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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

РОЗВИТОК ПСІ-ФЕНОМЕНАЛЬНОЇ БІОЛОКАЦІЇ 
 

Вперше в світі описані еніопсіанатомічні технології розвитку ПСІ-феноменальної 
біолокації. 

Ключові слова: еніопсіанатомічні технологія, ПСІ-феноменальна біолокація, 
еніопсіанатомічний розвиток біолокації, стадії розвитку.  

 
Впервые в мире описаны эниопсианатомические технологии развития ПСИ-

феноменальной биолокации. 
Ключевые слова: эниопсианатомическая технология, ПСИ-феноменальная 

биолокация, эниопсианатомическое развитие биолокации, стадии развития. 
 
For the first time in the world eniopsianatomic technologies for the development of PSI-

phenomenal biolocation have been described. 
Key words: eniopsianatomical technology, PSI-phenomenal biolocation, eniopsianatomic 

development of biolocation, stages of development. 
 

Продовження з випуску 97(163)  
 
Основою розвитку ПСІ-феноменальної біолокації* є всебічно розвинені тонкоматеріальні 

тіла, їхні еніомозки, зовнішні і внутрішні оболонки, канали, чакри, фізичний мозок й 
аналізатори. ПСІ-феноменальна біолокація найкраще розвивається за допомогою 
еніопсихічних, еніопедагогічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних і ПСІ-феноменальних 
технологій тренування, розвитку, вдосконалення, проявів і практичної реалізації. Вимоги, 
умови й еніопсіанатомічна технологія розвитку ПСІ-феноменальної біолокації подібні до 
вимог, умов й еніопсіанатомічної технології розвитку ПСІ-феноменальних здібностей (див. 
випуск № 97(163), с. 9-18). Тому ми не описуватимемо вимог, умов та стадій еніопсіанатомічної 
технології розвитку ПСІ-феноменальної біолокації, а тільки вкажемо суттєві відмінності вимог, 
умов і кожної стадії, при цьому висвітлимо лише 4-ту стадію – тренування і розвиток ПСІ-
феноменальної біолокації.  

* ПСІ-феноменальна біолокація – здатність людини визначати існування, напрямок 
розміщення, місце розміщення і характеристики будь-яких об’єктів за допомогою ПСІ-
феноменальних здібностей. ПСІ-феноменальна біолокація – це специфічний прояв загальної 
екстрасенсорної чутливості, надчутливості мозку, телепатичного і ПСІ-феноменального 
сприйняття інформаційно-енергетичних матерій, інформаційно-енергетичної емпатії, 
яснобачення, яснослуху, яснонюху, ясносмаку, сприйняття апріорних знань у процесі 
виявлення існування, напрямку розміщення, місця розташування і характеристик об’єктів 
зовнішнього і внутрішнього середовища. ПСІ-феноменальна біолокація можлива тільки 
при інтегральній одночасній інформаційно-енергетичній взаємодії декількох ПСІ-
феноменальних здібностей людини. За допомогою ПСІ-феноменальної біолокації можна 
миттєво отримати достовірну і всебічну інформацію про будь-які об’єкти, події, явища, 
процеси минулого, теперішнього та майбутнього на будь-якій відстані й проводити 
наукові дослідження, недоступні сучасним технологіям, методам і засобам. ПСІ-
феноменальна біолокація перебуває за межами фізіологічної і психічної норми і не 
пояснюється сучасною наукою.  
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Специфіка вимог, умов та стадій еніопсіанатомічного розвитку  
ПСІ-феноменальної біолокації  

До специфічних:  
♦ вимог розвитку ПСІ-феноменальної біолокації належать: 
♦ знання еніології, еніопсихології, еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, їхніх оболонок, 

чакр, каналів, еніомозків, анатомії мозку, аналізаторів, ПСІ-феноменальної біолокації  
♦ налагоджений процес всебічного розвитку тонкоматеріальних тіл, оболонок, чакр, 

каналів, еніомозків, ПСІ-феноменальних здібностей людини  
♦ наявність збалансованого співвідношення екстрасенсорної чутливості органів чуття  
♦ здатність до інтегрального синхронного прояву екстрасенсорної чутливості декількох 

органів чуття, синхронізації екстрасенсорної чутливості з позасмисловим, телепатичним 
і ПСІ-феноменальним сприйняттям інформаційно-енергетичних випромінювань об’єктів 
зовнішнього середовища  

♦ здатність до ясного відчуття різнокольорових інформаційно-енергетичних матерій  
♦ вміння одночасно сприймати зовнішніми оболонками, чакрами, еніомозками, фізичним 

мозком, аналізаторами інформаційно-енергетичних випромінювань різних діапазонів 
електромагнітного спектра  

♦ здатність добре розрізняти підпорогові інформаційно-енергетичні подразники  
♦ вміння налаштовувати зовнішні і внутрішні оболонки, чакри, еніомозки, мозок й 

аналізатори на сприйняття підпорогових інформаційно-енергетичних, електромагнітних, 
енергетичних та інших випромінювань різних об’єктів та їхніх полів  

♦ вміння управляти психофізіологічним станом організму, розширеним станом свідомості 
й надчутливості, інформаційно-енергетичним змістом тонкоматеріальних тіл  

♦ здібність досягати психічної, інтелектуальної, ментальної, емоційної, духовної та 
інформаційно-енергетичної нейтральності в процесі очікування біолокаційного ефекту 
(відповіді, реакції, результату)  

♦ вміння зберегти нейтральне ставлення до об’єкта біолокації («ментальне мовчання») від 
моменту входження до біолокаційного стану, конкретизації біолокації за допомогою 
запитання, очікування біолокаційної реакції, отримання біолокаційної реакції аж до 
закінчення біолокації тощо.  

А також необхідно: 
♦ перед початком розвитку ПСІ-феноменальної біолокації провести релаксацію, кольорову 

пранаяму, інформаційно-енергетично очистити біотензори, свої тонкоматеріальні тіла і 
фізичне тіло, середовище, в якому буде проводитися розвиток ПСІ-феноменальної біолокації  

♦ не приступати до розвитку ПСІ-феноменальної біолокації, якщо тонкоматеріальні тіла не 
підготовлені та не налаштовані на тренування, розвиток, прояв і практичну реалізацію 
ПСІ-феноменальної біолокації  

♦ не розвивати ПСІ-феноменальну біолокацію, якщо учень не розуміє об’єкта біолокації, 
негативно ставиться до розвитку ПСІ-феноменальної біолокації, а його тонкоматеріальні 
тіла наповнені біопатогенними, неідентичними, антидуховними, мертвими, 
нехарактерними, техногенними і негативними інформаційно-енергетичними матеріями  

♦ не розвивати ПСІ-феноменальної біолокації за несприятливих метеорологічних умов, 
поблизу електростанцій, високовольтних ліній електропередачі, високочастотного 
випромінювання та аномальних зон 

♦ під час розвитку ПСІ-феноменальної біолокації не проводити одночасно біолокацію 
кількох об’єктів, органів, структур органів, функцій і хвороб; бажано проводити 
біолокацію одного органа, однієї структури, характеристики або функції органа і 
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поступово провести біолокацію необхідної кількості об’єктів, органів, структур, функцій, 
хвороб тощо 

♦ не проводити розвитку ПСІ-феноменальної біолокації відразу в кількох діапазонах 
елект-ромагнітного спектра; найкраще розвивати ПСІ-феноменальну біолокацію в тому 
діапазоні електромагнітного спектра, який учень-біолокатор найкраще відчуває 

♦ не допускати техногенного, аномального, свого або чужого еніопсихічного, ментального, 
емоційного, духовного, інформаційно-енергетичного або будь-якого іншого впливу на 
процес біолокації, особливо на біолокаційну реакцію 

♦ під час прояву і практичної реалізації ПСІ-феноменальної біолокації не виходити з 
біолокаційного стану аж до отримання біолокаційної реакції та закінчення 
біолокаційного дослідження 

♦ не оцінювати і не аналізувати характеру біолокаційної реакції в процесі ПСІ-
фено-менальної біолокації  

♦ не використовувати сили волі й еніопсихічного прагнення для виникнення біолокаційної 
реакції (відповіді) 

♦ ментально не змінювати й еніопсихічно не коректувати характеру біолокаційної реакції 
♦ завжди брати ПСІ-феноменальну біолокаційну відповідь такою, яка вона є 
♦ під час отримання біолокаційної реакції (відповіді) та відразу після її отримання не 

встановлювати її достовірності і тільки після закінчення еніопсіанатомічного заняття або 
біолокаційного дослідження встановити достовірність практичної реалізації ПСІ-
феноменальної біолокації 

♦ якщо в процесі розвитку ПСІ-феноменальної біолокації або прояву і практичної її 
реалізації немає біолокаційної реакції, необхідно припинити очікувати її. Відсутність 
біолокаційної реакції завжди виникає при допущенні помилок від моменту входження до 
біолокаційного стану, конкретизації біолокації за допомогою запитання та очікуванні 
біолокаційної реакції, а також при інформаційно-енергетичному виснаженні 
тонкоматеріальних тіл 

♦ не відволікатися в процесі тренування, розвитку, прояву і практичної реалізації ПСІ-
феноменальної біолокації на розмови, прослуховування музики, спостереження за 
іншими об’єктами, читання, писання та будь-яку іншу діяльність 

♦ біолокацію тонкоматеріальних тіл проводити в тих діапазонах електромагнітного 
спектра, які їм ідентичні, коли це неможливо, провести ПСІ-феноменальну біолокацію в 
білому діапазоні електромагнітного спектра 

♦ біолокацію тридіапазонних і полідіапазонних тонкоматеріальних тіл проводити в 
інтегральному діапазоні електромагнітного спектра та його складових 

♦ при тренуванні, розвитку, прояві і практичній реалізації ПСІ-феноменальної біолокації 
інформаційно-енергетичних матерій, інформаційно-енергетичних взаємообмінів, 
інформаційно-енергетичної взаємозалежності й взаємозумовленості та інших 
інформаційно-енергетичних процесів здійснювати ПСІ-феноменальну біолокацію тільки 
в ідентичних для них діапазонах електромагнітного спектра як в інтегральному 
діапазоні, так і його складових 

♦ до тренування, розвитку, прояву і практичної реалізації ПСІ-феноменальної біолокації 
необхідно приступити після того, як учень добре засвоїв біолокацію за допомогою 
біотензорів (маятник, рамки). 

♦ умов належить наявність у місці тренування кольорових малюнків тонкоматеріальних 
тіл, їхніх зовнішніх і внутрішніх оболонок, чакр, каналів та еніомозків, фізичного мозку, 
аналізаторів, біотензорів різних конструкцій і форм (маятники, рамки) та біолокаційних 
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діаграм; відсутність будь-яких зовнішніх сторонніх подразників; створення місця 
абсолютного спокою для сприйняття підпорогових біолокаційних подразників; не 
проводити еніопсіанатомічного тренування, розвитку, прояву і практичної реалізації 
ПСІ-феноменальної біолокації та біолокаційного дослідження при перебуванні 
біолокатора в техногенних, аномальних, геоаномальних, геопатогенних, 
геопсихоаномальних, біопсихогенопатогенних і психосоматичних зонах у місцях 
перехрещення та стику геопатогенних смуг, техногенних комунікацій з геопатогенними 
смугами тощо  

♦ особливостей 1-ї стадії – створення умов для тренування і розвитку ПСІ-
феноме-нальної біолокації – належать імплантовані до місця тренування і розвитку 
еніопсихічні, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні голограми ПСІ-феноменальної 
біолокації; імплантована універсальна голограма ПСІ-феноменальної біолокації; 
наявність різних біотензорів 

♦ особливостей 2-ї стадії – налаштування еніопсихіки на тренування і розвиток ПСІ-
феноменальної біолокації – належить кольорова пранаяма з переходом до кольорової 
голографічної пранаями зовнішніми і внутрішніми оболонками, відповідними чакрами, 
еніомозками тонкоматеріальних тіл, фізичним мозком та аналізаторами. Якими чакрами 
здійснюватиметься кольорова пранаяма – залежить від тих органів чуття, за 
посередництвом яких розвиватиметься ПСІ-феноменальна біолокація 

♦ особливостей 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту – 
належить голографічне уявлення і мислення про об’єкт біолокації; ясне відчуття 
об’єкта біолокації та його інформаційно-енергетичного поля; відчуття активних 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів з інформаційно-енергетичним полем об’єкта 
біолокації; інформаційно-енергетична емпатія з інформаційно-енергетичним полем 
об’єкта біолокації 

♦ особливостей 5-ї стадії – завершення тренування ПСІ-феноменальної біолокації – 
належить припинення процесу тренування, розвитку, прояву і практичної реалізації ПСІ-
феноменальної біолокації, особливо активних інформаційно-енергетичних взаємообмінів 
між зовнішніми оболонками, чакрами, еніомозками, фізичним мозком, органами чуття, 
аналізаторами, біотензорами та інформаційно-енергетичним полем об’єкта біолокації, 
абстрагування від впливу підпорогових подразників інформаційно-енергетичного поля 
об’єкта біолокації. Оскільки розвиток ПСІ-феноменальної біолокації здійснювався за 
допомогою очних чакр і зорового аналізатора, вушних чакр і слухового аналізатора, 
фільтраційними мембранами носових каналів (носових чакр) і нюхового аналізатора, 
фільтраційної мембрани ротового отвору і смакового аналізатора, шкірного аналізатора 
за посередництвом тактильних (тиск, дотик), вібраційних, температурних і рухових 
відчуттів, необхідно провести їх інформаційно-енергетичне очищення. Прояв і 
практична реалізація ПСІ-феноменальної біолокації завжди супроводжується 
функціональною активністю усіх тонкоматеріальних тіл та більшості основних і життєво 
важливих чакр, тому після проведення такої біолокації обов’язково провести 
інформаційно-енергетичне очищення усіх тонкоматеріальних тіл, основних і життєво 
важливих чакр, біотензорів, приміщення, у якому проводилася біолокація, і приступити 
до релаксації, кольорової пранаями та медитації, спрямованої на відновлення 
інформаційно-енергетичних потенціалів тонкоматеріальних тіл з поверненням до звиклої 
життєздатності організму, функціонування тіл і психіки. 
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Стадія тренування і розвитку ПСІ-феноменальної біолокації 

Змістом 4-ї стадії – тренування і розвитку ПСІ-феноменальної біолокації – має бути: 
1. Інформаційно-енергетичним очищенням тонкоматеріальним тіл, їхніх оболонок, 

каналів, чакр, еніомозків, еніоаналізаторів, топографічною, структурною і 
функціональною нормалізацією, збалансуванням функціональних режимів поглинання та 
виділення інформаційно-енергетичних матерій чакрами й оболонками налаштувати 
тонкоматеріальні тіла, їхні зовнішні і внутрішні оболонки, чакри, канали, еніомозки, 
фізичний мозок, аналізатори й еніопсихіку на сприйняття підпорогового випромінювання 
інформаційно-енергетичного поля об’єкта біолокації 

2. Якщо учень використовує біотензори для тренування, розвитку, прояву і практичної 
реалізації ПСІ-феноменальної біолокації, то перед біолокацією біотензори необхідно 
інформаційно-енергетично очистити 

3. Концентрація уваги на переважній більшості тонкоматеріальних тіл, тих чакрах, каналах, 
еніомозках, фізичному мозку і тих аналізаторах, від яких залежить розвиток, прояв і 
практична реалізація ПСІ-феноменальної біолокації  

4. Голографічне уявлення і візуалізація тих тонкоматеріальних тіл, чакри, каналів, 
еніо-мозків, фізичного мозку і тих аналізаторів й органів чуття, які будуть використані 
для тренування, розвитку, прояву і практичної реалізації ПСІ-феноменальної біолокації 

5. Голографічне мислення про ті тонкоматеріальні тіла, чакри, канали, еніомозки, фізичний 
мозок, аналізатори, органи чуття і про розвиток та практичну реалізацію ПСІ-
феноменальної біолокації 

6. Ясне відчуття особливо тих тонкоматеріальних тіл, чакр, каналів, еніомозків, фізичного 
мозку і тих аналізаторів та органів чуття, які потрібно розвивати для того, щоб відбувся 
ПСІ-феноменальний розвиток біолокації 

7. Активна інтегральна медитація з голографічним мисленням про підпорогове сприйняття 
випромінювань інформаційно-енергетичного поля об’єкта біолокації тонкоматеріальними 
тілами, їхніми оболонками, чакрами, каналами, еніомозками, фізичним мозком, 
аналізаторами та специфіку ПСІ-феноменальної біолокації  

8. У процесі активної медитації потрібно здійснити ментальне голографічне уявлення 
сприйняття тонкоматеріальними тілами, їхніми оболонками, чакрами, каналами, 
еніомозками, фізичним мозком та аналізаторами різних підпорогових випромінювань 
інформаційно-енергетичного поля об’єкта біолокації; процесу трансформування дії 
підпорогового випромінювання в біолокаційну реакцію. Голографічно необхідно уявляти: 
♦ будову, структуру, архітектоніку, форму, топографію і колір тонкоматеріальних тіл, 

їхніх зовнішніх і внутрішніх оболонок, чакр, каналів, еніомозків, фізичного мозку, 
аналізаторів, органів чуття, які інформаційно-енергетично забезпечують процес 
сприйняття підпорогових інформаційно-енергетичних випромінювань об’єктів 
біолокації, зумовлюють розвиток ПСІ-феноменальної біолокації. Цю 
еніопсіанатомічну вправу необхідно виконувати для того, щоб всі еніоструктури 
тонкоматеріальних тіл, мозок, аналізатори й органи чуття фізичного тіла були 
збалансовані у сприйнятті об’єкта біолокації, а також щоб при проходженні крізь 
тонкоматеріальні тіла та фізичне тіло біолокаційний сигнал не змінювався і не 
втрачав достовірності аж до біолокаційної відповіді 

♦ еніокіркові центри еніокори еніомозків, кору півкуль великого мозку та кіркові 
центри кори півкуль, що необхідно для безпосереднього сприйняття біолокаційного 
сигналу 
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♦ пряму дію підпорогових випромінювань об’єкта біолокації на еніоцентри еніокори 
еніомозків та кіркові центри півкуль великого мозку. Голографічне уявлення 
тренувати для того, щоб без підпорогових випромінювань об’єктів біолокації виникла 
біолокаційна реакція. Якщо реакція виникає, то це свідчить про те, що 
тонкоматеріальні тіла, їхні еніоструктури, фізичний мозок, аналізатори та органи 
чуття структурно і функціонально підготовлені до сприйняття підпорогових 
випромінювань об’єкта біолокації 

9. Відчуття сприймання тонкоматеріальними тілами, їхніми зовнішніми і внутрішніми 
оболонками, чакрами, усіма еніомозками, мозком, аналізаторами, органами чуття 
підпорогових випромінювань об’єктів біолокації; підпорогових інформаційно-
енергетичних випромінювань інформаційно-енергетичних полів об’єктів біолокації; 
біолокаційних реакцій, які виникають внаслідок дії підпорогових випромінювань об’єктів 
біолокації; усіх напрямків переміщення підпорогових інформаційно-енергетичних 
випромінювань об’єкта біолокації в тонкоматеріальних тілах та фізичному тілі  

10. Підтримання встановлених у 3-й стадії активних інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів між зовнішніми і внутрішніми оболонками, чакрами, еніомозками, мозком, 
кірковими центрами кори півкуль великого мозку, аналізаторами, органами чуття й 
інформаційно-енергетичними полями об’єкта біолокації 

11. Концентрація уваги на інформаційно-енергетичних взаємообмінах між зовнішніми і 
внутрішніми оболонками, чакрами, еніомозками, мозком, кірковими центрами кори 
півкуль великого мозку, аналізаторами, органами чуття та інформаційно-енергетичними 
полями об’єктів біолокації з подальшою їх візуалізацією. Якщо в учня не виникає 
візуалізація, її можна замінити голографічним уявленням. Особливої уваги вимагають 
безпосередні інформаційно-енергетичні взаємообміни між підпороговими 
випромінюваннями, еніоцентрами еніомозків та кірковими центрами кори півкуль 
великого мозку 

12. Голографічна аплікація тонкоматеріальних тіл, чакр, еніомозків, фізичного мозку, 
аналізаторів, органів чуття підпороговими різнокольоровими інформаційно-
енергетичними матеріями для підвищення ПСІ-феноменальної біолокаційної чутливості 
еніомозків, фізичного мозку, аналізаторів та органів чуття 

13. Ментальне утворення еніопсихічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних голограм 
тонкоматеріальних тіл, їхніх зовнішніх і внутрішніх оболонок, чакр, еніомозків, 
фізичного мозку, аналізаторів, органів чуття, голограми ПСІ-феноменальної біолокації і 
їх імплантації до тонкоматеріальних тіл, оболонок, чакр, еніомозків, фізичного мозку, 
аналізаторів, органів чуття. Необхідно утворювати різнокольорові та інтегральні 
голограми, які імплантуються до відповідних тонкоматеріальних тіл. Імплантовані 
голограми ПСІ-феноменальної біолокації інформаційно-енергетично впливають на 
високоспецифічний розвиток тонкоматеріальних тіл, розвиток біолокаційної чутливості 
та прояв ПСІ-феноменальної біолокації 

14. Голографічне мислення на основі прийнятих підпорогових випромінювань об’єкта 
біолокації тонкоматеріальними тілами, їхніми зовнішніми і внутрішніми оболонками, 
чакрами, еніомозками, фізичним мозком, аналізаторами та органами чуття або 
безпосередньо еніоцентрами еніомозків та кірковими центрами кори півкуль великого 
мозку. Голографічне мислення супроводжується не тільки встановленням підпорогових 
активних інформаційно-енергетичних взаємообмінів з об’єктом біолокації, але й 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

15 

розвитком біолокаційної чутливості. Характер інформаційно-енергетичних взаємообмінів 
точно відповідає характеру голографічного мислення 

15. Зосередження на прийнятих підпорогових випромінюваннях (див. п. 14) і їх сприйняття, 
усвідомлення та розділення між еніомозками, мозком і кірковими центрами аналізаторів  

16. Тренування і розвиток ПСІ-феноменальної біолокації: 
заплющити очі, розслабити м’язи, розпочати кольорову пранаяму, звільнити мозок від 

думок, досягнути позамисленнєвого стану мозку та в позамисленнєвому стані мозку 
спрямувати увагу на об’єкт біолокації, а потім – на його підпорогові випромінювання  
♦ пранаяма за схемами: вдих – ніс – аджна чакра – еніомозки, пауза з голографічним 

уявленням аджни чакри й еніомозків, видих – ніс – еніомозки – аджна чакра, пауза з 
голографічним уявленням аджни чакри й еніомозків; ніс – еніомозки – мозок; ніс – очні 
чакри – зоровий аналізатор; ніс – нюховий аналізатор – еніомозки; ніс – еніокіркові 
центри еніомозків – кіркові центри кори півкуль великого мозку; подібних схем може 
бути безліч. Подібна пранаяма інформаційно-енергетично очищує, наповнює, посилює 
ті еніоструктури, якими транспортуються інформаційно-енергетичні матерії, що 
вдихаються і видихаються  

♦ активізувати підпорогові інформаційно-енергетичні взаємообміни між еніомозками, 
мозком, аналізаторами, органами чуття та інформаційно-енергетичним полем об’єкта 
біолокації 

♦ одночасної концентрації уваги, голографічного уявлення і відчуття підпорогових 
випромінювань об’єкта біолокації, які інформаційно-енергетично впливають на 
відповідну біолокаційну реакцію  

♦ усвідомленого сприйняття підпорогових випромінювань інформаційно-
енергетичного поля об’єкта біолокації, процесів, явищ тощо. Сприйняття, 
усвідомлення, ідентифікацію та диференціацію найкраще розпочинати з 
підпорогових інформаційно-енергетичних випромінювань, спрямованих на один 
аналізатор або безпосередньо на один кірковий центр кори півкуль великого мозку. 
Якщо учень добре оволодів ПСІ-феноменальною біолокаційною реакцією на дію 
підпорогового випромінювання за посередництвом одного аналізатора або 
безпосередньо за допомогою одного кіркового центру аналізатора, то може перейти 
до тренування і ПСІ-феноменального розвитку іншого аналізатора та іншого 
кіркового центру аналізатора. І так продовжувати тренування й розвиток ПСІ-
феноменальної біолокації за посередництвом усіх аналізаторів та кіркових центрів 
аналізаторів. Найкраще ПСІ-феноменальну біолокацію починати розвивати тим 
аналізатором, який уможливлює найкращу ПСІ-феноменальну біолокаційну реакцію  

