 
козаком і зумів передати міцне здоров’я своїм нащадкам. Дід 
Михайло по мамі був осілим циганом, працював у кузні і 
передав своєму онукові хист до танців. Батько Чепкий Петро 
Антонович (1905–1986)прочитав книгу про гіпноз, засвоїв 
його. Свого часу батько був репресований і 10 років провів 
на каторзі в Магадані. Мама, Коваль Дарія Михайлівна, 
працювала вчителькою в школі. В 15 років Леонард Чепкий 
закінчив СШ у Вінниці. В 1940–1941 р. одночасно навчався 
в балетній студії, Вінницькому медичному інституті та 
заочно на фізико-математичному факультеті педінституту. 
Після закінчення балетної студії став солістом Вінницького  
театру опери і балету, виступав у виставах «Дон Кіхот», 
«Бахчисарайський фонтан», «Лебедине озеро». У 1942– 
1943 рр. Л.П. Чепкий перебував на тимчасово окупованій 
території. 

Після звільнення Вінничини мобілізований до лав 
Червоної Армії, у листопаді 1943 р. – травні 1945 р. Л.П. Чепкий брав активну участь у боях, 
працював сапером-розвідником, був поранений, звільнював Польщу, Чехословаччину. Був 
нагороджений орденом «Вітчизняної війни» ІІ ст., «Червоної зірки», 5 бойовими медалями. 
Після закінчення війни Л.П. Чепкий працював в армійському ансамблі в Самборі. Після 
демобілізації продовжив навчання у Львівському медичному інституті і в 1950 р. закінчив з 
відзнакою Львівський державний медичний інститут. 

В 1950–1952 рр. Л.П. Чепкий працював клінічним ординатором, а в 1950–1955 рр. – 
науковим співробітником у Київському інституті нейрохірургії. В 1955–1962 рр. Л.П. Чепкий 
працював  асистентом кафедри госпітальної хірургії Дніпропетровського медичного інституту. 

В 1955 р. Л.П. Чепкий блискуче захистив кандидатську дисертацію в 
Дніпропетровському медінституті. Почав пошуки теми для докторської дисертації. Оскільки 
багато нових анестетиків використовувались лише в Москві, Леонард Петрович звернувся до 
видатного професора І.С. Жорова з проханням дозволити набрати матеріал в його клініці. Ісаак 
Соломонович Жоров став науковим консультантом докторської дисертації Л.П. Чепкого. У 
1962 р. Л.П. Чепкий захистив докторську дисертацію на тему «Знеболювання в хірургії 
щитоподібної залози», яка була першою в УРСР. У 1964 р. Л.П. Чепкий став першим в УРСР 
професором-анестезіологом. 
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В 1962–1974 рр. Л.П. Чепкий працював завідувачем відділу анестезіології Київського 
інституту туберкульозу і грудної хірургії. У 1974–1991 рр. вчений працював завідувачем 
кафедри анестезіології та реаніматології Київського медичного інституту. Від 1992 р. Л.П. 
Чепкий був професором кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця та провідним науковим співробітником Інституту 
нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України.  

Професор Л.П. Чепкий у 1968 р. став 
«Відмінником охорони здоров’я», лауреатом 
Державної премії УРСР (1989), Заслуженим діячем 
науки і техніки України (1996), лауреатом Премії 
АМНУ (2005), нагороджений Почесною Грамотою 
Верховної Ради України (2005). 

Вчений був автором 397 наукових праць, в  
т. ч. 27 монографій, 4 підручників та 7 навчальних 
посібників. З участю проф. Л.П. Чепкого вперше в 
СНД опубліковані монографії з лікувальної 
гіпотермії, трихлоретиленового наркозу, амбулаторної 
анестезії, геріатричної анестезіології та 
реаніматології, анестезії та інтенсивної післяопе-
раційній терапії при ожирінні. Вперше в Україні 
опубліковано 2 монографії з проблем медичної 
кібернетики, ускладнень при операціях зі штучним 
кровообігом, 2 підручники та 2 учбових посібники з 
анестезіології-реаніматології та інтенсивної терапії 
для медичних вузів і медичних коледжів, 2 учбових 
посібники з медицині катастроф, учбовий посібник з геріатричної анестезіології та 
реаніматології швидкої медичної допомоги, довідник з анестезіології. 

Вчений підготував 59 дисертантів, в т. ч. 8 докторів медичних наук. Л.П. Чепкий став 
засновником наукової школи по кардіоанестезіології та нейроанестезіології. 

Помер вчений 14 вересня 2019 р. на 95 році життя. Похований на Байковому кладовищі. 
Залишилася світла пам’ять про Людину, Лікаря, з яким неодноразово спілкувалися і 

працювали. 
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В.П. АНДРЮЩЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВОЛОДИМИР ТЕРЕНТІЙОВИЧ ЗАЙЦЕВ 
    До 90-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Юпітер. 15° Риб. Сфера невинуватості. Здібності до медицини. Весела і 
добра вдача. Сильний імпульс до виконання великого завдання. Хитрість. Енергія, 

небезпека, далекі дороги, багаточисельні мандри. Ризик опинитися в сітях тайних 
недоброзичливців. 

З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 
 

Володимир Терентійович Зайцев народився 
5 березня 1930 р. в індустріальному і науковому 
серці України – Харкові в робітничій сім’ї. В 
перші повоєнні роки відродження (1948) 
Володимир Зайцев вступив на лікувальний 
факультет Харківського медичного інституту, 
який славився своїми хірургічними школами: від 
А.Г. Підріза (1852–1900), М.П. Трінклера (1859–
1925) до О.О. Шалімова (1918–2006). В 1954 р. 
В.Т. Зайцев з відзнакою завершив навчання в 
медінституті і почав свій шлях в  якості клінічного 
ординатора одного з хірургічних відділень. Вже в 
1955 р. з’явилася перша наукова робота молодого 
вченого, надрукована у збірнику наукових праць 
ХМІ «Удаление левой доли печени по поводу 
кавернозной ангиомы». Важливим етапом 
формування лікаря-хірурга, який поступово 
оволодіває всіма методами оперативних втручань 
на органах грудної та черевної порожнин, стала 
педагогічна і наукова робота В.Т. Зайцева на 

посадах асистента, а згодом і доцента кафедри торакоабдомінальної хірургії Українського 
інституту удосконалення лікарів, яким в той час керував видатний хірург, в майбутньому 
академік НАН і АМН України, професор Олександр Олексійович Шалімов. 

В 1963 р. В.Т. Зайцев успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Кислород 
крови при внутривенном переливании крови и введении кровозаменяющих жидкостей в 
хирургии». Цьому захисту передують наукові роботи 1959–1962 рр., які стосуються 
електрооксигемометрії. В наступні роки вчений боровся за більш важкі розділи оперативної 
хірургії – онкологію середостіння, відновний етап при хірургічному лікуванні релаксацій та кил 
діафрагми, впровадження ізольованої реґіонарної перфузії при різних видах хірургічної 
патології. 

В 1969 р. В.Т. Зайцев був обраний за конкурсом завідувачем кафедри факультетсько– 
госпітальної хірургії педіатричного факультету ХДМІ, а в 1970 р. завідувачем кафедри 
госпітальної хірургії лікувального факультету. 

У 1974 р. В.Т. Зайцев захистив докторську дисертацію на тему «Выбор метода 
оперативного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки». В цьому ж 
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році В.Т. Зайцев очолив Харківський науково-дослідний інститут загальної і невідкладної 
хірургії, який був заснований акад. В.М. Шамовим в 1930 р. і директором якого був акад. О.О. 
Шалімов (1965–1970). Основні напрямки роботи інституту: політравма, травматичний шок, 
опікова хвороба, хірургічна інфекція (сепсис, перитоніт, гнійні рани, кишкові нориці), 
хірургічне лікування захворювань печінки, жовчних протоків, підшлункової залози, гострі 
захворювання серцево-судинної системи. У 1976 р. В.Т. Зайцев став доктором медичних наук. 
За його активною участю в Харкові виникло перше в Україні науково-виробниче об’єднання 
«Хірургія» в складі хірургічних кафедр медичного інституту (нині – Харківська медична 
академія післядипломної освіти) та нової лікарні швидкої допомоги. 

Заслуги вченого в розвитку української хірургії були високо оцінені державою: у 1983 р. 
йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». У 1990 р. Володимир 
Терентійович став лауреатом Державної премії УРСР в галузі науки і техніки за цикл робіт 
«Разработка, теоретическое обоснование и клиническое внедрение новых органосохраняющих 
методов хирургического лечения кровоточащих язв желудка и двенадцатиперстной кишки». 

У 1995 р. В.Т. Зайцев був обраний академіком Міжнародної академії наук екології і 
безпеки життєдіяльності. Він був автором (співавтором) понад 700 наукових праць, в т. ч. 32 
монографій, 3 навчальних посібників, 59 авторських свідоцтв і патентів. Під його керівництвом 
та консультації захищено 17 докторських і 61 кандидатська дисертації. 

Володимир Терентійович був відомий як заступник Голови Наукового товариства 
хірургів України, голова Харківського обласного товариства хірургів, головний редактор 
міжвідомчого збірника «Общая и неотложная хирургия», член редколегії журналу «Клінічна 
хірургія», експерт ВАК України, член проблемних комісій з хірургії в УРСР та СРСР, член 
Міжнародного товариства європейських хірургів. 

За своє життя Володимир Терентійович виконав понад 
10000 операцій , повернув життя тисячам пацієнтів, що будуть 
пам’ятати руки «хірурга від Бога». За свою працю В.Т. Зайцев 
був нагороджений орденом Трудового Червоного прапора 
(двічі), медаллю «За доблесну працю», почесними знаками 
«Отличник здоравохранения», «За отличные успехи в работе», 
нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради 
УРСР. 

27 липня 1999 р. раптово помер на 70 році життя. 
Постановою Президії НАМН України за №7/4 від 26 

квітня 2013 р. в пам’ять про хірурга, вченого, педагога 
Державній установі «Інститут загальної і невідкладної хірургії 
НАМН України» присвоєно ім’я В.Т. Зайцева. 
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Л.Р. МАТЕШУК-ВАЦЕБА, Ю.М. ПАНИШКО,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ ЛЮБОМУДРОВ – ВІДОМИЙ  

ЛЬВІВСЬКИЙ АНАТОМ 
    До 125-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Меркурій. 19° Риб. Сфера протекції. Бої без успіху, зневіра, дефіцит 
сміливості. Прояв розумного в повсякденному житті. 

З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 
 

Андрій Павлович Любомудров народився 9 
березня 1885 р. в м. Москві. У 1919 р. закінчив 
медичний факультет Петроградської Військово-
медичної академії. Під час навчання проявив 
здібності до наукової роботи. Був учнем 
видатного вченого Володимира Миколайовича 
Тонкова (1872–1954), який від 1915 р. керував 
кафедрою нормальної анатомії Військово-
медичної академії, а в 1917–1925 рр. – був 
начальником ВМА. 

А.П. Любомудров був залишений на 
кафедрі нормальної анатомії для підготовки до 
професорського звання і відряджений в Паризьку 
анатомічну лабораторію Паур’є і Шарпі для 

удосконалення в анатомії та наукових дослідженнях. Напрямок наукових досліджень 
кафедри нормальної анатомії був пов’язаний з вивченням потенціальних властивостей 
судинної системи. Через 4 роки після закінчення Військово-медичної академії Андрій 
Павлович захистив кандидатську дисертацію на тему «Артерии, питающие мышцы 
плеча и предплечья человека». На кафедрі нормальної анатомії ВМА Андрій Павлович 
пропрацював до 1931 р. У цьому ж році був обраний завідувачем кафедри анатомії 
Іванівського медичного інституту. У 1935 р. отримав вчений ступінь кандидата 
медичних наук і звання професора кафедри. Через деякий час був обраний директором 
Іванівського медичного інституту. У 1938 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Морфология коллатерального кровообращения шейной области». У 1940 р. отримав 
диплом доктора медичних наук. У 1941 р. надрукував монографію «Учение о 
коллатеральном кровообращении в свете современных экспериментальных данных». В 
Іванівському медичному інституті працював до середини 1946 р. У 1946 р. був обраний 
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завідувачем кафедри нормальної анатомії Львівського медичного інституту. В 1947 р. 
організував у ЛДМІ студентське наукове товариство. У 1948–1953 рр. працював 
проректором з наукової роботи ЛДМІ, у 1963–1964 рр. працював за сумісництвом 
завідувачем кафедри гістології. Завідувачем кафедри нормальної анатомії працював до 
1970 р.. В 1970– 1971 рр. був професором кафедри нормальної анатомії. 

Наукові дослідження присвячені функціональній анатомії судинної системи, 
вивченню порушень морфології ембріонів під впливом експериментальної гіпоксії.  

А.П. Любомудров був автором близько 90 наукових праць російською, 
німецькою, французькою мовами, в т. ч. монографії; редактором низки наукових 
збірників. 

В 1967 р. вчений отримав почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР». 
Підготував 26 кандидатів наук. 

Помер А.П. Любомудров 18 червня 1972 р. на 78 році життя. 
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1784–2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. – С. 169-
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Р.Й. КРАВЦІВ, Ю.М. ПАНИШКО, 
Н.І. НОВИКОВА 

 
ОЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ МАРКЕВИЧ 

До 115-річчя від дня народження 
 

Характеристика за датою народження 
Впливає планета Юпітер. 29° Риб. Сфера протекції. Характер м’який. Здатність розуму 
направляти свої сили на механіку. Розширення можливостей сприйняття. Розкриття 

нового бачення. Тонкий аналіз. Автоматична здатність розуму, необхідна для формування 
багатьох життєвих процесів. 

З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 
 

Олександр Прокопович Маркевич народився 
19 березня 1905 р. в с. Плоске Таращанського повіту 
на Київщині. Після закінчення трудової школи в місті 
Біла Церква у 1921 р. поступив у педагогічний 
технікум, який закінчив у 1925 р. і почав працювати 
вчителем. Велика тяга до знань привела юнака у 1926 
р. на природниче відділення Інституту народної 
освіти (Київський університет). У студентські роки 
юнак виявив зацікавленість в зоологічних знаннях. 
Під впливом відомого зоолога професора М.М. 
Воскобойнікова. О.П. Маркевич брав активну участь 
в гуртках і семінарах із зоологічних дисциплін, в 
наукових експедиціях. Закінчив університет у 1930 р. 
і вирішив поступити в аспірантуру. В цьому ж році 
він був зарахований в аспірантуру відділу 
паразитології Інституту іхтіології АН СРСР в 

Ленінграді. Інтенсивно працюючи Олександр Прокопович вже у 1931 р. достроково 
закінчив аспірантуру, захистив дисертацію і 16 листопада 1931 р. був затверджений 
старшим науковим співробітником Інституту іхтіології, який був реорганізований у 
Всесоюзний НДІ озерного і річкового рибного господарства. Паралельно з науковою 
роботою розпочалася і педагогічна робота. Від 1931 р. вчений читав курс «Хвороби риб» у 
Ленінградському рибно-промисловому технікумі. У 1933 р. О.П. Маркевич був запрошений 
у Ленінградський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості на посаду доцента. 
У 1934 р. був переведений на посаду професора біології. У 1935 р. Вчена рада 
Ленінградського державного університету за сукупність наукових робіт присвоїла О.П. 
Маркевичу без захисту дисертації ступінь кандидата біологічних наук. У 1935 р. О.П. 
Маркевич повернувся у УРСР і 10 квітня 1935 р. був призначений завідувачем секції 
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морфології безхребетних тварин Інституту зоології АН УРСР. В квітні 1937 р. О.П. 
Маркевич очолив відділ паразитології цього інституту. 

Дослідження О.П. Маркевича в царині іхтіопаразитології були оформлені у вигляді 
монографії «Паразитофауна і паразитарні захворювання прісноводних риб СРСР», яка 
вийшла у 1937 р. і була премійована як на Всесоюзному так і на Всеукраїнському конкурсах 
молодих вчених. 

У 1939 р. О.П. Маркевич був запрошений в Київський державний університет ім. Т.Г. 
Шевченка професором зоології безхребетних. У 1939 р. О.П. Маркевич захистив докторську 
дисертацію на тему «Паразитичні веслоногі Союзу РСР і суміжних країн» і йому було 
присвоєно вчений ступінь доктора біологічних наук. У 1940 р. він написав монографію 
“Хвороби прісноводних риб”. 

У роки німецько-радянської війни, знаходячись в евакуації в м. Уфа, а потім в м. 
Москва О.П. Маркевич і його співробітники працювали, головним чином, над актуальними 
питаннями тваринництва. 

У післявоєнні роки О.П. Маркевич працював у Київському державному університеті 
ім. Т.Г. Шевченка, в Інституті зоології АН УРСР 

В 1945–1950 рр. Олександр Прокопович завідував також кафедрою паразитології і 
інвазивних хвороб у Київському ветеринарному інституті. Особливу увагу О.П. Маркевич із 
співробітниками приділяли вирішенню проблем паразитології. 

У 1947 р. з’явилося цінне зведення «Сучасний стан і чергові завдання 
паразитологічної науки на Україні». У 1950 р. з’явився капітальний посібник «Основи 
паразитології». У 1950 р. професор О.П. Маркевич був обраний членом-кореспондентом АН 
УРСР. Він був досвідченим фахівцем із паразитичних веслоногих ракоподібних. Описав 
багато нових видів і родів веслоногих ракоподібних. О.П. Маркевич велику увагу приділяв 
розробці питань філогенії тваринного світу.  