♦ одночасного сприймання підпорогових випромінювань об’єкта біолокації по змозі 
якнайбільшою кількістю тонкоматеріальних тіл, їхніми зовнішніми оболонками, 
чакрами, відповідними еніомозками, мозком, аналізаторами й органами чуття та їх 
відчуття. Сприйняття декількома аналізаторами підпорогових випромінювань об’єкта 
біолокації одного характеру всебічно вдосконалює ті аналізатори, які ні анатомічно, ні 
фізіологічно не можуть реагувати на ці підпорогові подразнення, але систематичне і 
багаторічне підпорогове інформаційно-енергетичне подразнення цих аналізаторів 
викликає їхню відповідну реакцію. Ці реакції сприяють достовірності, надійності і 
стабільності ПСІ-феноменальної біолокації  

♦ сприйняття аналізаторами підпорогових випромінювань об’єкта біолокації та їх 
відчуття, після цього провести безпосереднє сприйняття еніокірковими центрами 
еніомозків та кірковими центрами кори півкуль великого мозку підпорогових 
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випромінювань об’єкта біолокації та досягнути біолокаційної відповіді. Цю ПСІ-
феноменальну біолокацію проводити стільки разів, щоб учень запам’ятав відчуття, 
які виникають під час ПСІ-феноменальної біолокації для того, щоб при дальшому 
тренуванні знати, що досягнуто стану ПСІ-феноменальної біолокації, яку може 
практично реалізовувати 

♦ за допомогою кожного аналізатора та безпосередньо кожного кіркового центру 
тренувати і розвивати ПСІ-феноменальну біолокацію. Заплющити очі, розслабити 
м’язи, досягнути спокійної пранаями, сконцентрувати увагу на підпороговому 
випромінюванні об’єкта біо-локації, відчути його дію та отримати біолокаційну 
відповідь, що свідчитиме про те, що учень досягнув стану ПСІ-феноменальної 
біолокації. З досягненням ПСІ-феноменальної біолокації запам’ятати відчуття ПСІ-
феноменальної біолокації, які виникають при дії підпорогових випромінювань 
об’єкта біолокації на відповідний аналізатор або безпосередньо на кірковий центр 
аналізатора. Відтак записати ці відчуття. Під час тренування і розвитку ПСІ-
феноменальної біолокації іншим аналізатором або безпосередньо кірковим центром 
іншого аналізатора також виникають відчуття, які необхідно запам’ятати, записати та 
порівняти з попередніми відчуттями, створюючи ідентифікаційну шкалу відчуттів 
ПСІ-феноменальної біолокації підпорогових випромінювань об’єктів біолокації для 
кожного аналізатора та безпосередньо кіркового центру. Це тренування необхідно 
проводити стільки, щоб учень був здатний точно ідентифікувати аналізатор або 
кірковий центр аналізатора, за посередництвом якого досягається ПСІ-феноменальна 
біолокація 

♦ заплющити очі, розслабити м’язи, досягнути спокійної пранаями, позамисленнєвого 
стану мозку і в цьому стані голографічно уявити дію відповідного підпорогового 
випромінювання об’єкта біолокації на відповідний аналізатор або кірковий центр 
аналізатора. Голографічне уявлення дії підпорогового випромінювання об’єкта 
біолокації має тривати стільки часу, щоб досягнути ПСІ-феноменальної 
біолокаційної відповіді. Стабільна біолокаційна відповідь на дію підпорогового 
випромінювання об’єкта біолокації свідчить, що учень досягнув не тільки ПСІ-
феноменальної біолокаційної чутливості, але й прояву ПСІ-феноменальної біолокації, 
цю чутливість й особливості прояву ПСІ-феноменальної біолокації необхідно 
запам’ятати 

♦ створити віртуальні різнохарактерні підпорогові випромінювання віртуальних 
об’єктів біолокації, сприйняти і відчути їх інформаційно-енергетичну дію, 
ідентифікувати та диференціювати відчуття, які виникають при ПСІ-феноменальній 
біолокаційній реакції на різні віртуальні підпорогові випромінювання віртуальних 
об’єктів біолокації. При цьому обов’язково запам’ятати відчуття ПСІ-феноменальної 
біолокації 

♦ навчитися швидко пригадувати відчуття, які виникають при прояві ПСІ-
феноменальної біолокації, що досягається дією підпорогових випромінювань об’єктів 
біолокації на різні аналізатори або безпосередньо на їх кіркові центри  

♦ пригадати підпорогове випромінювання відомого об’єкта біолокації, відчути його 
дію, ідентифікувати і диференціювати відчуття, які виникають при дії згаданого 
підпорогового випромінювання, та запам’ятати відчуття, які виникають при прояві 
ПСІ-феноменальної біолокації 

♦ від невідомого об’єкта біолокації треба сприйняти його підпорогові випромінювання 
та відчути, який аналізатор або безпосередньо кірковий центр аналізатора реагує на 
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підпорогове випромінювання об’єкта біолокації, ідентифікувати і диференціювати 
відчуття, досягнути стану очікування біолокаційної реакції, дочекатися отримання 
біолокаційної реакції і за характером біолокаційної реакції описати об’єкт біолокації. 
Після закінчення еніопсіанатомічної вправи запам’ятати відчуття й особливості ПСІ-
феноменальної біолокації та записати їх 

♦ виконувати різні еніопсіанатомічні вправи, які сприятимуть розвитку біолокаційної 
чутливості до підпорогових випромінювань об’єктів біолокації та прояву ПСІ-
феноменальної біолокації за посередництвом різних аналізаторів або безпосередньо 
різними кірковими центрами. Підпорогові випромінювання можуть походити від 
будь-яких об’єктів біолокації, розташованих на будь-якій відстані, віртуальних 
об’єктів або об’єктів, які перестали існувати 

♦ пригадати будь-який відомий об’єкт, створити його голографічний образ, 
налаштувати тонкоматеріальні тіла, їхні зовнішні оболонки, чакри, еніомозки, 
фізичний мозок, аналізатори, органи чуття на сприйняття підпорогових 
випромінювань об’єкта біолокації, відчути ці сприйняття, досягнути стану очікування 
біолокаційної реакції та отримати біолокаційну реакцію, що свідчитиме про те, що 
учень здатний проявляти і практично реалізовувати ПСІ-феноменальну біолокацію. 
Відчуття прояву ПСІ-феноменальної біолокації можуть бути різними, що зумовлено 
характером підпорогових випромінювань різних об’єктів біолокації  

♦ зміною об’єктів біолокації формуватиметься навик утримування біолокаційної 
чутливості на різні підпорогові випромінювання об’єктів біолокації та швидкого 
входження в стан очікування й отримання біолокаційної реакції. З отриманням ПСІ-
феноменальної біолокаційної реакції необхідно повторити біолокацію кілька разів, 
щоб досягнути стабільної й однакової біолокаційної реакції  

♦ миттєво досягнути позамисленнєвого та ПСІ-феноменального біолокаційного станів і 
якнайдовше їх утримувати. Ця вправа дає можливість швидко досягати ПСІ-
феноменальної біолокаційної чутливості і готовності до практичного використання 
ПСІ-феноменальної біолокації  

17. Практична реалізація ПСІ-феноменальної біолокації в пізнанні об’єктивної реальності 
перебуває за порогом функціональних можливостей органів чуття людини 

18. Автоеніопсіанатомічна нормалізація тонкоматеріальних тіл, їхніх зовнішніх оболонок, 
чакр, каналів, еніомозків, фізичного мозку, аналізаторів та органів чуття здійснюється для 
того, щоб ці структури завжди були готовими до подальшого тренування, розвитку, 
прояву і практичного застосування ПСІ-феноменальної біолокації. 

Послідовність і зміст ступенів 3-ї та 4-ї стадій еніопсіанатомічного тренування і розвитку 
ПСІ-феноменальної біолокації можуть бути змінені відповідно до завдань тренування, 
розвитку, вдосконалення, проявів і практичної реалізації ПСІ-феноменальної біолокації, 
структурних і функціональних станів тонкоматеріальних тіл, їхніх зовнішніх оболонок, чакр, 
каналів, еніомозків, фізичного мозку, аналізаторів, органів чуття, індивідуальних 
еніоанатомічних й еніо-психічних характеристик учня, його еніопсихічної підготовки та 
еніоанатомічної готовності до еніопсіанатомічного тренування і розвитку ПСІ-феноменальної 
біолокації. Протягом одного еніопсіанатомічного заняття неможливо тренувати і розвивати всі 
еніомозки тонкоматеріальних тіл, фізичний мозок, аналізатори, органи чуття та в цілому ПСІ-
феноменальну біолокацію всіма еніоанатомічними вправами. Тому потрібно вибрати один або 
декілька еніомозків тонкоматеріальних тіл, один або декілька аналізаторів, ті підпорогові 
випромінювання об’єкта біолокації і прояви ПСІ-феноменальної біолокації, які домінуватимуть 
у процесі еніопсіанатомічного тренування за допомогою вибраних підпорогових 
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випромінювань об’єкта біолокації. Чим краще учень знає еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, 
їхніх оболонок, чакр, каналів, еніомозків, еніоаналізаторів, фізичного мозку, аналізаторів, 
органів чуття та володіє еніопсіанатомічними технологіями розвитку ПСІ-феноменальної 
біолокації, методами виконання еніопсіанатомічних вправ і чим краще він еніопсихічно та 
еніоанатомічно підготовлений до тренування і розвитку ПСІ-феноменальної біолокації, тим 
більшу кількість тонкоматеріальних тіл, еніомозків, аналізаторів та органів чуття може 
еніопсіанатомічно тренувати і розвивати, тим більш всебічно розвиватиметься ПСІ-
феноменальна біолокація до різних підпорогових випромінювань об’єктів біолокації впродовж 
одного еніопсіанатомічного тренування, тим швидше учень зможе практично реалізувати свою 
здібність ПСІ-феноменальної біолокації в пізнанні об’єктивної реальності, яку не можуть 
сприймати органи чуття при звичайному функціонуванні. 

Систематичне, багаторічне, особливо пожиттєве тренування і розвиток ПСІ-феноменальної 
біолокації супроводжується створенням інформаційно-енергетичних основ всебічного 
високоспецифічного розвитку тонкоматеріальних тіл, їхніх зовнішніх оболонок, чакр, каналів, 
еніомозків, еніоаналізаторів, фізичного мозку, аналізаторів, органів чуття, загальної 
екстрасенсорної чутливості, ПСІ-феноменальної чутливості мозку та органів чуття, 
телепатичного і ПСІ-феноменального сприйняття підпорогових випромінювань об’єктів 
біолокації, емпатії з інформаційно-енергетичними полями різних об’єктів біолокації, 
кольорового бачення інформаційно-енергетичних матерій, бачення аури, ПСІ-феноменального 
бачення мозком, бачення інформаційно-енергетичних випромінювань власних тіл (автоскопії), 
а також розвивається ПСІ-феноменальне телепатичне сприйняття підпорогових кольорових 
інформаційно-енергетичних випромінювань об’єктів біолокації, розміщених на будь-якій 
відстані від учня, здатність сприймати пре- і постінформаційно-енергетичні сигнали з 
майбутнього і минулого об’єктивної реальності, встановлювати підпорогові активні 
інформаційно-енергетичні взаємообміни з інформаційно-енергетичними полями об’єктів 
біолокації, сприймати підпорогове інформаційно-енергетичне випромінювання мислячого 
мозку людей та тварин, яснознання, яснобачення, прекогніція, ретрокогніція, здатність 
сприймати апріорні знання та антиципація. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

БІОЛОКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІЙ 
ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ 

 
Описані біолокація інформаційно-енергетичних матерій тонкоматеріальних тіл. 
Ключові слова: біолокація, інформаційно-енергетичні матерії, тонкоматеріальні тіла.  
Описана биолокация информационно-энергетических материй тонкоматериальных тел. 
Ключевые слова: биолокация, информационно-энергетические материи, 

тонкоматериальные тела. 
Biolocation of information and energy matter of subtle bodies is described. 
Keywords: biolocation, information and energy matters, subtle bodies. 
 
Актуальність. Завжди буде актуальною наявність термінової інформації про 

різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії, що має велике значення в процесі 
виховання, навчання, тренування, розвитку, лікування, регенерації, реабілітації, 
реконвалесценції та рекондиції людини, особливо при тренуванні і розвитку її 
тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей та еніолікуванні. Така інформація 
може бути отримана біолокаційними технологіями. За допомогою біолокаційної інформації 
можна в експрес-режимі здійснювати дослідження, прогноз, діагностику, експертне 
миттєве оцінювання будь-якого педагогічного, виховного, навчального, тренувального та 
лікувального процесів, не втручаючись в сам процес. Це дає можливість вносити необхідні 
корективи, оптимізувати процеси, уникати неперспективного розвитку, неефективного 
лікування і досягти керованого та цілеспрямованого педагогічного, психічного, 
еніопсіанатомічного, еніомедичного та будь-якого іншого впливу на людину.     
 

Біолокація функціональної активності інформаційно-енергетичних матерій 
тонкоматеріальних тіл 

 

 
 

Мал. 1. Біолокаційна діаграма функціональної активності інформаційно-енергетичних 
матерій, тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла та їх структур 
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Програма біолокаційного дослідження функціональної активності  
інформаційно-енергетичних матерій  

 
Біолокацією встановлюють: 
1. Яка функціональна активність властива: 
1.1. – червоній (світлосяючій червоній, оранжевій, світлосяючій оранжевій, жовтій, 

зеленій, світлосяючій зеленій, блакитній, бірюзовій, синій, бузковій, фіолетовій, рожевій, білій, 
золотій) матерії при прояві відповідної: особливості; властивості; здібності; функції; ПСІ-
феноменальності; соціально-біотичної діяльності; хвороби?  

1.2. – червоному (світлосяючому червоному, оранжевому, світлосяючому оранжевому, 
жовтому, зеленому, світлосяючому зеленому, блакитному, бірюзовому, синьому, бузковому, 
фіолетовому, рожевому, білому і золотому) тонкоматеріальному тілу при прояві відповідної: 
особливості; властивості; здібності; функції; ПСІ-феноменальності; соціально-біотичної 
діяльності; хвороби?  

1.3. – муладхари (свадхістхани, маніпури, анахати, вішудхи, аджни, медулярної, 
камешвара- 

камешвари, сахасрари, магатми і будь-якої іншої чакри) при прояві відповідної: 
особливості; властивості; здібності; функції; ПСІ-феноменальності; соціально-біотичної 
діяльності; хвороби?  

1.4. – сушумни (меруданди, іди, пінгали, правого зіркового каналу, лівого зіркового 
каналу) при прояві відповідної: особливості; властивості; здібності; функції; ПСІ-
феноменальності; соціально-біотичної діяльності; хвороби?  

1.5. – меридіану легень (товстої кишки, шлунка, селезінки – підшлункової залози, 
серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, 
печінки, заднього серединного, переднього серединного) при прояві відповідної: особливості; 
властивості; здібності; функції; ПСІ-феноменальності; соціально-біотичної діяльності; хвороби? 
1.6. – зовнішній оболонці зовнішнього відділу червоного (світлосяючого червоного, 
оранжевого, світлосяючого оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяючого зеленого, 
блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого) 
тонкоматеріального тіла при прояві відповідної: особливості; властивості; здібності; 
функції; ПСІ-феноменальності; соціально-біотичної діяльності; хвороби? 

 
2. Яка повинна бути функціональна активність: 
2.1. – інформаційно-енергетичної матерії (див. 1.1.) при прояві відповідної: 

особливості; властивості; здібності; функції; ПСІ-феноменальності; соціально-біотичної 
діяльності; хвороби?  

2.2. – тонкоматеріального тіла (див. 1.2.) при прояві відповідної: особливості; 
властивості; здібності; функції; ПСІ-феноменальності; соціально-біотичної діяльності; хвороби?  

2.3. – чакри (див. 1.3.) при прояві відповідної: особливості; властивості; здібності; 
функції; ПСІ-феноменальності; соціально-біотичної діяльності; хвороби?  

2.4. – інформаційно-енергетичного каналу (див. 1.4.; 1.5.) при прояві відповідної: 
особливості; властивості; здібності; функції; ПСІ-феноменальності; соціально-біотичної 
діяльності; хвороби?  
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2.5. – зовнішньої оболонки зовнішнього відділу тонкоматеріального тіла (див. 1.6.) 
при прояві відповідної: особливості; властивості; здібності; функції; ПСІ-феноменальності; 
соціально-біотичної діяльності; хвороби? 

 
3. Чи відповідає функціональна активність: 
3.1. – інформаційно-енергетичної матерії (див. 1.1.) інформаційно-енергетичним 

умовам: внутрішнього середовища; зовнішнього середовища?  
3.2. – тонкоматеріального тіла (див. 1.2.) інформаційно-енергетичним умовам: 

внутрішнього середовища; зовнішнього середовища?  
3.3. – чакри (див. 1.3.) інформаційно-енергетичним умовам: внутрішнього 

середовища; зовнішнього середовища?  
3.4. – інформаційно-енергетичного каналу (див. 1.4.; 1.5.) інформаційно-

енергетичним умовам: внутрішнього середовища; зовнішнього середовища? 3.5. – зовнішньої 
оболонки зовнішнього відділу тонкоматеріального тіла (див. 1.6.) інформаційно-
енергетичним умовам: внутрішнього середовища; зовнішнього середовища? 

 
4. Яка функціональна активність є при взаємному функціонуванні: 

тонкоматеріальних тіл; чакр; інформаційно-енергетичних каналів; зовнішніх оболонок 
зовнішніх відділів тонкоматеріальних тіл; інших структур тонкоматеріальних тіл? 

 
5. Як змінюється функціональна активність: 
5.1. – інформаційно-енергетичної матерії (див. 1.1.) при: релаксації; концентрації; 

ментальній імагінації; візуалізації; медитації; психофізіологічній саморегуляції організму; 
трансовому стані організму; інформаційно-енергетичному лікуванні; духовному лікуванні; 
деструктивному мисленні; негативних емоціях; духовному тренуванні; інформаційно-
енергетичному впливу антисвіту; інших процесах?  

5.2. – тонкоматеріального тіла (див. 1.2.) при: релаксації; концентрації; ментальній 
імагінації; візуалізації; медитації; психофізіологічній саморегуляції організму; трансовому стані 
організму; інформаційно-енергетичному лікуванні; духовному лікуванні; деструктивному 
мисленні; негативних емоціях; духовному тренуванні; інформаційно-енергетичному впливу 
антисвіту; інших процесах?  

5.3. – відповідної чакри (див. 1.3.) при: релаксації; концентрації; ментальній імагінації; 
візуалізації; медитації; психофізіологічній саморегуляції організму; трансовому стані організму; 
інформаційно-енергетичному лікуванні; духовному лікуванні; деструктивному мисленні; 
негативних емоціях; духовному тренуванні; інформаційно-енергетичному впливу антисвіту; 
інших процесах?  

5.4. – інформаційно-енергетичного каналу (див. 1.4.; 1.5.) при: релаксації; 
концентрації; ментальній імагінації; візуалізації; медитації; психофізіологічній саморегуляції 
організму; трансовому стані організму; інформаційно-енергетичному лікуванні; духовному 
лікуванні; деструктивному мисленні; негативних емоціях; духовному тренуванні; 
інформаційно-енергетичному впливу антисвіту; інших процесах?  

5.5. – зовнішньої оболонки зовнішнього відділу тонкоматеріального тіла (див. 1.6.) 
при: релаксації; концентрації; ментальній імагінації; візуалізації; медитації; психофізіологічній 
саморегуляції організму; трансовому стані організму; інформаційно-енергетичному лікуванні; 
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духовному лікуванні; деструктивному мисленні; негативних емоціях; духовному тренуванні; 
інформаційно-енергетичному впливу антисвіту; інших процесах? 

І багато іншого, що обумовлено характером функціональної активності інформаційно-
енергетичних матерій, тонкоматеріальних тіл і їх структур. Для поглиблених досліджень 
необхідно створювати додаткові програми біолокації відповідно до мети і завдань дослідження. 
 
 

Біолокація інформаційно-енергетичних матерій  
тонкоматеріальних тіл людини 

 

 
 

Мал. 2. Біолокаційна діаграма інформаційно-енергетичних матерій тонкоматеріальних 
тіл людини: 

Ч – червоного; ССЧ – світлосяючого червоного; О – оранжевого; ССО – світлосяючого 
оранжевого; Ж – жовтого; З – зеленого; ССЗ – світлосяючого зеленого; Бл – блакитного; Бір – 

бірюзового; С – синього; Буз – бузкового; Ф – фіолетового; Р – рожевого; Біл – білого; Зол – 
золотого діапазону електромагнітного спектра інформаційно-енергетичної матерії 

 
Програма біолокаційного дослідження інформаційно-енергетичних матерій 

тонкоматеріальних тіл людини 
 

Біолокацією встановлюють: 
1. Яка інформаційно-енергетична матерія: 
1.1. – не відповідає природній інформаційно-енергетичній чистоті тонкоматеріальних 

тіл?  
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1.2. – послаблює інформаційно-енергетичну основу голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл?  

1.3. – досягла максимальної критичної кількості в тонкоматеріальних тілах?  
1.4. – має найбільшу кількість негативних причинно-наслідкових (кармічних) 

інформацій?  
1.5. – має таку кількість негативних причинно-наслідкових інформацій, з якої 

розпочинається реалізація кармічних програм?  
1.6. – має найменшу кількість негативних причинно-наслідкових інформацій?  
1.7. – має у своєму складі невластиві їй інформаційно-енергетичні матерії?  
1.8. – має розбалансованість своїх складових компонентів?  
1.9. – має недостатню (збільшену) кількість інформацій: мікрочасток; світла; енергій; 

інформаційно-енергетичних субстанцій; інформаційно-енергетичних біоплазм?  
1.10. – не відповідає: інформаційно-енергетичній ідентичності людини; червоному 

(світлосяючому червоному, оранжевому, світлосяючому оранжевому, жовтому, зеленому, 
світлосяючому зеленому, блакитному, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, 
рожевому, білому, золотому) тонкоматеріальному тілу?  

1.11. – не має стабільного інформаційно-енергетичного гомеостазу?  
1.12. – послаблює інформаційно-енергетичний імунітет: людини; червоного 

(світлосяючого червоного, оранжевого, світлосяючого оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяючого зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого 
білого, золотого) тонкоматеріального тіла?  

1.13. – руйнує голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл?  
1.14. – є основою розвитку відповідної: ПСІ-феноменальної здібності людини; 

духовності людини; душевності людини; інтелекту; менталітету; емоційності; етичності; 
естетичності; соціальної активності; фахового виховання; наукової діяльності; відповідного 
спортивного таланту; відповідних фізичних якостей людини; політичної діяльності?  

1.15. – у найбільшій кількості поглинається тонкоматеріальними тілами з інформаційно-
енергетичних полів зовнішнього середовища?  

1.16. – своїм інформаційно-енергетичним змістом: стримує розвиток 
тонкоматеріальних тіл; сповільнює або прискорює процес старіння організму; мотивує людину 
до активної діяльності; обумовлює відповідний характер діяльності людини; 

посилює життєдіяльність організму; посилює імунітет; допомагає лікуванню?  
1.17. – сприяє переорієнтації природних інформаційно-енергетичних взаємообмінів на 

неприродні?  
1.18. – потребує інформаційно-енергетичної корекції? 
1.19. – домінантно впливає на розвиток людини?  
1.20. – обумовлює характер людини?  
1.21. – найбільше сприяє: релаксації; регенерації; реабілітації; рекондиції; лікуванню 

відповідної хвороби; вихованню; навчанню?  
1.22. – уможливлює максимальний прояв відповідної: властивості; особливості; 

здібності; функції; діяльності людини? 
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2. Якою інформаційно-енергетичною матерією: 
2.1. – необхідно розпочинати: інформаційно-енергетичне очищення тонкоматеріальних 

тіл; корекцію тонкоматеріальних тіл; посилення тонкоматеріальних тіл; збалансування 
тонкоматеріальних тіл?  

2.2. – треба продовжувати 
інформаційно-енергетичне: очищення тонкоматеріальних тіл; посилення 

тонкоматеріальних тіл; збалансування тонкоматеріальних тіл?  
2.3. – необхідно завершити інформаційно-енергетичне: очищення тонкоматеріальних 

тіл; посилення тонкоматеріальних тіл; збалансування тонкоматеріальних тіл?  
2.4. – необхідно: розпочинати лікування онкологічної хвороби; продовжувати лікування 

онкологічної хвороби; завершити лікування онкологічної хвороби (або будь-якої іншої 
хвороби)?  

2.5. – можна переорієнтувати людину від соціально небезпечної поведінки до соціально 
прийнятної? 

2.6. – вдосконалювати прояв відповідних ПСІ-феноменальних здібностей?  
2.7. – можна ослабити вплив біопатогенного випромінювання аномальних зон?  
2.8. – можна провести корекцію інформаційно-енергетичного змісту: навколишнього 

середовища; або будь-якого іншого об’єкту?  
2.9. – необхідно проводити інформаційно-енергетичну охорону: людей; тварин; 

рослин; банків; дорогоцінностей; музеїв; автомобілів; документів; архівів; багато іншого? 
 
3. Які інформаційно-енергетичні матерії: 
3.1. – мають найбільшу концентрацію в тонкоматеріальних тілах?  
3.2. – розбалансовані в індивідуально-універсальній життєвій інформаційно-

енергетичній біоплазмі?  
3.3. – не можуть посередництвом тонкоматеріальних тіл утворювати функціонально 

оптимальні індивідуально-специфічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми?  
3.4. – мають сповільнене оновлення: в тонкоматеріальних тілах; в біоплазматичному 

інформаційно-енергетичному полі людини? 
3.5. – здебільшого компонуються з інформаційно-енергетичних полів: людства; 

тварин; рослин; води; каміння; вогню; природи; Землі; біосфери; ноосфери; Космосу; Бога; 
Святого Духа; Ісуса Христа; Божої Матері; антисвіту; інших інформаційно-енергетичних полів? 

 
4. У яких інформаційно-енергетичних матеріях: 
4.1. – переважає інформаційне співвідношення матеріального над духовним змістом?  
4.2. – переважає інформаційне співвідношення духовного над матеріальним змістом?  
4.3. – інформаційний зміст забезпечує інформаційно-енергетичний взаємообмін: з 

антисвітом; зі злом; з агресією; з насильством; з ненавистю; з соціально-руйнівною діяльністю; 
іншими антидуховними силами?  

4.4. – є присутня інформація божественно-духовного буття; антисвіту? 
 

І багато іншого, що обумовлено інформаційно-енергетичними матеріями 
тонкоматеріальних тіл людини. Для поглиблених досліджень необхідно створювати додаткові 
програми біолокації відповідно до мети і завдань дослідження. 
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Як користуватися програмами і діаграмами біолокаційного дослідження 
 

Стаття не призначена для простого читання, вона розрахована на людей, які володіють 
ПСІ-феноменальною біолокаційною здібністю і на фахівців з біолокаційних досліджень 
людини. Перед початком біолокаційного дослідження треба прочитати програму 
біолокаційного дослідження, вибрати необхідні біолокаційні діаграми відповідно до програми, 
мети і завдань біолокаційного дослідження, контролю й прогнозу, біолокаційної оцінки й 
діагностики. Уважно прочитати вибрану біолокаційну діаграму, усвідомити її інформаційний 
вміст. Потім прочитати ту програму біолокаційного дослідження, яка відноситься до вибраної 
діаграми, і вибрати з неї потрібні запитання, які найбільше відповідають характеру 
цілеспрямованого і конкретизованого дослідження людини. Діаграми і програми мають числові 
номери для швидкої орієнтації. 

При читанні програм біолокаційного дослідження зверніть увагу на те, що кожне 
запитання має дві частини, пронумероване двічі і в окремих випадках тричі. Початок запитання 
є його основою. Основа запитання має своє число 1, 2, 3,…7, написане півжирним шрифтом, на 
кінці логічного продовження основи кожного запитання поставлена двокрапка. Закінчення 
запитання також має своє число 1.1., 1.2., 1.3., … 1.28.; 2.1., 2.2., 2.3., … 2.9. і так далі, і 
написане звичайним шрифтом. 

Тому спочатку треба читати початок запитання 1, 2, 3, …  7 і продовжувати читати 
закінчення запитання під будь-яким іншим числом 1.1-1.28. і так далі. 

Наприклад із програми біолокаційного дослідження інформаційно-енергетичних 
матерій тонкоматеріальних тіл людини до діаграми мал. 1. вибираємо перше запитання: 

1. Яка інформаційно-енергетична матерія: і далі будь-яке закінчення запитання 1.1-
1.3. і 1.10. З’єднуємо основу запитання із закінченням 1.1-1.3. і 1.10. З’єднання 1.+1.1. буде 
читатись так: 1. Яка інформаційно-енергетична матерія (1.1.) не відповідає природній 
інформаційно-енергетичній чистоті тонкоматеріальних тіл? Відповідно 1.+1.2. буде 
читатися: 1. Яка інформаційно-енергетична матерія (1.2.) послаблює інформаційно-
енергетичну основу голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл?, 1.+1.3. – 1. Яка 
інформаційно-енергетична матерія (1.3.) досягла максимальної кількості в 
тонкоматеріальних тілах? Закінчення 1.10 це більш складний варіант, тому, що має два 
закінчення в декількох варіантах 1.10 - не відповідає: інформаційно-енергетичній ідентичності 
людини; червоному (світлосяюче-червоному, оранжевому, світлосяюче-оранжевому, жовтому, 
зеленому, світлосяюче-зеленому, блакитному, бірюзовому, синьому, бузковому, фіолетовому, 
рожевому, білому, золотому) тонкоматеріальному тілу? Вибираємо зеленому 
тонкоматеріальному тілу і запитання буде читатися: 1. Яка інформаційно-енергетична 
матерія (1.10.) не відповідає зеленому тонкоматеріальному тілу? 

Другий приклад із програми біолокаційного дослідження функціональної активності 
інформаційно-енергетичних матерій подібний, але у продовженні 1.5. та 1.6. першого запитання 
в дужках вказані варіанти, а після двокрапки його різні закінчення. У запитанні 5., його 
продовжені 5.5. – після двокрапки перераховано вісімнадцять варіантів закінчення запитання. 
При таких варіантах дослідник сам вибирає, складає і конкретизує запитання для дослідження. 
1. Яка функціональна активність властива (1.5.) меридіану серця при прояві радості?; 1. 
Яка функціональна активність властива (1.5.) меридіану легень при максимально 
можливій затримці дихання?; 1. Яка функціональна активність властива (1.5.) меридіану 
легень при туберкульозі?; 1. Яка функціональна активність властива (1.5.) меридіану 
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легень при прояві ПСІ-феноменального цілительства?; 1. Яка функціональна активність 
властива (1.5.) меридіану нирок при нефриті?; 1. Яка функціональна активність властива 
(1.6.) зовнішній оболонці зовнішнього відділу синього тонкоматеріального тіла при 
перебуванні в біопатогенному середовищі?; 1. Яка функціональна активність властива 
(1.6.) зовнішній оболонці зовнішнього відділу червоного тонкоматеріального тіла при 
тяжкій фізичній праці?; 5. Як змінюється функціональна активність (5.5.) зовнішньої 
оболонки зовнішнього відділу синього тонкоматеріального тіла при трансовому стані 
організму?; 5. Як змінюється функціональна активність (5.5.) зовнішньої оболонки 
зовнішнього відділу синього тонкоматеріального тіла при деструктивному мисленні? Така 
побудова запитань дає можливість у максимально стислій формі отримати найбільшу кількість 
потрібних варіантів запитань для біолокаційних досліджень, а також дозволяє дослідникові 
змінити характер запитання, надати йому зовсім іншого значення, швидко отримати необхідний 
варіант запитання і використати його відповідно до мети і завдань дослідження. 

 
Програми біолокаційного дослідження і біолокаційні діаграми дають можливість 

проводити конкретні та цілеспрямовані біолокаційні дослідження, отримуючи інформацію 
відповідного змісту. Наявність біолокаційної діаграми конкретизується не тільки програмою 
біолокаційного дослідження, а й додатковими запитаннями, які будуть відповідати меті та 
завданню біолокаційного дослідження. Запитань може бути нескінченна кількість, але вони 
повинні відповідати науковій гіпотезі, меті та завданням дослідження. Кількість біолокаційних 
досліджень повинна забезпечити необхідну достовірність. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

БІОЛОКАЦІЯ ПРИРОДНИХ ЛЮДИНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
МАТЕРІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОЛІВ ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Описана біолокація природних людині інформаційно-енергетичних матерій. 
Ключові слова: біолокація, природні інформаційно-енергетичні матерії, 

інформаційно-енергетичні поля.  
 
Описана биолокация естественных человеку информационно-энергетических 

материй. 
Ключевые слова: биолокация, природные информационно-энергетические материи, 

информационно-энергетические поля. 
 
Biolocation of natural human information and energy matters are described. 
Keywords: biolocation, natural information and energy matters, information and energy 

fields. 
 
Актуальність. Будь-який інформаційно-енергетичний вплив на людину повинен 

завжди здійснюватися тільки природними для неї, її тіл та їхніх структур інформаційно-
енергетичними матеріями. В експрес-режимі біолокаційними технологіями можна 
контролювати матерії, якими здійснюється вплив на людину. Для цього потрібно 
розробити біолокаційні програми та діаграми, які конкретизують біолокацію і дозволяють 
отримати інформацію потрібного змісту про природні людині інформаційно-енергетичні 
матерії інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища. Програми та діаграми 
можуть мати нескінченну кількість змістових варіантів, які визначаються науковою 
гіпотезою, метою і завданнями біолокаційного дослідження.  

 

 
 

Мал. 1. Біолокаційна діаграма природних людині інформаційно-енергетичних матерій 
інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища: 
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1 – складові інформаційно-енергетичних матерій: Ч – червоного діапазону електромагнітного 
спектра інформаційно-енергетичної матерії; ССЧ – світлосяючого червоного;  

О – оранжевого; ССО – світлосяючого оранжевого; Ж – жовтого; З – зеленого;  
ССЗ – світлосяючого зеленого; Бл – блакитного; Бір – бірюзового; С – синього; Буз – бузкового; 

Ф – фіолетового; Р – рожевого; Біл – білого; Зол – золотого діапазону електромагнітного 
спектра інформаційно-енергетичної матерії 

 
Програма біолокаційного дослідження природних людині інформаційно- 

енергетичних матерій інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища 
 

Біолокацією встановлюють: 
1. Які інформаційно-енергетичні матерії: 
1.1. – здебільшого поглинаються тонкоматеріальними тілами?  
1.2. – недостатньо поглинаються тонкоматеріальними тілами?  
1.3. – найщільніше концентруються навколо людини?  
1.4. – переважають в біоплазматичному інформаційно-енергетичному полі людини?  
1.5. – унеможливлюють всебічний розвиток людини?  
1.6. – сповільнюють всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл?  
1.7. – обумовлюють домінантний розвиток тонкоматеріальних тіл?  
1.8. – обумовлюють гіпотрофічний розвиток тонкоматеріальних тіл?  
1.9. – обумовлюють гіпертрофічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини?  
1.10. – унеможливлюють досягнення гармонійного розвитку тонкоматеріальних тіл?  
1.11. – найбільше поглинаються тонкоматеріальними тілами з інформаційно-

енергетичного поля: людства; природи; тварин; рослин; води; каміння; вогню; Землі; 
біосфери; ноосфери; з універсального психічного поля: Землі; Космосу; з інформаційно-
енергетичного поля: Бога; Святого Духа; Ісуса Христа; Божої Матері; антисвіту; зла; 
ненависті; агресії; насильства; будь-яких інших інформаційно-енергетичних полів?  

1.12. – обмежують інформаційно-енергетичний взаємообмін тонкоматеріальних тіл з 
інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища?  

1.13. – необхідні тонкоматеріальним тілам для адекватного функціонування при: 
відповідних умовах зовнішнього середовища; при перебуванні в біопатогенному інформаційно-
енергетичному середовищі; агресивному інформаційно-енергетичному впливу; виконанні 
фахової діяльності в недружньому соціальному середовищі; прояві відповідних: властивостей 
(особливостей, здібностей, функцій) людини; проведенні ПСІ-феноменальної діяльності; 
лікуванні відповідних хвороб; розвитку відповідних: властивостей, особливостей, здібностей, 
функцій, духовності, ПСІ-феноменальності людини в інших умовах?  

1.14. – мають найбільшу кількість інформації, яка активізує: морфогенез фізичного 
тіла; розвиток фізичних якостей людини; регенераційні процеси; сприяє зціленню; забезпечує 
інтегральний розвиток: властивостей людини; особливостей людини; здібностей людини; 
функцій фізичного тіла; функцій відповідного тонкоматеріального тіла; екстрасенсорної та 
позасмислової чутливості; інформаційно-енергетичної та духовної чутливості; біолокації; 
телеметрії; телепортації; позатілесної проекції; психометрії; яснобачення; яснослуху; яснонюху; 
ясносмаку; яснознання; матеріалізації; дематеріалізації; цілительства; посилює інформаційну 
ідентичність людини; інформаційний імунітет людини; багато іншого?  

1.15. – потрібні для відновлення послабленого інформаційно-енергетичного потенціалу 
тонкоматеріальних тіл?  
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1.16. – потрібні для розвитку відповідної: властивості; особливості; здібності?  
1.17. – необхідні для інформаційно-енергетичного посилення голографічної інтеграції 

тонкоматеріальних тіл людини?  
1.18. – необхідні для попередження можливого послаблення голографічної інтеграції 

тонкоматеріальних тіл людини?  
1.19. – необхідні для активізації навколо людини здорового інформаційно-енергетичного 

середовища? 
 
2. Якими інформаційно-енергетичними матеріями доцільно проводити 

інформаційно-енергетичні аплікації 
тонкоматеріальних тіл, щоб: 
2.1. – досягнути їх збалансованого розвитку?  
2.2. – вони трансформували (модулювали, генерували, синтезували) функціонально 

необхідні інформаційно-енергетичні біоплазми?  
2.3. – вони утворювали природно чисту індивідуально-універсальну інформаційно-

енергетичну біоплазму?  
2.4. – вони утворювали природно чисту індивідуальну універсально- 
специфічну червону (світлосяючу червону, оранжеву, світлосяючу оранжеву, жовту, 

зелену, світлосяючу зелену, блакитну, бірюзову, синю, бузкову, фіолетову, рожеву, білу, 
золоту) інформаційно-енергетичну біоплазму?  

2.5. – вони досягли однакової ефективності інформаційно-енергетичного взаємообміну у 
всіх природних діапазонах електромагнітного спектра?  

2.6. – вони досягли всебічного інформаційно-енергетичного взаємообміну з 
інформаційно-енергетичними полями духовного буття?  

2.7. – прискорити: фізичний розвиток людини; психічний розвиток людини; 
інтелектуальний розвиток людини; ментальний розвиток людини; емоційний розвиток людини; 
етичний розвиток людини; естетичний розвиток людини; духовний розвиток людини; 
душевний розвиток людини; ПСІ-феноменальний розвиток людини? 

2.8. – нормалізувати деформовані частини тіла?  
2.9. – збільшити зріст (висоту) фізичного тіла?  
2.10. – ліквідувати викривлення носової перетинки?  
2.11. – досягнути структурно-функціональної корекції хребта?  
2.12. – вилікувати сколіоз хребта?  
2.13. – не виникали патологічні зміни: клітин; тканин; органів; систем організму?  
2.14. – переорієнтувати процес дегенеративно-деструктивних змін до 

морфофункціональної норми?  
2.15. – досягнути одужання від будь-якої хвороби?  
2.16. – сповільнити процес старіння?  
2.17. – запобігти виникненню хронічної втоми?  
2.18. – уникнути імунодефіциту?  
2.19. – сприяти перебуванню організму в стані оптимальної життєдіяльності? 
І багато іншого, що обумовлено природними людині інформаційно-енергетичними 

матеріями інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища. Для поглиблених 
досліджень необхідно створювати додаткові програми біолокації відповідно до мети і завдань 
дослідження. 
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Мал. 2. Біолокаційна діаграма бірюзової інформаційно-енергетичної матерії: 
Бір – бірюзового діапазону електромагнітного спектра інформаційно-енергетичної матерії; 

0–100 % – відносна частка 
 

Програма біолокаційного дослідження окремих 
інформаційно-енергетичних матерій 

 
Біолокацією встановлюють: 
1. Якою мірою чистота інформаційно-енергетичної матерії, що знаходиться в 

тонкоматеріальному тілі, відповідає природній чистоті? 
 
2. Якою мірою інформаційно-енергетична матерія, яка поглинається тонкома-

теріальними тілами з інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища, 
відповідає: 

2.1. – ідентичності людини?  
2.2. – природній чистоті відповідного тонкоматеріального тіла?  
2.3. – функціональним потребам: фізичного тіла; червоного тонкоматеріального тіла 

(ТМТ); світлосяючого червоного ТМТ; оранжевого ТМТ; світлосяючого оранжевого ТМТ; 
жовтого ТМТ; зеленого ТМТ; світлосяючого зеленого ТМТ; блакитного ТМТ; бірюзового ТМТ; 
синього ТМТ; бузкового ТМТ; фіолетового ТМТ; рожевого ТМТ; білого ТМТ; золотого ТМТ?  

2.4. – структурно-функціональному розвитку відповідного тонкоматеріального тіла 
(див.2.3.)?  

2.5. – характеру соціально-біотичної діяльності людини? 2.6. – специфіці розвитку 
відповідної: властивості; особливості; здібності; функціональної можливості; ПСІ-
феноменальної здібності; духовної властивості; божественної властивості; відповідного 
тонкоматеріального тіла (див. 2.3.)?  

2.7. – параметрам доброго стану здоров’я?  
2.8. – інформаційно-енергетичному імунітету людини; гомеостазу?  
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2.9. – інформаційно-енергетичній індивідуальності людини?  
2.10. – функціональним можливостям: системи каналів тонкоматеріальних тіл; 

сушумни; меруданди; іди; пінгали; правого зіркового каналу; лівого зіркового каналу; 
меридіанів легень; товстої кишки; шлунка; селезінки – підшлункової залози; серця; тонкої 
кишки; сечового міхура; нирок; перикарда; трьох обігрівачів; жовчного міхура; печінки; 
заднього серединного меридіана; переднього серединного меридіана; оболонкових 
мікроканалів; чакрових мікроканалів? 

 
3. Яку частку червоної інформаційно-енергетичної матерії має: 
3.1. – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ)? 3.2. – світлосяюче червоне ТМТ? 3.3. – 

оранжеве ТМТ? 3.4. – світлосяюче оранжеве ТМТ? 3.5. – бузкове ТМТ? 3.6. – фіолетове ТМТ? 
3.7. – рожеве ТМТ? 3.8. – біле ТМТ? 3.9. – золоте ТМТ? 

 
4. Яку частку світлосяючої червоної інформаційно-енергетичної матерії має: 
4.1. – червоне ТМТ? 4.2. – світлосяюче червоне ТМТ? 4.3. – оранжеве ТМТ? 4.4. – 

світлосяюче оранжеве ТМТ? 4.5. – бузкове ТМТ? 4.6. – фіолетове ТМТ? 4.7. – рожеве ТМТ? 4.8. 
– біле ТМТ? 4.9. – золоте ТМТ? 

 
5. Яку частку оранжевої інформаційно-енергетичної матерії має: 
5.1. – оранжеве ТМТ? 5.2. – світлосяюче оранжеве ТМТ? 5.3. – рожеве ТМТ? 5.4. – біле 

ТМТ?  
5.5. – золоте ТМТ? 
 
6. Яку частку червоного складового компонента оранжевої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
6.1. – червоне ТМТ? 6.2. – світлосяюче червоне ТМТ? 6.3. – оранжеве ТМТ? 6.4. – 

світлосяюче оранжеве ТМТ? 6.5. – бузкове ТМТ? 6.6. – фіолетове ТМТ? 6.7. – рожеве ТМТ? 6.8. 
– біле ТМТ? 6.9. – золоте ТМТ? 

 
7. Яку частку жовтого складового компонента оранжевої інформаційно-

енергетичної матерії має:  
7.1. – оранжеве ТМТ? 7.2. – світлосяюче оранжеве ТМТ? 7.3. – жовте ТМТ? 7.4. – зелене 

ТМТ?  
7.5. – світлосяюче зелене ТМТ? 7.6. – бірюзове ТМТ? 7.7. – бузкове ТМТ? 7.8. – рожеве 

ТМТ? 7.9. – біле ТМТ?  7.10. – золоте ТМТ? 
 
8. Яку частку жовтої інформаційно-енергетичної матерії має: 
8.1. – оранжеве ТМТ? 8.2. – світлосяюче оранжеве ТМТ? 8.3. – жовте ТМТ? 8.4. – зелене 

ТМТ? 8.5. – світлосяюче зелене ТМТ? 8.6. – бірюзове ТМТ? 8.7. – бузкове ТМТ? 8.8. – рожеве 
ТМТ? 8.9. – біле ТМТ? 8.10. – золоте ТМТ? 

 
9. Яку частку зеленої інформаційно-енергетичної матерії має: 
9.1. – зелене ТМТ? 9.2. – світлосяюче зелене ТМТ? 9.3. – бірюзове ТМТ? 9.4. – бузкове 

ТМТ? 9.5. – рожеве ТМТ? 9.6. – біле ТМТ? 9.7. – золоте ТМТ? 
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10. Яку частку жовтого складового компонента зеленої інформаційно-енергетичної 
матерії має: 

10.1. – оранжеве ТМТ? 10.2. – світлосяюче оранжеве ТМТ? 10.3. – жовте ТМТ? 10.4. – 
зелене ТМТ? 10.5. – світлосяюче зелене ТМТ? 10.6. – бірюзове ТМТ? 10.7. – бузкове ТМТ? 
10.8. – рожеве ТМТ? 10.9. – біле ТМТ? 10.10. – золоте ТМТ? 

 
11. Яку частку блакитного складового компонента зеленої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
11.1. – зелене ТМТ? 11.2. – світлосяюче зелене ТМТ? 11.3. – блакитне ТМТ? 11.4. – 

бірюзове ТМТ? 11.5. – синє ТМТ? 11.6. – бузкове ТМТ? 11.7. – фіолетове ТМТ? 11.8. – рожеве 
ТМТ? 11.9. – біле ТМТ? 11.10. – золоте ТМТ? 

 
12. Яку частку синього складового компонента зеленої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
12.1. – зелене ТМТ? 12.2. – світлосяюче зелене ТМТ? 12.3. – блакитне ТМТ? 12.4. – 

бірюзове ТМТ? 12.5. – синє ТМТ? 12.6. – бузкове ТМТ? 12.7. – фіолетове ТМТ? 12.8. – рожеве 
ТМТ? 12.9. – біле ТМТ? 12.10. – золоте ТМТ? 

 
13. Яку частку блакитної інформаційно-енергетичної матерії має: 
13.1. – зелене ТМТ? 13.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 13.3. – блакитне ТМТ? 13.4. – 

бірюзове ТМТ? 13.5. – синє ТМТ? 13.6. – бузкове ТМТ? 13.7. – фіолетове ТМТ? 13.8. – рожеве 
ТМТ? 13.9. – біле ТМТ? 13.10. – золоте ТМТ? 

 
14. Яку частку бірюзової інформаційно-енергетичної матерії має бірюзове 

тонкоматеріальне тіло? 
15. Яку частку жовтого складового компонента бірюзової інформаційно-

енергетичної матерії має: 
15.1. – оранжеве ТМТ? 15.2. – світлосяюче-оранжеве ТМТ? 15.3. – жовте ТМТ? 15.4. – 

зелене ТМТ? 15.5. – світлосяюче-зелене ТМТ? 15.6. – бірюзове ТМТ? 15.7. – бузкове ТМТ? 
15.8. – рожеве ТМТ? 15.9. – біле ТМТ? 15.10. – золоте ТМТ? 

 
16. Яку частку зеленого складового компонента бірюзової інформаційно-

енергетичної матерії має: 
16.1. – зелене ТМТ? 16.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 16.3. – бірюзове ТМТ? 16.4. – 

бузкове ТМТ? 16.5. – рожеве ТМТ? 16.6. – біле ТМТ? 16.7. – золоте ТМТ? 
 
17. Яку частку блакитного складового компонента бірюзової інформаційно-

енергетичної матерії має: 
17.1. – зелене ТМТ? 17.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 17.3. – блакитне ТМТ? 17.4. – 

бірюзове ТМТ? 17.5. – синє ТМТ? 17.6. – бузкове ТМТ? 17.7. – фіолетове ТМТ? 17.8. – рожеве 
ТМТ? 17.9. – біле ТМТ? 17.10. – золоте ТМТ? 

 
18. Яку частку синього складового компонента бірюзової інформаційно-

енергетичної матерії має: 
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18.1. – зелене ТМТ? 18.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 18.3. – блакитне ТМТ? 18.4. – 
бірюзове ТМТ? 18.5. – синє ТМТ? 18.6. – бузкове ТМТ? 18.7. – фіолетове ТМТ? 18.8. – рожеве 
ТМТ? 18.9. – біле ТМТ? 18.10. – золоте ТМТ? 

 
19. Яку частку синьої інформаційно-енергетичної матерії має: 
19.1. – зелене ТМТ? 19.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 19.3. – блакитне ТМТ? 19.4. – 

бірюзове ТМТ? 19.5. – синє ТМТ? 19.6. – бузкове ТМТ? 19.7. – фіолетове ТМТ? 19.8. – рожеве 
ТМТ? 19.9. – біле ТМТ? 19.10. – золоте ТМТ? 