У 1953 р. вийшла його книга «Філогенія тваринного світу», а в 1954 р. – «Проблема 
походження простих (Protozoa)». У 1957 р. О.П. Маркевич був обраний академіком АН 
УРСР. Професор О.П. Маркевич вів велику роботу з підготовки кадрів по зоології 
безхребетних і паразитології, дуже багато працював в галузі організації і планування 
зоологічних і паразитологічних досліджень в УРСР. За запрошенням Вищої Наукової ради 
ОАР (Об’єднаної Арабської Республіки) та рішенням АН СРСР в Єгипет було відряджено 
проф О.П. Маркевича. Перший візит в ОАР тривав з 12.10.1964 р. по 3.08.1965 р. В цей час 
О.П. Маркевич обіймав посаду професора Відділення зоології Каїрського університету. 
Другий візит відбувся з 23.12.1966 р. про 16.06.1967 рр. Академік О.П. Маркевич працював 
як експерт з питань паразитології у Відділі тваринництва. Окрім проведення 
іхтіопаразитологічного дослідження О.П. Маркевич цікавився станом рибогосподарської 
науки та практики ОАР і подав доповідну записку про стан і завдання реконструкції 
рибного господарства ОАР. 

Академік О.П. Маркевич був автором понад 110 наукових робіт з паразитології, 
хвороб риб і зоології безхребетних, в т. ч. багатьох монографій і посібників, словників. 
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На його честь названо багато видів та родів тварин. 
О.П. Маркевич – засновник української наукової школи паразитологів, президент 

Українського наукового товариства паразитологів (від 1945), Почесний член Академії 
зоології Індії (1969), Нагороджений орденами і медалями СРСР. 

Помер 23 квітня 1999 р. після важкої хвороби на 95 році життя 
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ред. УРЕ, 1971. – С. 651. 

6. Маркевич Олександр Прокопович // Український радянський енциклопедичний словник. 
Київ: УРЕ, 1986. – Т. 2. – С. 348.   

7. Маркевич Олександр Прокопович // УРЕ в 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан; 2-е вид. – Київ: Гол. 
ред. УРЕ, 1981. – Т. 6: Куликів – Мікроклімат. – С. 366. 

8. Писаренко Г.С. О.П. Маркевич / Г.С. Писаренко // АН УРСР. Бібліографія вчених 
Української РСР. – Київ: Наукова думка, 1975. – С. 67. 

9. Романенко В.Д. Александр Прокофьевич Маркевич (К 80-летию со дня рождения) / В.Д. 
Романенко //Гидробиологический журнал. – Киев, 1985. – С. 109–110. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ 
 

ЄВГЕНІЯ ХОМІВНА ЗАРЕМБА 
    До 85-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Марс 30° Риб. Сфера протекції. Сильна чуттєвість, випробовування. 
Почуття домінують над розумом. Поступовий конкретний прояв всіх вищих поетичних 

образів і стійких істин людства. Надійне увінчання зусиль. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Євгенія Хомівна Заремба народилася 20 

березня 1935 р. в м. Ржищів Волинської області в 
селянській родині. 6 років навчалася в сільських 
школах. У 1949 р. сім’я переїхала до Львова. У 
Львові навчалася спочатку у СШ №38, згодом – в 
СШ №34. У 1953 р. закінчила школу і вирішила 
поступати у Львівський державний медичний 
інститут, оскільки у дитинстві мріяла стати 
лікарем. У 1953 р. вступила на лікувальний 
факультет ЛДМІ. На 5 курсі працювала 
фельдшером дільничної лікарні с. Іванівка 
Перемишлянського р-ну Львівської області.  В 
кінці 1958 р. – на початку 1959 р. – завідувач 
дитячої консультації дільничної лікарні. 

У 1959 р. з відзнакою закінчила навчання у 
ЛДМІ. У 1960–1964 рр. працювала лікарем-
терапевтом Львівської залізничної лікарні. Тяга до 
подальшого вдосконалення знань привела Євгенію 
Хомівну в клінічну ординатуру кафедри 
факультетської терапії (1964–1966). Після 

завершення клінічної ординатури продовжила працювати терапевтом у Львівській залізничній 
лікарні до 1970 р, одночасно працюючи над кандидатською дисертацією. У 1968 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему  «Кортикостероидная терапия методом переменного 
«гормонального вакуума». З вересня 1970 р. почала працювати асистентом кафедри 
факультетської терапії ЛДМІ до 1976 р. З липня 1976 р. Є.Х. Заремба була переведена на посаду 
асистента кафедри госпітальної терапії №2 ЛДМІ, одночасно працювала викладачем терапії 
Львівського медучилища «МШС»; з грудня 1976 р. працювала на посаді доцента кафедри 
госпітальної терапії №2. З травня 1978 р. ВАК затвердила її у вченому званні доцента. 

У 1983 р. вийшла перша монографія Є.Х. Заремби «Биосфера, питание, здоровье» у 
співавторстві. У 1984 р. її обрано завідувачем кафедри терапії №2. 

У 1988 р. Є.Х. Заремба захистила докторську дисертацію на тему: «Применение 
прерывистого курса лечения глюкокортикоидами и инсулином у терапевтических больных». У 
1989 р. вона отримала вчене звання професора, пройшла курси підвищення кваліфікації при 
ЦОЛІУЛ (Москва). У 1993 р. Є.Х. Зарембу було обрано деканом факультету післядипломної 
освіти. На цій посаді вона пропрацювала до 1995 р. В 1997 р. пройшла стажування із сімейної 
медицини в Лондоні, а в 1998 р. – в Колорадо, США. 

У 2004 р. отримала диплом Академіка АН ВШ України. Від 2005 р. працює професором 
кафедри терапії №2 / сімейної медицини. На кафедрі були відкриті курси «сімейної медицини», 
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«курортології та реабілітації», «імунології», які в подальшому реорганізовані у відповідні 
кафедри. Відкрита Волинська філія кафедри. 

Є.Х. Заремба – дійсний член Європейської та світової організації сімейної медицини і 
загальної практики (WONCA), віце-президент асоціації сімейних лікарів України, президент 
асоціації сімейних лікарів Львівщини, дійсний член превентивної антиейджинг-медицини, член 
Всеукраїнської Міжнародної асоціації здоров’я НТШ, член правління терапевтичного 
товариства України, член спеціалізованих вчених рад НМАПО ім. П.Л. Шупика, ЛНМУ імені 
Данила Галицького, член НТШ, головний редактор журналу «Практична медицина» (1996– 
2000), член редколегії журналів: «Український кардіологічний журнал», «Український 
ревматологічний журнал», «Сімейна медицина», «Сімейна медицина і сімейна медсестра», 
«Практикуючий лікар», «Львівський клінічний вісник», член редакційної ради журналу 
«Лечебное дело» (Мінськ), керівник Львівського регіонального відділення АН ВО України, 
член координаційної ради МОЗ України із сімейної медицини, голова Львівського обласного 
товариства кардіологів. 

Наукові дослідження ювілярки присвячені використанню гормонотерапії в 
терапевтичній клініці, проблемам кардіології, зокрема удосконаленню методів діагностики та 
лікування ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, серцевих аритмій, вивченню впливу 
професійних шкідливостей, змін в коагуляційній та ендокринній системах організму, 
використанню методів ендогенного дихання, магнітотерапїї, опрацювання концепції організації 
сімейної медицини. 

Є.Х. Заремба є автором (співавтором) близько 1070 наукових та навчально-методичних 
праць, в т. ч. понад 40 монографій, підручників, посібників, словників, авторських свідоцтв. 
Вона підготувала 22 кандидатів наук. 

За свою працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію Є.Х.Заремба 
нагороджена багатьма відзнаками: медаллю «Великого князя Володимира» (2007), медаллю 
Ярослава Мудрого (2007), медаллю академіка М.Д. Стражеска (2009), «За успіхи в науково-
педагогічній діяльності» (2012), «20 років АН ВО України» (2012), «За заслуги» (2013), 
медаллю Івана Пулюя (2013) та грамотами різних установ. 

Свій ювілей Євгенія Хомівна зустрічає в розквіті творчих сил. 
Зичимо Ювіляру «Многая і Благая Літа». 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів, 2004. – 368 
с. – Зі змісту: [Є.Х. Заремба] . – С. 200. 

2. Кияк Ю. Заремба Євгенія Хомівна / Ю. Кияк // Зіменковський Б.Є. Професори Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2006 / Б.С. 
Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. – М. 106. 

3. Кияк Ю. Заремба Євгенія Хомівна / Ю. Кияк // Зіменковський Б.Є. Професори Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2009 / Б.С. 
Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 122. 

4. Львівський державний медичний інститут / уклад.: І. Даценко, Л. Петрух, І. Головко [та ін.] / за 
ред.. М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів: Словник, 1994. – 328 с. – Зі змісту: 
[Заремба Євгенія]. – С. 135–137. 

5. Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2000. – Львів: 
Наутілус, 2000. – С. 264–265. 

6. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2004. – 
Львів: Наутілус, 2004. – С. 340-342. 

7. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230 / гол. редколегії 
Б.С. Зіменковский. – Київ: Логос України, 2014. – 296 с. – Зі змісту: [Заремба Є.Х.]. – С. 19, 187, 
189. 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 96 (162). 2020 
 
 
 

130 

О.В. ЛУКАВЕЦЬКИЙ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЯКІВ СТЕПАНОВИЧ ВАЛІГУРА 
    До 100-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Марс. 1° Овна. Сфера реалізації. Велика енергія, 
 але нелагідний характер. У всіх нещастях життя людина тверда і не опускає рук.  

Прояв нових форм і перспектив свідомості. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Яків Степанович Валігура народився 21 

березня 1920 р. в с. Бірків Литинського району 
Вінницької області. У 1928 р. пішов у школу. У  
1936 р. після закінчення 8 класу поступив у 
Вінницьку фельдшерсько-акушерську школу, яку 
закінчив у 1939 р. і по спецнабору достроково 
мобілізований на військову службу та зарахований в 
кадри прикордонних військ. У 1939 р. почав 
працювати старшим лікпомом 24 прикордонного 
загону Київського округу (м. Могилів-Подільськ). В 
1939 р. по січень 1946 р. служив на офіцерських 
посадах в якості військового фельдшера. Брав 
участь у фінській кампанії (Мурманський округ, 
Карельський фронт) у Великій вітчизняній війні 
(1941–1945). Демобілізований у січні 1946 р. в 

званні капітана медслужби. Нагороджений медалями СРСР. У вересні 1945 р. вступив на 
медичний факультет Львівського медичного інституту. За час навчання в медінституті 
проявив здібності до наукової роботи. Працював у гуртку кафедри факультетської хірургії. 
У 1948 р. вперше виступив з науковою студентською доповіддю. В 1950 р. завідувач 
кафедри проф. Г.Г. Караванов дав позитивну характеристику Я.С. Валігурі. 

У 1950–1952 рр. Я.С. Валігура – клінічний ординатор кафедри факультетської 
хірургії ЛДМІ, з вересня 1952 р. – асистент кафедри факультетської хірургії ЛДМІ. 

У 1954 р. Я.С. Валігура захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Аутопластический способ операции бедренных грыж».На посаді асистента кафедри він 
працював до травня 1957 р. і перевівся на посаду в.о. доцента кафедри факультетської 
хірургії. З жовтня 1957 р. по 10 лютого 1958 р. Я.С. Валігура пройшов в Державному 
центральному інституті удосконалення лікарів індивідуальне удосконалення із торакальної 
хірургії. В травні 1958 р. Я.С. Валігура став доцентом кафедри, з вересня 1958 р. по лютий 
1961 р. перебував у тривалому відрядженні: працював головним хірургом і завідувачем 
хірургічного відділення Радянського госпіталю Червоного Хреста в Ефіопії. Після 
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повернення з Адис-Абеби Я.С. Валігура у 1961 р. був обраний деканом факультету 
удосконалення лікарів. На цій посаді він пропрацював до 1964 р. У 1964–1965 рр. працював 
на посаді старшого наукового співробітника в зв’язку із завершенням докторської 
дисертації. У 1966 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Хронические 
сдавливающие перикардиты и их хирургическое лечение», а 1967 р. отримав диплом 
доктора медичних наук. 

17 червня 1967 р. обраний професором кафедри факультетської хірургії ЛДМІ. 29 
березня 1968 р. зарахований на посаду заступника декана лікувального факультету. 15 
листопада 1968 р. затверджений на посаді декана лікувального факультету. 5 вересня 1973 
р. затверджений на посаді завідувача кафедри факультетської хірургії педіатричного, 
стоматологічного і санітарно-гігієнічного факультетів. 

До 1976 р. Я.С. Валігура підготував 4 кандидатів наук. У 1978 р. отримав почесне 
звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР». У 1980 р. обраний членом- 
кореспондентом Товариства хірургів ПНР. У 1985–1991 рр. працював професором кафедри 
хірургічних хвороб №1 ЛДМІ. 

Від 31 грудня 1991 р. проф. Я.С. Валігура вийшов на пенсію. 
Я.С. Валігура був автором близько 150 наукових робіт, в т.ч. 2 монографій. Наукові 

дослідження присвячені методам хірургічного лікування стегнових гриж, стискаючих 
перикардитів, питанням парентерального харчування хірургічних хворих, діагностиці та 
лікуванню гострого панкреатиту. 

Помер 23 травня 1997 р. на 78 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

ІВАН ТЕОДОСОВИЧ ШЕВЧЕНКО 
    До 115-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає Сонце. 2° Овна. Сфера реалізації. Суперечки, тривожність, любов до порядку, 
заздрість. Зарозумілість, багато ворогів. Радість відкриття життя. 

З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 
 

Іван Теодосович Шевченко народився в с. Но-
вий Стародуб (тепер Кіровоградської області) 22 
березня 1905 р. в селянській родині. У 1917 р. І. 
Шевченко поступив у Херсонське військово-
фельдшерське училище, після реформування якого в 
квітні 1920 p. став добровольцем 14-ої Південної Армії 
і брав участь в боях за Голу Пристань. Як непов-
нолітній був демобілізований, після чого у 1920 р. 
поступив і в 1923 р. закінчив школу лікарських 
помічників, працював «лікпомом» і завідував аптекою 
в с. Бешево Донецької області. У 1925 р. поступив у 
Харківський медичний інститут, який закінчив з 
відзнакою у 1930 р. і спеціалізувався з хірургії. Був 
мобілізований на військову службу в Житомирський 
гарнізонний госпіталь, де прослужив 1 рік. Далі була 
робота хірургом в Харківській міській лікарні, 
одночасно займав адміністративну посаду. У 1931–

1934 рр. працював хірургом і головним лікарем управління санаторіями і будинками 
відпочинку УРСР. 

У 1934–1938 рр. працював завідувачем хірургічного відділення Слободського медичного 
комбінату м. Києва. В 1937 р. був прийнятий в аспірантуру Московського нейрохірургічного 
інституту, але через 1 рік повернувся до Києва і поступив в аспірантуру на кафедру хірургії, 
якою завідував проф. О.П. Кримов (1872–1954). Саме в цей час І.Т. Шевченко вирішив 
займатися найважливішою частиною хірургії – онкологією. 

У 1938–1941 рр. І.Т. Шевченко був начальником медично-санітарної служби Південно-
Західної залізниці, завідувачем онкологічного відділення Центральної дорожньої лікарні. У 
1940 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «О предраковых состояниях». У цьому ж 
році І.Т. Шевченко був обраний доцентом кафедри хірургії Київського інституту удосконалення 
лікарів (КІУЛ). 

22 червня 1941 р. І.Т. Шевченко пішов добровольцем на фронт, де воював на різних 
фронтах: Південно-Західному, Воронезькому, Сталінградському, III і І Українському до 17 
вересня 1945 р. З червня 1941 р. по червень 1943 р. І.Т Шевченко був ведучим хірургом, а 
також лікарем І рангу у фронтових евакогоспіталях №604, №3302. У 1942 р. він був поранений 
в груди та ногу, а у квітні 1945 р. у нього діагностували відкриту форму туберкульозу. 
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У вересні 1945 р. І.Т. Шевченко у званні підполковника медичної служби був 
демобілізований з армії як інвалід II групи. В 1945–1971 рр. І.Т. Шевченко очолював Київський 
науково-дослідний рентгено-радіологічний і онкологічний інститут МОЗ УРСР. У 1946–1952 
рр. працював доцентом кафедри онкології КІУЛ. 

У 1950 р. захистив докторську дисертацію на тему «Рак пищевода и предшествующие 
заболевания». У 1951 р. йому присвоєно вчене звання професора. 

У 1952–1959 рр. та 1971–1975 рр. І.Т. Шевченко працював завідувачем кафедри 
онкології КІУЛ. В 1976–1983 рр. був консультантом Облліксануправління МОЗ УРСР. 

Іван Теодосович був автором понад 300 наукових робіт, в т. ч. 16 монографій, 
присвячених проблемам профілактики, діагностики і лікування злоякісних пухлин.   

Великий внесок І.Т. Шевченка в розвиток вчення про передпухлинні захворювання, про 
мінливість та фазність злоякісного росту. І.Т. Шевченко розпрацював техніку резекції прямої 
кишки із збереженням сфінктеру, метод арефлюксного 
анастомозу при резекції шлунку, науково обгрунтував 
передопераційне опромінення при раку легень, шлунку, 
кишківника, м’яких тканин. Запропонував варіанти 
комплексної і комбінованої терапії пухлин людини, а 
також схеми реабілітації онкологічних хворих. 

У 1956–1970 рр. І.Т. Шевченко очолював 
Республіканське науково-практичне товариство онкологів, 
а в 1956–1976 рр. – Київське товариство онкологів, був 
головою трьох з’їздів онкологів УРСР, Іван Теодосович 
брав участь в роботі VI-X Міжнародних протиракових 
конгресів та багатьох інших Міжнародних форумів. Був 
членом редколегії журналу «Клінічна хірургія», членом 
редакційної ради журналів «Вопросы онкологии», 
«Медицинская радиология», «Врачебное дело». 

Упродовж 9 скликань І.Т. Шевченко обирався 
депутатом Київської міської ради народних депутатів 
трудящих. Він нагороджений орденами і медалями СРСР. 

7 липня 1993 р. на 89 році життя вчений помер. 
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Л.В. КУЛИК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ МІШАЛОВ – ВИЗНАЧНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОХІРУРГ 
    До 65-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Сатурн. 6° Овна. Сфера реалізації. Значущість, влада, вплив. Успіх у 
більшості заходів. Блискуча кар’єра. Первинне зусилля в напрямку індивідуальної 

самосвідомості. Первісний неконтрольований інтерес в різних напрямках. Великий 
внутрішній неспокій. Емоційне бажання конкретного та стабільного існування як 

особистості. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Володимир Григорович Мішалов народився 26 

березня 1955 р. в м. Шпола Черкаської області. Після 
закінчення СШ мріяв поступити у військове училище, але 
в останній момент раптово (?!) подав документи у 
Київський медичний інститут. Під час навчання в 
медінституті відвідував усі студентські наукові гуртки, 
мріяв працювати або на кафедрі анатомії, або на кафедрі 
фізіології. Але в момент вибору лікарської професії 
вирішив обрати шлях хірургії. Сам Володимир 
Григорович вважає, що йому завжди везло на добрих 
вчителів. Одним із перших вчителів, який вплинув на 
вибір майбутньої професії був Юрій Миколайович 
Мохнюк (1924-2004). Коли підійшов час інтернатури, 
Володимир Григорович попросився на кафедру Ю.М. 
Мохнюка, де вперше побачив операції на серці. У 1978 р. 
В.Г. Мішалов закінчив медичний інститут і почав 
працювати лікарем-хірургом клінічної лікарні №23. В 

загальній хірургії В.Г. Мішалов пропрацював 3 роки. 23 нічних чергувань в клініці за місяць, 
куди поступало по 30-50 хворих, половина з яких потребувала хірургічної допомоги. «Операцій 
було багато, це давало можливість постійно вчитися», – розповів в інтерв’ю хірург. Доля 
посміхнулася Володимиру Григоровичу: він познайомився з унікальним хірургом Олександром 
Олексійовичем Шалімовим, який запропонував йому роботу в Інституті. У 1982 р. В.Г. 
Мішалов перейшов працювати в Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії 
МОЗ УРСР (нині – Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова). У 
1984 р. В.Г. Мішалов захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментально-клінічне 
вивчення атравматичного мікрохірургічного шовного матеріалу «металотравм». Інститут 
клінічної та експериментальної хірургії був не лише етапом в плані хірургічної майстерності, 
але тут відбулося і формування майбутнього вченого: молодший науковий співробітник, у  
1986 р. – старший науковий співробітник, хірург вищої кваліфікаційної категорії; від 1987 р. – 
завідувач відділення серцево-судинної хірургії і тромбоемболії легеневої артерії. У 1997 р. В.Г. 
Мішалов захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування ішемічної хвороби 
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серця в сполученні з атеросклеротичним ураженням інших 
судинних басейнів». У 1998 р. ректор НМУ імені О.О. 
Богомольця запросив В.Г. Мішалова на посаду завідувача 
новоствореної кафедри госпітальної хірургії з курсом 
грудної та судинної хірургії (від 2008 р. – кафедра хірургії 
№ 4). 

У 2000-2006 рр. В.Г. Мішалов працював прорек-
тором з лікувальної роботи НМУ ім. О.О. Богомольця. У 
2000 р. він став лауреатом Державної премії України в 
галузі науки і техніки, Заслуженим лікарем України. У 
2001 р. – отримав звання професора. 

Професор В.Г. Мішалов – науковий керівник 
міського центру хірургії на базі ОКЛ м. Києва. Щорічно 
власноруч виконує понад 400 оперативних втручань на 
органах грудної та черевної порожнини, на судинах. 

Відома громадська діяльність професора. В.Г. 
Мішалов є членом апробаційної ради «Загальні питання 
хірургії», членом ЦМК з хірургічних дисциплін при НМУ, 

членом вченої ради НМУ, медичного факультету №3, спеціалізованої Вченої ради із захисту 
докторських дисертацій при ІССХ АМН України та НМАПО ім. П.Л. Шупика. 

Професор Мішалов В.Г. являється членом редколегії 7 медичних журналів, шеф-
редактором журналів «Серце і судини», «Хірургія України» та «Хірургія дитячого віку», також 
Мішалов В.Г. є Президентом Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, 
Президентом асоціації хірургів-гепатологів України, Членом Європейської асоціації хірургів, 
Членом правління Європейської асоціації судинних хірургів. 

Мішалов В.Г. є автором 16 монографій, більше 100 винаходів, 465 наукових статей. За 
його редакцією вийшла збірка «Лекції з госпітальної хірургії» у 3 томах, методичні розробки до 
практичних занять з хірургії для студентів 4, 5 та 6 курсів. За редакцією професора Мішалова 
В.Г. спільно з професорами Березницьким Я.С. і Захарашем М.П. було видано підручник 
«Хірургія» у 3 томах, котрий затверджено МОЗ України як підручник для студентів вищих 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації і отримав Державну премію в галузі науки і 
техніки. Під керівництвом Мішалова В.Г. захищено 20 кандидатських і 4 докторські дисертації, 
в теперішній час готується ще 3 докторські дисертації та 12 кандидатських робіт. 

Зичимо шановному Лікарю «Многая і Благая Літа» 
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З.О. СЛУЖИНСЬКА, О.А. ГРУШИНСЬКА 
 

ДО СТОРІЧЧЯ ПОДВИГУ ЛІКАРЯ ІВАНА РИЖІЯ 
З щоденних записів санітарного лікаря УГА Івана Рижія 

 
В час Першої світової війни мобілізований до австрійської армії, три роки був на фронті 

санітарним чотарем, дістав кілька нагород. 1917 р. переведений до військового шпиталю. З 
польського полону втік до східної Галичини. В УГА опікувався хворими на тиф.  Доктор Іван Рижій 

служив у Австрійській армії 36 місяців, як санітарний чотар, відзначений золотим хрестом 
заслуги, старшинським хрестом з лавровим вінком від Червоного Хреста. 

 
До когорти українських лікарів емігрантів належав 

санітарний лікар Іван Рижій (26 вересня 1892 р. – 16 лютого 
1972 р.). Народився у с. Чеперові (Львівщина). Середню освіту 
здобув в Українській Академічній Гімназії у Львові. 1913 р. 
вступив на медичний факультет Львівського університету. 
Член медичної громади. 1914 р. мобілізований до австрійської 
армії як санітарний чотар. 1917 р. продовжив навчання, 
працював у військовому шпиталі. Після участі в 
Листопадовому зриві заарештований поляками і переселений 
до табору полонених в Домб’є під Краковом. Втік до Східної 
Галичини і в рядах Української Галицької Армії у складі групи 
генерала Кравка у 1920 р. потрапив до Чехії. В Празькому 
університеті закінчив медицину у 1923 році. В Галичині 
нострифікував диплом у Львівському університеті, працював 
лікарем у Бібрці, де з приходом більшовиків організував відділ 
охорони здоров’я. На запрошення проф. Мар’яна Панчишина 
перейшов до Львівського обласного відділу охорони здоров’я на 

посаду інспектора. Займався вишколом санітарів та дезінфекторів в час німецької окупації. 
Наприкінці Другої світової війни переїхав до Німеччини, а після приходу американських військ 
працював у таборах переміщених осіб в Бремені, Дельменгорті, Ольденбурз. 1950 р. емігрував з 
родиною у США, де був президентом у лікарні Св. Франца на Бронксі, потім три роки в 
шпиталі Стейт Айленд. В 1954–1961 рр. – лікар у штаті Огайо. Був членом УЛТ та УЛТПА, 
учасником політичної ради УККА. На пенсії в Нью-Йорку писав спогади про перебування в УГА. 
Останні роки жив у Клівленді, де працював його син Орест Рижій. Помер 16 лютого 1972 р. на 
80 році життя, похований в Клівленді. 
 

Після одужання сотника, доктора Лопатинського*, зимою я перейшов до найближчої 
команди ІІ корпусу, який 1919 р. в грудні перебував у Тульчині. Щоб з’ясувати критичний 
харчовий стан, нав’язав зв'язок з доктором Лопатинським. Після цілоденної подорожі підводою 
наші обличчя закостеніли від колючого вітру і грудневого морозу. Другого дня добрався до 
Тульчина. Тому що не застав станційного коменданта чотара М. Гірняка, заночував у поручика 
Євгена Колянковського. 
___________ 

* Під час Першої світової війни був лікарем у війську, потім на Наддніпрянщині. Автор спогадів не подає 
імені, яке відшукали в Лікарському збірнику. Нова серія. Том II. – 1994. – С. 130. – Ярослав Лопатинський (19 
серпня 1871, Долина – 12 січня 1936, Львів). 
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Чотар М. Гірняк вручив мені наказ полковника А. Вольфа негайно влаштувати лікарню 
для хворих військових частин, які переходили через Тульчин, де на центральній оболоні стояли 
порожні забарвлені в червоний колір касарні, покинуті російськими військами. З допомогою 
станційного коменданта, що прислав робочу силу з цивільного населення (чоловіків і жінок). 
Ще того самого вечора (Іван Рижій – ред.) поселив хворих стрільців і старшин. Вони лежали на 
свіжонапханих соломою сінниках на залізних ліжках (що в цей період було невиданою 
вигодою!). Дві великі кімнати повністю заповнилися хворими на висипний тиф. Серед 
прибулих був вістун К. Курманович, студент академічної гімназії у Львові (син отця 
Курмановича) пароха села Запитів і братанок генерала В. Курмановича). 

Коли вже я (Іван Рижій) виїхав з Тульчина, тоді захворів на тиф і помер О.І. Яворський в 
Тульчині. 

Продовжуємо запис з щоденника др. Івана Рижія. Від лютого до травня на висипний 
тиф хворіло багато лікарів і смертність серед лікарів була дуже висока. За цей період захворіло 
34 лікарі, 14 з них померло. 

Загальні втрати лікарів і медиків УГА зафіксовані такими цифрами, з 64 лікарів померло 
13, з 121 медиків – 9, два медики загинули від куль: медик-міліціонер В. Шкодюк у Львові і 
медик-чотар І. Пушкар, санітар хорунжий Людовік Танкевич помер внаслідок крововиливу в 
Винниках під час облоги Львова. 6 студентів-медиків  померло від висипного тифу (серед них 4 
санітарні поручники; 2 санітари чотарі). Серед лікарів було 8 сотників: санітарний шеф Г.А., 
ад’ютант санітарного шефа УГА, санітарні шефи І, ІІ корпусу і ІІ Бригади, 2 коменданти 
польових лічниць, І командир окружної лічниці; 2 отамани лікарі – санітарний шеф округи і 
комендант епідемічної лікарні, один підполковник, комендант запасної лічниці і 2 поручники 
лікарі, санітарний шеф бригади і комендант польової лікарні І Корпусу та окружний лікар 
Галича.  

Це незвичайна подія в історії воєн, коли лікарі на найвищих щаблях влади вмирали від 
пошесних недуг”. 

 
Лікарня в Бершаді 
В січні 1920 року вручено мені наказ полковника А. Вольфа вирушити в товаристві 

сотника А. Олексяка до Бершади і приготовити там лікарню для частин ІІ Корпусу, що мають 
перейти туди для реорганізації. Дорога була утяжлива, бо розмерзлася вдень, а була вночі 
замерзлою. 

Під лікарню для пошесних недуг в Бершаді я вибрав двоповерховий будинок російської 
гімназії (для інфекційних недуг), а так звану земську лікарню призначав для внутрішніх і 
хірургічних недуг, де розміщали старшин. При земській лікарні був ще один домик 
призначений для інфекційних та пошесних хворих. Ліжок в гімназії ніде не можна було дістати, 
їх імпровізували цивільні рубачі і столярі, що прислав сотник Л. Кекіш, стаційний комендант 
Бершаді. Цвяхи, солому та міхи для сінників доставила стаційна команда. 

У партеровому входовому приміщенні, що служило гімназії як заля, встановлено 
рухомий дезинфектор, для відвошивлення уніформ, були ванни і душ.  Вбрання кожного 
хворого дезинсековано, а хворих помили і постригли продовж одного тижня. Завдяки співпраці 
сотника Л. Кекіша двоповерховий будинок гімназії перетворено на провізоричну інфекційну 
лічницю. Залі заставлені ліжками, в головах яких були температурні листки. 

Були неприємності. Родичі гімназистів та учителі протестували проти реквізиції будинку 
гімназії під лічницію. Головний лікар др. Сафронов протестував, що цивільне населення 
позбавлене в Бердаші єдиної лічниці. Він примирився тоді, коли в його розпорядження віддали 
операційну залю і дві кімнати, та запрошено разом з другим лікарем і фельдшером, як 
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допомогових лікарів ІІ корпусу в Бершаді. На підставі складеної угоди вони щоденно, до обіду, 
обстежували критично хворих стрільців і старшин. Всі діставали відповідну платню. Полковник 
А. Вольф візитував лікарню і пильно оглядав імпровізовані з дрючків ліжка, наголовні 
діагностично-терапевтичні листки і колишню австрійську рухому дезинфекторну камеру. Я 
виконував обов’язки бригадного лікаря і завідував цією лікарнею, чотар  В. Здебський був 
харчовим старшиною. 

Інфекційний, як і земський, відділи вскорі були заповнені стрільцями і старшинами. 
Відчутним був брак санітарно-вишколеного персоналу. Мусіли працювати і вдень і вночі. 

Між 5 і 8 лютим 1920 р. вночі викликав мене до шпиталю рахунковий урядовець лікарні, 
старшина десятник (єврей) і заявив, про довірочний усний наказ «приготовити шпиталь і всіх 
здатних до транспорту, хворих для негайного від’їзду». Про годину сповістять. Кілька днів тихо 
шептали, що проводять переговори з Румунією стосовно дозволу переходу через Дністер. 
Важко описати той стан розпуки тяжкохворих і нездатних до транспорту вояків, коли  бачили, 
що сильнішим від них санітари видають однострої, і вони одягаються. 

Хоч ніхто, крім з персоналу, з хворих не знав причини, чому їх одягають, то кожний, що 
був цієї ночі притомний, бажав, щоб і йому дали однострій, що й санітари робили. Після двох 
годин (дванадцята ночі) цей наказ відмінили, але жертвами були чотири стрільці, які померли 
внаслідок нервового потрясіння. Були це єдині смертні випадки в шпиталі Бершади. На 
приватних квартирах в Бершаді та околицях померли від тифу сотник Ів. Начайло і поручик А. 
Клим (поховані в Бершадах). 

В кінці лютого 1920 р. на запустних вечорницях, організованих місцевими українцями, 
міліціонер місцевого ревкому застрелив під час забави свідомого активного українського діяча 
з Балаківки (Ободівки). 

Велике обурення серед стрільців і старшин викликав ворожий виступ політкома Я. 
Струхманчука під час концерту в честь Тараса Шевченка, влаштованого частинами УГА в 
Бершаді 9 березня 1920 року, коли поручник Б. Марака співав «Гетьмани-Гетьмани» із «Свята в 
Чегерині», що перервало концерт. 

В березні 1920 року чотар УСС С.Лісовець привіз до земської лікарні сотника артилерії 
В.Зарицького, вдягненого в російську шинелю. При обстеженні виявили високу температуру і 
кілька слаборожевих плям на череві величиною як зерно проса. Початковий діагноз був – тиф. 
Але наступного дня ранком показалися міхурі на обличчі. Сотника перевели в ізольований 
малий домик інфекційного відділу – це була справжня чорна віспа. Незважаючи на 
повідомлення санітарного управління Червоної армії жодної сироватки для щеплення проти 
віспи ми не дістали, хоч би для тих, які були в контакті з хворим. На превелике чудо ніхто ані в 
шпиталі, ані у військовій частині не захворів, а сам хворий видужав. Його доглядала сестра 
милосердя, яка перед тим працювала в земській лікарні. Вона з великою посвятою і вдень, і 
вночі була біля нього. 

1920 року в кінці березня бригада ІІ корпусу відійшла на фронт в район Чуднова. 
Лікарня в Бершаді була переповнена тяжкохворими на висипний тиф, тому я залишився 
завідувати лікарнею до часу виздоровлення всіх хворих. Ця лікарня пережила на два з 
половиною місяці довше існування своєї армії.  

Шпиталь в Берштаді був єдиною військовою частиною в місті. Після відходу бригади 
ночі були неспокійні, траплялися грабежі в приватних будинках, які місцеве населення 
називало «нальотами». Чотар М. Кисілевський після видужання перейшов на приватне 
помешкання. Там він пережив такий «нальот» грабіжників. Стрілянина під хатою його 
господаря тривала цілу ніч. На щастя, нікого не поранено. 
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Уривки „Щоденника” санітарного лікаря Івана Рижія упорядкувала Зиновія 
Служинська, яка щиро дякує за листа від сина, доктора Ореста Рижія з Клівленда, а також 
за передані ним світлини для Наукового товариства Шевченка. „Батько Іван Рижій завжди 
пишався тим, що в липні 1920 року в Бершаді, коли проголосили примусову реєстрацію 
старшин з Галичини в Совревком і ЧК, він не послухав наказу, бо, як санітарний лікар, що мав 
під опікою ранених і хворих, не залишив їх на „призволяще”, а провів реорганізацію вже 
одужаних і тільки після цього покинув їх. Реорганізація дала можливість стрільцям уникнути 
реєстрації, що переважно закінчувалася арештом, або розстрілом. Гордився тим, що виповнив 
свій обов’язок лікаря і зберіг життя стрільцям навіть тоді, коли шпитальне добро вже 
розкрадали і грабували. Його хворі бійці мали опіку до повного виздоровлення.” 