 
20. Яку частку бузкової інформаційно-енергетичної матерії має бузкове 

тонкоматеріальне тіло? 
 
21. Яку частку червоного складового компонента бузкової інформаційно-

енергетичної матерії має: 
21.1. – червоне ТМТ? 21.2. – світлосяюче-червоне ТМТ? 21.3. – оранжеве ТМТ? 21.4. – 

світлосяюче-оранжеве ТМТ? 21.5. – бузкове ТМТ? 21.6. – фіолетове ТМТ? 21.7. – рожеве ТМТ? 
21.8. – біле ТМТ? 21.9. – золоте ТМТ? 

 
22. Яку частку жовтого складового компонента бузкової інформаційно-

енергетичної матерії має: 
22.1. – оранжеве ТМТ? 22.2. – світлосяюче-оранжеве ТМТ? 22.3. – жовте ТМТ? 22.4. – 

зелене ТМТ? 22.5. – світлосяюче-зелене ТМТ? 22.6. – бірюзове ТМТ? 22.7. – бузкове ТМТ? 
22.8. – рожеве ТМТ? 22.9. – біле ТМТ? 22.10. – золоте ТМТ? 

 
23. Яку частку зеленого складового компонента бузкової інформаційно-

енергетичної матерії має: 
23.1. – зелене ТМТ? 23.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 23.3. – бірюзове ТМТ? 23.4. – 

бузкове ТМТ? 23.5. – рожеве ТМТ? 23.6. – біле ТМТ? 23.7. – золоте ТМТ? 
 
24. Яку частку синього складового компонента бузкової інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
24.1. – зелене ТМТ? 24.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 24.3. – блакитне ТМТ? 24.4. – 

бірюзове ТМТ? 24.5. – синє ТМТ? 24.6. – бузкове ТМТ? 24.7. – фіолетове ТМТ? 24.8. – 
рожеве ТМТ? 24.9. – біле ТМТ? 24.10. – золоте ТМТ? 

 
25. Яку частку фіолетової інформаційно-енергетичної матерії має: 
25.1. – фіолетове ТМТ? 25.2. – рожеве ТМТ? 25.3. – біле ТМТ? 25.4. – золоте ТМТ? 
 
26. Яку частку червоного складового компонента фіолетової інформаційно-

енергетичної матерії має: 
26.1. – червоне ТМТ? 26.2. – світлосяюче-червоне ТМТ? 26.3. – оранжеве ТМТ? 26.4. 

– світлосяюче-оранжеве ТМТ? 26.5. – бузкове ТМТ? 26.6. – фіолетове ТМТ? 26.7. – рожеве 
ТМТ? 26.8. – біле ТМТ? 26.9. – золоте ТМТ? 
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27. Яку частку синього складового компонента фіолетової інформаційно-
енергетичної матерії має: 

27.1. – зелене ТМТ? 27.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 27.3. – блакитне ТМТ? 27.4. – 
бірюзове ТМТ? 27.5. – синє ТМТ? 27.6. – бузкове ТМТ? 27.7. – фіолетове ТМТ? 27.8. – 
рожеве ТМТ? 27.9. – біле ТМТ? 27.10. – золоте ТМТ? 

 
28. Яку частку рожевої інформаційно-енергетичної матерії має рожеве 

тонкоматеріальне тіло? 
 
29. Яку частку білого складового компонента рожевої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
29.1. – рожеве ТМТ? 29.2. – біле ТМТ? 29.3. – золоте ТМТ? 
 
30. Яку частку червоного складового компонента рожевої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
30.1. – червоне ТМТ? 30.2. – світлосяюче-червоне ТМТ? 30.3. – оранжеве ТМТ? 30.4. 

– світлосяюче-оранжеве ТМТ? 30.5. – бузкове ТМТ? 30.6. – фіолетове ТМТ? 30.7. – рожеве 
ТМТ? 30.8. – біле ТМТ? 30.9. – золоте ТМТ? 

 
31. Яку частку оранжевого складового компонента рожевої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
31.1. – оранжеве ТМТ? 31.2. – світлосяюче-оранжеве ТМТ? 31.3. – рожеве ТМТ? 

31.4. – біле ТМТ? 31.5. – золоте ТМТ? 
 
32. Яку частку жовтого складового компонента рожевої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
32.1. – оранжеве ТМТ? 32.2. – світлосяюче-оранжеве ТМТ? 32.3. – жовте ТМТ? 32.4. 

– зелене ТМТ? 32.5. – світлосяюче-зелене ТМТ? 32.6. – бірюзове ТМТ? 32.7. – бузкове 
ТМТ? 32.8. – рожеве ТМТ? 32.9. – біле ТМТ? 32.10. – золоте ТМТ? 

 
33. Яку частку зеленого складового компонента рожевої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
33.1. – зелене ТМТ? 33.2. – світлосяюче зелене ТМТ? 33.3. – бірюзове ТМТ? 33.4. – 

бузкове ТМТ? 33.5. – рожеве ТМТ? 33.6. – біле ТМТ? 33.7. – золоте ТМТ? 
 
34. Яку частку блакитного складового компонента рожевої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
34.1. – зелене ТМТ? 34.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 34.3. – блакитне ТМТ? 34.4. – 

бірюзове ТМТ? 34.5. – синє ТМТ? 34.6. – бузкове ТМТ? 34.7. – фіолетове ТМТ? 34.8. – 
рожеве ТМТ? 34.9. – біле ТМТ? 34.10. – золоте ТМТ? 

 
35. Яку частку синього складового компонента рожевої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
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35.1. – зелене ТМТ? 35.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 35.3. – блакитне ТМТ? 35.4. – 
бірюзове ТМТ? 35.5. – синє ТМТ? 35.6. – бузкове ТМТ? 35.7. – фіолетове ТМТ? 35.8. – 
рожеве ТМТ? 35.9. – біле ТМТ? 35.10. – золоте ТМТ? 

 
36. Яку частку фіолетового складового компонента рожевої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
36.1. – фіолетове ТМТ? 36.2. – рожеве ТМТ? 36.3. – біле ТМТ? 36.4. – золоте ТМТ? 
 
37. Яку частку білої інформаційно-енергетичної матерії має: 
37.1. – рожеве ТМТ? 37.2. – біле ТМТ? 37.3. – золоте ТМТ? 
 
38. Яку частку червоного складового компонента білої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
38.1. – червоне ТМТ? 38.2. – світлосяюче-червоне ТМТ? 38.3. – оранжеве ТМТ? 38.4. 

– світлосяюче-оранжеве ТМТ? 38.5. – бузкове ТМТ? 38.6. – фіолетове ТМТ? 38.7. – рожеве 
ТМТ? 38.8. – біле ТМТ? 38.9. – золоте ТМТ? 

 
39. Яку частку оранжевого складового компонента білої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
39.1. – оранжеве ТМТ? 39.2. – світлосяюче-оранжеве ТМТ? 39.3. – рожеве ТМТ? 

39.4. – біле ТМТ? 39.5. – золоте ТМТ? 
 
40. Яку частку жовтого складового компонента білої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
40.1. – оранжеве ТМТ? 40.2. – світлосяюче-оранжеве ТМТ? 40.3. – жовте ТМТ? 40.4. 

– зелене ТМТ? 40.5. – світлосяюче-зелене ТМТ? 40.6. – бірюзове ТМТ? 40.7. – бузкове 
ТМТ? 40.8. – рожеве ТМТ? 40.9. – біле ТМТ? 40.10. – золоте ТМТ? 

 
41. Яку частку зеленого складового компонента білої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
41.1. – зелене ТМТ? 41.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 41.3. – бірюзове ТМТ? 41.4. – 

бузкове ТМТ? 41.5. – рожеве ТМТ? 41.6. – біле ТМТ? 41.7. – золоте ТМТ? 
 
42. Яку частку блакитного складового компонента білої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
42.1. – зелене ТМТ? 42.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 42.3. – блакитне ТМТ? 42.4. – 

бірюзове ТМТ? 42.5. – синє ТМТ? 42.6. – бузкове ТМТ? 42.7. – фіолетове ТМТ? 42.8. – 
рожеве ТМТ? 42.9. – біле ТМТ? 42.10. – золоте ТМТ? 

 
43. Яку частку синього складового компонента білої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
43.1. – зелене ТМТ? 43.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 43.3. – блакитне ТМТ? 43.4. – 

бірюзове ТМТ? 43.5. – синє ТМТ? 43.6. – бузкове ТМТ? 43.7. – фіолетове ТМТ? 43.8. – 
рожеве ТМТ? 43.9. – біле ТМТ? 43.10. – золоте ТМТ? 
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44. Яку частку фіолетового складового компонента білої інформаційно-
енергетичної матерії має: 

44.1. – фіолетове ТМТ? 44.2. – рожеве ТМТ? 44.3. – біле ТМТ? 44.4. – золоте ТМТ? 
 
45. Яку частку золотої інформаційно-енергетичної матерії має золоте 

тонкоматеріальне тіло? 
 
46. Яку частку білого складового компонента золотої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
46.1. – рожеве ТМТ? 46.2. – біле ТМТ? 46.3. – золоте ТМТ? 
47. Яку частку червоного складового компонента золотої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
47.1. – червоне ТМТ? 47.2. – світлосяюче-червоне ТМТ? 47.3. – оранжеве ТМТ? 47.4. 

– світлосяюче-оранжеве ТМТ? 47.5. – бузкове ТМТ? 47.6. – фіолетове ТМТ? 47.7. – рожеве 
ТМТ? 47.8. – біле ТМТ? 47.9. – золоте ТМТ? 

 
48. Яку частку оранжевого складового компонента золотої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
48.1. – оранжеве ТМТ? 48.2. – світлосяюче-оранжеве ТМТ? 48.3. – рожеве ТМТ? 

48.4. – біле ТМТ? 48.5. – золоте ТМТ? 
 
49. Яку частку жовтого складового компонента золотої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
49.1. – оранжеве ТМТ? 49.2. – світлосяюче-оранжеве ТМТ? 49.3. – зелене ТМТ? 49.4. – 

світлосяюче-зелене ТМТ? 49.5. – бірюзове ТМТ? 49.6. – бузкове ТМТ? 49.7. – рожеве ТМТ? 
49.8. – біле ТМТ? 49.9. – золоте ТМТ? 

 
50. Яку частку зеленого складового компонента золотої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
50.1. – зелене ТМТ? 50.2. – світлосяюче-зелене ТМТ? 50.3. – бірюзове ТМТ? 50.4. – 

бузкове ТМТ? 50.5. – рожеве ТМТ? 50.6. – біле ТМТ? 50.7. – золоте ТМТ? 
 
51. Яку частку блакитного складового компонента золотої інформаційно-

енергетичної матерії має: 
51.1. – зелене ТМТ? 51.2. – світлосяюче зелене ТМТ? 51.3. – блакитне ТМТ? 51.4. – 

бірюзове ТМТ? 51.5. – синє ТМТ? 51.6. – бузкове ТМТ? 51.7. – фіолетове ТМТ? 51.8. – рожеве 
ТМТ? 51.9. – біле ТМТ? 51.10. – золоте ТМТ? 

 
52. Яку частку синього складового компонента золотої інформаційно-енергетичної 

матерії має: 
52.1. – зелене ТМТ? 52.2. – світлосяюче зелене ТМТ? 52.3. – блакитне ТМТ? 52.4. – 

бірюзове ТМТ? 52.5. – синє ТМТ? 52.6. – бузкове ТМТ? 52.7. – фіолетове ТМТ? 52.8. – рожеве 
ТМТ? 52.9. – біле ТМТ? 52.10. – золоте ТМТ? 
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53. Яку частку фіолетового складового компонента золотої інформаційно-
енергетичної матерії має:  

53.1. – фіолетове ТМТ? 53.2. – рожеве ТМТ? 53.3. – біле ТМТ? 53.4. – золоте ТМТ? 
 
54. Які інформаційно-енергетичні матерії необхідно: 
54.1. – розподілити між тонкоматеріальними тілами? 54.2. – інформаційно-енергетично 

очистити? 54.3. – вивести з тонкоматеріальних тіл до зовнішнього середовища? 54.4. – 
наповнити новим інформаційно-енергетичним змістом з інформаційно-енергетичного поля: 
природи; Землі; біосфери; ноосфери; Космосу; універсального психічного поля Землі; 
універсального психічного поля Космосу; інформаційно-енергетичного духовного буття Бога; 
Святого Духа; Ісуса Христа; Божої Матері; інформаційно-енергетичного поля фахової 
діяльності; інших полів? 

Про те, як користуватися біолокаційними діаграмами і програмами біолокаційного 
дослідження див. стор. 25-26 попередньої статті. 

 
І багато іншого, що обумовлено інформаційно-енергетичними матеріями і їх 

складовими компонентами. Для поглиблених досліджень необхідно створювати додаткові 
програми біолокації відповідно до мети і завдань дослідження. 

Продовження у випуску 99(165) 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Васильчук А. Л. Біолокація тонкоматеріальних тіл людини: монографія / А. Л. Васильчук. – 
Львів: Сполом, 2007. – 600 с.: іл. 

2. Васильчук А. Л. Біолокація фізичного тіла людини: монографія / А. Л. Васильчук. – Львів: 
Сполом, 2007. – 352 с.: іл.  

3. Васильчук А. Л. Атлас біолокації людини / А. Л. Васильчук. – Львів: Апріорі, 2009. – 916 с.: іл. 
4. Vasiľčuk A. L. Eniopsianatomický přístup k vývoji biolokace (radiestezie). – Eniologie člověka: 

Břeclav, 2016. – Č. 9. – S. 28-32. 
5. Васильчук А. Л. Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини: монографія / 

А. Л. Васильчук. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2017. – 472 с. 
6. Васильчук А. Л. ПСІ-феноменальний розвиток людини: монографія / А. Л. Васильчук. – Львів: 

ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2018. – 500 с. 
 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

38 

І.О. МАКАГОНОВ 
 

ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВІКУ З ХРОНІЧНИМ ЦЕРВІЦИТОМ, ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ 

ЛЮДИНИ 
 

У статті   розглянуто методи сучасної діагностики ВПЛ-асоційованого хронічного 
цервіциту в жінок репродуктивного віку, проаналізовані результати різних підходів до 
комплексного лікування 80 пацієнток репродуктивного віку з верифікованим хронічним 
цервіцитом   на фоні  папіломавірусної інфекції високого онкогенного ризику, проведений аналіз  
ефективності та безпечності застосування противірусних препаратів.   

Ключові слова: вірус папіломи людини,   цервіцит, діагностика, комплексне лікування. 

В статье  рассмотрены методы современной диагностики ВПЧ-ассоциированного 
хронического цервицита у женщин репродуктивного возраста, проанализированы результаты 
различных  подходов при комплексном лечении  80 пациенток репродуктивного возраста с 
верифицированным  хроническим цервицитом на фоне папилломавирусной инфекции высокого 
онкогенного риска, проведен анализ эффективности и безопасности применения   
противовирусных препаратов. 

Ключевые слова: вирус папилломы человека, цервицит, диагностика, комплексное 
лечение. 

The article discusses the methods for the modern diagnosis of HPV-associated chronic 
cervicitis in women of reproductive age, analyzes the results of various approaches to the complex 
treatment of 80 patients of reproductive age with verified chronic cervicitis against a background of 
high oncogenic risk papillomavirus infection, and analyzes the effectiveness and safety of antiviral 
drugs. 

Key words: human papillomavirus, cervical infection,  diagnostics, complex treatment. 
 
На темі вірусасоційованих захворювань, як параметрі порушень репродуктивного 

здоров’я у жінок, сфокусована увага  значної частини  вітчизняних і  світових вчених та 
практичних лікарів. Помітне місце інфекцій вірусної етіології у структурі патології 
репродуктивної системи є наслідком глобального погіршення імунного статусу 
населення[1].Вірус папіломи людини (ВПЛ) належить до  роду Alpha papillomavirus сімейства 
Papovaviridae, який  уражає базальні мембрани слизових оболонок. Частота інфікування вірусом 
папіломи людини у віковій групі 16-29 років складає  45-81%, але ці данні не охоплюють 
субклінічні та латентні форми інфекції [2,3]. Доведено, що вірусна інфекція може залишатися 
латентною протягом декількох років, при цьому,  її наявність підвищує ризик розвитку раку 
шийки матки у середньому в 300 разів [4,5]. Основною причиною розвитку раку шийки матки 
(72-90% випадків) є персистувальна ВПЛ-інфекія [11]. Незважаючи на доведеність 
канцерогенного впливу на репродуктивну систему, значну контагіозність  та  поширеність  в 
популяції генітальної папіломавірусної  інфекції, пік захворюваності якої припадає на   період 
становлення репродуктивної функції  жінок, до сьогодні відсутній стандартний підхід до 
діагностики, не визначена оптимальна, адекватна клініко-патогенетичним особливостям тактика 
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ведення пацієнток з різними формами ВПЛ-асоційованих захворювань шийки матки, яка 
базується на даних доказової медицини. 

До комплексної схеми лікування пацієнток з ВПЛ-асоційованим хронічним цервіцитом  
включали противірусні препарати з імуномодулюючими властивостями: одночасно місцево та 
системно протефлазід (супозиторії та спиртовий розчин) та ізопринозин (inozine pranobex). 
Протефлазід володіє поліфармакологічною дією: пригнічує проліферативні і деструктивні дії 
ВПЛ на клітини шляхом ураження ДНК- і РНК-полімерази вірусів, чинить імунотропну дію:  
індукує синтез ендогенних альфа- і гама-інтерферонів   до фізіологічно активного рівня без 
розвитку рефрактерності,  що дозволяє використовувати препарат тривалий час; посилює дію 
апоптозіндукувальних факторів та активує капсазу 9, чим сприяє елімінації уражених вірусом 
клітин; нормалізує фактори місцевого імунітету,  прискорює процеси регенерації епітелію 
слизової оболонки шийки матки [16]. Фармакологічна дія препарату ізопринозин 
детермінується наявністю inozine pranobex, який   нормалізує дефіцит або дисфункцію 
клітинного імунітету, індукуючи дозрівання і диференцювання Т-лімфоцитів, Т-хелперів, 
моделює цитотоксичність Т-лімфоцитів і натуральних кілерів, а також збільшує кількість Іg та 
поверхневих маркерів компліменту, підсилює синтез інтерлейкінів, суттєво збільшує секрецію 
ендогенного гама-інтерферону та зменшує вироблення IL-4, підсилює дію нейтрофільних 
гранулоцитів, хемотаксис та фагоцитоз моноцитів і макрофагів; пригнічує синтез вірусу шляхом 
вбудовування інозин-оротової кислоти в полірибосоми ураженої вірусом клітини та пригнічення 
аденілової кислоти до вірусної і-РНК [14,15]. Безпеку препаратів оцінювали на підставі даних  
суб’єктивного стану   пацієнток, частоти і характеру побічних реакцій, лабораторного 
обстеження. 

 
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ   

На основі аналізу даних літературних джерел і матеріалів власних спостережень   
порівняти клінічну ефективність і безпечність застосування одночасно місцево і системно 
деяких противірусних препаратів  у складі  комплексного лікування й профілактиці рецидивів 
ВПЛ-асоційованих цервіцитів  у жінок репродуктивного віку. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Відповідно до мети, нами були обстежені та комплексно проліковані  80 пацієнток віком 
від 18 до 39 років з верифікованим хронічним цервіцитом  на фоні  папіломавірусної інфекції 
високого онкогенного ризику (типи 16, 18, 31, 33, 45, 52). Критеріями виключення були вагітні 
жінки та  хворі, які мали підвищену чутливість до будь-яких компонентів   лікарських засобів 
протефлазід (спиртовий розчин та супозиторії) та ізопринозин (інозин пранобекс). У 
дослідження не включали також пацієнток із супутніми інфекціями, які передаються статевим 
шляхом: хламідіоз, трихомоніаз, гонорея, цитомегаловірусна інфекція, вірус герпесу І і ІІ типів 
мікоплазмоз, уреаплазмоз. Вивчали анамнестичні данні, проводили гінекологічне обстеження, 
трансабдомінальне і трансвагінальне  ультразвукове сканування  органів малого тазу (В-режим з 
допплерографією) на апараті Esaote My Lab ClassC (Italy), з використанням мультичастотних 
датчиків: конвексного СА541, трансвагінального ЕС1123 та лінійного LA523. Ураховували 
розміри,  положення, ехощільність та рівномірність ехо-структури, об’єм яєчників та матки. 
Трансвагінальне ультразвукове сканування  дозволило  визначати розміри шийки матки, 
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діагностувати наботові кісти  шийки матки, у тому числі глибоко розташовані; 
трансабдомінальне — супутню гінекологічну патологію. Просту та розширену кольпоскопію  
здійснювали за допомогою апарату ”SCANERMK-200” (Україна). Для оцінювання 
кольпоскопічних ознак  використовували класифікацію, запропоновану Номенклатурним 
комітетом Міжнародної Федерації з кольпоскопії та цервікальної патології (IFCPC), схвалену на 
14-у Всесвітньому конгресі  IFCPC (2011, Ріо-де-Жанейро, Бразилія). Найважливіший критерій 
оцінки кольпоскопічної картини є чітка візуалізація зони трансформації  (ділянки заміщення 
циліндричного епітелія плоским), як найбільш контамінаційно вразлива  для впливу 95% 
випадків онкогенних типів ВПЛ [19].Специфічною кольпоскопічною ознакою ПВІ шийки матки 
вважали нерівномірне поглинання водного розчину Люголя білуватою після оцту ділянкою 
епітелію (у формі йодпозитивних пунктацій і мозаїки). Матеріал для цитологічного 
дослідження брали з поверхні шийки матки, зони трансформації та каналу шийки матки 
методом рідинної цитології  (Liguid Based Cytology). Цитологічні зміни характеризували за 
термінологічною класифікацією Бетесда (The Bethesda system — TBS, 1988 р.,США), яка 
змінювалась та доповнювалась у 2001, 2006, 2014 роках [2]. Критеріями ВПЛ-ураження (за 
шкалою R.Reid [20]) вважали наявність койлоцитарної атипії. Вірус цитологічно проявляє себе у 
продуктивній фазі. Більше 10 койлоцитів  у полі зору при  збільшенні х400 вважали критерієм 
поширеності койлоцитозу.  Під контролем кольпоскопу за показаннями виконували прицільну 
біопсію шийки матки, а також  цервікальний кюретаж. Біопсію проводили в І фазу 
менструального циклу, щоб виключити можливість впливу на шийку матки при малих термінах 
вагітності і для профілактики розвитку ендомеріозу. Зрізи фіксували та забарвлювали 
гематоксилін-еозином. При гістологічному досліджені використовували класифікацію 
запропоновану у Наказі № 676 від 31.12.2004р МОЗ України. Дослідження методом 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) здійснювали з використанням тест-систем для 
ампліфікації гомологічних фрагментів ДНК вірусу папіломи людини  високого онкогенного 
ризику. Вірусне навантаження визначали під час включення у дослідження  та через три місяці 
після закінчення курсу противірусної терапії. Проводили мікроскопію вагінальних мазків, які 
фарбували за Грамом, а також рН – метрію виділень із піхви за допомогою індикаторного 
паперу й еталонної шкали. Цервіцит підтверджували у разі виявлення у мазках з каналу шийки 
матки більше 10 поліморфноядерних лейкоцитів у полі зору при перегляді 5 полів зору зі 
збільшенням х1000.  Аналіз бактеріального спектра піхви та облік результатів здійснювали 
згідно з Наказом МОЗ України №234 від 2005р. Виконували імуноцитохімічне визначення 
онкомаркеру p16ink4a та визначення онкобелка Е7 ВПЛ 16-го і 18-го типів.  Залежно від схеми 
лікування хворі  на основі методу випадкової вибірки, були розподілені на дві рівноцінні 
клінічні групи. До першої  групи спостереження увійшли 40 пацієнток, яким з метою елімінації 
вірусу і попередження рецидивів ПВІ  призначали одночасно супозиторії препарату протефлазід 
— по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом 14 днів, курс 3 місяці (щомісячно по 14 днів у 
міжменструальний проміжок) та одночасно протефлазід (спиртовий розчин у формі крапель) per 
os за схемою: по 15 крапель 2 рази на добу протягом 3 місяців — безперервно. Лікування 
розпочинали одразу після менструації. На момент менструації робили перерву у лікуванні. 
Другу клінічну  групу склали 40 хворих, яким  призначали з аналогічною метою комбіноване 
лікування: inozine pranobex (ізопринозин)+деструкція (СО2 – лазерна обробка патологічно 
змінених ділянок шийки матки). При цьому: перший курс  призначали за 2 тижні до деструкції  
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— по 2 таблетки  (в 1 таблетці 500мг)  три рази на день 5 днів на тиждень, послідовно 2 тижні, а 
другий курс — з дня проведення деструкції. Жінкам на період лікування  рекомендували 
припинити тютюнопаління та використовувати бар’єрні методи контрацепції.  Одночасно 
проводилася противірусна  терапія статевим партнерам. Дослідження пацієнток проведені 
відповідно до положень Гельсінкської Декларації 1975 року, переглянутої та доповненої у 2002 
році, директив Національного Комітету з етики наукових досліджень. Від усіх учасниць 
одержано інформаційну згоду та вжиті всі заходи для забезпечення анонімності пацієнток. 
Статистичне оброблення результатів досліджень проводилось за допомогою параметричних 
критеріїв Стьюдента для різнодисперсних вибірок.   
      