 

                                     
 

Для тих, хто боровся за незалежність України 
Президія української Народної ради 08.03.1953 р. 
через Президента УНР в екзилі нагородила 
санітарного поручика доктора Івана Рижія 
медаллю «Воєнний хрест», ч. 484, наданий 
Президентом УНР 7 листопада 1966 р., грамота 
долучена (фотокопія). 

Пропам’ятний хрест «За Україну», затверджений 
1967 р. Головною Радою злучених Ветеранських 
організацій Америки: «50-та річниця 
новонародження Української держави» – 
вручений доктору Івану Рижію. 
 

Український Конгресовий комітет нагородив доктора Івана Рижія відзнакою УККА, як 
члена політичної ради Українських лікарів товариства Північної Америки в Нью-Йорку, яку 
очолював доктор Іван Рижій в 60-х роках. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
 

Хроніка березня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 березня 200 років від дня народження Рудольфа Бухгейма, німецького фармаколога. 

Закінчив медико-хірургічну академію в Дрездені, продовжив навчання в Лейпцігському 
університеті. У 1847–1867 рр. – професор фармакології, дієтетики й історії медицини 
Дерптського університету, а від 1867 р. – професор Гісенського університету. Заснував в Дерпті 
першу в світі лабораторію експериментальної фармакології. Був автором популярного 
посібника з фармакології. Запропонував класифікацію лікарських засобів, побудованих на 
основі їхніх фармакологічних властивостей. Помер вчений 25 грудня 1879 р. на 60 році життя. 

1 березня 110 років від дня народження Арчера Джона Портера Мартина, англійського 
біохіміка і фізико-хіміка. У 1932 р. закінчив Кембриджський університет. Працював там же. Від 
1938 р. працював в Дослідній асоціації вовняної промисловості в Лідсі. У 1941 р. разом із 
К.Л.М. Сінгом сконструював протипоточний екстракційний апарат для розподілу амінокислот. 
У 1941 р. вчені розробили новий метод – розподільну хроматографію на папері, яка 
застосовується з аналітичною метою. У 1946–1948 рр. вчений займався виділенням і очисткою 
пеніциліну. У 1952 р. разом з А. Джеймсом розпрацював методи колонкової та капілярної 
газорідинної хроматографії. Від 1948 р. – в Державній медичній дослідній раді. У 1952–1956 рр. 
– керівник відділу фізичної хімії в Національному інституті медичних досліджень. В 1956– 
1958 рр. – консультант з хімії. В 1959–1970 рр. – директор дослідних лабораторій промкомпанії 
в Ебботсбарі, одночасно в 1964–1974 рр. викладав в Ейндховенському технологічному 
інституті, в 1974–1979 рр. – в університеті Хьюстона. Основні роботи присвячені створенню 
методів виділення і розділення біологічно важливих сполук. У 1952 р. разом з Р.Л.М. Сінгом 
отримав Нобелівську премію з хімії. Помер 28 липня 2002 р. на 93 році життя. 

3 березня 170 років від дня народження Зденко Ханса Скраупа, австрійського хіміка-
органіка. Народився у Празі. Навчався в Німецькій вищій технічній школі в Празі. Працював на 
порцеляновому заводі близько Карлсбада, на Монетному дворі у Відні та Віденському 
університеті. Від 1886 р. – професор Вищої технічної школи в Граці, від 1887 р. – професор 
університету в Граці, від 1896 р. – член Віденської АН. Основні роботи присвячені вивченню 
будови і синтезу алкалоїдів групи хініну. У 1880 р. відкрив реакцію утворення хіноліну та його 
похідних нагріванням первинних ароматичних амінів з гліцерином та сірчаної кислоти. 
Встановив будову алкалоїду цинхоніла (1883). Досліджував вуглеводи і білки, зокрема, 
целюлозу. Помер 10 вересня 1910 р. на 61 році життя. 

3 березня 115 років від дня народження Антона Васильовича Аблова, радянського 
хіміка-неорганіка. У 1928 р. закінчив Ясський університет. До 1940 р. працював там же. В 1940, 
1944–1946 рр. працював у Кишинівському сільськогосподарському інституті. В 1946–1978 рр. 
працював у Кишинівському університеті, одночасно працював в Інституті хімії АН Молд РСР 
(1959–1961), а в 1965–1975 рр. – директор інституту. Від 1945 р. – професор, від 1961 р. – 
академік АН МолдРСP. В 1961–1964 рр. – академік-секретар Відділення природничих та 
технічних наук АН МолдРСР. Основна галузь дослідження – координаційна хімія. Синтезував 
та вивчив (1946–1960) низку комплексних сполук перехідних металів, переважно кобальту та 
нікелю з діоксимінами. Синтезував біологічно активні комплексні сполуки кобальту. Автор 
першої в СРСР монографії з хімічних зв’язків у комплексах. Помер 18 травня 1978 р. на 74 р. 
життя. 
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4 березня 185 років від дня народження Джона Джексона, англійського невропатолога. В 
1860 р. отримав ступінь доктора медицини. Працював у лондонських лікарнях St. Bartholomew 
hospital та London hospital. Отримав визнання дякуючи роботам про локалізацію рухових 
центрів кори, про функції мозочка. Особливе визнання в неврології отримали роботи про 
класифікацію і підпорядкованість мозкових центрів. У 1864 р. першим показав значення 
офтальмоскопії для діагностики захворювань ЦНС. З іменем Джексона в історії невропатології 
пов’язані фокальні моторні зрушення – епілепсія Джексона (1872). Помер 7 жовтня 1911 р. на 
77 році життя. 

5 березня 190 років від дня народження Етьєна Жюля Марея, французького фізіолога. 
Від 1867 р. – професор Колеж де Франс, від 1879 р. – член Паризької АН, від 1902 р. – 
іноземний член-кореспондент Петербурзької АН. Наукові дослідження присвячені вивченню 
кровообігу та рухової активності людини і тварин. Найбільш відомі розроблені вченим методи 
автоматичної реєстрації дихання (капсули Марея), руху, кров’яного тиску, пульсу, що 
дозволило оперувати цифровими показниками. Вперше сфотографував фази діяльності серця, а 
також встановив залежність кров’яного тиску від частоти серцевих скорочень. Вивчав вплив 
отрут на нерви та м’язи. Помер 15 травня 1904 р. на 75 році життя. 

8 березня 155 років від дня народження Миколи Павловича Кравкова, російського 
фармаколога. У 1888 р. закінчив Петербурзький університет, а в 1892 р. Петербурзьку 
військово-медичну академію. Працював в лабораторіях І.М. Сеченова і В.В. Пашутіна. У 1899–
1924 рр. – професор і завідувач кафедри фармакології ВМА. Основні наукові роботи присвячені 
вивченню дії лікарських речовин на організм тварин і людини, залежності фармакологічного 
ефекту від дози та концентрації препарату. Впровадив у фармакологію метод експерименту на 
ізольованих органах в нормі і патології (1902). Першим запропонував внутрішньовенний наркоз 
гедоналом. Розпрацював вчення про фазову дію лікарських речовин. Засновник радянської 
фармакології. Створив велику школу фармакологів. У 1920 р. обраний членом- кореспондентом 
РАН. Помер 24 квітня 1924 р. на 60 році життя. Посмертно в 1926 р. отримав премію ім. В.І. 
Леніна.  

9 березня 175 років від дня народження Вільгельма Пфеффера, німецького фізіолога 
рослин і ботаніка. У 1965 р. закінчив Геттінгенський університет. Професор ботаніки 
Боннського (від 1873), Тюбінгенського (від 1878), Лейпцигського (від 1887) університетів. 
Наукові роботи присвячені фізіології рослин. У 1877 р. вивчав осмотичні явища в рослинних 
клітинах, що обумовлюють поглинання води і мінеральні речовини. Ці дослідження заклали 
основу мембранної теорії клітинної проникності. За допомогою сконструйованого осмометра 
показав залежність осмотичного тиску від концентрації розчину, температури і розміру 
молекул. Досліджував асиміляційний процес в різних ділянках спектру, перетворення 
поживних речовин, фізіологію подразливості і механіку руху листків та квітів. Помилково 
вважав, що між кількістю поглиненої енергії листком і кількістю розкладеної ним вуглекислоти 
немає прямого зв’язку. Був автором підручника «Фізіологія рослин» (Т. 1–2, 1881). Був членом 
Паризької АН (від 1897). Помер 31 січня 1920 р. проживши майже 75 років. 

13 березня 300 років від дня народження Шарля Бонне, швейцарського природознавства 
і філософа. Наукові роботи в галузі біології присвячені опису членистоногих, поліпів, черв’яків. 
Спостерігав процес регенерації у черв’яків, гідр, морських зірок, слимаків, раків. Описав 
випадки ненормальної регенерації. Першим висунув думку, що регенерація є однією з форм 
пристосування деяких видів тварин до несприятливих впливів зовнішнього середовища. Помер 
20 жовтня 1793 р. на 74 році життя. 
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15 березня 240 років від дня народження Йоганна Вольфгана Деберейнера, німецького 
хіміка. Від 1810 р. професор Йєнського університету. Дослідження присвячені проблемам 
класифікації елементів, вивченню платинових металів, каталізу. Знайшов, що подрібнена 
платина (платинова чернь) здатна викликати хімічні реакції, причому сама не міняється. У  
1821 р. спостерігав окиснення винного спирту в оцтову кислоту. Ці праці, поряд з 
дослідженням Г. Деві заклали основу каталітичної хімії з використанням платини. Помер 24 
березня 1849 р., проживши 69 років і 9 днів. 

15 березня 160 років від дня народження Володимира Аароновича Хавкіна, 
російського мікробіолога та епідеміолога. У 1883 р. закінчив медичний факультет 
Новоросійського університету (Одеса). Учень І.І. Мечнікова, в якого працював на Одеській 
пастерівській станції та в Пастерівському інституті в Парижі, де в 1892 р. створив і випробував 
на собі першу в світі –вбиту протихолерну вакцину. Тому, коли уряд Великої Британії 
звернувся в Пастерівський інститут за допомогою в боротьбі з холерою в Індії, керівництво 
інституту відрядило В.А. Хавкіна. В Індії вакцину було широко застосовано і врятовано десятки 
тисяч людей. За створення протихолерної вакцини та її практичне застосування В.А. Хавкін був 
удостоєний премії Паризької АН. У 1896 р. вчений створив і знову випробував на собі убиту 
протичумну вакцину. Застосування її в Індії знизило смертність від бубонної чуми і в 15 разів. 
Боротьбі з холерою та чумою В.А. Хавкін присвятив 20 років свого життя. Він створив 
Бомбейський бактеріологічний інституту, який у 1825 р. був названий іменем Хавкіна. Помер 
26 жовтня 1930 р. на 71 році життя. 

15 березня 110 років від дня народження Сатара Меджидовича Асадова, азер-
байджанського гельмінтолога. У 1939 р. закінчив Азербайджанський університет. Від 1940 р. 
працював в Інституті зоології АН АзРСР. Від 1953 р. – директор, від 1960 р. – завідувач 
лабораторії екологічної паразитології. В 1968 р. обраний академіком загальної паразитології, 
географічної та екологічної гельмінтології. Один з перших в СРСР вивчив закономірності 
розповсюдження гельмінтів (природну і локальну вогнищевість, специфічність гельмінтів до 
господаря та стійкість господарів до гельмінтів). Помер 11 лютого 1974 р. на 64 році життя. 

15 березня 100 років від дня народження Едварда Доннела Томаса, американського 
лікаря. Навчався в Техаському університеті; у 1946 р. закінчив медичну школу. Від 1955 р. – 
професор коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету, від 1963 р. – професор 
медичної школи-університету Вашингтона в Сіетлі. У 1956 р. провів першу успішну операцію 
пересадки кісткового мозку людині, яка хворіла лейкозом. Згодом розробляв способи 
забезпечення тривалого приживання кісткового мозку, які були пов’язані із прискіпливим 
добором тканин донора і реципієнта. У 1969 р. Е.Д. Томас здійснив трансплантацію кісткового 
мозку людини, що не була ідентичним близнюком пацієнта. У 1990 р. Е.Д. Томас разом з 
Джозефом Е. Маррі отримав Нобелівську премію «за відкриття пов’язані із 
трансплантацією органів і клітин для лікування хвороб». Крім Нобелівської премії Е.Д. 
Томас був удостоєний великої кількості наукових нагород та почесних звань. Помер 20 жовтня 
2012 р. на 93 році життя. 

19 березня 275 років від дня народження Йоганна Петера Франка, німецького лікаря, 
вченого. Медичну освіту здобув у Гейдельберзькому і Страсбурзькому університетах. Викладав 
в університетах Німеччини (Геттінген), Італії (Павія), Австрії (Відень). Зацікавився факторами, 
що викликають хворобу. Упродовж 40 років (1779–1819) працював над темою причин хвороби і 
створив фундаментальну працю «Система загальної медичної поліції-». Йому належить 
знаменитий вислів: «Медична поліція – це наука про профілактику, знання, якої ставить своїм 
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завданням охороняти людину...». З ім’ям Франка пов’язано створення патологоанатомічного 
музею та прозектурного обов’язкового підрозділу лікарні. У 1804 р. Й.П. Франк був 
запрошений у Росію, спочатку у Вільнюський університет, а згодом – як ректор Санкт-
Петербурзької медико- хірургічної академії, де провів низку реформ і організував першу в Росії 
(1806) клініку. Помер 24 квітня 1821 р. на 77 році життя. 

19 березня 105 років від дня народження Нормана Горовіца, американського генетика. 
У 1936 р. закінчив Піттсбурзький університет. В 1939 р. закінчив Каліфорнійський техноло-
гічний інститут в Пасадені. У 1940–1942 рр. працював у цьому інституті, в 1942–1946 рр. – в 
Стенфордському університеті, в 1947–1977 рр. знову працював у Каліфорнійському інституті 
(від 1953 р. – на посаді професора). Основні наукові роботи присвячені біохімічній генетиці. 
Вивчав механізми еволюційної біохімії, генної регуляції синтезу ферментів, шляхи синтезу 
амінокислот і ДНК в живій клітині. Займався проблемами космічної біології, розпрацював 
проблему існування життя на інших планетах. Був членом НАН США, Американської академії 
мистецтв і наук. Помер 1 червня 2005 р. в Пасадені. 

20 березня 285 років від дня народження Торнберна Улафа Бергмана, шведського 
хіміка і мінералога. У 1758 р. закінчив Упсальський університет (доктор філософії). Працював 
там же (від 1767 р. – професор). Основні дослідження присвячені неорганічній аналітичній хімії 
і мінералогії. Розпрацював у 1774 р. разом з К.А. Шееле, Ю.Г. Гаком спосіб отримання фосфору 
із попелу рогів та кісток тварин. У 1782 р. розпрацював класифікацію мінералів за їх хімічним 
складом. Помер 8 липня 1784 р. на 50 році життя. 

26 березня 115 років від дня народження Карла Шульца, німецького інтерніста. У  
1929 р. закінчив медичний факультет університету Мюнхена. У 1929–1939 рр. працював у 
шпиталях Мюнхена, Відня. Парижа, Женеви, Берліна. У 1939–1941 рр. – лікар діючої армії, в 
1941–1944 рр. – організатор і директор медико-природничих фахових курсів у Львові, керівник 
кафедри і клініки внутрішніх хвороб. У 1945–1946 рр. – інтерніст госпіталів м. Гавсбург, Гос-
ляр (Німеччина). У 1939 р. обраний доцентом, у 1943 р. – професор. Помер 17 вересня 1966 р. 
на 62 році життя.  

29 березня 180 років від дня народження Карла Августовича Арнштейна, російського 
гістолога. У 1864 р. закінчив Дерптський університет. До 1867 р. стажувався з гістології та 
анатомії в Німеччині. Від 1869 р. працював у Казанському університеті. В 1872–1903 рр. – 
завідувач кафедри гістології. Наукові роботи присвячені гістології нервової системи, зокрема, 
периферичної нервової системи. Удосконалив методику виявлення нервових елементів за 
допомогою метиленової сині та йоду. Поклав початок розвитку нейрогістології в Росії. Помер у 
1919 р. на 79 році життя. 

31 березня 160 років від дня народження Ісидора Траубе, німецького фізико-хіміка. У 
1882 р. закінчив Берлінський університет. У 1883 р. працював в Гейдельберзькому університеті, 
в 1884–1886 рр. – в Боннському університеті; у 1886–1890 рр. – у Ганноверському університеті; 
від 1890 р. – у Вищій технічній школі в Берліні. Від 1900 р. – професор. В 1934 р. покинув 
Німеччину і почав працювати в Едінбурзькому університеті. Основні роботи присвячені 
вивченню поверхневих явищ, зокрема, поверхневого натягу, колоїдної хімії, теорії каталізу. 
Провів фізико-хімічні дослідження молока, сечі, шлункового соку, крові. Сконструював 
віскозиметр. Помер 27 жовтня 1943 р. на 84 році життя. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, С.В. МАТВІЄНКО,  
Б.Р. МАТВІЄНКО  

 
ПЕТРО БОРИСОВИЧ ГАННУШКІН 

До 145-річчя з дня народження 
 

Петро Борисович Ганнушкін (8 березня 1875 р. – 23 
лютого 1933 р., Москва) – відомий російський психіатр, 
учень Корсакова і Сербського, професор Московського 
університету, творець власної психіатричної школи. 

Він народився 8 березня (24 лютого за старим 
стилем) 1875 року в селі Новосьолки Пронського повіту 
Рязанської губернії в багатодітній родині земського лікаря. 
Його батько був чуйною, вимогливою і пунктуальною 
людиною. Із-за частих поїздок на виклики він мало бував зі 
своїми дітьми, але завжди дбав про них, знав їх запити і 
прагнення. Мати майбутнього вченого, уроджена 
Можарова, була родом із збіднілих дрібнопомісних дворян. 
Вона отримала домашнє виховання і освіту, знала 
французьку та німецьку мови, захоплювалася філософією, 
любила музику, поезію і живопис, була товариська і чуйна. 

Петро Борисович отримав початкову освіту у матері. 
Коли прийшов час вчитися в гімназії, родина переїхала в 
Рязань, де батько став працювати в 1-й чоловічій гімназії, 
куди в 9-річному віці поступає і його син. Навчався він на 
відмінно, завжди був товариський, чесний, схильний до 
іронії. Постійно відмовлявся брати участь в гуртках при 
гімназії, оскільки не любив сувору дисципліну. Однак він 

охоче взявся за видання домашнього журналу і був першим його редактором. Сестра 
майбутнього лікаря, Марія Борисівна, в своїх спогадах писала, що в гімназійні роки Ганнушкін 
нікому і ніколи не говорив, ким хотів би бути, але вже з 13 років став проявляти помітний 
інтерес до характеру людей та людської психіки. Цікаво, але в цьому ж віці він прочитав працю 
Сеченова «Рефлекси головного мозку», в якій автор зробив видатну для того часу спробу 
розкрити фізіологічні механізми психічної діяльності людини. 

Навчання в гімназії збіглося з реорганізацією психіатричної допомоги в Рязанської 
губернії земським психіатром Баженовим, який в 1885 році почав свою діяльність в 
психіатричному відділенні Рязанської губернської лікарні з демонстративного спалення 
гамівних сорочок. Через 3 роки під його керівництвом було завершено будівництво в селі 
Голенчіне психіатричної лікарні з електричним освітленням і паровим опаленням. Він вперше в 
Росії запровадив систему відкритих дверей (1885 р.) і психіатричний патронаж (1887 р.). 
Великого значення в одужанні душевнохворих Баженов надавав працетерапії, вважав працю 
ліками, що застосовуються «тільки щодо тих хворих і тільки в тих дозах, як вважатиме лікар». 

Гімназист Ганнушкін, володіючи допитливим і критичним розумом, не міг не звернути 
увагу на цю діяльність Баженова, завдяки якій в Рязанському земстві «божевільні були підняті 
до гідності хворих». У 1893 році він закінчив гімназію із золотою медаллю і вступив на 
медичний факультет Московського університету. Тут Петро Борисович з захопленням вивчав 
медичні науки. Найбільший вплив на нього справили Сєченов, Черінов, Кожевников і 
Корсаков. Ще гімназистом, як уже було сказано вище, Ганнушкін прочитав роботу Сєченова 
«Рефлекси головного мозку», а на другому курсі університету слухав лекції цього фізіолога. В 
подальшому студент слухав лекції професора Черінова, який очолював кафедру загальної 
терапії та діагностики і протягом 1862-1867 років вивчав нервові і психічні захворювання в 
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клініках Грізінгера, Фрідрайха і Тюрка, а в 1866-1867 роках читав курс лекцій по цих 
захворюваннях замість професора Матчерського. Після третього курсу Ганнушкін остаточно 
обрав своєю медичною спеціальністю психіатрію під впливом професорів Кожевникова і 
Корсакова. 

На четвертому курсі майбутній лікар займався на кафедрі нервових хвороб, якою 
керував Кожевников, що відіграє важливу роль у розвитку теоретичної та практичної 
неврології. На п'ятому курсі Ганнушкін став вивчати психіатрію у Корсакова, який здобув 
світову популярність завдяки своїй докторській дисертації «Про алкогольний параліч» (1887 р.), 
в якій, спираючись на етіологію і патогенез, виділив як самостійну хворобу поліневритичний 
психоз. 

Петро Борисович не тільки відвідував лекції і практичні заняття, а й виконував в клініці 
обов'язки молодшого та середнього медичного персоналу, проводив ночі біля ліжка хворих, 
знайомився на власні очі з системами морального впливу, необмеження, відкритих дверей, 
робочого і постільного режиму. 

У жовтні 1898 року Ганнушкін закінчив університет і, відмовившись від пропозиції 
зайняти місце штатного ординатора, оскільки на той час це було пов'язано з виконанням 
наглядацьких обов'язків, протягом 4 років перебував в ролі екстерна лікарні аж до 1902 року, 
коли зайняв місце позаштатного асистента психіатричної клініки Сербського. Ці роки він 
проводить в амбулаторній клініці, любов до якої він зберіг до останніх своїх днів, і пише ряд 
наукових робіт. 

Керувати удосконаленням молодого лікаря-екстерна по психіатрії Корсаков доручив 
своєму помічникові Суханову, який незабаром блискуче захистить докторську дисертацію 
«Матеріали до питання про чоткоподібний стан протоплазматичних нервових клітин мозкової 
кори». У тому ж році Суханов був затверджений у званні приват-доцента, він охоче допомагав 
молодим лікарям, заохочуючи їх словом і ділом. 

Суханов відрізнявся неабиякою спостережливістю і здатністю бачити пріоритети. Він 
опублікував 225 наукових робіт і понад 1000 рецензій, а також був одним із засновників 
чотирьох психіатричних журналів: «Журнал неврології і психіатрії імені С.С. Корсакова» 
(1901), «Сучасна психіатрія» (1907), «Питання психіатрії та неврології» (1912) і «Психіатрична 
газета» (1914). Його наукові інтереси охоплювали практично всі аспекти психіатрії. Важливе 
місце серед них займали питання прикордонної психіатрії, особливо психопатій і психогеній. 
Володіючи схильністю до синтезу, він помітив наукову і соціальну актуальність цієї проблеми і 
підказав її Ганнушкіну. Суханов був прихильником нозологічного напрямку в психіатрії та в 
числі перших російських психіатрів приєднався до вчення Е. Крепеліна. 

Особливо зріс вплив Суханова на Ганнушкіна після смерті Корсакова (1900 р.). У цей 
час Петро Борисович веде свої заняття переважно під керівництвом двох старших асистентів – 
Сербського і Суханова; з другим пише клініко-звітні роботи, а під керівництвом першого – 
дисертаційну роботу «Гостра параноя». Протягом 1901-1903 рр. Ганнушкін спільно із 
Сухановим опублікували 6 наукових робіт: «Прогресивний параліч за даними Московської 
психіатричної клініки» (1901), «До питання про значення м'язового валика у душевнохворих» 
(1901), «До вчення про нав'язливі ідеї» (1902), «До вчення про меланхолії» (1902), «До вчення 
про манії» (1902), «Про циркулярний психоз і циркулярний перебіг» (1903). Теми цих робіт 
були вибрані не випадково. Дослідники спеціально вивчали не змішані, а однорідні хворобливі 
форми, вважаючи, що це сприятиме кращому аналізу вже визнаних клінічних форм, виявленню 
нових і створенню їх уніфікованої класифікації. Вони виділили особливу конституцію 
нав'язливих ідей і вперше показали перехід в окремих випадках нав'язливих ідей в раннє 
(шизофренічне) слабоумство. Звернувши увагу на статеві аномалії при нав'язливих ідеях, вони 
відзначили, що непорядки в статевій сфері не відповідають тим, про які говорив З. Фрейд, і є не 
причиною, а лише супутнім симптомом. Суханов і Ганнушкін чітко розмежували циркулярний 
психоз і циркулярний перебіг органічних захворювань. 

У 1901 році в забороненій цензурою роботі «Хтивість, жорстокість і релігія», яка вперше 
була опублікована в листопадовому номері французького журналу «Медико-психологічні 
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аннали», Петро Борисович наголосив на близькості релігійного почуття і почуттів статевої 
любові та злоби. Він відзначив і переконливо показав, на прикладі російського царя Івана IV 
(Грозного), що люди релігійні і фанатичні вельми часто бувають жорстокими, а жорстокі – 
релігійними. Ганнушкін зміг на яскравих прикладах показати лицемірство релігійної моралі, 
бузувірство і розпусту служителів церкви і релігійних сект. Тому царська цензура не допустила 
публікацію цієї роботи в Росії. 

Тривалий час згадана стаття залишалася маловідомою. І лише через 60 років учень 
Ганнушкіна академік АМН СРСР О.В. Кербіков переклав її на російську мову і опублікував в 
1964 році у «Вибраних працях». Він, зокрема, писав: «Статтю писав молодий психіатр, який 
мав всього лише трирічний лікарський стаж... вона написана емоційно, як атеїстичний памфлет. 
Читаючи її, згадуєш Вольтера і Гольбаха. «Релігія не перешкоджає ні пороку, ні злочину», 
«Релігія уживається з антиальтруїзмом» - подібними висловлюваннями багата публікація. 
Потрібно було вивчити великий масив літератури з різних галузей науки і мистецтва 
(криміналістики, історії мистецтва, історії церкви, історії звичаїв, антропології), щоб удосталь 
забезпечити статтю конкретними фактами ... ». Цим Петро Борисович довів, що він досконало 
володіє історичним методом дослідження. У подальших роботах Ганнушкіна з історичного 
зв'язку витікали принципи перспективності, інтегральності, багатоплановості, суперечливості і 
детермінізму. 

У 1902 році за пропозицією Суханова, Сербського і Россолімо П. Ганнушкін був 
прийнятий в дійсні члени Московського товариства невропатологів і психіатрів. У цьому ж році 
його обрали асистентом психіатричної клініки, яку після смерті Корсакова очолив в 1903 році 
професор Сербський. Ганнушкін високо цінував Сербського як клініциста-педагога і схилявся 
перед ним за його передові філософські та політичні погляди. 

У 1905 році Петро Борисович відвідав півторамісячні курси удосконалення з психіатрії в 
клініці Крепеліна в Мюнхені. Після цього він остаточно став прихильником його вчення. У 
1908 і 1911 роках дослідник пройшов ці курси повторно. Саме тоді, в амбулаторній клініці, 
зародився його інтерес до малої психіатрії. 

Після захисту в 1904 році докторської дисертації «Гостра параноя» Петро Борисович 
працював приват-доцентом кафедри душевних хвороб Московського університету, де почав 
читати доцентський курс «Вчення про патологічні характери». У цей період він займається 
проблемами прикордонної та соціальної психіатрії, розвиває вчення про прикордонні стани і на 
основі його створює так звану «малу психіатрію». Вчений підкреслював, що «прикордонна 
смуга» між душевним здоров'ям і психічною хворобою насправді включає в себе ряд різних 
перехідних ступенів. Він відзначав, що притаманні практично майже всім людям окремі 
психопатичні риси проявляються у них тим чіткіше, чим чіткіше виражена їх індивідуальність, 
а також констатував, що прикордонні типи особистостей внесли великий вклад в розвиток 
науки, літератури і мистецтва. 

У дисертації Ганнушкін дав історичний нарис розвитку вчення про параною, почавши з 
опису досліджень В. Кіаруджі і Ж. Ескіроля, потім робіт Грізінгера, Мореля, Вестфаля і 
завершуючи спостереженнями Корсакова, Сербського, Крепеліна і Блейлера. Він зробив 
ґрунтовний розбір випадків гострої параної, описаних у літературі, і провів блискучий 
клінічний аналіз власних спостережень, що стало демонстрацією кращих рис школи Корсакова. 

В результаті спостережень вчений дійшов наступних висновків: 1) паранояльний 
синдром може протікати гостро або хронічно; 2) гостра параноя може бути симптоматичною 
або есенціальною; 3) симптоматична гостра параноя може бути епізодом в перебігу різних 
соматичних і психічних захворювань; 4) гостра параноя має таке ж право на самостійне 
існування, як манія, меланхолія чи гостра сплутаність свідомості; 5) гостра параноя 
відрізняється від хронічної головним чином перебігом; 6) в психіатричній практиці іноді 
надзвичайно важко встановити чітку відмінність між редукуючою гострою параноєю, 
хронічною параноєю і параноїдним недоумством. Це дослідження має важливе значення при 
вивченні загальної психопатології і в наш час. 
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У 1906 році Петро Борисович побував в Паризькій психіатричній лікарні святої Анни, де 
ознайомився з роботою клініки професора Маньяна. У клінічних поглядах і підходах 
Сербського і Маньяна він знайшов багато спільного – обидва вони віддавали перевагу 
синдромологічному напрямку в психіатрії. Ганнушкін зацікавився працями французького 
лікаря ще й тому, що той розробляв проблему прикордонної психіатрії. Необхідно підкреслити, 
що в останньому десятилітті XIX століття на психіатричну арену вийшов німецький психіатр Е. 
Крепелін, який активно виступав проти синдромологічного напрямку, котрий зайшов в глухий 
кут. Він розглядав психічну хворобу як закономірний біологічний процес, в якому важливе 
значення надавав її перебігу і особливо наслідку, ігноруючи при цьому багато симптомів, яким 
раніше приділяли увагу. Кінцевою метою вивчення хворого став прогноз. Проти виділення 
нозологічних одиниць по результату захворювання виступали багато психіатрів, в тому числі і 
Сербський. Причина офіційного невизнання вчення Крепеліна Сербським полягала в тому, що 
він дотримувався поглядів Корсакова, який розробляв нозологію з позицій етіології і 
патогенезу. Сербський доводив помилковість поглядів Крепеліна на наслідки психічних 
захворювань, відмічаючи також в них терапевтичний нігілізм. Формальна відмова від вчення 
Крепеліна стала своєрідним консерватизмом в психіатрії. 

Наступний етап психіатричної діяльності Ганнушкіна пов'язаний з Московською 
Олексіївською психіатричною лікарнею, де він працював в якості лікаря-ординатора з 1906 до 
1914 року, тобто до призову в армію в зв’язку з початком Першої світової війни. Практична 
робота в психіатричній лікарні мала для нього дуже велике значення. Тут закріпилися і 
розширилися зв'язки наукових інтересів лікаря з практикою психіатрії, розгорнулися його 
організаторські здібності, прокинувся інтерес до громадської діяльності. 

У роки реакції питання громадської психіатрії висунулися на передній план. У 1907 році 
Ганнушкін організовує видання «Сучасної психіатрії» – щомісячного журналу нового типу, в 
якому на противагу академічним виданням, відірваним від животрепетних питань 
повсякденного житті колективів психіатричних лікарень, саме цим питанням приділялася 
основна увага. Будучи відповідальним редактором журналу, Петро Борисович стає «центром 
тяжіння всієї ординаторській маси..., об'єднувачем різних угруповань громадськості, стратегом і 
тактиком їх при виступах». Прозоров в своїх спогадах писав: «Редакторська, секретарська 
робота, праця авторів, хронікерів і т.д. не оплачувалася. Редакція містилася і редакційні збори 
проводилися в квартирі Петра Борисовича, котрий був душею цієї справи, відповідальним 
редактором, секретарем редакції і коректором; він збирав матеріал, замовляв статті, вів велику 
переписку, встановлював необхідні для журналу зв'язки, вербував співробітників, був 
доповідачем від редакції на видавничих з'їздах... Громадські психіатри, які приїжджали в 
Москву, не могли не зайти хоча б на кілька хвилин на квартиру до Ганнушкіна, який тоді багато 
займався, читав ... був надзвичайно доступний для колег, що йшли до нього за порадою». 

У ці роки вчений стає впливовим членом правління Російського союзу психіатрів і 
невропатологів. У 1917 році після демобілізації і через хворобу, він повернувся в Олексіївську 
лікарню. Прозоров підкреслював: «Петро Борисович мав виняткову здатність зацікавити 
молодь, в науковій, навіть чорновий, роботі знаходити людей, підбирати співробітників». З 
1918 року Ганнушкін працював професором кафедри психіатрії Московського університету (з 
1930 року – 1-го Московського медичного інституту) і директором університетської 
психіатричної клініки (нині клініки імені Корсакова АМН РФ). Він розвивав вчення про 
психопатії і підкреслював соціальну значимість цього вчення, стверджував нерозривний зв'язок 
психіатрії з усіма сторонами суспільної життєдіяльності та комплексом соціальних і 
гуманітарних наук, розробляв клінічні критерії відмежування конституційних психопатій. 
Дослідник інтерпретував війну і революцію як «травматичну епідемію» всього населення, 
підкреслював наявність взаємовпливу психіки населення і соціального життя. 

Ганнушкін критикував Ч. Ломброзо за поняття «природженого злочинця», цікавився 
психоаналітичними ідеями і в експериментальному порядку використовував психоаналітичну 
терапію. Своє ставлення до психоаналізу він сформулював в роботі «Про психотерапію і 
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психоаналіз». Незважаючи на критичне ставлення до теорії Фрейда, вчений вважав, що при 
певних умовах психотерапевтичні методи можуть використовуватися в процесі лікування. 

У 1927 році Петро Борисович виділив епілептоїдний тип реакції, а в 1933 році розробив 
критерії і концепцію динаміки психопатій, котрі були названі на його честь. 

«Петро Борисович не любив багато писати, був дуже вимогливим до своїх робіт, але те, 
що він написав, представляє дійсну практичну цінність і відзначено талантом блискучого 
спостерігача-клініциста: опис психастенічного шизоїдного і епілептоїдного характерів дає не 
тільки величезне задоволення філігранністю опису, але і практичне розуміння цих характерів, 
при цьому не треба забувати, що він перший в психіатричній літературі ще в 1912 році 
заговорив про шизоїдні реакції. Спостережливості Петра Борисовича допомагали і його 
величезна ерудиція, поєднана з умінням швидко виділяти у кожного з нових авторів найцінніше 
для клініки. Кожна нова думка ним реєструвалася, він акуратно збирав потрібний йому 
клінічний матеріал. Його лекції і розбори хворих демонстрували кожен раз, що весь досвід 
попередніх років, вся література ретельно ним розібрані і систематизовані. Ми, найближчі його 
товариші по службі, шкодуючи про те, що, Петро Борисович так мало пише, нерідко з 
жартівливою заздрістю дивилися на його стіл-контору, в якому зберігалися записи і матеріали 
професора» (Т.І. Юдін). Частина цих рукописів була опублікована в «Вибраних працях» П.Б. 
Ганнушкіна (1964), підготовлених до видання його учнями Кербіковим і Галач’яном. Петром 
Борисовичем видано 3 монографії, 19 статей, 9 передмов до монографій і збірників і близько 
100 рецензій. 