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ   
Середній вік пацієнток у першій клінічній групі становив  30,0±0,5 року, у другій — 

31,0±0,5 року. Середній вік початку менархе: у першій групі  спостереження – 14,0±0,5 років, у 
другій групі – 13,0±0,4 років. В анамнезі серед гінекологічних захворювань на першому місці 
були хронічні запальні процеси органів малого тазу — у 47(58,75%) обстежених.  Усі  пацієнтки 
вели регулярне статеве життя, з них 51(63,75%) мали репродуктивні плани, а 7(8,75%) 
використовували більше 5 років комбіновані оральні контрацептиви.  Аналіз дітородної функції 
показав, що у 63(78,75%) жінок мали місце вагітності, 1(1,25%) хвора зазначила, що пологи 
відбулися до 18 років, 33(41,25%) пацієнтки вказували в анамнезі на мимовільні викидні, 
артифіційні та медикаментозні аборти.  Ектопічна вагітність мала місце у 2(2,5%) випадках. 
Жодного разу не вагітніли 17(21,25%) жінок.  При оцінюванні репродуктивного анамнезу 
клінічні  групи були паритетними. Основні скарги пацієнток  у всіх вибірках мали подібний 
характер, а саме  — у 47(58,75%)  обстежених  на рясні виділення із статевих шляхів білого чи 
сірого кольору, у 24(30%) хворих на свербіж, печію у ділянці зовнішніх статевих органів та 
промежини, у 5(6,25%) пацієнток на диспареунію, у 3(3,75%) жінок на періодичні “контактні” 
кровомазання зі статевих шляхів під час статевого акту, при цьому 27(33,75%) хворих 
висловлювали поєднані скарги. У 1(2,5%) пацієнтки скарг не було, вона звернулися з метою 
прегравідарної підготовки. Під час проведення первинного огляду в дзеркалах у  всіх 
обстежених відзначали  набряк та гіперемію слизової оболонки піхви, гіперемію навколо 
зовнішнього вічка каналу шийки матки,  яскраво-червону поверхню шийки матки. При 
ультразвуковому скануванні використовували режим еластографії, який за даними низки 
літературних джерел[17] вважається  цінним додатковим методом комплексної діагностики 
новоутворень шийки матки. Ділянку, яка нас зацікавила, переводили у зону ROI та оптимізували 
її розміри. Результати еластографії систематизували за допомогою класифікації, відповідно до 
якої для еластичних утворень характерні 1-й і 2-й типи фарбування, а для щільних — 3-й та 4-й 
[15]. У 79(98,75%) пацієнток   шийка матки залишалась еластичною та картувалась переважно 
зеленим кольором. В одному випадку (1,25%)  візуалізувався щільний 3-й тип картування, що 
було пов’язано з великою кількістю фіброзних включень у стромі після перенесеної раніше 
конусовидної резекції. На етапі включення у дослідження в обох клінічних групах  за 
допомогою кольпоскопії фіксували запальний процес ектоцервіксу: дифузно гіперемійовані 
ділянки слизової оболонки   округлої форми, розширення, гіллястість судинного малюнку. 
Візуалізувались хаотично розташовані судини неправильної форми, які не реагували на розчин 
оцту.  Переважали наступні  дані: пунктація - 29(36,25%) випадків, ділянки  оцето-білий  
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епітелій різного ступеня щільності - 18(22,5%), лейкоплакія - 4(5%), мозаїка - 7(8,75%). 
Цитологічно у всіх пацієнток, вкючених у дослідження, виявлено специфічні ознаки 
інфікування ВПЛ: візуалізація чіткої навколоядерної зони некрозу (койлозона), наявні двоядерні 
койлоцити, слабкий дискаріоз, нерівномірне забарвлення цитоплазми, збільшення розмірів 
клітин плоского епітелію. При проведені ПЛР ДНК - типуванні у всіх 80(100%) обстежених 
жінок  до лікування відзначено наявність ВПЛ високого онкогенного ризику, з них у 36(45%) - 
асоціації двох або трьох типів ВПЛ (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Розподіл типів ВПЛ у жінок, які приймали участь у 

дослідженні 
Типи ВПЛ Кількість жінок % 

16-й 6 7,5 

18-й 10 12,5 

31-й 8 10 

33-й 4 5 

45-й 7 8,75 

52-й 9 11,25 

Асоціація 16-й+18-й 12 15 

Асоціація 16-й+31-й 5 6,25% 

Асоціація 18-й+31-й+45-й 11 13,75 

Асоціація 33-й+52-й 8 10 

Усього 80 100,00 
 
На початку призначеного лікування   вірусне навантаження визначалась у 35(43,75%) 
обстежених від 3LgВПЛ/105 до 5LgВПЛ/105 клітин,  >5LgВПЛ/105   - у 45(56,25%). Під час 
мікроскопічного дослідження виділень з піхви та каналу шийки матки було виявлено: 
збільшення кількості слизу, виражену ексфоліацію епітеліальних клітин, збільшення кількості 
поліморфноядерних лейкоцитів у каналі шийки матки (більше 10 поліморфноядерних 
лейкоцитів у полі зору при збільшенням х1000), зміну співвідношення кількості лейкоцитів і 
клітин епітелію (>1:1). За даними комплексного обстеження у пацієнток обох клінічних груп 
було діагностовано декомпенсований дисбіоз піхви, що проявлявся різким зменшенням 
кількості аж до повної відсутності штамів Lactobacillus spp. Дефіцит лактобактерій 
супроводжувався підвищенням колонізації піхви грибами роду Candida albicans, що є 
індикатором пригнічення місцевого імунітету[19]. Підвищений рівень експресії маркера 
p16ink4a зафіксований у 11(13,75%) обстежених жінок. Е7-позитивні пацієнтки 16-го і 18-го 
типів ВПЛ складали 61(76,25%). Лікування здійснювали у декілька етапів. На першому етапі, 
відповідно до наказів МОЗ України від 31.12.2004р. № 676 та від 15.07.2011р. № 417 усім 
пацієнткам, включеним у дослідження, відновлювали біоценоз нижнього відділу статевих 
органів за допомогою препарату  у вигляді вагінальних таблеток, що містять тернідазолу 200 мг, 
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неоміцину сульфату 100мг (65000 МО), ністатину 100000 МО, преднізолону натрію 
метасульфобензоату 4,7мг (Tergynan) по 1 вагінальній таблетці увечері, перед сном, протягом 
10днів. Після проведення корекції стану мікробіоти піхви істотно змінився характер скарг усіх 
включених у дослідження пацієнток: жодна з учасниць дослідження у першій групі 
спостереження не мала активних скарг, у другій групі у 1(2,5%) пацієнтки залишилися скарги на 
диспареунію та у 2(5%) - на періодичні “контактні” кровомазання зі статевих шляхів під час 
статевого акту. Контрольні мікробіологічні обстеження проводили через 14 днів після 
завершення лікування і після двох менструальних циклів. Моніторинг динаміки стану 
мікробіоценозу піхви пролікованих жінок засвідчив ефективну деконтамінацію слизових 
оболонок статевих органів (Р< 0,05).У результаті лікування бактеріоскопічно у 80 (100%) 
хворих обох клінічних груп спостерігався І-ІІ ступінь чистоти піхви.   Відновилась контамінація 
статевих шляхів лактобактеріями. Констатовано зростання частоти виділення лактобактерій  у  
пацієнток з відсутністю виявлення лактобактерій до лікування. У жінок з вихідним зниженим 
пулом лактобактерій їх концентрація досягла нормативних показників (lg6,2 КУО/мл). При 
контрольній розширеній кольпоскопії  у динаміці  у всіх обстежених зменшилися або зникли 
ознаки запального процесу. На другому етапі проводили у першій  групі спостереження 
противірусне, а у другій - комбіноване лікування: противірусна терапія+деструкція (лазерна 
вапорізація). Через три місяці після закінчення курсу  лікування у всіх пацієнток   
кольпоскопічно відмічалася позитивна динаміка у формі зменшення або зникнення вогнищ 
лейкоплакії, ділянок оцето-білого  епітелію, пунктації і  мозаїки.  Нормалізація кольпоскопічної 
картини  відбулася у 26(65%) пацієнток першої групи і  25(62.5%) хворих другої групи. У 
більшості обстежених жінок  визначали зону трансформації І або ІІ типу з ділянками ектопії 
циліндричного епітелію. Спостерігалася судинна мережа правильного будови, яка добре 
реагувала на тест з оцтовою кислотою. За даними цитологічного дослідження  зменшилась  
кількість койлоцитів до11 у 15(37,5%) жінок першої клінічної групи  та до 12 у16(40%) хворих 
другої групи. Через три місяці після лікування у пацієнток обох груп спостереження, незалежно 
від початкових показників, відбулося зниження вірусного навантаження більше ніж на 
2LgВПЛ/105. Після проведеної терапії вдалося досягнути елімінації вірусу папіломи людини у 
31(77,5%) випадках першої та 27(67,5%) другої групи спостереження (Таблиця 2). 

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика наявності ДНК ВПЛ в  епітелії шийки матки  

за даними ПЛР 
Група Наявна ДНК ВПЛ до 

лікування 
Наявна ДНК ВПЛ 

після лікування 
Відсутня ДНК ВПЛ 

після лікування 

n % n % n % 

І група 40 100 9 22,5 31 77,5 

ІІ група 40 100 13 32,5 27 67,5 
 

   Протягом перших днів використання inozine pranobex 2(5%) хворі скаржилися на 
свербіння шкіри, а 1(2,5%) пацієнтка при вживанні препарату протефлазід - на нудоту. 
Симптоматика зникла самостійно на 3-й - 4-й день лікування. Лабораторні показники не зазнали 
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негативних змін. Жодна з учасниць не була виключена з дослідження через непереносимість 
терапії. Пацієнткам першої клінічної групи, у яких через три місяці після закінчення  противірусної 
терапії  ПАП-тест відповідав HSIL, а також усім хворим другої групи спостереження за 
результатами гістологічним  дослідження та за наявності аномальних кольпоскопічних ознак  була 
проведена на 6-7 день менструального циклу (фаза проліферації) прецизійна деструкція 
патологічно змінених ділянок ектоцервікса  у безконтактному режимі на відстані 1-5мм 
портативним напівпровідниковим універсальним коагулятором з інфрачервоним діапазоном, 
терапевтичною вихідною потужністю 18 Вт та довжиною хвилі 940 нм. З побічних ефектів 
відзначали наявність кровотечі в інтраопераційний період. З метою лікування застосовували 
антифібринолітичний засіб (транексамову кислоту 1,5г тричі на добу протягом 3-5 днів). Для 
покращення епітелізації призначали препарати, що стимулюють репаративні процеси ектоцервіксу, 
які  у всіх випадках закінчувалися на 5-у тижні після хірургічного втручання. Процес загоєння 
післяопераційної рани контролювали кольпоскопічно з 21 доби післяопераційного періоду до 
повної епітелізації. Лікування методом лазерної вапорізації патологічно змінених ділянок   
призвело до повної епітелізації шийки матки у всіх випадках.    

 
ВИСНОВКИ                                                                                                             

1. Одночасне місцеве та системне застосування препарату, діючою речовиною якого є 
флавоноїди  глікозидів диких злаків Herba Deschampsia caespitosa L. та Herba Calamagrostis 
epigeios L. (протефлазід) у комплексній  терапії  пацієнток репродуктивного віку з хронічним 
цервіцитом, інфікованих вірусом папіломи людини призвело до  повної елімінація вірусу 
папіломи людини, підтвердженої полімеразною ланцюговою реакцією,  у 31(77,5%) хворої і 
дозволило у 26 (65%) пацієнткам уникнути деструкції ураженої ділянки шийки матки, що 
особливо важливо для жінок, які планують народжувати. 

2. Застосування  препарату, діючою речевиною якого є    inozine pranobex (ізопринозин) 
при лікування жінок фертильного віку з  хронічним цервіцитом,  асоційованим з 
папіломавірусною інфекцією  перед- і після хірургічного лікування дозволило зменшити площу 
деструкції   у 24 (60%) пацієнток та сприяло  елімінації віруса папіломи людини 27(67,5%) 
хворих, що підтверджено полімеразною ланцюговою реакцією. 

3. Отримані результати дослідження: мінімальні побічні ефекти, відсутність змін 
лабораторних показників при лікування жінок з  хронічним цервіцитом,  асоційованим з 
папіломавірусною інфекцією за допомогою препаратів протефлазід та ізопринозин (inozine 
pranobex)  дозволили розцінити їх переносимість як позитивну. 

4. Лікування хронічного цервіциту, асоційованого із вірусом папіломи людини  має бути 
комплексним та персоналізованим,   ураховуючи репродуктивні плани жінок.  До проведення 
інвазивних  діагностичних та лікувальних процедур необхідно виявити та усунути супутні 
обтяжувальні фактори. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІГРЕНОЗНИХ ЦЕФАЛЬГІЙ 

У нижчеподаній статті представлені останні уявлення про генетичні механізми мігрені та 
споріднених розладів. 

Ключові слова: мігрень, генетика, патогенез 

В нижеприведенной статье представлены последние представления о генетических 
механизмах мигрени и родственных расстройств. 

Ключевые слова: мигрень, генетика, патогенез 

The following article presents recent insights into the genetic mechanisms of migraine and related 
disorders. 

Key words: migraine, genetics, pathogenesis 

Практикуючі лікарі добре знають, що спадковий фактор відіграє важливу роль у розвитку мігрені. 
Незважаючи на те, що сімейний анамнез не включений до діагностичних критеріїв розладу, у 
повсякденній роботі неврологи використовують ці дані як додатковий критерій. Свого часу M. B. Russell 
і J. Olesen виконали епідеміологічне дослідження, що включало 378 хворих на мігрень і 1109 їх 
найближчих родичів. Виявлено, що ризик розвитку мігрені з аурою в дітей, чиї батьки хворіли на таку 
форму захворювання, зростає в чотири рази, тоді як ризик захворіти на мігрень без аури сумірний із 
показниками загальної популяції. У родичів першого порядку пацієнтів з мігренню без аури ризик 
виникнення цієї форми зростає в 1,9 разу, а мігрені з аурою — в 1,4 разу. Близнюковий метод при 
мігрені дозволив виявити велику конкордантність серед монозиготних близнюків порівняно з 
дизиготними. За іншими даними, якщо на мігрень страждає мати, то ризик розвитку захворювання в 
нащадків становить 72%, якщо батько — 20%, а якщо обоє батьків, то близько 90%. Вищий ризик 
успадкування мігрені відзначається у родичів пацієнтів з раннім початком захворювання і тяжким 
перебігом цефальгічних нападів. 

Сьогодні відомі три спадкові форми мігрені з моногенним типом успадкування: сімейна геміплегічна 
мігрень (СГМ) I, II і III типів. Поширеність СГМ в загальній популяції становить 0,01%, її діагностичні 
критерії представлено в табл. 1. 

Таблиця 1. Діагностичні критерії сімейної геміплегічної мігрені 

А. Щонайменше два напади, що відповідають критеріям В і С. 
В. Аура включає повністю зворотну м’язову слабкість і щонайменше один із таких симптомів:  
1. Повністю зворотні позитивні (мерехтливі плями, смуги) і/або негативні (випадання зорових полів) 
зорові симптоми.  
2. Повністю зворотні позитивні (поколювання) і/або негативні (заніміння) чутливі симптоми.  
3. Повністю зворотні порушення мови. 
С. Щонайменше два з таких критеріїв:  
1. Як мінімум один симптом аури розвивається протягом п’яти і більше хвилин і/або різні симптоми 
аури виникають протягом п’яти і більше хвилин.  
2. Кожен симптом триває п’ять або більше хвилин, але не більше однієї години.  
3. Біль голови, що відповідає критеріям мігрені без аури, починається під час аури або протягом 60 
хвилин після її початку. 
D. Щонайменше в одного родича першого чи другого ступеня спорідненості є напади, які 
відповідають критеріям А-Е. 
Е. Наведені порушення не пов’язані з іншими причинами. 
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Ідентифікація в 1993 році гена, відповідального за розвинення СГМ I типу, стала поштовхом до 
вивчення молекулярних механізмів розвитку мігрені в цілому. Ген САСNА1А, асоційований з СГМ I 
типу, розташований на 19-й хромосомі (19р13) і визначає стан субодиниці Саv2.1 P/Q-підтипу 
кальцієвих каналів пресинаптичних мембран нейронів, що містяться в корі головного мозку, а також у 
стовбурі, включаючи тригемінально-судинну систему. В нормі при деполяризації мембрани цих 
нейронів відбувається відкриття кальцієвих каналів й іони кальцію з міжклітинного простору 
потрапляють всередину клітини, викликаючи викид нейромедіатора в синаптичну щілину. Порушення 
структури субодиниці Саv2.1 P/Q-підтипу кальцієвих каналів призводить до того, що останні стають 
проникні для іонів кальцію при нижчому мембранному потенціалі. Це полегшує потік іонів кальцію 
всередину клітини і посилює нейротрансмісію, що було підтверджено в експериментальних умовах. У 
трансгенних мишей-носіїв гена САСNА1А людини в структурах головного мозку виявляли зростання 
викиду глютамату, основного активуючого нейротрансмітера, і зниження порога виникнення 
поширюваної кіркової депресії — ключового патофізіологічного механізму мігренозної аури. 

Мутації в гені САСNА1А відзначаються в 75% хворих на СГМ. На сьогодні описано 17 мутацій, при 
цьому не існує прямої кореляції між генотиповими і фенотиповими змінами. Таким чином, різні мутації 
гена САСNА1А призводять до розвитку винятково широкого спектра клінічних проявів, ядром якого є 
напади геміплегічної мігрені, атаксія й епілептичні пароксизми. 

Ген АТР1А2, асоційований з СГМ II типу, розташований на 1-й хромосомі (1q23) і кодує α2-
субодиницю так званого нейронального натрієво-калієвого насоса, описаного ще в 2003 році. В нормі 
він забезпечує транспорт іонів натрію з клітини, а іонів калію — всередину неї. 

При порушенні функції цього насоса змінюється зворотне захоплення нейротрансмітерів з синаптичної 
щілини, що, в свою чергу, призводить до гіперзбудливості нейронів. Виявлено принаймні 22 мутації в 
гені АТР1А2, однак мігренозні напади є основним фенотиповим проявом цього варіанта СГМ. Серед 
більш рідкісних проявів мутацій в гені АТР1А2 можна виділити альтернуючу геміплегію дитячого віку, 
базилярну мігрень, мігрень з аурою, доброякісну парціальну епілепсію дитячого віку. 

Ген SCN1A, асоційований з СГМ III типу, відкрито зовсім недавно. Він розташований на 2-й хромосомі 
(2q24) і кодує α1-субодиницю потенціал-залежних натрієвих каналів. Раніше пошкодження цього гена 
вважалися причиною генералізованої епілепсії з фебрильними судомами і тяжкої міоклонус-епілепсії 
раннього дитячого віку, однак згодом його мутацію виявлено в кількох родинах з СГМ. При СГМ III 
типу відбувається швидше відновлення після деполяризації натрієвих каналів, відповідальних за 
генерацію і проведення потенціалу дії, що також призводить до нейрональної гіперзбудливості. 

Пізніше намагалися виявити гени СГМ при “звичайній” мігрені. Дані про роль гена САСNА1А (СГМ I) 
в розвитку мігрені з аурою чи без неї суперечливі. У кількох ранніх дослідженнях не було виявлено 
чіткого взаємозв’язку. В іншому великому дослідженні, що включало сім’ї, які страждають на мігрень у 
декількох поколіннях, пов’язаність розвитку мігрені з геном САСNА1А було виявлено лише в одній 
родині. G. M. Terwindt et al. виявили в одній з ділянок гена значуще підвищення відсотка загальних 
маркерних алелів, що більшою мірою характерне для пацієнтів з мігренню з аурою, тоді як інші автори 
при аналізі 28 сімей, які страждають на різні форми мігрені, зв’язок з геном САСNА1А виявили у 
хворих як із мігренню з аурою, так і без неї. Щодо гена АТР1А2 (СГМ II), то в жодному з досліджень 
його зв’язок з розвитком мігрені не було доведено. 
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Дослідження генома цих хворих продемонстрували цікаві результати. Так, було констатовано 
взаємозв’язок різних клінічних проявів мігрені з певними генами: мігрені з тяжким перебігом — з 
хромосомою 18р11, пульсуючого болю голови — з хромосомою 5q21, фенотипових особливостей 
мігренозної аури — з хромосомою 4q21. Іншими ідентифікуючими “мігренозними” локусами є 4q24, 
11q24, 14q21.1-q22.3, Xq24-28, 15q11-q13. Отримані дані відображають генетичну гетерогенність 
захворювання, тобто пошук конкретного “гена мігрені” може не бути успішним. У такій ситуації 
перспективними є асоціативні дослідження, в яких порівнюються частоти алелів кількох генів-
кандидатів у хворих з мігренню, які не є родичами, і здорових індивідів (тобто пошук асоційованих з 
хворобою комплексних гаплотипів). Нині вивчається спектр генів, що кодують білки, які беруть участь у 
нейротрансмісії, регуляції артеріального тиску і тонусу судин, процесах запалення та метаболізмі 
глюкози. 

Одним з найбільш перспективних генів, що пов’язуються з мігренню, є ген MTHFR, який кодує фермент 
5,10-метилентерагідрофолатредуктазу (МТГФР) і розташований на 1-й хромосомі (1р36.3). Одна з 
найбільш вивчених тут мутацій є заміна цитозину (С) на тимін (Т) в позиції 677. У нормі в людини 
фермент МТГФР каталізує перетворення 5,10-метилентетрагідрофолату в 5-метилтетрагідрофолат — 
один із субстратів для метаболізму гомоцистеїну в метіонін. При дефекті термолабільної форми 
ферменту виникає помірна гіпергомоцистеїнемія, на яку впливає низка ендогенних і екзогенних 
факторів. З віком рівень гомоцистеїну крові зростає. Це пов’язано зі зниженням активності ензимних 
систем і дефіцитом вітамінів. У жінок підвищення рівня гомоцистеїну трапляється частіше, ніж у 
чоловіків, при цьому гіпергомоцистеїнемія виражена більшою мірою в післяменопаузному періоді, ніж у 
передменопаузному. На рівень гомоцистеїну крові впливають і аліментарні фактори — дефіцит 
рибофлавіну (вітаміну В2), ціанокобаламіну (вітаміну В12) і фолієвої кислоти. Оскільки деривати 
гомоцистеїну є агоністами NMDA-рецепторів, розвиток гіпергомоцистеїнемії призводить до 
сенсибілізації больових рецепторів твердої мозкової оболонки і гіперзбудливості нейронів кори 
головного мозку. Гомоцистеїн також пошкоджує ендотелій судинної стінки і спричиняє викид оксиду 
азоту (NO), призводячи до порушень васкулярного тонусу і згортання крові. Крім того, недостатність 
ферменту МТГФР може призводити до накопичення субстрату 5,10-метилентетрагідрофолату, який 
посилює синтез пурину і піримідину. Рибофлавін, що знижує рівень гомоцистеїну, ефективний для 
профілактики мігрені, особливо в пацієнтів з мутацією гена MTHFR. 

Засвдчено, що ТТ-генотип MTHFR трапляється серед хворих з мігренню вірогідно частіше, ніж у цілому 
в популяції. Є відмінності поширеності цієї мутації в різних регіонах світу. В Японії поліморфізм 677Т 
гена MTHFR трапляється в 40,9% пацієнтів з мігренню з аурою, у 20,3% пацієнтів з мігренню без аури і 
в 9,6% випадків у контрольній групі, тоді як у жителів Туреччини, які страждають на мігрень з аурою, 
— в 33,8% випадків, а серед жителів Австралії європеоїдної раси — у 19% пацієнтів з мігренню з аурою. 
У дослідженні, виконаному серед європейської популяції, гомозигота ТТ траплялася в 25,7% випадків у 
групі мігрені в цілому, в 26,6% — в групі мігрені з аурою і в 25,5% — в групі мігрені без аури (в 
контрольній групі — у 14,3% випадків). Таким чином, в одних дослідженнях було засвідчено, що 
генотип 677Т МТГФР є фактором ризику для будь-якого типу мігрені, а в інших — тільки для мігрені з 
аурою. 