При цьому, Ганнушкін вирізнявся особливою скромністю з його постійним відчуттям 
невпевненості в собі і нелюбов'ю до всяких публічних виступів – на психіатричних з'їздах або 
наукових конференціях, чи у пресі. Лише в тісному колі співробітників клініки, на клінічних 
конференціях і розборах хворих, або на лекціях студентам-медикам розкривався блиск 
особистості вченого як тонкого клініциста-натураліста, ворога всього спекулятивного, пихатого 
і показного. 

Жоден із соратників і учнів Корсакова не мав стільки учнів, не згуртував такої школи, як 
Ганнушкін. Її пройшли три покоління психіатрів. Багато з соратників і учнів вченого в 
подальшому очолили НДІ, ряд кафедр психіатрії медичних інститутів і клінік науково-
дослідних інститутів психіатрії в Москві, Ленінграді, Харкові, Києві, Кишиневі, Ташкенті, 
Воронежі, Ярославлі та інших містах. Внесок наукової школи Ганнушкіна в розвиток психіатрії 
вивчений ще недостатньо і заслуговує самостійного, глибокого і всебічного дослідження. 

Свою класичну працю «Клініка психопатій, їх статика, динаміка, систематика» Петро 
Борисович завершував в той час, коли здоров'я його стало швидко погіршуватися. Поряд з 
прогресуючою серцевою недостатністю і вираженим ожирінням у нього була виявлена пухлина 
в черевній порожнині. Після довгих вагань, коли вже розвинулася непрохідність кишечника, 
Ганнушкін погодився на операцію. Його оперували видатні хірурги Мартинов і Розанов, їм 
допомагав відомий терапевт Плетньов. 23 лютого 1933 року вчений помер. Він встиг прочитати 
і підписати до друку коректуру своєї монографії. Книга вийшла в світ, коли її автора вже не 
було в живих. 

* * * 
Ганнушкін, учень Суханова, Корсакова і Сербського, перший обраний після революції 

професор кафедри психіатрії Московського університету, став не тільки творцем концепції 
малої психіатрії, але і главою московської психіатричної школи. Він присвятив основну увагу 
розвитку конституційного напрямку в психіатрії. Застосування динамічного принципу до 
прикордонної психіатрії дозволило йому створити вчення про психопатії не як про застиглі 
типи аномалій характеру, а як про рухомі особистісні утворення, що змінюються під впливом 
факторів зовнішнього середовища. Клініка психопатій і особливо форм їх динаміки, розроблені 
дослідником, багато в чому визначили уявлення психіатрів про прикордонну психіатрію. 

Набагато менш відома роль Ганнушкіна в розвитку соціальної психіатрії до революції і в 
ті роки, коли він керував психіатричною клінікою на Дівочому полі (1918-1933). У зв'язку з цим 
необхідно підкреслити, що незважаючи на досягнуті успіхи межі прикордонної або малої 
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психіатрії дотепер чітко не окреслені. Про це, зокрема, свідчать висловлювання вченого, роль 
якого в створенні малої психіатрії важко переоцінити. П.М. Зінов'єв писав: «Незадовго до 
смерті Ганнушкіна мені довелося мати з ним кілька розмов з приводу задуманого ним 
керівництва по малої психіатрії. Наші бесіди були присвячені головним чином питанню, який 
матеріал підлягає викладу в цьому керівництві. Ганнушкін вважав, що в основному доведеться 
говорити про ті ж нозологічні форми, які трактуються і в великій психіатрії і тому критерій для 
відбору матеріалу треба буде взяти не якісний, а кількісний. Вчений наполягав на тому, щоб за 
основу була взята виключно ознака малої інтенсивності. На його думку, предметом викладу в 
задуманій книзі треба було зробити тільки легкі, мало виражені форми без яскравих 
психотичних симптомів. Він говорив про зміни психіки при гарячкових захворюваннях, стани 
психічної слабкості після інфекцій і травм, циклотимічні депресії, легкі форми психогенних 
реакцій, астенічний чи іпохондричний типи розвитку особистості». Наведене висловлювання 
показує, що Ганнушкін розглядав «малу» психіатрію набагато ширше, ніж це робиться зараз. 
Його розуміння меж «малої» психіатрії залежало, можливо, і від корінних відмінностей, що 
існують в наданні лікувальної допомоги даному контингенту хворих, у порівнянні з 
контингентом хворих, що відносяться до «великої» психіатрії, і від сформованої на той час 
профілактичної спрямованості медицини і психіатрії зокрема. Адже зовсім не випадково саме 
Ганнушкіну належать такі слова, які цілком належать до хворих з прикордонними 
психіатричними станами. «Ми – наше покоління – не обмежується психіатричними лікарнями, 
ми йдемо в реальне життя, в школу, в казарму, на фабрику, в тюрму, шукаємо там не 
божевільних, яких потрібно помістити в лікарню, а напівнормальних людей, прикордонні типи, 
проміжні ступені. Прикордонна психіатрія, мала психіатрія ... – ось гасло нашого часу, ось 
місце для нашої діяльності в найближчому майбутньому». Дуже коротко і точно цю роль 
визначив Л.М. Розенштейн в статті, написаній на смерть Ганнушкіна і названій «П.Б. 
Ганнушкін як психіатр епохи». Ставши керівником однієї з провідних в ті роки в СРСР кафедри 
психіатрії, дослідник не порвав з соціальною психіатрією і таким чином опинився главою 
клініки, яка до революції була центром для земських психіатрів, а при ньому стала центром 
соціальних психіатрів. Визначаючи обсяг психіатрії як медичної дисципліни і широке коло 
завдань психіатрії в ті роки, Петро Борисович ставив питання про необхідність «готувати 
матеріал для майбутньої будівлі соціальної психіатрії». Однак він не тільки намічає конкретні 
організаційні завдання соціальної психіатрії (облік хворих і статистика, будівництво лікарень і 
диспансерів, розробка законодавства, вирішення питань права на піклування і забезпечення, 
осудності, дієздатності, працездатності, примусових заходів медичного характеру, опіки, 
розірвання шлюбу і т.д.), але і чітко формулює основну методичну задачу соціальних 
психіатрів: поєднання методів індивідуально-клінічного аналізу з методами соціологічного 
дослідження та узагальнення. 

Праці Ганнушкіна і його послідовників склали цілу епоху в розробці проблеми 
психопатій. Саме йому вдалося дати найбільш чітке визначення психопатій, що включає: 1) 
природжені патологічні особливості; 2) той факт, що патологічні особливості відображаються 
на всьому душевному житті, «накладають владний відбиток на весь душевний склад, тоді як 
наявність лише окремих рис не дає права визнати їх носія психопатом»; 3) особливості, 
внаслідок яких їх носії знаходяться на кордоні психічного здоров'я і хвороби. 

У «Клініці психопатій ...» ним відмежовані два типи патологічного розвитку – 
конституційний і ситуаційний. При останньому розвиток виразно починається від травми, і на 
початку його завжди можна відзначити певний якісний зсув, після якого нерідко 
встановлюється більш-менш стаціонарна картина. Ганнушкін писав: «У статиці психопатій 
мається на увазі фактичний зміст предмета, а в динаміці – головним чином типи, закони, 
формули розвитку психопатій». Динаміка психопатій – це, можна сказати, душа останньої 
роботи науковця. Безумовно, особливо важливе значення мало впровадження поняття динаміки 
психопатій, що розуміється як вікова, і як така, що має своїм клінічним виразом ті прояви 
власне клінічної динаміки, як ясперсівські реакції, декомпенсації, фази розвитку. Саме 
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вивчення типів, законів, формул розвитку психопатій – така програма подальшого розвитку 
вчення про динаміку психопатій. 

Необхідно відзначити, що не все в «Клініці психопатій...» витримало перевірку часом. 
Наприклад, не повністю виправдала себе класифікація психопатій, представлена в цій книзі. 
Вже при публікації не отримало визнання запозичене автором у Крепеліна і включене в 
класифікацію поняття так званих «антисоціальних психопатів». Викликало подив приєднання 
до груп психопатичних осіб такого чужорідного для них елементу, як «група конституційно 
дурних». Потрібно, однак, мати на увазі, що «Клініка психопатій...» присвячена не тільки 
психопатичним особистостям – психопатам у власному, вузькому сенсі слова, але, як писав сам 
автор, книга – це «виклад великої глави конституційних психічних захворювань». З 
урахуванням цього зауваження стає зрозумілим і інше, що не вкладається в рамки звичних 
уявлень, наприклад, включення в книгу опису циркулярного психозу. 

Разом з цим, Ганнушкін підкреслював, що психопатії – «непрогредієнтний стан, на 
противагу хворобливим процесам, що призводять до недоумства». Але в той же час він пише, 
що в групу конституційних входять і циркулярний психоз, параноя, істерія, «психопатичні 
особистості», ненормальні психічні реакції, статеві збочення і т.д. 

У 1933 році Науково-дослідним інститутом нейропсихіатричної профілактики 
Наркомату охорони здоров'я була заснована щорічна премія імені П.Б. Ганнушкіна за роботи по 
найкращому догляду за психічно хворими, науковому обстеженню та лікуванню окремих форм 
психічних захворювань, а також зразкову роботу установ по зниженню нервово-психічної 
захворюваності, працевлаштуванню хворих та масовій психогігієнічній просвіті. У 1936 році 
ім'я вченого було присвоєно Московської психіатричної лікарні №4, в якій був створений його 
меморіальний музей. Ім'я П.Б. Ганнушкіна свого часу носив Науково-дослідний 
нейропсихіатричний інститут. 

Дослідник помер дуже рано – у віці всього 57 років. Лікар, вчений, педагог, громадський 
діяч Петро Борисович Ганнушкін стверджував: «... робота і все життя психіатра постійно 
пов'язана самим інтимним чином з громадським, соціальної життям ... робота лікаря-психіатра є 
в той же час повсякчасна, постійна робота громадського діяча». Це було його кредо і він був 
йому вірним усе своє життя. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО, С.В. МАТВІЄНКО,  
Б.Р. МАТВІЄНКО  

 
ВІЛЬЯМ РІЧАРД ГОВЕРС 

До 175-річчя з дня народження 
 

Сер Вільям Річард Говерс (1845–1915 рр.) 
належав до найвпливовіших європейських 
неврологів кінця 19-го століття. Його 2-томний 
“Підручник хвороб нервової системи”, 
опублікований у 1886 році, представляв 
найрізноманітніші неврологічні патології і 
підкреслював важливість клінічного 
спостереження як підґрунтя діагнозу (особливо за 
відсутності параклінічних засобів верифікації). 

Він народився 20 березня 1845 року у 
невеликому селищі Генкі біля Лондона у родині 
чоботаря. Батько помер, коли Вільяму було лише 
11 років. Майбутній вчений відвідував місцеву 
приватну школу, і хоча мало відомо про його 
успішність, одержав адекватні знання 
французької, німецької та латинської мов, а також 
ботаніки. Крім того, він навчився непогано 
малювати. Ці навики згодом стали дуже 
корисними у майбутній кар’єрі. 

Говерс кинув школу у віці 15 років і пішов 
учитися до місцевого лікаря, протягом 3 років 

ведучи ретельні записи своєї діяльності і фіксуючи всі значущі деталі. Так, наприклад, 8 червня 
1863 року так описав свій день: встав о 5 годині ранку; до о пів на 8 — заняття математикою, 
вивчення латини і німецької мови, далі — написання рецептів під контролем лікаря й 
опрацювання літератури з ботаніки та хімії; після обіду — відвідування пацієнтів разом із 
доктором-вчителем, після того — вивчення філософії; після вечері — шахи і трохи джину. 

У 1863 році Говерс разом із матір’ю переїхав до Лондона і вступив до Лондонського 
університету. Ми мало знаємо про його студентські роки, водночас точно відомо, що його 
академічна успішність була першокласною — золоті медалі з ботаніки, фізіології, анатомії та 
медицини, срібні — з патанатомії, практичної фізіології та гістології. У 1870 році він отримав 
медичний диплом із відзнакою (золотою медаллю). Говерс вразив своїх викладачів, зокрема 
президента Королівської лікарської колегії сера Вільяма Дженнера, котрий взяв його за 
особистого секретаря та асистента, та сера Рассела Рейнольдса — засновника нового 
Національного шпиталю Квін-Сквер для лікування паралічів та епілепсії. 

Саме там майбутній корифей британської неврології у віці 25 років почав працювати 
лікарем. Через 2 роки він став почесним асистент-лікарем у цьому шпиталі. Тоді вчений багато 
писав, одним із найвизначніших його досягнень стало відкриття у 1874 році посттравматичної 
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епілепсії. Також Говерс одним із перших почав застосовувати в неврології офтальмоскоп, 
власноручно розробив пристрій для визначення вмісту гемоглобіну в біологічних рідинах, 
якого лише в наступному столітті модифікував Голдейн. 1879 рік був особливо успішним для 
дослідника, оскільки він опублікував 4 фундаментальні статті з різних аспектів неврології — 
епілепсії, псевдогіпертрофічного паралічу, патології спинного мозку і медичної офтальмоскопії. 
Ці праці різнилися від трактатів його сучасників, оскільки були позбавлені філософських 
розмірковувань і компіляцій та написані на основі лише власного клінічного досвіду. Згодом 
Говерс зазначив: “Загалом є помилкою публікувати одиничні клінічні випадки. Найкращий 
підхід — їх представлення після ретельного порівняння з іншими хворими. Ніщо не є так 
важливим, як поява нових припущень”. Ключем до хороших діагностичних навиків ученого 
були постійні нотатки, а зокрема знання стенографії. 

У статті про спинний мозок дослідник уперше використав термін “колінний рефлекс”. 
Хоча згаданий феномен був відомий і до нього, саме Говерс вказав на важливу роль 
перкусійного молотка для його викликання, а також на важливу роль цього феномену в 
діагностиці раннього нейросифілісу. Важливим є й той факт, що спочатку перкусійний молоток 
розробили для дослідження грудної клітки. 

У 1887 році вчений консультував пацієнта — військового офіцера, котрий нещодавно 
повернувся з Індії і скаржився на прогресуючу слабкість у ногах. Було встановлено ймовірний 
діагноз спинномозкової пухлини, до роботи було залучено колегу Говерса — відомого 
англійського нейрохірурга Віктора Хорслі, який і видалив новотвір. Гістологічно виявили 
фіброміксому, прикріплену до 4-го грудного спинномозкового нерва. Хворий повністю одужав, 
це стало першим у світі випадком нейрохірургічного лікування пухлини спинного мозку. 

В 1886 році дослідник опублікував перший том свого відомого “Підручника хвороб 
нервової системи”, через 2 роки вийшов другий том. Це була настільки всестороння праця, що в 
лікарні Квін-Сквер стало традицією перед описом якогось нового неврологічного феномену 
(симптому, синдрому або хвороби) ретельно аналізувати названу книгу, перш ніж робити 
остаточні висновки. 

Протягом 1889 року Говерс читав курс лекцій для Лондонського медичного товариства. 
Його тема — “Сифіліс і нервова система”. Слід пам’ятати, що до 1913 року не було відомо про 
можливість персистування спірохет у головному мозку при прогресуючому паралічі, а до 1926 
— про можливість ураження ними спинного мозку при спинній сухотці (tabes dorsalis). На 
початку 20-го століття на цю венерологічну хворобу страждало 13% населення, і не лише з 
соціально незахищених прошарків. Так, наприклад, на сифіліс (зокрема, його церебральний 
варіант) хворів батько Вінстона Черчілля лорд Рендольф Черчілль. Говерс був першим лікарем, 
що встановив спірохетозну етіологію спинної сухотки. 

Будучи першокласним діагностом, вчений часто ігнорував стан власного здоров’я. Так, у 
віці близько 30-ти років у нього відзначали те, що нині можна було б назвати рецидивуючим 
апендицитом, у 1894 році він переніс затяжний епізод ішіасу.  

Цікавий факт, що ще в університеті дослідник добре освоїв методику стенографії і в 1894 
році став засновником і першим президентом Товариства медичних стенографістів. Він 
заохочував студентів вивчати цей спосіб фіксування інформації і виступав навіть за включення 
його до програми вищої медичної освіти. Лише після Першої світової війни стенографія набула 
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масового поширення, але стала елементом більшою мірою секретарської, а не лікарської 
роботи. 

Протягом останніх років свого життя Говерс багато писав, займався викладацькою 
діяльністю, особливою сферою його інтересів стала епілепсія. Помер він у 1915 році, маючи 
близько 70-ти років, від генералізованого атеросклерозу. 

Вільям Говерс посів у неврології дуже важливе місце. На відміну від багатьох своїх 
колег із професури, він надзвичайно багато часу проводив у клініці, ретельно обстежував 
пацієнтів, шукаючи все нові й нові симптоми захворювань. Деякі його висловлювання, сказані 
мимохідь, варто зацитувати. 

“Діагноз визначається балансом доказів. Ми мусимо взяти ймовірність як нашу 
директиву й після цього діяти, водночас із нею [ймовірністю] слід працювати так, ніби ми вже в 
усьому впевнені. Коли лікар коливається між двома судженнями, його роздуми безплідні”. 

“Пацієнти часто і цілком виправдано вважають, що всі симптоми мають причину і явні 
ознаки захворювання мають явну етіологію”. 

“Ретельно аналізуйте сумнівні причини розладу. Культивуйте звичку наново дивитися на 
хронічного пацієнта”. 