Наявність або відсутність ТТ-генотипу MTHFR не впливає на рівень дезадаптації пацієнтів, оціненої за 
допомогою шкали MIDAS (Migraine Disability Assessment Test). 

Цікавими є результати електрофізіологічних і нейровізуалізаційних досліджень у пацієнтів з ТТ-
генотипом гена MTHFR. Так, у цих хворих відзначалося достовірно нижче призвичаєння 
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контингентного негативного відхилення (КНО) порівняно з пацієнтами з СТ- і СС-генотипами. 
Наявність мігренозної аури в пацієнта не впливала на показник призвичаєння КНО в групі ТТ. Разом з 
тим у групі мігрені не відзначалося відмінностей за рівнем амплітуди КНО залежно від генотипу. 
Автори пов’язують отриманий електрофізіологічний патерн з гіперзбудливістю, викликаною впливом 
гомоцистеїну. 

При дослідженні зорових викликаних потенціалів (ЗВП) виявлено, що їх амплітуда була достовірно 
нижча в групі із СТ-генотипом порівняно з СС-генотипом, а також мала тенденцію до зниження у ТТ-
генотипу із зростанням віку. Зниження призвичаєння було достовірне, але більш виражене в групі з СС-, 
ніж з ТТ-генотипом. Кореляція між рівнем кіркової активації, що оцінюється за амплітудою викликаних 
потенціалів і призвичаєння, вища за наявності СС-генотипу, ніж СТ чи ТТ. З одного боку, ліпші 
показники призвичаєння ЗВП відзначаються у гомозигот, що, можливо, зумовлено стимуляцією 
серотонінергічної трансмісії дериватами гомоцистеїну, який захищає мозок від надмірної стимуляції. З 
іншого боку, у C677T гомозигот МТГФР відзначається більше зниження амплітуди ЗВП залежно від 
стажу захворювання, що свідчить про прогресуюче ураження головного мозку. 

Поліморфізм гена MTHFR пояснює коморбідність мігрені й цереброваскулярних захворювань. 
Епідеміологічні дані свідчать, що гіпергомоцистеїнемія — це незалежний фактор ризику безсимптомних 
інфарктів мозку. У великому популяційному дослідженні за участю більш ніж 1600 осіб було з’ясовано, 
що генотип С677Т гена MTHFR є незалежним предиктором як мігрені з аурою, так і інсульту. Однак при 
аналізі кореляції між генотипом і результатами МРТ-дослідження головного мозку вплив Т-алеля на 
ризик розвитку субклінічних вогнищ у білій речовині, нерідко спостережуваних у хворих з мігренню, 
підтверджений не був. 

Оскільки в пацієнтів з мігренню крім гіпергомоцистеїнемії відзначаються й інші порушення в системі 
згортання крові (зниження фібриногену, β-тромбоглобуліну, тканинного активатора плазміногену, 
інгібітору активатора плазміногену), роль генів гемостазу при цьому захворюванні активно вивчається. 
Результати досліджень поліморфізму генів, що кодують фактори системи згортання крові, суперечливі. 
Серед спадкових аномалій у хворих з мігренню виявляються мутації генів лейденського фактору, 
протромбіну, тромбоцитарних глікопротеїдів, VII фактору згортання крові і фібриногену. Оскільки 
спадкові тромбофілії можуть лежати в основі коморбідності мігрені і цереброваскулярних захворювань, 
то їх вивчення, а також пошук шляхів корекції мають найважливіше практичне значення. 

Не менш цікавим є вивчення ролі генів матриксних металопротеаз (ММП) у розвитку мігрені. ММП — 
родина ферментів, що регулюють проникність гематоенцефалічного бар’єру, проникнення в тканину 
мозку імунокомпетентних клітин, котрі знижують активність цитокінів і цитокінових рецепторів, що, в 
свою чергу, беруть участь у процесах пластичності, а також здатних безпосередньо ушкоджувати 
нервову тканину. В експерименті засвідчено, що рівень ММП-9 в корі мозку зростає за 3–6 годин до 
початку нападу, помітно збільшується разом з розвитком поширюваної кіркової депресії 
(гомолатерально) й утримується протягом 24–48 годин. У пацієнтів з мігренню в міжприступовому 
періоді рівень ММП-9 крові достовірно вищий, ніж у здорових осіб. Під час нападу мігрені рівень ММР-
9 крові також достовірно підвищувався порівняно з фоновими показниками. Таким чином, цей фермент 
може пов’язувати процеси гіперзбудливості з дисфункцією гематоенцефалічного бар’єру і запальними 
механізмами. 

Серотонінергічна система, що чітко реалізовує гальмівну функцію в головному мозку, відіграє ключову 
роль у патогенезі мігрені. У пацієнтів, які страждають на це захворювання, змінюється рівень серотоніну 
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крові: в міжприступовому періоді він нижчий, а під час нападу — вищий, ніж у здорових осіб. Під час 
нападу знижується концентрація серотоніну в тромбоцитах. Нарешті, при мігрені прискорюється розпад 
цього нейромедіатору. Специфічні протимігренозні засоби — триптани, а також антидепресанти, що 
використовуються для профілактики мігренозних нападів, реалізують свою дію через серотонінергічну 
систему. Тому перспективним залишається вивчення генів, залучених у метаболізм серотоніну. Нині 
дослідники дійшли думки, що ген, який кодує серотонін (TPH), не змінений у хворих як з мігренню з 
аурою, так і без аури, хоч АА-варіант А218С-поліморфізму цього гена трапляється у хворих з мігренню 
вірогідно частіше. Більшість досліджень також не виявили змін у генах, що кодують серотонінові 
рецептори мозку 5НТ1А, 5НТ2А, 5НТ2С і моноамінооксидази типу А і В. Більш того, алельні варіанти 
5НТ1В і 5НТ1F рецепторів жодним чином не впливали на реактивність пацієнтів на протимігренозний 
засіб суматриптан — агоніст 5НТ1-рецепторів. 

Проте в низці робіт засвідчено зміни в гені, що кодує білок-переносник серотоніну (SLC6A4), 
розташованому на хромосомі 17q12. У пацієнтів з мігренню з аурою і без неї виявлено мутацію в 5’-
регуляторному регіоні цього гена. При генотипі short/short гена SLC6A4 (функціональне 
ділення/заміщення в ділянці контролю транскрипції гена білка-переносника серотоніну) відзначалася 
висока частота нападів мігрені, тоді як при генотипах long/long і long/short такої залежності виявлено не 
було. В іншому дослідженні засвідчено, що генотип short/short гена SLC6A4 сприяє розвитку мігрені з 
аурою, а мультиалельний поліморфізм тандемних повторів того ж гена характерний для мігрені без 
аури. При обох варіантах порушується зворотне захоплення серотоніну. 

Дофамінергічна система також залучена в патогенез цього розладу. Через неї реалізуються продромальні 
і супутні симптоми цефальгічного нападу, а антагоніст D2-рецепторов домперидон ефективно перериває 
ці порушення. Дофамінергічна система знижує нейрональну збудливість і регулює церебральний 
кровоплин. В. De Vries et al. виділили підгрупу “дофамінергічних пацієнтів з мігренню”, для яких 
характерний такий симптом, як позіхання перед нападом мігрені або під час нього і залучення генів 
дофамінергічної системи. Мутації в гені DRD2, що кодує D2-дофамінові рецептори, виявлено в пацієнтів 
з мігренню, в яких були виражені продромальні або супутні симптоми (позіхання, нудота). У великих 
дослідженнях зв’язку розвитку мігрені з алельними варіантами генів DRD1, DRD2, DRD3 і DRD5, які 
кодують різні підтипи дофамінових рецепторів, виявлено не було. 

Вивчення поліморфізму інших генів дофамінергічної системи дозволило виявити деякі зміни, характерні 
для хворих з мігренню. Так, у цих пацієнтів відзначається низька частота алелів у гені, що кодує 
дофамін-β-гідроксилазу, що фенотипово проявляється підвищенням рівня дофаміну. Ця мутація 
найчастіше траплялася в чоловіків, які страждають на мігрень з аурою. Мутації в гені DAT, що кодує 
білок-переносник дофаміну, виявлено в пацієнтів з хронічною мігренню, тоді як у хворих з епізодичною 
мігренню з аурою або без неї такої мутації виявлено не було. 

Інші гени-маркери мігрені активно вивчаються, але поки що накопичено мало даних про їх роль у 
патогенезі цієї хвороби (табл. 2). 
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Таблиця 2. Основні форми генетичного поліморфізму, досліджені при мігрені 

Полімофізм Що кодує ген Роль у патогенезі Взаємозв’язок з 
розвитком мігрені 

GNAS1 Т393С Gas-протеїн адренорецепторів Пригнічення G-протеїнів, 
призводить до гальмування 
цАМФ і підвищення 
гіперзбудливості нейронів 

Збільшує ризик 
мігрені 

NOS3 Glu298Asp Ендотеліальна NO-синтетаза NO регулює судинний тонус і 
проведення больових імпульсів  

Збільшує ризик 
мігрені з аурою 

ESR1 G2014A Рецептор до естрогену Є тригером коливання рівня 
гормонів яйників 

Збільшує ризик 
мігрені 

A2AR Рецептор до аденозину А2А Потенціює дію 
кальцитонінзв’язаного пептиду 

Збільшує ризик 
мігрені з аурою 

АСЕ I/D Ангіотензинперетворювальний 
фермент 

Регуляція судинного тонусу Збільшує ризик 
мігрені 

HFE H63D Ген гемохроматозу Порушується метаболізм заліза, 
відбувається його відкладання в 
сірій речовині навколо 
водопровідного простору 

Пізніший початок 
мігрені і висока 
частота приступів 

INSR 5 SNP* в гені Інсуліновий рецептор Бере участь у метаболізмі 
глюкози 

Збільшує ризик 
мігрені 

TNFα-308 G/A α-фактор некрозу пухлини  Бере участь у розвитку 
асептичного запалення 

Збільшує ризик 
мігрені 

HCRTR2 1246G?А Гіпокретиновий рецептор 2-го 
типу 

Порушення нейротрансмісії в 
гіпоталамусі 

Не впливає на 
ризик мігрені 

LTA C294T Промоторна зона гена 
лімфотоксину α 

Бере участь у розвитку 
асептичного запалення 

Збільшує ризик 
мігрені 

ТРН А218С Триптофангідроксилаза Бере участь у метаболізмі 
серотоніну 

Не впливає на 
ризик мігрені 

COMTVal158Me Катехол-О-амінотрансфераза Бере участь у метаболізмі 
катехоламінів 

Не впливає на 
ризик мігрені 

GSЕP1Ile105Va Глютатіон S-трансфераза Бере участь в антиоксидантній 
системі 

Збільшує ризик 
мігрені без аури 

Ще одним важливим аспектом генетики мігрені є вивчення спадкових розладів, в межах яких 
мігреноподібний біль голови є одним із синдромів. До таких захворювань можна зарахувати синдром 
MELAS (мітохондріальна енцефаломіопатія з лактат-ацидозом й інсультоподібними епізодами). В його 
основі лежать точкові мутації мітохондріальної ДНК. Крім мігреноподібного болю ядром клінічної 
картини синдрому MELAS є непереносимість фізичних навантажень, інсультоподібні епізоди, 
епілептичні напади, наявність “рваних” червоних волокон у біоптаті м’язів, лактат-ацидоз. 
Захворювання також характеризується наявністю деменції, міопатії, геміпарезів, глухоти, мозочкових 
симптомів, атрофії зорових нервів, офтальмоплегії, пігментного ретиніту і поліорганних змін, що 
включають порушення серцевої провідності й ендокринопатії. Мігрень є першим симптомом 
захворювання у третини пацієнтів, а в розгорнутій стадії мігреноподібні болі відзначаються в 77% 
хворих. Їх характерною ознакою при синдромі MELAS є висока частота від самого початку і практично 
облігатна наявність блювання під час нападу. У 73% пацієнтів, які відзначають мігреноподібні болі, 
виявляють мутацію A3243G мітохондріального генома. Мігреноподібний біль голови — це також 
частина клінічної картини інших спадкових захворювань, в основі яких лежить мутація 
мітохондріальної ДНК (наприклад, синдрому Лебера). 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

52 

Ще одним спадковим захворюванням, що перебігає з мігреноподібним болем голови, є синдром 
CADASIL — церебральна аутосомно-домінантна артеріопатія з субкортикальними інфарктами і 
лейкоенцефалопатією. Захворювання зумовлене мутацією Notch3 гена, розташованого на 19-й 
хромосомі й кодуючого трансмембранний рецептор, роль якого до кінця не з’ясовано. Біль голови 
трапляється у 38% хворих з синдромом CADASIL, при цьому у 87% осіб відзначається мігрень з аурою. 
Для мігреноподібного болю характерні відносно короткі напади (2–48 годин), наявність парестезій і 
випадання полів зору у вигляді плям з обох сторін, а також розвиток геміпарезу. 

Дуже перспективний з практичного погляду напрям дослідження спадковості мігрені — її 
фармакогенетичні аспекти, а саме — виявлення генетичних предикторів ефективності тих чи інших 
препаратів. В одній з робіт засвідчено, що реакція на специфічні протимігренозні засоби — триптани не 
залежить від поліморфізму серотонінових рецепторів 1В і 1D. В іншому дослідженні проаналізовано 
гени серотонінових рецепторів 1В, моноаміноксидази (основного ферменту, який бере участь у 
метаболізмі триптанів), гена SLC6A4 (гена білка-переносника серотоніну) і DRD2 (гена дофамінових 
рецепторів 2-го типу) у респондерів і нереспондерів до ризатриптану. Достовірні відмінності між двома 
підгрупами були лише щодо гена дофамінових рецепторів. 

Таким чином, на відміну від сімейної геміплегічної мігрені, для “звичайної” мігрені не існує 
конкретного гена. Проте вивчення генетики мігрені дає ключ до розуміння багатьох патофізіологічних 
механізмів розвитку цього захворювання. Разом з тим генетичні дослідження дозволяють виявити зміни, 
що мають прикладне значення. Так, генетичний аналіз здатний допомогти спрогнозувати перебіг 
захворювання. Прикладом може бути вплив гена гемахроматозу і гена білка-переносника серотоніну на 
хроніфікацію мігрені. У багатьох пацієнтів можна спрогнозувати розвиток ускладнень: ген MTHFR 
збільшує ризик як розвитку мігрені, так і ішемічного інсульту. Нарешті, фармакогенетичні дослідження 
дозволять досягти успіху в лікуванні багатьох пацієнтів, що нині вважаються резистентними до терапії. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕЙРОПСИХІАТРИЧНИХ ПОРУШЕНЬ  
ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА 

Хвороба Паркінсона — дегенеративне захворювання центральної нервової системи, що 
характеризується прогресуючою ригідністю, тремором, гіпокінезією та постуральною нестійкістю. 
Останніми роками серйозна увага звертається на немоторні прояви цього захворювання, зокрема, 
вегетативні і психіатричні. У нижчеподаній статті представлені останні уявлення про механізми 
нейропсихіатричних розладів у таких хворих. 

Ключові слова: хвороба Паркінсона, нейропсихіатричні порушення, патогенез 

Болезнь Паркинсона – дегенеративное заболевание центральной нервной системы, 
характеризующееся прогрессирующей ригидностью, тремором, гипокинезией и постуральной 
неустойчивостью. В последние годы серьезное внимание обращается на немоторные проявления 
этого заболевания, в частности, вегетативные и психиатрические. В нижеприведенной статье 
представлены последние идеи о механизмах нейропсихиатрических расстройств у таких больных. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, нейропсихиатрические нарушения, патогенез 

Parkinson's disease is a degenerative disease of the central nervous system characterized by 
progressive muscular rigidity, tremor, hypokinesia and postural instability. Recently, serious attention 
has been paid to non-motor manifestations of this disease, in particular, autonomic and psychiatric ones. 
The following article presents the latest ideas about the mechanisms of neuropsychiatric disorders among 
such patients. 

Key words: Parkinson's disease, neuropsychiatric disorders, pathogenesis 

Рухові порушення при хворобі Паркінсона (ХП) становлять ядро клінічної картини. Разом з тим існує 
ряд інших розладів (немоторних симптомів), які можуть істотно ускладнити перебіг захворювання. До 
них належать вегетативні, сенсорні, а також психічні порушення, серед яких основне місце посідає 
деменція. В окремих випадках психічні розлади можуть сягати психотичного рівня. Частота їх за даними 
літератури коливається в дуже широких межах — від 6 до 42%, залежно від стадії захворювання. 
Психотичні порушення при ХП представлені ілюзорно-галюцинаторними і маячними розладами, 
делірієм і епізодами сплутаності свідомості. Поява психотичних розладів різко обмежує терапевтичні 
можливості корекції моторних проявів хвороби, призводячи до суттєвого поглиблення соціальної 
дезадаптації і утруднення догляду за хворими. Наскільки взаємопов’язані паркінсонізм, деменція і 
психотичні порушення і яка ймовірність розвитку двох останніх при паркінсонізмі? Яка нейрохімічна і 
морфологічна основа деменції і психотичних розладів у таких хворих? Пошук відповідей на ці 
запитання дуже важливий як для теоретичної, так і для практичної неврології і психіатрії. 

За даними D. Aarsland et al., ризик розвитку деменції у пацієнтів з ХП в шість разів вищий, ніж у 
відповідної вікової групи людей, що не страждають на це захворювання. За даними різних авторів, 
деменція виникає в 30–40% випадків ідіопатичного паркінсонізму. При цьому ймовірність її розвитку з 
віком різко зростає. Так, у хворих віком від 50 до 59 років вона становить близько 12,4%, а в групі понад 
80 років сягає вже 68,7%. Наявність когнітивних порушень підвищує ризик розвитку психотичних 
розладів, особливо на фоні терапії дофаміноміметиками. 

Вважають, що в формуванні когнітивних розладів при ХП має значення ураження не тільки 
дофамінергічних нейронів медіальної частини чорної субстанції і вентральної частини оболонки 
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середнього мозку, котрі формують мезокортикальний шлях, а й нарадренергічних нейронів у блакитній 
плямі, а також холінергічних нейронів у базальному ядрі Майнерта і корі головного мозку. Певну роль у 
прояві когнітивних порушень відіграє також дефіцит дофаміну в хвостатому ядрі, оскільки воно за 
допомогою фронтальних-субкортикальних нейрональних проекцій пов’язане з дорзолатеральними 
префронтальними і латеральними орбітофронтальними відділами кори, які, в свою чергу, регулюють 
психічні процеси. 

Останніми роками появились дані й про роль глютаматергічних механізмів у розвитку деменції. Відомо, 
що глютамат є важливим збуджувальним медіатором у ЦНС, близько 70% активуючих нейронів мають 
глютаматергічну нейротрансмісію. В фізіологічних умовах остання є основною для нормальної 
синапсичної трансмісії, забезпечує формування довготривалої пам’яті і підтримку пластичності мозку. 
Патологія глютаматергічної нейротрансмісії розгядається як одна з основних ланок патогенезу багатьох 
нейродегенеративних захворювань — не тільки ХП, а й різних варіантів деменції, хореї Гантінгтона та 
ін. Це пов’язано з тим, що в структурах мозку, котрі відіграють провідну роль у процесах навчання 
(селективні ділянки кори і гіпокамп), щільність глютаматних рецепторів особливо висока. При деменції 
в них відбувається прогресуюче руйнування і зменшення щільності цих рецепторів. При цьому 
вираженість загибелі глютаматергічних асоціативних волокон корелює з тяжкістю когнітивного 
дефекту. Іншими словами, з нейрохімічних позицій деменція — це стан гіпофункції глютаматергічної 
системи внаслідок прогресуючої втрати глютаматних рецепторів. 

Нині відомо про існування кількох типів глютаматних рецепторів. При молекулярно-біологічних 
дослідженнях ідентифіковано 15 генів, які поділяються на три сімейства, відповідні функціональним 
групам іонотропних глютаматних рецепторів, — NMDA (N-метил-D-аспартат), AMPA (α-аміно-3-
гідрокси-5-метил-4-ізоксазолпропіонова кислота) та каїнатного, а також 8 генів, що становлять три 
групи метаболотропних глютаматних рецепторів. NMDA-рецептори — найбільш строго регульований 
варіант, що керує іонним каналом з високою провідністю. Вони локалізовані в постсинаптичних 
скупченнях кори головного мозку, стріатумі, перегородці, гіпокампі, де існує найвища щільність 
закінчень колатеральних і комісурально-асоціативних шляхів. Згідно з даними електрофізіологічних 
досліджень, NMDA-рецептори забезпечують повільну фазу внутрішньоклітинного потоку іонів Са2+, з 
яким пов’язано багато внутрішньоклітинних месенджерів і сигнальних шляхів, що забезпечують 
процеси синаптичної пластичності. Надлишкова і тривала стимуляція NMDA-рецепторів призводить до 
каскаду патологічних процесів, що закінчуються загибеллю нейронів. Така патологічна стимуляція 
глютаматних рецепторів і лежить в основі практично всіх прогресуючих нейродегенеративних 
захворювань. При ХП, деменціях, а також ішемічних ушкодженнях мозку доведено роль NMDA-
рецепторів. 

У процесі пояснення механізмів виникнення психотичних розладів при ХП акцент робиться на здатності 
дофаміноміметиків викликати надлишкову стимуляцію дофамінових рецепторів у лімбічній системі 
мозку. Встановлено, що така стимуляція, особливо на тлі гіперчутливості рецепторів, може 
спровокувати виникнення галюцинацій, марень та інших, ще тяжчих, психічних розладів. Тому не 
випадково розвиток психічних порушень при ХП пов’язують з дією дофамінергічних 
протипаркінсонічних ліків. Велику роль у формуванні цих уявлень відіграла і дофамінова гіпотеза 
шизофренії, згідно з якою психічні порушення при цьому захворюванні виникають внаслідок посилення 
дофамінергічної нейротрансмісії; деякі симптоми хвороби можуть відтворюватися препаратами, які 
посилюють дофамінергічну передачу. Однак при посмертному вивченні мозку хворих на шизофренію 
далеко не завжди виявляли відхилення в концентрації дофаміну чи зміни дофамінових рецепторів. Нині 
існує глютаматергічна теорія патогенезу шизофренії. Певною мірою вона ґрунтується на 
спостереженнях, пов’язаних із застосуванням антагоністів NMDA-рецепторів — кетаміну, дизоцилпіну, 
фенциклідину, що викликають тривалу блокаду. Всі ці препарати здатні провокувати появу психічних 
порушень — когнітивних, поведінкових і психотичних симптомів. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

55 

Дослідження A. Mohn et al. засвідчили, що в мишей з генетичним дефектом експресії NMDA-рецепторів 
(тільки 5–10% від норми) виникають поведінкові порушення, які можуть бути усунені такими 
антипсихотичними засобами, як галоперидол і клозапін. При цьому ефективність останнього, що є 
атиповим нейролептиком, який меншою мірою блокує дофамінові D2-рецептори, в цьому випадку вища, 
ніж галоперидолу. Останній був ефективний тільки в дозах, що пригнічують активність дофамінергічної 
системи. Це може вказувати на те, що поведінкові порушення і посилена моторна активність тварин із 
дефіцитом NMDA-рецепторів не є наслідком вибіркового посилення дофамінової нейротрансмісії. До 
сказаного можна додати, що клозапін має виражену антагоністичну активність щодо 5-НТ2А-
серотонінових рецепторів і взаємодіє з Н1-гістаміновими і α-адренергічними рецепторами. 

Стан гіпофункції NMDA-рецепторів може бути викликаний не тільки їх тривалою блокадою різними 
антагоністами або вродженими генетичними дефектами, а й надмірним і тривалим вивільненням і 
накопиченням глютамату в синапсах кори й інших ділянках мозку. Передбачається, що таке надлишкове 
накопичення збуджуючих медіаторів і подальша гіперстимуляція постсинаптичних рецепторів можуть 
призводити до нейродеструктивних змін із вторинною гіпофункцією NMDA-рецепторів. У дослідженні 
Т. Corso et al. засвідчено, що стійка блокада NMDA-рецепторів із розвитком їх гіпофункції викликає 
незворотну дегенерацію і загибель нейронів у кортико-лімбічній системі мозку, включаючи пірамідні й 
мультиполярні нейрони в префронтальній, задній поясній, потиличній, скроневій, тім’яній корі 
головного мозку, а також нейрони нюхового та мигдалеподібного ядра та гіпокампу. З урахуванням 
поширеності вторинних нейро-дегенеративних змін на тлі стійкої блокади глютаматних рецепторів стає 
очевидним, що при цьому розвивається складний комплекс інших пов’язаних нейротрансмітерних 
розладів. Перш за все це стосується α2-адренергічних, ГАМК-ергічних, σ- і 5-НТ2А-серотонінергічних і 
М3-мускаринових типів нейрорецепторів. З’ясувалося, що глютамат не тільки виконує функцію 
збудливого медіатора в мозку, а й діє як інгібіторний регулятор. Це досягається тонічною активацією 
NMDA-рецепторів на ГАМК-, серотонін- і норадренергічних нейронах. Вплив на ці нейрони дозволяє 
пригнічувати активність основних збуджуючих шляхів (глютамат- і холінергічного) за механізмом 
зворотного зв’язку, які, в свою чергу, конвергентно іннервують первинні нейрони в кіркових і лімбічних 
ділянках мозку. Останні, використовуючи глютамат як нейротрансмітер для підтримки власної 
активності, посилають зворотні інгібіторні колатералі до NMDA-рецепторів на ГАМК-ергічних 
нейронах, які надалі також підходять до первинних нейронів. Коли NMDA-рецептори в мозку тривало 
блокуються або пошкоджуються, це призводить до складного “синдрому розгальмовування”, при якому 
головні збуджуючі шляхи вивільняються від гальмівного контролю, що згодом викликає 
гіперстимуляцію первинних кортико-лімбічних нейронів. Іншими словами, первинні нейрони стають 
перезбудженими внаслідок розгальмованих активних впливів. Це створює умови для розвитку 
немодульованого “медіаторного шуму” в кортико-лімбічних синапсах, запускаючи психічні порушення, 
подібні до психотичних симптомів шизофренії. Крім того, синдром гіпофункції NMDA-рецепторів 
супроводжується гіпофункцією мускаринових рецепторів, тому стає зрозумілим існування когнітивного 
дефекту, зокрема порушень пам’яті й уваги, що розвиваються при тривалій стійкій блокаді NMDA-
рецепторів. Якщо надлишковий збудливий тон щодо первинних нейронів зберігається тривалий час, він 
може викликати їх пошкодження і навіть загибель, що формує основу для прогресуючого погіршення 
перебігу захворювання. 

Слід докладніше охарактеризувати зв’язок глютаматергічних і дофамінергічних систем. J. Olney et al. 
зазначають, що вони можуть модулювати активність одна одної у вигляді NMDA-рецепторів. При цьому 
через D2-рецептори можна впливати на вивільнення глютамату в синаптичну щілину. Також 
припускають, що антагоністи D2-рецепторів можуть усувати гальмівний вплив D2-залежного 
дофамінергічного шляху на вивільнення глютамату, тим самим відновлюючи активність 
глютаматергічної нейротрансмісії і перериваючи психотичну симптоматику. Разом з тим існує думка, 
що сама гіпофункція NMDA-рецепторів може призводити до активації дофамін- і серотонінергічної 
нейротрансмісії в мезолімбічній системі й розвитку психозів. Мабуть, послідовність подій більшою 
мірою залежить від того, яка з систем страждає в першу чергу при тому чи іншому захворюванні. При 
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цьому не викликає сумнівів досить чітко окреслена антагоністична взаємодія цих двох 
нейротрансмітерних систем. 

Якщо звернутися знову до зіставлення ХП і шизофренії, то можна зробити висновок, що вони 
відрізняються патобіохімічним дефектом, що призводить до розвитку основних клінічних симптомів. З 
викладеного вище випливає, що при ХП встановлено наявність дефіціту дофаміну, норадреналіну і 
посилення глютаматергічної і холінергічної нейротрансмісії в стріатумі, при шизофренії ж ідеться про 
посилення дофамінергічної і послаблення глютаматергічної нейромедіації в кортико-лімбічній системі. 
Необхідно згадати про те, що на ранніх стадіях ХП не буває деменції і дофамінергічних психотичних 
розладів. Останні з’являються через кілька років, а в деяких хворих не розвиваються взагалі. Цим типова 
ХП відрізняється від іншої форми паркінсонізму — хвороби дифузних тілець Леві, при якій деменція 
розвивається вже в перший рік хвороби. При ній відносно рано з’являються і психотичні порушення. 

За даними численних досліджень, факторами ризику розвитку психотичних порушень у хворих з 
паркінсонізмом є вік хворих, наявність супутніх когнітивних порушень, загальна тяжкість захворювання 
і меншою мірою — наявність депресії і порушень сну. 

Вік хворих і наявність деменції визнаються провідними факторами ризику в формуванні психотичних 
розладів. Деякі автори розглядають психози як перший симптом або маркер початку деменції. Йдеться 
про те, що в процесі прогресування ХП наявна певна спільність патогенезу деменції і психотичних 
порушень. 

Природно, що деменція або галюциноз можуть розвиватися незалежно від ХП, проте їх висока частота 
при паркінсонізмі, цілком ймовірно, свідчить про існування певних нейрохімічних підстав для їх 
виникнення. На перший погляд, посилення глютамат- і холінергічної нейротрансмісії не може пояснити 
причин розвитку деменції при ХП, оскільки для синдрому деменції характерна гіпофункція обох цих 
систем. Але, як з’ясувалося, така гіпофункція все ж є, тільки вона розвивається не в стріатумі, а в 
холінергічних структурах ядра Майнерта, гіпокампі, лімбічних структурах і корі головного мозку. Це 
відбувається внаслідок того, що тривала тонічна гіперстимуляція NMDA-рецепторів закономірно 
призводить до загибелі нейронів (один з варіантів набутої гіпофункції NMDA-рецепторів) і розвитку 
вторинної гіпофункції глютаматних рецепторів цього типу, а з урахуванням тісних нейро-хімічних 
взаємодій — і до ураження холінергічної нейротрансмісії та ряду інших систем. Крім того, в умовах 
зниження синтезу і вивільнення дофаміну при ХП відсутній контролюючий вплив дофаміну на 
пресинаптичне вивільнення глютамату, що посилює нейромедіаторні розлади. Тому зрозумілі висока 
частота і можливі механізми розвитку деменції і психотичних симптомів при ХП. 

Найважчим питанням при аналізі цієї проблеми є вибір напрямів фармакологічної корекції складних 
нейромедіаторних порушень, оскільки терапія дофаміноміметиками, які є основою лікування хворих на 
паркінсонізм, на фоні вже сформованого синдрому вторинної гіпофункції NMDA-рецепторів у кортико-
лімбічній системі буде закономірно призводити до психотичних розладів. Більше того, застосування 
типових антипсихотиків при психозах (галоперидол, хлорпромазин) може викликати розвиток тяжкого 
ускладнення — акінетичного кризу з летальністю 50–60%. 

Перший підхід, який нині найчастіше широко використовують у лікуванні психозів при паркінсонізмі, 
полягає в застосуванні атипових нейролептиків. Прикладом може служити клозапін, який, поліпшуючи 
глютаматергічну нейротрансмісію, усуває психотичні прояви. Разом з тим цей препарат хоч і невеликою 
мірою, але все ж таки погіршує рухові можливості пацієнтів і може викликати серйозні побічні ефекти 
(в деяких випадках — агранулоцитоз) і тому не застосовується у таких хворих тривалий час. Ще один 
атиповий нейролептик, оланзапін, не завжди ефективний в низьких дозах, а підвищення дози усуває 
психічні порушення ціною погіршення рухових функцій. Новим перспективним агентом є кветіапін. З 
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урахуванням неминучого впливу нейролептиків на дофамінові рецептори бажано уникати їх 
пролонгованого застосування для корекції психотичних розладів при ХП. 

Іншим підходом до лікування психозів при ХП може бути застосування холіноміметиків, які 
реалізовують антипсихотичний вплив у хворих з деменцією дифузних тілець Леві. Є повідомлення про 
позитивний ефект інгібіторів холінестерази ривастигміну і донепезилу, що підтверджує доцільність 
такого підходу. Однак і в цьому випадку ми констатуємо відсутність вибірковості дії холіноміметиків, 
вплив яких поширюється і на холінорецептори в стріатумі, наслідком чого є посилення тремору, 
слинотечі, гіпокінезії, а в деяких випадках — пригніченість настрою й апатія. Мабуть, ці препарати 
можна використовувати для переривання гострих психотичних і поведінкових проявів деменції у хворих 
з паркінсонізмом, але навряд чи їх варто застосовувати тривалий час, беручи до уваги ймовірність 
вищеописаних побічних ефектів. 

В основі третього напряму медикаментозної терапії можуть лежати глютаматергічні механізми. Якщо 
взяти до уваги, що глютамат є свого роду “замовним убивцею” дофаміну і холінергічних нейронів, то 
стає очевидною необхідність усунення його нейротоксичних ефектів. Однак всі високоафінні 
неконкурентні антагоністи NMDA-рецепторів не можуть бути застосовані з цією метою, оскільки вони 
самі викликають психотичні розлади внаслідок блокади рецепторних каналів, порушуючи функцію 
синапсів. Обов’язковою умовою дії такого препарату повинно бути не тільки збереження, а й 
відновлення нормальної роботи NMDA-рецепторів, що дозволить уникнути згубних наслідків їх 
гіпофункції для нейронів. Такий підхід можливий при застосуванні низькоафінних неконкурентних 
антагоністів NMDA-рецепторів. Препарати цього класу здатні вступати в антагонізм з патологічними 
ефектами тривалих, але невеликих збільшень концентрації глютамату в синаптичній щілині і при цьому 
швидко і легко залишати рецепторний канал при його фізіологічній активації, тим самим відновлюючи 
процеси пластичності, пов’язані з NMDA-рецепторами. Сьогодні цим вимогам відповідає тільки 
мемантин. Результати його застосування при деменціях різного генезу (хвороба Альцгаймера, судинна, 
алкогольна деменція та ін.) засвідчили високу ефективність, а саме — чітке зменшення когнітивного 
дефекту. Цікавою властивістю препарату є здатність поліпшувати процес передачі сигналу в 
глютаматергічних синапсах завдяки швидкій деблокуючій кінетиці. Слід також відзначити його 
здатність активно взаємодіяти з NMDA-рецепторами в гіпокампі — головною мішенню 
нейродегенеративного процесу при деменції. До цього слід додати, що цей агент викликає виразний 
нейропротекторний ефект в умовах хронічного запалення і при впливі такого мітохондріального 
токсину, як 3-нітропропіонова кислота, що відрізняє його від препаратів інших класів. Іншими словами, 
мемантин має здатність не тільки поліпшувати стан хворих з деменцією, а й гальмувати її 
прогресування. Однак як проявить себе препарат у пацієнтів з ХП, ускладненою когнітивними і 
психотичними порушеннями, можуть засвідчити лише тривалі рандомізовані, плацебо-контрольовані 
дослідження. Попередні результати застосування мемантину в цієї категорії хворих дають підставу 
розраховувати на підтвердження його ефективності. Важливо було б встановити дію препарату і в 
хворих з початковими проявами когнітивного дефекту, оскільки запобігання розвиткові когнітивних 
розладів може стати профілактикою психозів. За даними ряду авторів, деякі порушення зорово-
просторового гнозису корелюють з частотою розвитку галюцинацій, а зміна лобових (виконавчих) 
функцій може бути продромальним предиктором розвитку деменції при ХП. 

Сказане свідчить про необхідність об’єднання зусиль фахівців у ділянці психології, нейровізуалізації, 
неврологів і психіатрів для визначення ранніх маркерів когнітивних порушень. Засвідчено, наприклад, 
що за допомогою протонної магнітно-резонансної спектроскопії можна отримати інформацію про 
початкові обмінні порушення на рівні мозку, які призводять до структурно-морфологічних змін, що є 
біологічною основою деменції. Важливо, що цей метод дозволяє виявити ранні нейрохімічні зрушення 
ще до появи клінічних ознак деменції. Зниження рівня N-ацетиласпартату в скронево-тім’яних ділянках 
і потиличній частці було виявлено у хворих з паркінсонізмом без клінічних ознак деменції при 
використанні зазначеного вище методу в поєднанні з МРТ, а також з позитронно-емісійною 
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томографією і деякими іншими методами нейровізуалізації. Однак щодо того, чи є ці зміни 
церебрального метаболізму доклінічними маркерами майбутньої деменції, остаточної відповіді не 
отримано. Відповісти на це питання можуть подальші дослідження. Проте дослідження церебрального 
метаболізму глюкози за допомогою позитронно-емісійної томографії з фтордеоксиглюкозою дозволило 
встановити прямий зв’язок між метаболізмом цього вуглеводу в лівих відділах лімбічної системи 
(поясна, парагіпокампальна і середня лобова звивини) і зворотний — в тім’яно-потиличній ділянці при 
ХП з порушенням когнітивних функцій. 

При проведенні емісійної комп’ютерної томографії у хворих з ХП з супутніми галюцинаторними 
розладами встановлено зниження мозкового кровоплину в лівій скроневій частці порівняно з пацієнтами 
без такого ускладнення. Накопичення даних дозволить переконливіше міркувати про первинні 
метаболічні зміни, які формують когнітивні й психотичні порушення при ХП. 

На підставі результатів експериментальних нейрохімічних і деяких клінічних досліджень можна зробити 
припущення про пов’язаність розвитку нейропсихіатричних розладів при ХП та інших формах 
дегенеративної патології головного мозку, яка реалізується модульованим впливом глютаматергічної 
нейротрансмісії на стан дофамін-, серотонін- і холінергічної церебральних систем. Виходячи з цього 
можна вважати, що засобами успішної профілактики і терапії таких станів є препарати, які 
нормалізують глютаматергічну передачу в ЦНС. Для підвищення ефективності терапії когнітивних і 
психотичних порушень слід також розглянути питання про можливість комбінованого застосування 
мемантину з центральними антихолінестеразними середниками. 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ІСПАНІЇ 

Цією статтею починається цикл публікацій про системи охорони здоров’я різних країн світу. 
Нижчеподаний матеріал присвячений медицині Іспанії. 

Ключові слова: Іспанія, система охорони здоров’я  

Этой статьей начинается цикл публикаций о системах здравоохранения разных стран мира. 
Нижеприведенный материал посвящен медицине Испании. 

Ключевые слова: Испания, система здравоохранения 

This article begins a series of publications on healthcare systems around the world. The following 
material is devoted to the medicine of Spain. 

Keywords: Spain, healthcare system 

Всі ми знаємо, що Іспанія має статус великої туристичної держави, але при цьому упускаємо з уваги той 
факт, що іспанська система охорони здоров’я визнана однією з найкращих і сучасних не лише в Європі, 
а й у світі, де, за даними ВООЗ, за якість надання послуг країна посідає четверте місце. 

Система державної охорони здоров’я доповнюється розвиненим приватним сектором. Багато іспанців, а 
також громадян Євросоюзу, що проживають в Іспанії, та іноземців-резидентів, незважаючи на 
розвинену систему державного медичного обслуговування, користуються послугами приватних 
медичних центрів і страхових компаній. За даними статистики, на частку приватного медичного сектору 
припадає приблизно 15% наданих послуг. 

Основною особливістю іспанської системи охорони здоров’я є те, що вона значною мірою фінансується 
за рахунок внесків, пов’язаних із зайнятістю. Крім того, вона охоплює практично все населення і 
ґрунтується на принципах загальної і рівної доступності до медичних послуг. Нині 93,9% населення має 
право на безкоштовне обслуговування і цю безкоштовну допомогу пацієнти можуть отримувати у будь-
якій точці країни. 

Важливе право, яким наділені всі іспанці та резиденти країни, — право вільного вибору лікуючого 
дільничного лікаря. Дільничний лікар виписує рецепт на придбання ліків, дає призначення на аналізи, а 
також скерування на прийом до вузьких спеціалістів, за винятком окуліста і акушера. Ліки, виписані 
лікарем, коштують в аптеці набагато дешевше, ніж у випадку їх придбання без рецепта. Пацієнти 
повинні оплачувати близько 40% вартості медикаментів, прописаних після виписки з лікарні. Хоча нині 
пенсіонери, тобто особи віком понад 65 років, отримують медикаменти безкоштовно, іспанська держава 
передбачила 10-відсоткову оплату вартості медикаментів цією популяційною категорією. 

Практично завжди можна потрапити на прийом до дільничного лікаря протягом доби після запису. 
Однак іноді доводиться чекати від двох до чотирьох днів, а в рідкісних випадках, коли запис на прийом 
здійснюється до вузького спеціаліста, — протягом кількох тижнів. 

СТРУКТУРА МЕДИЧНОГО СЕКТОРУ 

У кожному адміністративному окрузі Іспанії обов’язково є як мінімум одна державна лікарня, 
устаткована новітньою медичною апаратурою, де працює висококваліфікований персонал. За даними 
Національного інституту статистики Іспанії, у сфері медичного обслуговування працюють більше 600 
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тис. осіб, з них понад 200 тис. — лікарі різних спеціальностей, близько 250 тис. — медсестринський 
персонал, більше 30 тис. фізіотерапевтів і близько 30 тис. стоматологів. Поряд з медичним в Іспанії 
розвинений фармацевтичний сектор, в якому на сьогодні зайнято більше 60 тис. спеціалістів. 

Весь цей штат працює в міських та селищних центрах здоров’я (Centro de Salud), або, іншими словами, 
поліклініках, які є частиною лікарні або займають окреме приміщення, а також у госпіталях і 
спеціалізованих медичних центрах. 

Підготовка фахівця-медика здебільшого триває від 4 до 6 років після 6-річного навчання в університеті. 
Час спеціалізації наповнений інтенсивними стажуваннями, інструктажами, лекціями. Закінчення 
спеціалізації не означає закінчення вдосконалення іспанських лікарів. Вони продовжують вчитися на 
курсах підвищення кваліфікації, беруть участь у медичних конгресах, конференціях і т. ін. 

За даними того ж Інституту статистики, в країні функціонує близько 1000 госпіталів, серед яких є як 
державні (Hospital públicо), так і приватні (Hospital privado) та військові. 2/3 лікарняних ліжок — у 
державних лікарнях, в яких проводиться терапія 80% всіх захворювань, що вимагають стаціонарних 
умов лікування. 

У приватних госпіталях всі послуги надаються на платній основі, а характерною особливістю є 
відсутність черг. До речі, черги — це те, що викликає найбільше роздратування у пацієнтів, про черги 
вони згадують насамперед, коли постає питання про якість державної медицини. Всьому є пояснення. 
Іспанці, відраховуючи чималу частину своїх доходів до фонду соціального страхування, у разі 
захворювання наполягають, щоб ці витрати були компенсовані з лишком, що, у свою чергу, провокує 
дещо споживацьке ставлення до охорони здоров’я. Як результат — іспанські пацієнти звертаються до 
лікаря навіть у разі легкого нездужання, коли звичайному мешканцю пострадянського простору й на 
думку не спало б іти в медичну установу. “Наша людина йде до лікаря за два дні до смерті, а іспанець — 
за два дні до хвороби”, — жартує український лікар, який пройшов спеціалізацію і працює в Іспанії в 
секторі державної медицини. 

У деяких випадках державні лікарні вдаються до послуг фахівців приватних лікарень для особливих 
консультацій або для надання медичної допомоги пацієнтам державних медичних установ у разі їх 
перевантаження. 

За напрямками всі госпіталі діляться на ургентні, психіатричні і геріатричні. До спеціалізованих центрів 
належать стоматологічні клініки, центри планування сім’ї, діалізні, діагностичні центри, станції 
переливання крові та ін. 

Існує в Іспанії й широка мережа оздоровчих санаторіїв різного профілю (balneario), чому сприяє 
оздоровчий клімат цієї країни, особливо на гірських курортах, відомих мінеральними водами. 

Національним інститутом медичного обслуговування Іспанії передбачено безкоштовне базове й 
екстрене медичне обслуговування. Виняток становлять стоматологічні послуги й неоднозначні 
хірургічні втручання високого класу. Швидка допомога надається особам, які не досягли 18-річного 
віку, а в невідкладних випадках, у період вагітності, пологів і протягом післяпологового періоду всім без 
винятку особам, незалежно від їх легального статусу на території Іспанії. У всіх державних лікарнях 
невідкладна медична допомога надається цілодобово у відділеннях швидкої допомоги — Urgencia. 

Також ті, хто потребує екстреної медичної допомоги, можуть отримати її у відділеннях Іспанського 
Червоного Хреста — Cruz Roja Española. З незначними проблемами, пов’язаними зі здоров’ям, зазвичай 
вдається впоратися в аптеках, котрі мають у своєму штаті загальних медиків, не вдаючись до послуг 
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лікарів-фахівців. Достатньо широкий асортимент лікарських препаратів можна придбати без рецепта 
лікаря. 

ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати на охорону здоров’я в Іспанії, як і загалом у світі, постійно зростають. У 2007 році подушні 
витрати на охорону здоров’я становили 2671 доларів США за паритетом купівельної спроможності 
(ПКС) або 8,5% ВВП, що, як і раніше, нижче від аналогічних показників у середньому в Європі. Більша 
частина витрат (71%) у системі охорони здоров’я припадає на державний сектор (фінансований за 
рахунок бюджетів), витрати на добровільне медичне страхування (ДМС) становлять 5,5%, особисті 
витрати громадян, що мали тенденцію до зниження, — 22,4%. Особисті витрати громадян включають 
співплатежі за виписані лікарем медикаменти для пацієнтів віком до 65 років, оплату стоматологічної 
допомоги для дорослих і витрати на купівлю оптики. 

Витрати системи громадської охорони здоров’я розподіляються таким чином: спеціалізована допомога 
(стаціонарна та амбулаторна) — 54%, первинна медико-санітарна допомога (ПМСД) — 16%, 
медикаментозна допомога — 19,8%, профілактика захворювань і громадська охорона здоров’я — 1,4%. 
За останні десять років ці показники різною мірою зросли. Примітно, що річне зростання витрат на 
медикаментозну допомогу знизилося. 

На регіони припадає 89,81% ресурсів громадської охорони здоров’я, на центральну адміністрацію — 
3%, на муніципалітети — 1,25%. Охорона здоров’я є основною зоною регіональної відповідальності. 
Витрати на охорону здоров’я становлять у середньому 30% всіх бюджетних витрат автономних областей 
країни. 

Нині практично всі витрати суспільної охорони здоров’я (за винятком фондів для державних 
службовців) покриваються за рахунок системи загального оподаткування. Останнє забезпечує 94,0% 
державних ресурсів. Обов’язкові внески роботодавців, що нараховуються на заробітну плату, в спільні 
фонди на страхування виробничих травм та професійних захворювань становлять 2,53% від усіх коштів 
системи охорони здоров’я. На спільні фонди для медичного обслуговування державних службовців 
припадає 3,4% всіх ресурсів системи. 

Починаючи з 2002 року, фінансування системи охорони здоров’я забезпечується регіонами з їх 
бюджетів, трансферти з національного бюджету не є цільовими. Система включає кілька 
спеціалізованих фондів, призначених для фінансування передбачуваних витрат кожної автономної 
області, компенсації нерегулярних інвестиційних потреб, а також міжрегіонального вирівнювання. 
Формула розподілу базується на подушних витратах, скоригованих з урахуванням структури і щільності 
населення, протяжності й особливостей географічного положення території. 

Більше того, для прискорення запровадження політики, спрямованої на підвищення ефективності і 
зниження нерівності всередині самої системи, були створені нові або розширені вже наявні фонди, 
призначені для фінансування охорони здоров’я. Прикладом може бути надання компенсацій в регіонах, 
у яких гостро стоїть питання надання медичної допомоги жителям інших країн. 

ПЛАНУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ 

Законодавство в сфері охорони здоров’я ґрунтується на законі про охорону здоров’я 1986 року і законі 
про цілісність і якість національної системи охорони здоров’я 2003 року. Відповідно до цих правових 
актів, регіональні уряди розподіляють їх функції у сфері охорони здоров’я між органами управління 
охорони здоров’я, тобто між регіональним міністерством і регіональною службою охорони здоров’я. 
Зазвичай Міністерство охорони здоров’я, крім того, що воно є органом управління системою, відповідає 
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також за регулювання і стратегічне планування (включаючи планування медичної допомоги). 
Регіональна служба охорони здоров’я відповідальна за оперативне планування, управління мережею 
медичних установ та координацію надання медичних послуг. Більшість виробників послуг національної 
системи охорони здоров’я працюють у державному секторі, і домінуюча модель управління включає 
елементи прямого управління. Ключовим інструментом цієї моделі є контрактна система, заснована на 
управлінні, спрямованому на досягнення цілей, і включає стимули для посилення окремих стратегічних 
напрямків. Штрафні санкції за невдачі в досягненні поставлених цілей відсутні, як відсутня і реальна 
передача ризику виробникам медичних послуг. Для груп медичних працівників і окремих працівників 
застосовуються позитивні економічні стимули за досягнення конкретних стратегічних цілей (таких як 
раціональне призначення і виписування лікарських препаратів, використання генериків, скорочення часу 
очікування окремих процедур та ін.). Навіть при тому, вони завжди обмежені щодо основної заробітної 
плати. 