“Певні симптоми є дуже частими при конкретній хворобі, їх наявність хворобу 
підтверджує, водночас їх відсутність захворювання не виключає. Ігнорування цього правила є 
найпоширенішим джерелом лікарських помилок”. 

“Вирішальне вагання в остаточному встановленні діагнозу — це ліпше, ніж діагностичне 
рішення, прийняте із ваганням”. 

Говерс був видатним викладачем, через що мав багато проблем. Клініка, де він 
працював, завжди була повна лікарів-відвідувачів з інших лікарень і навіть країн, і часто вчений 
мав проводити збір анамнезу чи фізикальне обстеження пацієнта перед великою і часто 
критичною аудиторією, з якою потім дискутував про клінічну картину, диференціальну 
діагностику, прогноз і лікування. Його лекції були блискучі й настільки добре приготовані, що 
після прочитання їх відразу публікували. Подібно до багатьох лікарів того часу, дослідник 
вважав, що жінкам не місце в медицині. 

Його тривала творча кооперація була особливо плідна з провідним британським 
неврологом Х’юлінгсом Джексоном, котрий заохотив Говерса досліджувати епілепсію. 
Внаслідок цього його внесок у цю ділянку неврології є доволі значний, а в 1907 році вчений 
опублікував свою відому працю “Прикордоння епілепсії”, присвячену різним станам зміненої 
свідомості (непритомності, запамороченню, мігрені, парасомніям та ін.). 

Протягом свого життя дослідник дуже цікавився ботанікою, мав велику колекцію 
власноруч зібраних гербаріїв, водночас не залишив у цій ділянці значних наукових відкриттів, 
хоча й був автором монографії про мохи. Він багато малював, часто самостійно ілюстрував свої 
публікації і навіть виставив свої твори в Королівській академії мистецтв. 

Сучасники описували Говерса як холодну, відсторонену, інколи досить нетолерантну 
людину. Його біограф МакДональд Крічлі описував вченого як особистість, у якої під 
зовнішнім фасадом крилася велика доброта до тих, кого він добре знав, — переважно до його 
дітей і родичів. 

Дослідник не досяг високого визнання у медичному світі, не домагався його і не прагнув 
одержати посаду в Колегії лікарів, водночас серед свого покоління неврологів Говерса можна 
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вважати одним із найплодовитіших. Кількість його публікацій, не включених до підручників, 
сягає понад 350 за період 1872–1910 рр. Аналізуючи бібліографію праць, доходиш висновку, що 
в неврології практично немає ділянки, якою би він не цікавився. Загалом Говерс цілком 
відповідає ідеалізованій концепції клініциста, котрий поєднує ретельний збір анамнезу і 
ґрунтовне обстеження пацієнта за відсутності тих переваг, котрі дають теперішньому неврологу 
сучасні параклінічні обстеження. 
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ВІЛЬГЕЛЬМ КОНРАД РЕНТГЕН 
До 175-річчя від дня народження 

 
Характеристика за датою народження 

Впливає планета Юпітер. 7° Овна. Сфера невинуватості. Устремління, надії, багатство. 
Неочікувана втрата матеріального стану. Можливі нещастя на воді, повнота життя, 

духовне побратимство. 
З нумерологічного гороскопу Юрія Грабаря 

 
Вільгельм Конрад Рентген народився 27 

березня 1845 р. в Леннепе (біля Ремшейду) в 
прусській сім’ї торговця текстильними товарами 
Фрідріха Конрада Рентгена і Шарлоти Констанци 
(Фровейн) Рентген. В 1848 р. сім’я переїхала в 
Апельдорн (Голландія), де пройшло дитинство 
Вільгельма.  

В. К. Рентген в 1862 р. поступив в 
Утрехтську технічну школу, але був відрахований 
за те, що не виказав свого товариша, який 
намалював карикатуру на викладача. Не маючи 
офіційного свідоцтва, не міг поступити у вищий 
навчальний заклад, але як вільний слухач прослухав 
декілька курсів в Утрехтському університеті. 

У 1865 р. був зарахований студентом 
Федерального технологічного інституту в Цюріху. 
В 1868 р. отримав диплом. Август Кундт, видатний 
німецький фізик, звернув увагу на блискучі 

здібності молодого Рентгена і порадив йому серйозно вивчати фізику. Через рік В. К. Рентген 
захистив докторську дисертацію в Цюріхському університеті і став першим асистентом в 
лабораторії.  

Отримавши кафедру фізики у Вюрцбурзькому університеті, А. Кундт взяв з собою і 
свого асистента. В 1872 р. В. К. Рентген разом з А. Кундтом перейшов у Страсбурзький 
університет і в 1874 р. почав свою викладацьку діяльність в якості лектора з фізики. Через рік  
В. К. Рентген став повним професором фізики Сільськогосподарської академії в Гогенхеймі, а в 
1876 р. повернувся в Страсбург для читання курсу теоретичної фізики.  

Експериментальні дослідження в Страсбурзі стосувалися різних областей фізики, таких 
як теплопровідність металів і електромагнітне обертання площини поляризації світла в газах. В 
1879 р. вчений був призначений професором фізики Гессенського університету, в якому він 
залишався до 1888 р. В тому ж році вчений повернувся у Вюрцбурзький університет в якості 
професора фізики і директора Фізичного інституту, де продовжив вести експериментальні 
дослідження. 
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У 1894 р. В. К. Рентген був обраний ректором інституту і приступив до 
експериментальних досліджень електричного розряду в скляних вакуумних трубках. 

Англійський фізик Вільям Крукс за допомогою вдосконаленого вакуумного насоса досяг 
великого розрідження і встановив, що стінки скляної трубки флуоресцують зеленуватим 
світлом. В. Крукс показав, що промені випускає негативний електрод і що промені складаються 
з якоїсь субстанції та несуть негативний електричний заряд. В. Крукс в 1878 р. висловив 
гіпотезу, що флуоресценцію викликають промені, коли вдаряються в скляні стінки. Оскільки 
негативний електрод називається катодом, то ці промені отримали назву катодних. Німецький 
фізик Філіпп фон Ленард показав, що катодні промені можуть проходити крізь віконце в трубці, 
затягнуте алюмінієвою фольгою, та іонізувати повітря в безпосередній близькості біля віконця. 

В. К. Рентген повторив деякі експерименти. 
Одного разу (це трапилося 8 листопада 1895 р. 
вчений затемнив кімнату, загорнув трубку Крукса 
щільним непрозорим чорним папером і здивовано 
побачив на екрані, покритому ціаноплатинітом барію, 
смугу флуоресценції. Виключивши можливі причини 
помилок, він встановив, що флуоресценція з’являлася 
кожного разу, коли вчений включав трубку і що 
екран флуоресцирував навіть на відстані двох метрів, 
що значно переважало можливості короткодіючих 
катодних променів. 

Наступні 7 тижнів вчений проводив 
дослідження явища, яке він назвав Х-променями. Він 
встановив, що ікс-промені можуть проникати у всі 
предмети на різну глибину, що залежить від товщини 
предмета і щільності речовини. Вчений звернув 
увагу, що кістки його руки «відкидали» на екран 
темнішу тінь, ніж м’які тканини руки. Ці промені 
викликали потемніння фотопластинок в тих місцях, 
де ікс-промені потрапляли на фотоемульсію. Таким чином В. К. Рентген став першим у світі 
радіологом.  

Перше повідомлення В. К. Рентгена про його дослідження було вручене голові 
Вюрцбурзького фізико-медичного товариства і складалося з 17 тез. На початку січня 1896 р. з 
друку вийшла брошура В. К. Рентгена, а згодом був зроблений її переклад на англійську, 
французьку, італійську, російську мови. 23 січня 1896 р. відбулася доповідь В. К. Рентгена в 
товаристві. В березні 1896 р. В. К. Рентген надрукував ще 4 тези, а в березні 1897 р. 
опублікував 11 тез, присвячених Х-променям. 

В 1899 р. після закриття кафедри фізики в Лейпцизькому університеті, В. К. Рентген став 
професором фізики і директором Фізичного інституту при Мюнхенському університеті.  

У 1901 р. В. К. Рентген отримав першу Нобелівську премію з фізики «за відкриття 
променів, що носять його ім’я». Коли уряд Німеччини під час Першої світової війни 
звернувся до населення з проханням допомогти державі грошима і цінностями, Вільгельм 
Рентген віддав усі свої заощадження, включаючи Нобелівську премію. 
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Вчений був удостоєний багатьох нагород, в т. ч. медалі Румфорда Лондонського 
королівського товариства, золотої медалі Барнарда за видатні заслуги перед наукою 
Колумбійського університету, був почесним членом і членом-кореспондентом наукових 
товариств багатьох країн. 

Хоч В. К. Рентген був задоволений тим, що його відкриття має велике значення для 
медицини, він ніколи не роздумував ні про патент, ні про фінансову винагороду.  

В 1872 р. вчений одружився з Анною Бертою Людвіг, яку він зустрів у Цюріху. 
Подружжя не мало дітей, вдочерило 6-річну Берту, доньку брата В. К. Рентгена. 

У 1920 р. вчений пішов у відставку після смерті дружини. 
Помер вчений 10 лютого 1923 р. на 78 році життя від раку внутрішніх органів. 
У листопаді 2004 р. ІЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, засн.  

1919 р.) найменував хімічний елемент номер 111 Рентгеній (РГ) на його честь. 
6401 Рентген — астероїд, який назвали на честь вченого.   
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Л. Р. МАТЕШУК-ВАЦЕБА 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА  
«НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ» 

 
Анатом, доктор медичних 
наук, професор, завідувач 
кафедри нормальної анатомії 
Львівського національного 
медичного університету 
імені Данила Галицького, 
дійсний член Наукового 
товариства ім. Шевченка, 
голова Лікарської комісії 
НТШ (2012-2014), відпо-
відальний редактор часопису 

«Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. 
Лікарський збірник. Нова серія» (Том ХХІІ-ХХV). 
Вивчає закономірності розвитку та вікових змін 
структурної організації очного яблука та інших 
органів у пре- і постнатальному періодах онтогенезу; 
перебудову органів за умов порушення 
гемоциркуляції діабету, впливу опіоїдів; можливості 
корекції патологічних змін структури органів 
шляхом застосування фармакологічних препаратів, 
гіпербаричної оксигенації та лазер. опромінення. 
Автор понад 250 наукових та навчально-методичних 
праць. Підготувала 12 кандидатів наук. 
 
Нормальна анатомія : навчально-методичний посібник / Леся Матешук-Вацеба ; Львівський 
національний медичний ун-т ім. Д. Галицького. – 2-е видання. – Львів : Наукове товариство  
ім. Т. Г. Шевченка ; Вінниця : Нова книга, 2019. – 432 с. : іл. 

 
ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ 

 
Анатомія, як наука почала розвиватися на Україні лише в другій половині XIX століття. 

Перші катедри анатомії були засновані в Харківському та Київському університетах. Їх 
очолювали такі анатоми світової слави, як О. К. Білоусов (1848—1908) у Харкові, О. П. Вальтер 
(1818—1889) і В. О. Бец (1834—1894) у Києві. Катедра анатомії Львівського університету була 
започаткована ще в 1784 році, виявила помітну діяльність 1894 року, коли її очолив відомий 
дослідник кровоносних судин стінного мозку Генрик Кадий, який передчасно помер у 1912 
році. Г. Кадий та його учень Юзеф Марковський розгорнули широку наукову діяльність і 
швидко стали відомими європейськими вченими. У всіх навчальних інституціях на східніх 
землях панувала виключно російська мова, а на західніх — польська. Перші вияви українізації 
медичних наук мали місце у 1920-тих роках під час так званого Відродження. Хоча початкова 
праця над створенням української медичної термінології була здійснена у Львові ще у 1897 
році. 
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Водночас з пробудженням національної свідомости на початку XX ст. почала розвиватися 
також і українська медична література. Почали виходити українською мовою медичні 
підручники, журнали та словники. Однак, вони друкувались малими тиражами й лишались 
недоступними для ширшого лікарського загалу. Підручники В. П. Воробйова, С. П. Гайди, М. 
М. Сауляк-Савицької та словники „Nomina anatomica Ucrainica“ під редакцією Ф. 
Цешківського, О. Черняхівського і О. Курило стали тепер бібліографічною рідкістю. На 
полицях книгарень можна все ще знайти анатомічний словник М. А. Нетлюха (друге видання) 
і морфологічний О. В. Федотова, О. М. Очкуренка і К. М. Фенчина. З радістю треба привітати 
появу підручника „Нормальна анатомія“ Лесі Матешук-Вацеби, який дасть змогу студентам 
вивчати форму та будову людського організму в їхній рідній мові. Сподіваємося, що тепер, у 
вже вільній державі, лікарська громада та уряд докладуть зусиль, щоб українську медичну 
літературу піднести до сучасного світового рівня.  

Світова федерація українських лікарських товариств (СФУЛТ) у співпраці з громадянином 
США економістом п. Григорієм Малиновським фінансує друкування української медичної 
літератури. Підручник „Нормальна анатомія“ Л. Матешук-Вацеби є четвертою з черги 
медичною книгою схваленою в 1997 році Науковою Комісією СФУЛТ-у і частково 
спонсорованою п. Григорієм Малиновським. 

Д-р Павло ДЖУЛЬ, Професор-емерит 
Вейнського штатного університету, Детройт, Мічіґан, 

Почесний Президент СФУЛТ-у, Doctor Honoris causa Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького 

 
Робота задумана як методичний посібник для студентів та викладачів, у якому в стислій 

формі подані основні дані стосовно всіх розділів анатомії. 
Видання такого методичного посібника, написаного українською мовою, дуже вчасне, 

враховуючи ту обставину, що в медичних вузах України викладання анатомії рекомендовано 
проводити державною українською мовою.  

Хочеться відзначити, що автор доклала багато зусиль, глибоко проаналізувавши матеріал, 
стисло подала основні, головні відомості з нормальної анатомії. У деяких випадках автор подає 
матеріал для більш доступного вивчення за своїми оригінальними схемами або робить свої 
узагальнення. 

Поданий матеріал дуже вдало ілюструється чудовими малюнками — чіткими, кольоровими, 
в яких підкреслені саме ті структури, про які йде мова у тексті. Автор добре володіє 
літературною українською мовою і розуміється на міжнародній анатомічній номенклатурі. 

В цілому видання посібника Лесі Матешук-Вацеби „Нормальна анатомія“ актуальне, дуже 
необхідне студентам і вимагає якомога скорішого розповсюдження на кафедрах анатомічного 
профілю медичних вузів України. 

Академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України,  
лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, 

професор К. І. КУЛЬЧИЦЬКИЙ 
 
Анатомія — це наука, на якій базуються всі інші медичні (теоретичні та клінічні) 

дисципліни. Результати анатомічних досліджень мають не тільки пізнавальний інтерес, але 
часто впливають на розвиток практичної медицини, яка намагається пізнати нормальні та 
патологічні процеси в їх структурно-функціональній єдності. Клініцист лише тоді може бути 
професіоналом високого класу, якщо його лікарська діяльність грунтується на глибоких 
знаннях анатомії. 
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Протягом останніх десяти років, на жаль, години, призначені для вивчення нормальної 
анатомії в медичних вузах, скоротились майже вдвічі. Тому особливо доцільним є видання 
посібника, у якому стисло, у зручній для читання і сприйняття формі, була б викладена вся 
необхідна інформація з нормальної анатомії. Саме таким є посібник „Нормальна анатомія“. 
Вказана книга — це навчально-методичний посібник, призначений для студентів вищих 
медичних навчальних закладів, який значно полегшить вивчення студентами нормальної 
анатомії. У посібнику висвітлені основні напрямки анатомії, розглянуті сучасні відомості про 
будову організму людини, чітко викладені необхідні дані про опорно-руховий апарат людини, 
нутрощі, ендокринний апарат, імунну, серцево-судинну та нервову системи, органи чуття. 
Цікавою ознакою книги є наведені схеми, а також плани вивчення органів, які наводяться на 
початку кожного розділу. Це допомагає систематизувати отриману інформацію. Посібник добре 
ілюстрований. В ньому використані малюнки атласу J. Sobotta, що дозволяє поєднати посібник і 
атлас. Основні анатомічні терміни подані українською та латинською мовами, що необхідно 
для підготовки грамотного лікаря і є фундаментом для засвоєння медичної термінології. 

Висновок: „Нормальна анатомія“ укладена на високому професійному рівні, відповідає 
програмі з нормальної анатомії для студентів медичних інститутів. Вважаю доцільним видання 
вказаного посібника. 

Професор кафедри анатомії людини 
Тернопільського державного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського, 
доктор медичних наук, професор Я. І. ФЕДОНЮК 

 
ВІД АВТОРА 

 
Анатомія — надзвичайно об’ємна наука. Мета цього посібника не в тому, щоб охопити 

всю глибину відомостей, зібраних анатомами протягом тисячоліть, а лише стисло, у 
зручній для студентів формі викласти основи анатомії. Автор сподівається, що вдалося 
систематизувати мінімум необхідних анатомічних даних, і цей посібник допоможе 
студентам вивчити нормальну анатомію людини, а в майбутньому послужить базою, на 
яку зможе нашаруватися нова інформація з анатомії та інших теоретичних і клінічних 
дисциплін. 

Посібник створений на основі прослуханих автором лекцій проф. Личковського Л. М., 
доц. Дерінга Б. О., доц. Боянівського В. І., доц. Нетлюха М. А., відвіданих практичних 
занять доц. Дерінга Б. О., а також власного 10-річного досвіду викладання анатомії. В 
посібнику наведені матеріали методичних вказівок з остеології та вегетативної нервової 
системи, написаних автором у співавторстві з доц. Нетлюхом М. А., доц. Закрутою М. П., 
доц. Фиськовою Л. Б.; відомості сучасних зарубіжних підручників з анатомії 
(Михайлов С. С., 1984; Привес М. Г., 1985; Сапин М. P., 1986; Тонков В. Н., 1962; A.-L. 
Schubel, В. Schubel, 1988; Ernest W. April, 1990; Richard S. Snell, 1973). 

У посібнику використані ілюстрації Атласу описової анатомії (J. Sobotta, 1909, 1910, 
1912). Українські анатомічні терміни наведені у відповідності з Латинсько-українським 
анатомічним словником (Нетлюх М. А., 1972) та Морфологічним словником медичної 
термінології (Федотов О. В., Очкуренко О. М., Фенчин К. М., 1985), латинські терміни — 
у відповідності з Міжнародною анатомічною номенклатурою (Михайлов С. С, 1980). 

Автор висловлює глибоку вдячність проф. Л. М. Личковському, доц. Б. О. Дерінгу, 
доц. М. А. Нетлюху та ін. працівникам кафедри нормальної анатомії Львівського 
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медуніверситету за набутий досвід викладання анатомії. Автор складає щиру подяку п. Ю. 
М. Фар’яну за копітку роботу, проведену ним при виконанні ілюстрацій до посібника. 

Автор також щиро вдячна ректору Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького академіку НАМН України Б. С. Зіменковському, рецензентам 
першого видання — акад. К. І. Кульчицькому, проф. Я. І. Федонюку.  

Особливу вдячність автор висловлює Світовій Фундації українських лікарських 
товариств (президент — проф. Павло Джуль), меценату української науки п. Григорієві 
Малиновському (США) за перше видання посібника. 

Приємним обов’язком дякую Науковому товариству ім. Шевченка, у якому 
підготовлялось друге видання посібника. 

Усі зауваження колег будуть сприйняті автором з вдячністю і допоможуть у подальшій 
роботі. 

 
АНАТОМІЯ ЯК НАУКА 

 
Анатомія — це наука про форму і будову організму та його частин у зв’язку з їх розвитком 

та функцією. Анатомія разом з гістологією та ембріологією належать до морфології – науки про 
форму. Морфологія разом з фізіологією відносяться до науки про життя – біології. Анатомія — 
граматика лікаря, основа медицини. Анатомія — це п’єдестал, на якому стоїть медицина (А. 
Везалій, 1514 — 1564). Анатомія — наука традиційна, класична, з тисячолітньою історією. 
Перші анатомічні знання та ілюстрації були викладені у книзі „Лікувальник“, написаній 3000 
років до н. е. китайським імператором Гванг Ті. Анатомія вивчає будову тіла мертвої людини 
заради пізнання законів будови живого організму. Нормальна анатомія вивчає будову тіла 
системно (кістки, м’язи, травну, дихальну, серцево-судинну, нервову та ін. системи) і у зв’язку з 
функціями. Тому нормальну анатомію називають системною і функціональною. Виражені 
стійкі вроджені відхилення від норми називають аномаліями (від грец. аnоmálіа — 
неправильність). Різко виражені аномалії, які мають зовнішні прояви, називаються 
виродливістю. Виродливості вивчає наука тератологія (від грец. téras — виродок). Пошкоджені 
тою чи іншою хворобою органи і тканини вивчає патологічна анатомія. Будову окремих ділянок 
тіла людини з урахуванням положення органів по відношенню до скелета та інших органів 
вивчає топографічна (хірургічна) анатомія. Зовнішні форми тіла людини, пропорції вивчає 
пластична (рельєфна) анатомія. Порівняльна анатомія вивчає будову тіла тварин, які стоять на 
різних етапах еволюції, та порівнює її з будовою тіла людини. Ріст і розвиток людини до 
народження (пренатальний період) досліджує ембріологія (від грец. embryón — зародок), після 
народження (постнатальний період) — вікова анатомія. У віковій анатомії виділяють 
геронтологію (від грец. gérоn — старий) — науку про старіння, яка вивчає літній та старечий 
періоди. З анатомії виділилась гістологія (від грец. hístos — тканина) — вчення про тканини, і 
цитологія (від грец. kýtos — клітина) — наука про будову та функції клітин. Останні дві науки 
вивчають тонку мікро- та субмікроскопічну будову органів (тканини, клітини) за допомогою 
мікроскопів. 

Основним методом дослідження в анатомії є розтин (від грец. anatóme — розтинаю) і 
препарування. Сьогодні в анатомії застосовуються також інші методи дослідження: 

— метод ін’єкції судин (судини заповнюються контрастною або забарвлюючою 
речовиною); 

— метод просвітлення (препарат встановлюється у просвітлюючу речовину, наприклад 
спирт, гліцерин, суміш спирту з гліцерином); 
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— метод корозії (орган з судинами, ін’єкованими органічними розчинами, поміщається в 
кислоту або луг); 

— метод мацерації (обезжирювання, вибілювання, висушування); 
— розпили заморожених трупів; 
— бальзамування; 
— рентгенологічне дослідження; 
— метод томографії; 
— метод макромікроскопії (дослідження бінокулярною лупою); 
— метод ендоскопії (внутрішній огляд порожнистих органів); 
— метод ангіографії (рентгенологічне дослідження ін’єкованих судин); 
— антропометричні методи (вивчення зовнішніх форм і пропорцій тіла людини). 
Нормальна анатомія вивчає будову „нормальної“, тобто здорової людини, в якої тканини і 

органи не змінені в результаті хвороби або порушення розвитку. Нормальною (від лат. normális 
— нормальний, правильний) можна вважати таку будову людини, при якій забезпечується 
функція здорового організму. Але кожна людина має індивідуальну форму і будову тіла. Це 
дозволяє говорити про варіанти (від лат. variátio — зміна). Норма — це варіанти, що якісно не 
відрізняються один від одного і забезпечують нормальну функцію. Норма — це те, що 
відхиляється не більше ніж на 2 сигми. 

Наприклад, залежно від довжини тіла та інших антропометричних ознак розрізняють 
наступні варіанти (типи) будови тіла людини: 

— доліхоморфний (від грец. dólichos — довгий), для якого характерні вузький і довгий 
тулуб, довгі кінцівки (астенік); 

— брахіморфний (від грец. bráchys — короткий) — короткий і широкий тулуб, короткі 
кінцівки (гіперстенік); 

— мезоморфний (від грец. mésos — середній) — проміжний тип, найближчий до 
„ідеального“, або нормального (нормостенік). 

Тип будови тіла — конституція — це комплекс індивідуальних морфологічних, 
фізіологічних особливостей, які складаються у певних соціальних і природних умовах на основі 
спадкових і набутих властивостей і проявляються в реакції організму на різні впливи. 

Для позначення ділянок тіла, органів та їх частин, різних понять в анатомії користуються 
спеціальними латинськими термінами, список яких називається анатомічною номенклатурою 
(Nómina Anatómica). Міжнародна анатомічна номенклатура, якою користуються зараз, прийнята 
на з’їзді анатомів у Сан-Пауло в Бразилії (24—28 серпня 1997 р.), опублікована 1998 р. в Нью-
Йорку. До 1955 p. в анатомії і в медицині користувалися списком анатомічних термінів, 
прийнятих на Анатомічному конгресі, який відбувся в 1895 р. в Базелі (Швейцарія). Він 
називається Базельською анатомічною номенклатурою (BNA), до 1997 р. – Паризькою 
анатомічною номенклатурою (Parisiána Nómina Anatómica PNA), прийнятою на VI 
Міжнародному конгресі анатомів у Парижі (1955 р.).  
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Д. РУДЮК  
 

ПАМ’ЯТІ МИТРОФОРНОГО ПРОТОІЄРЕЯ  
ПАВЛА КОЧКОДАНА 

 
Митрофорний протоієрей Павло 

Андрійович Кочкодан народився 10 серпня 
1948 р. на Стрийщині у с. Великі Дідушичі в 
сім’ї селян. Батько: Кочкодан Андрій 
Онуфрійович; мати: Кочкодан Марія 
Дмитрівна. 

1955 року прийшов до 1-го класу 
Великодідушицької середньої школи, 11 класів 
якої закінчив в 1966 р. У 1967 і 1968 рр. 
працював екскурсоводом Моршинського 
екскурсбюро. 1969 року для того, щоб 
навчатися у семінарії приїхав до Горлівки на 
Донбас і був співаком церкви святого Миколая 
Чудотворця. Того ж року вступив до 
Ленінградської Духовної Семінарії (тепер 
Санкт-Петербургська Академія і Семінарія), 
яку закінчив 1972 року. У вересні 1972 р. 
вступив до Ленінградської Духовної Академії. 
1973 року через сімейні обставини переведений 
на заочний сектор Московської Духовної 
Академії, яку закінчив 1978 року зі ступенем кандидата богослів’я. Повінчався з Сах 
Ганною Михайлівною 29 січня 1973 р. у Соборі св. Юра м. Львова. 

22 квітня 1973 р. рукоположений в сан священника митрополитом Ленінградським 
і Новгородським Никодимом Ротовим. 24 серпня 1973 р. митрополитом Львівським і 
Тернопільським Миколаєм Юриком призначений штатним священником Свято-
Юрського кафедрального собору м. Львова. З жовтня 1977 року о. Павло Кочкодан 
виконує обов’язки єпархіального обласного благочинного, а 20 листопада 1989 року 
призначається благочинним церков м. Львова. 

Отець Павло Кочкодан ніс послух священника і ключара Свято-Юрського 
кафедрального собору м. Львова з 1973 по 1990 роки. 

28 травня 1991 року митрофорний протоієрей Павло Кочкодан був призначений 
кліриком Свято-Покровського кафедрального собору і його ключарем. Ніс цей послух 
до останніх днів свого життя впродовж майже 30 років. 

Митрофорний протоієрей Павло Кочкодан був викладачем Львівської Духовної 
Академії і Семінарії, а також Львівської академії внутрішніх справ. Часто читав лекції і 
в інших вузах, зустрічаючись з молоддю. Протягом багатьох років о. Павло Кочкодан на 
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прохання тоді ще митрополита Київського Філарета був викладачем Київської Духовної 
Академії і Семінарії, виїжджаючи зі Львова на цілий тиждень, а то й два, до столиці. 

Від подружнього життя в о. Павла та їмості Ганни народилося двоє дітей: син 
Андрій Кочкодан 1974 р. (тепер є священником Свято-Покровського кафедрального 
собору) та донька Єлизавета Левицька 1977 р., яка тепер є дружиною протоієрея 
Володимира Левицького. 

Отець Павло був харизматичним священником, зібраним, принциповим та 
відповідальним до своїх обов’язків. Через свій проникливий та співучий голос мав 
особливий дар до богослужінь і проповіді. До нього з усіх куточків Західної України 
приїжджали люди, щоб через особливі молитви отримати дар зцілення. Серед 
численних співчуттів, які вже надійшли на адресу спочилого, відзначено його 
молитовність, чуйність, порядність, вміння розрадити та подати втіху для львів’ян, 
особливо парафіян кафедрального Свято-Покровського собору. Для молодого покоління 
священників Львівсько-Сокальської єпархії о. Павло став духівником та добрим 
порадником. 

У побуті отець був надзвичайно скромною людиною, він не мав вишуканого 
священичого вбрання, десятків підібраних митр та нагрудних хрестів з оздобами. Все 
його життя пройшло між помешканням, сім’єю та церквою, а також виконанням своїх 
священничих обов’язків. Його часто можна було побачити то в одному, то в другому 
районі міста Львова. На запрошення парафіян він відвідував їх домівки та звершував у 
них молитви, причащаючи хворих та подаючи розраду. Через це у м. Львові отця Павла 
знало багато вірних. 

Отець Павло Кочкодан мав гарну бібліотеку, багато читав, тому йому не важко 
було на проповідях цитувати вірші Т. Шевченка, І. Франка та Л. Українки та ін. поетів і 
письменників. Отець добре знав Священне Писання і так промовисто вмів говорити 
проповіді, що його цитати з Біблії церковно-слов’янською мовою з «українським 
ізводом» дуже гармонійно вписувались у промову і навіть заохочували любов’ю до 
своєрідної галицької вимови. 

Безсумнівно отець Павло Кочкодан належав до старшого покоління галицьких 
священників. Перед його очима минула вся епоха і перипетії ХХ – поч. ХХІ ст. Його 
нам бракуватиме перш за все, як священнослужителя та людини з великим досвідом, з 
чималим багажем богословських знань і християнської науки. 

 
За матеріалами сайту Град Лева 
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І.В. ОГІРКО 
 

ПАМ’ЯТІ ІВАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ВАКАРЧУКА 
 

 
 

4 квітня на 74-му році життя відійшов професор Іван Вакарчук, провідний український 
учений і видатний фізик, яскравий громадський діяч, невтомний організатор науки і менеджер 
освіти, довголітній ректор Львівського національного університету імені Івана Франка. У 33-
літньому віці ставши доктором фізико-математичних наук, він невтомно розбудовував напрям 
теоретичної фізики спочатку в Інституті теоретичної фізики Академії наук УРСР, а згодом у 
Львівському державному університеті. У 1991-му Вакарчука обирають президентом Малої 
академії наук Львівщини. У 1996-му він стає засновником і головним редактором «Журналу 
фізичних досліджень» і журналу «Світ фізики». У 2001 р. його обрали президентом 
Українського фізичного товариства. Ректор Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Міністр освіти і науки України (2007–2010). Восени 1989 року – учасник установчого 
з'їзду Народного Руху України за перебудову, один із делегатів від Львівської области. Іван 
Вакарчук мав солідний досвід наукової та викладацької діяльності. Останні сімнадцять років 
він очолював один з найбільших вузів України – Львівський університет ім. Франка. Іван 
Вакарчук – видатний український фізик та громадський діяч.  

Вакарчук Іван Олександрович – відомий український вчений, фізик-теоретик, доктор 
фізико-математичних наук, професор, педагог, громадський діяч. Народився 6 березня  
1947 р. у с. Старі Братушани Єдинецького району в Молдові. У 1970 р. закінчив фізичний 
факультет Львівського державного університету імені Івана Франка; 1970–1973 рр. навчався в 
аспірантурі Львівського відділу Інституту теоретичної фізики АН УРСР; 1974 р. захистив 
кандидатську, а 1980 – докторську дисертації.  

Іван Олександрович Вакарчук — український фізик, політик і громадський діяч, міністр 
освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010–2013 років був ректором 
Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). 
Заслужений діяч науки і техніки України. 
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Ця постать відіграла неабияку роль: з початку цих бурхливих подій, які призвели до 
незалежності України, протягом становлення нової української вищої освіти і в ключових 
моментах нашого нового національного становлення. 

Професор І. О. Вакарчук мав різноманіття наукових зацікавлень. Їх діапазон широкий. Це 
– фізика квантових рідин, теорія фазових переходів і критичних явищ, фізика невпорядкованих 
систем, математичні методи теоретичної фізики, фундаментальні проблеми квантової механіки 
та квантової інформатики, геофізика, загальна теорія відносності та космологія, теорія зоряних 
спектрів, філософія науки. У кожній із цих ділянок він запропонував нові оригінальні підходи. 
Широта наукових інтересів дозволила проф. Вакарчуку застосовувати методи, створені ним для 
дослідження одних систем і явищ, до інших, і таке застосування для багатьох задач виявляється 
надзвичайно ефективним. Його наукові дослідження що полягав у формулюванні проблеми на 
основі фундаментальних рівнянь із наступним доведенням результатів теорії до числа. 

Автор понад 240 наукових праць, у т. ч. авторських монографій і колективних досліджень. 
5 лютого 1974 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування методу 

зміщень і колективних змінних до дослідження системи взаємодійних бозе-частинок близько 
абсолютного нуля» (Інститут теоретичної фізики АНУ). 

5 червня  1980 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Мікроскопічна теорія бозе-
рідини» (Інститут теоретичної фізики АН УРСР). 

У 1996 році заснував наукові журнали «Журнал фізичних досліджень» та «Світ фізики». 
Вакарчук І. О. Вступ до проблеми багатьох тіл. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 220 с. 
Вакарчук І. О. Квантова механіка. – 4-е видання, доповнене. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2012. — 872 с. 
Вакарчук І. О. Лекції з загальної теорії відносності. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1991. – 91 с. 
Вакарчук І. О. Теорія зоряних спектрів. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 359 с. 
Вчений був гідно пошанований при житті. 
Почесна відзнака Президента України (22 серпня 1996) — за визначні досягнення у праці, 

що сприяють економічному, науково-технічному і соціально-культурному розвиткові України, 
зміцненню її державності і міжнародного авторитету, та з нагоди п'ятої річниці незалежності 
України. 

Державна премія України в галузі науки і техніки 2000 року – за підручник «Квантова 
механіка». – Л.: Львівський держуніверситет ім. І. Франка, 1998. 

Орден «За заслуги» II ст. (16 лютого 2005) — за вагомий особистий внесок у захист 
демократії, єдності, соборності і незалежності України, відстоювання ідеалів свободи і прав 
людини, активну громадянську позицію. 

Заслужений діяч науки і техніки України (27 серпня 2006) — за вагомий особистий внесок 
в увічнення пам'яті Івана Франка. 

Звання Герой України з врученням ордена Держави (5 березня 2007) — за визначні 
особисті заслуги в розвитку вітчизняної освіти і науки, багаторічну плідну науково-педагогічну 
діяльність, вагомий внесок в утвердження незалежної Української держави. 

Прощання Іваном Вакарчуком відбулося у неділю, 5 квітня. Чин похорону Івана 
Вакарчука відбувся 5 квітня у Свято-Покровській церкві ПЦУ. На львівській Ратуші вивісили 
банер на знак вшанування пам’яті Івана Вакарчука, а біля Львівського університету запалили 
лампадки. Поховали на Личаківському кладовищі 
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