Крім цієї превалюючої моделі, існують інші форми керівництва виробниками медичних послуг, які 
перебувають під прямим управлінням і допускають відміну юридичного статусу організації від 
прийнятого в регіональній службі охорони здоров’я. Всі схеми безпосереднього управління можуть бути 
представлені у вигляді векторної шкали з такими основними показниками: вид контракту, кількість 
медичного персоналу та бюджет. На одному кінці шкали будуть жорсткі обмеження, що накладаються 
законодавством у сфері державного управління, на іншому — приватні організації, що ведуть свою 
діяльність у рамках законодавства, що регулює діяльність останніх (хоча майно може залишатися 
державним, але місією організації є надання державних послуг). 

Таким чином, регіональному уряду надається широкий вибір схем. Крім того, існують форми непрямого 
управління або укладання контрактів, які в більшості регіонів обмежуються сферами проведення 
додаткових діагностичних досліджень і амбулаторних процедур, а також надання допоміжних послуг, 
таких як харчування в стаціонарах, технічне обслуговування будівель, прибирання приміщень чи 
забезпечення безпеки. Деякі регіони провели експеримент з використання ініціатив приватного 
фінансування, надаючи корпораціям або тимчасовому об’єднанню підприємців особливий сприятливий 
фінансовий режим щодо забезпечення медичного обслуговування на території всього медичного округу. 
В інших випадках у рамках експерименту застосовувалася класична ініціатива приватного фінансування 
для будівництва лікарень. 

МАТЕРІАЛЬНІ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

Мережа закладів первинної медичної допомоги є державною, і більшість виробників послуг є 
працівниками державного сектору, які отримують оклади. Винятки з цього рідкісні (наприклад, приватні 
виробники, які надають за контрактом первинну допомогу у Валенсії і Каталонії). У центрах надання 
первинної допомоги працює багатопрофільна команда, до складу якої входять сімейні лікарі, педіатри, 
медсестри та соціальні працівники, в деяких випадках — фізіотерапевти і стоматологи-хірурги. Центри 
пов’язані з базовими лабораторіями та рентгенівськими відділеннями, які можуть розташовуватися в 
приміщеннях самого центру або бути централізованими, обслуговуючими кілька центрів у регіоні. В 
цілому налічується 13 121 центри первинної допомоги, кожен з яких в середньому обслуговує 3523 
громадян. 

Національній системі охорони здоров’я належить 40% лікарень, решта стаціонарів є приватними, хоча 
багато з них або включені до установ, які надають громадські послуги, або працюють у рамках 
концесійного договору, що дозволяє їм отримувати державне фінансування (близько 40% виписаних 
стаціонарних хворих в Іспанії фінансуються за рахунок бюджету національної системи охорони 
здоров’я). Загальна ліжкова потужність становить 160 981 ліжко (3,43 ліжка на 1000 жителів), 71,2% 
доступного ліжкового фонду функціонально залежить від державного сектору. В цілому близько 40% 
потужності стаціонарів зосереджено в лікарнях, які надають високотехнологічну медичну допомогу, 
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середня потужність яких становить більше 500 ліжок (переважно державних). У кожної автономної 
області існує щонайменше один із таких центрів, кількість яких варіює по регіонах залежно від 
чисельності і типу розселення. За останні двадцять років спостерігалося різке скорочення кількості 
психіатричних ліжок на тлі незначного зростання загального числа ліжок довготермінового лікування. 
Національна система охорони здоров’я контролює 80% ліжок у лікарнях короткотермінового лікування, 
тільки 36% психіатричних ліжок і 30% ліжок довготермінового лікування. Ці дані свідчать про зміщення 
в бік приватного сектору в наданні цих видів допомоги. Забезпеченість ліжками у стаціонарах 
короткотермінового лікування (на 1000 жителів) скорочувалася, що відповідає ситуації в інших 
європейських країнах. Одним із факторів, що впливає на скорочення ліжок у лікарнях 
короткотермінового лікування, є планомірне запровадження денних стаціонарів, що заміщають 
перебування в цілодобових стаціонарах при окремих хірургічних втручаннях, хіміотерапії і діалізі. 

За останні роки прискорилися темпи інвестицій в інформаційні технології (ІТ). Одним із кроків, 
здійснюваних у рамках розвитку системи надання державних послуг у цифровому форматі, стала 
програма “Медична служба онлайн” (Sanidad en línea). У рамках цього проекту на рівні регіону 
передбачається спільне фінансування розвитку і вдосконалення інфраструктури ІТ, а також поліпшення 
центрального інформаційного кластера системи охорони здоров’я, що дозволить проводити реєстрацію 
як індивідуального номера пацієнта, так і електронних медичних карт. 

Як і в більшості європейських країн, в Іспанії спостерігається тенденція до зростання забезпеченості 
населення (з розрахунку на 100 000 населення) всіма категоріями медичного персоналу. Зазначимо, що 
порівняно з відносно стабільною динамікою чисельності лікарів спостерігається збільшення кількості 
медсестер, стоматологів і фармацевтів (потреба в яких перевищує доступні на ринку трудові ресурси в 
умовах зростання населення). Ця тенденція свідчить про підвищення значущості цих фахівців у процесі 
надаваних послуг. У середньому лікар загальної практики обслуговує 1410 осіб, педіатр — 1029 осіб, 
медсестра первинної ланки — 1663 людини. У стаціонарному секторі на 1000 населення припадає 1,7 
лікаря, 2,93 медичної сестри і 2,47 санітара. 

Протягом певного часу Іспанія була основним постачальником медперсоналу в інші країни, наприклад 
Великобританію чи Португалію. Разом з тим останнім часом брак медичного персоналу став основною 
проблемою планування кадрів. 

ІНДИВІДУАЛЬНА І ЄВРОПЕЙСЬКА САНІТАРНА КАРТКА 

Працюючі іспанці та члени їх сімей, а також іноземці, які живуть і працюють на підставі наявного 
дозволу на проживання, мають картки соціального страхування (Seguridad Social). На підставі них 
громадянам видається індивідуальна санітарна картка (Tarjeta Sanitaria Individual — TSI), яка дозволяє 
звертатися по різну меддопомогу в державні медичні центри. Кожна картка містить індивідуальний код 
власника (Código de Identificación Personal — CIP), який полегшує ідентифікацію того, хто звернувся. За 
виписаними в медичних центрах рецептами ліки в аптеках відпускаються зі знижкою. Обов’язковою 
умовою є надання TSI тією особою, на кого виписаний рецепт. TSI є персональним документом, що не 
підлягає передачі іншій особі. Він видається безкоштовно кожному члену сім’ї після подачі заяви в 
реєстратуру поліклініки за місцем проживання. Право на безкоштовне медичне обслуговування мають 
як громадяни Іспанії, так і іноземці, які перебувають у країні на легальному або нелегальному 
становищі. Якщо іноземний громадянин перебуває в країні нелегально і не зареєстрований за місцем 
проживання, він має право на безкоштовне медичне обслуговування у невідкладних випадках. Якщо 
людина постраждала в результаті аварії або нещасного випадку чи має тяжке захворювання або 
потребує екстреної хірургічної допомоги, вона має право звернутися до служби швидкої допомоги. 

Якщо іноземний громадянин проживає на території Іспанії легально і зареєстрований в органах 
соціального страхування, він має право на безкоштовне медичне обслуговування будь-якого типу, як 
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екстрене, так і поточне, нарівні з громадянами країни. Неповнолітні громадяни, а також вагітні жінки 
мають право на безкоштовне медичне обслуговування, як екстрене, так і поточне, незалежно від статусу 
перебування в країні. 

Громадяни Іспанії, а також іноземці, які перебувають в Іспанії легально, що збираються тимчасово 
виїхати в іншу країну Євросоюзу у відрядження, на навчання або на відпочинок, можуть вимагати 
Європейську санітарну картку (TSE), яка є персональним документом, що не підлягає передачі іншій 
особі. Ця картка дасть можливість звернутися при необхідності по безкоштовну допомогу в державні 
медичні установи іншої країни. Звичайно, якщо особа виїжджає за кордон з метою лікування, держава не 
допоможе зробити це лікування безкоштовним. Крім того, не будуть покриті витрати на звернення до 
лікаря і лікування захворювання, що виникло у пацієнта до виїзду з Іспанії. 

Заяву на надання TSE можна заповнити безпосередньо на офіційному сайті іспанського Фонду 
соціального страхування (Seguridad Social) або подати в офіс — Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social (CAISS). Картка буде вислана заявнику за домашньою адресою протягом 10 днів з 
моменту подачі заяви. TSE дійсна протягом 2 років, через 2 роки картку можна обміняти на нову. Вона 
видається абсолютно безкоштовно і отримувати її необхідно на кожного члена сім’ї окремо, включаючи 
дітей. 

ПРИВАТНА МЕДИЦИНА В ІСПАНІЇ 

Якщо ви не охоплені державним соціальним забезпеченням (наприклад, проживаєте в Іспанії 
нелегально, не відраховуєте податки до Фонду соціального страхування тощо) або з тих чи інших 
причин державна медицина вас не влаштовує, ви можете оформити приватну медичну страховку. 
Приватне медичне страхування пропонує широкий вибір лікарів і лікувальних установ, позбавляє від 
черг і дозволяє записуватися на прийом до фахівців, минаючи терапевта. Страхові програми 
представлені в широкому асортименті і відрізняються ступенем покриття, наявністю або відсутністю 
обмежень і заборон на різні види медичних послуг, страховими преміями і т. д. В цілому приватні 
страховки дозволяють отримати найрізноманітнішу медичну допомогу, включаючи послуги фахівців, 
операції, госпіталізацію, спеціальні обстеження та лабораторні дослідження. 

В Іспанії існує чимало страхових медичних компаній, лідерами серед яких є Adeslas, Asisa, Sanitas, 
Mapfre, Prevision Medica, Caser. Вибір компанії залежить від вашого місця проживання. Деякі компанії 
більш поширені (мають більше медичних центрів і лікарів-спеціалістів) в одній провінції, інші — в 
іншій. Залежно від страхового поліса можна отримати більший або менший спектр безкоштовних 
послуг, а також знижки на платні послуги. Щодо самих полісів застосовується гнучка цінова політика: 
існують знижки для членів сім’ї, для дітей, одноразові акції та спецпропозиції, а також знижки за оплату 
річної вартості відразу без розбивки на квартали або місяці. Слід пам’ятати, що зазвичай страховка не 
покриває старі проблеми, а розмір страхового внеску залежить насамперед від віку страхувальника. 

Кожна страхова компанія при укладенні договору видає клієнту брошуру із зазначенням адрес, номерів 
телефонів і назв клінік і шпиталів, а також імен лікарів, які мають приватну практику, працюють з цією 
компанією і з якими підписано договори на обслуговування клієнтів. Існує також можливість отримати 
медичну допомогу в будь-якому іншому лікувальному закладі, що не має договірних відносин із цією 
страховою компанією. Така умова обговорюється та узгоджується заздалегідь, і зазвичай у разі такого 
звернення клієнт сам оплачує 100% вартості обстеження або лікування, а страхова компанія згодом за 
фактом надання фактур і лікарських довідок з описом наданих послуг компенсує до 80% витрат. 

Слід зазначити, що при бажанні цілком спокійно можна користуватися послугами обох систем 
медичного обслуговування — приватної і державної. Так, весь передпологовий період можна 
спостерігатися у приватного лікаря, а для пологів обрати державний госпіталь. 
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В Іспанії приватні медичні установи (центри здоров’я, шпиталі) зазвичай належать одному або кільком 
засновникам і відрізняються за обсягом та якістю наданої допомоги. Невеликі консультаційні центри 
можуть мати у своєму штаті всього кілька фахівців. Не є рідкісними випадки, коли лікарі одночасно 
працюють і в приватних консультаціях, і в державному медичному секторі. 

Поряд з невеликими центрами існують багатопрофільні приватні клініки, оснащені новітнім 
обладнанням, що мають свою власну службу екстреної допомоги, операційні, відділення реанімації, 
стаціонарне відділення, лабораторний центр тощо. У таких клініках працюють різні лікарі-спеціалісти, а 
також молодший медичний персонал. Зазвичай приватне медичне страхування пропонує все більш 
швидке і якісне лікування і вищий рівень комфорту порівняно з державним сектором. 

У разі відсутності страховки обслуговуватися в приватних центрах здоров’я, спеціалізованих клініках і 
шпиталях можна за свій рахунок. Лікування у приватній клініці — задоволення дуже дороге, особливо 
якщо необхідні складне обстеження або операція. Звичайна консультація при оплаті за свій рахунок 
коштуватиме від 50 євро і вище, за аналізи доведеться заплатити від 15 до 200 євро, за біопсію — 
близько 200 євро, комп’ютерну томографію — до 500 євро, складні операції обійдуться в середньому від 
1000 до 25 000 євро. Вартість одного дня перебування в стаціонарі може перевищити 300 євро. 

Ціни, як можна помітити, дуже високі, тому понад 99% пацієнтів приватних клінік — це люди, котрі 
оформили приватну медичну страховку. У такому випадку за кожну медичну дію вони платять 
мінімальну суму, а все інше оплачує страхова компанія, представники якої пильно стежать за 
обґрунтованістю призначення і виконання будь-яких обстежень, лікування, операцій і т. д. Названа 
мінімальна сума — це свого роду “страховка” страхових компаній від охочих походити по лікарях з 
приводу і без нього, а також від клієнтів з “букетом” хронічних захворювань. Невеликі фіксовані суми 
утримають таких осіб від необґрунтованих звернень. Так, наприклад, один з найбільших іспанських 
операторів медичного страхування компанія Caser покладає на застраховану особу обов’язок оплатити 
14 євро при кожному зверненні до лікаря-фахівця, стільки ж — при виклику лікаря додому, 8 євро за 
послуги психолога, 1,50 євро за медсестринські послуги, 10 євро за різного виду діагностичні 
дослідження, 35 євро за передпологову підготовку і т. д. 

ПРИВАТНИЙ СТРАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ ПОЛІС 

Звичайна страховка на одну людину з мінімальним набором послуг (наприклад, покриваються послуги 
фахівців, без госпіталізації) коштує від 12 євро на місяць. Чим молодша застрахована особа, тим 
дешевше коштуватиме страховка. 

Існують спеціальні страхові програми для студентів, що навчаються за кордоном, спортсменів, 
мешканців того чи іншого автономного округу країни і т. д. 

При оформленні приватного страхового поліса жінкам, які планують народити дитину, необхідно 
звернути особливу увагу на те, чи покриває страховка період вагітності та пологи. І в будь-якому 
випадку варто мати на увазі, що всі страхові компанії при оформленні поліса дають так званий “tiempo 
de carencia” — період часу, протягом якого клієнт не має права на страхове покриття певних проблем. У 
кожній компанії він різний і коливається від 6 до 12 місяців з чітким зазначенням, коли і з якою 
проблемою можна звернутися в приватний заклад і отримати страхове покриття. 

Так, може бути зазначено, що складні хірургічні операції будуть покриватися тільки через 9 місяців, а 
серйозне онкологічне лікування — через 12 місяців. Покриття пологів може бути здійснено не раніше 9–
12 місяців з моменту оформлення поліса. Такі обмеження дозволяють компаніям уникнути великих 
витрат на лікування пацієнтів, що приховали при оформленні документів наявність серйозних 
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захворювань чи промовчали про терміни вагітності, а також охочих скористатися послугами приватної 
медицини, зазнавши при цьому мінімальних витрат. 

Консультації фахівців, діагностика, лабораторні дослідження зазвичай покриваються з першого дня 
оформлення страховки, а от лікування хронічних захворювань — ні. Звичайно, огляд фахівцем і 
необхідні аналізи будуть зроблені, але проведення операції за страховкою стане можливим тільки через 
tiempo de carencia. 

ПРИВАТНА СТОМАТОЛОГІЯ 

В Іспанії не існує державної стоматології. Єдине, що вам можуть зробити безкоштовно в державному 
лікувальному закладі, то це видалити хворий зуб. У приватних стоматологічних клініках доведеться 
обслуговуватися за свій рахунок або з використанням страховки. Зазвичай стоматологічна страховка не 
входить у загальну й оплачується окремо. Коштує вона 7–20 євро на місяць і покриває до 30–50% 
вартості лікування, а також до 100% вартості огляду, рентгенографії, професійного чищення і т. д. 

Рівень стоматології в Іспанії досить високий; іспанські лікарі, як і лікарі всіх розвинених країн світу, 
користуються останніми сучасними розробками. Також на території Іспанії працюють фахівці з інших 
країн. У багатьох містах є філіали німецьких, шведських, французьких клінік. 

КОСМЕТИЧНА ХІРУРГІЯ 

Косметична хірургія в Іспанії належить до сектору приватної медицини, але не покривається медичними 
страховками. Всі рахунки, виставлені установами косметичної хірургії, доведеться оплачувати 
самостійно. Ціни на цього виду послуги варіюють. Так, підтяжка обличчя може обійтися в 5000 євро, а в 
разі звернення до фахівця зі світовим ім’ям — в 10 000 євро. Мамопластика коштує в середньому від 
5000 до 7000 євро, ліпосакція — від 2500 до 8000 євро, ринопластика — від 4000 до 6000 євро. 

ОСНОВНІ РЕФОРМИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

У цілому реформи системи охорони здоров’я 1980-х років були спрямовані на розширення, охоплення і 
підвищення доступності медичного обслуговування, вони завершили перехід від обмеженої системи 
соціального страхування до універсальної загальнонаціональної системи охорони здоров’я, що 
фінансується за рахунок загального оподаткування. Унаслідок економічної ситуації 1990-х рр. реформи 
цього періоду були спрямовані на стримування зростання витрат та управління інноваціями. Реформи 
2000-х років минули під гаслом “координація і цілісність після децентралізації”. Завершення процесу 
повної децентралізації і передачі відповідальності за розвиток охорони здоров’я на рівень регіонів 
привело до пошуку механізмів врегулювання ситуації, що склалася: політика незалежності провінцій 
суперечить цілісному уявленню про рівні права громадян на медичне обслуговування незалежно від їх 
місця проживання. Усі реформи групуються відповідно до їх спрямованості на поліпшення основних 
чотирьох показників децентралізованої системи: 

1. Органи та механізми управління, відповідні новій федеральній архітектурі. Закон про цілісність і 
якість національної системи охорони здоров’я 2003 року був прийнятий на основі закону про охорону 
здоров’я і став відправною точкою майбутніх реформ. Відповідно до нього, Загальнонаціональна рада 
(CISNS) отримала статус найвищої інстанції в системі охорони здоров’я, що привело до запровадження 
нового процесу прийняття рішень шляхом досягнення консенсусу, заснованого на управлінні знаннями. 
Використання цього підходу було посилено прийняттям у 2005 році Плану якості національної системи 
охорони здоров’я. Цей документ став основоположним для створення, запровадження та моніторингу 
стандартів якості в усій системі охорони здоров’я. Вищезгаданий план також сприяв розвитку 
національних стратегій у цій галузі, спрямованих як на боротьбу з найпоширенішими хронічними 
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захворюваннями (такими, наприклад, як онкологічні та серцево-судинні патології, діабет) і рідкісними 
патологіями, так і на розробку державної стратегії безпеки пацієнтів. 

2. Єдині державні гарантії надання безкоштовної медичної допомоги. Відповідно до закону про 
цілісність і якість національної системи охорони здоров’я, були визначені нові гарантії держави в сфері 
надання медичної допомоги, які стали всеосяжними й охоплювали послуги, котрі включаються до 
державних гарантій з 1995 року, а також нові. Цей закон, що набув чинності в 2006 році, модернізував 
деякі концепції, зокрема гарантії у сфері громадської охорони здоров’я. Одним із нововведень можна 
вважати рекомендації щодо запровадження узгодженої процедури перегляду державних гарантій, що 
чітко регулюють механізми та вимоги до медичних послуг, включених до складу державних гарантій. 
При цьому акцент ставили на ролі медичних технологій та оцінці економічної ефективності. 

3. Розподіл і виділення коштів для виконання регіональними структурами повноважень, 
отриманих у результаті децентралізації. Переглянутий у 2001 році закон про регіональне 
фінансування став першим правовим актом, що регулює розподіл коштів, за яким були скасовані цільові 
трансферти на охорону здоров’я, включаючи їх у загальну систему розподілу (разом з іншими 
повноваженнями, переданими на регіональний рівень). Однак у системі були виявлені деякі недоліки, 
які відповідно до переглянутої в 2009 році версії закону були виправлені в загальному бюджеті 2011 
року. Нововведення передбачає збільшення фіскальної автономії регіонів порівняно з раніше 
використаною моделлю, що приведе до збільшення частки частково перерозподілених основних 
податків до 50% (прибутковий податок, ПДВ) і податків виробників — до 58%. Цей закон передбачає 
механізми підвищення справедливості як по вертикалі, так і по горизонталі: механізми розподілу 
передбачають можливість виділення дотацій регіонам з низьким рівнем доходу для того, щоб вони 
могли надавати медичні послуги того ж обсягу і якості, що й регіони з високим рівнем доходу. Крім 
того, були модифіковані критерії подушного розподілу, які включатимуть показники за групами 
населення (населення, ефективно захищене системою охорони здоров’я, населення за віковими групами 
і т. д.), також будуть використовуватися раніше враховані географічні фактори. 

4. Державна інформаційна система, що функціонує на регіональному та національному рівнях і 
забезпечує прозорість моніторингу діяльності та розподілу ресурсів по країні. План якості 
національної системи охорони здоров’я передбачає заходи, спрямовані на запровадження національної 
інформаційної системи охорони здоров’я, створення єдиної ідентифікаційної карти пацієнта, що містить 
відповідну клінічну інформацію, або єдиних електронних лікарняних карт для повсюдного 
використання, створюючи тим самим базу для функціонування національної системи охорони здоров’я 
як єдиного страховика, що гарантує пацієнтам спадкоємність медичної допомоги за межами регіону 
проживання. 

ОЦІНКА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Відповідно до міжнародних норм, іспанська система охорони здоров’я в цілому має високий рейтинг 
завдяки досягненню стійких позитивних результатів за такими параметрами діяльності: 

• показники стану здоров’я населення; 
• охоплення населення, доступність та фінансова справедливість; 
• позитивні результати діяльності системи охорони здоров’я, якість медичної допомоги та безпека 

пацієнтів; 
• задоволення запитів пацієнтів і відповідність системи принципам законності. 

Ці успіхи були досягнуті при відносно невисоких витратах (лише 8,5% ВВП, що нижче від 
середньоєвропейського показника). Хоча порівняння з іншими країнами допомагає скласти цілісне 
уявлення, у разі квазіфедеральної країни, якою є Іспанія, важливою є оцінка діяльності системи охорони 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

68 

здоров’я в регіональному розрізі. Так, з погляду географічних відмінностей у споживанні медичної 
допомоги та результатах невиправдано варіюють показники доступності та якості медичної допомоги, 
безпеки пацієнтів та ефективності не тільки за регіонами, але насамперед за медичними округами і 
лікарнями. Наприклад: 

• показник застосування транслюмінальної балонної коронарної ангіопластики (ТБКА) варіює за 
медичними округами більш ніж у п’ять разів; незважаючи на те, що останнім часом 
використання ТБКА зросло, ці відмінності, як і раніше, є. Таким чином, ризик смерті після ТБКА 
може відрізнятися залежно від лікарні в два рази. 

• також були проаналізовані показники необґрунтованості застосування медичних процедур; 
кількість випадків простатектомії (з урахуванням усіх суперечливих даних щодо впливу на 
рівень виживання при раку) постійно зростає, так само як і відмінність показників за медичними 
округами (в 7,7 разу), з іншого боку, все частіше необґрунтовано виконується кесарів розтин, але 
відмінність цього показника між лікарнями знижується через зростання кількості виконаних 
кесаревих розтинів в усіх стаціонарах. 

• показники безпеки, такі як смертність унаслідок захворювань, що належать до клініко-статичних 
груп (КСГ) з низькою смертністю, пролежнів, інфекцій внаслідок ускладнень катетеризації, 
легеневої тромбоемболії та тромбозу глибоких вен після операції або післяопераційного сепсису, 
варіюють за медичними округах в 2,2–4,5 разу. 

• щодо впливу на хронічні захворювання, то рівень запобіжної госпіталізації з приводу 
короткотермінових ускладнень діабету може варіювати за медичними округами в 12 разів, і ці 
відмінності з часом зростають. Аналогічно рівень госпіталізації до стаціонарів 
короткотермінового лікування при афективному психозі може відрізнятися за медичними 
округами в 28 разів. 

• відмінності у показниках технічної ефективності серед лікарень (згрупованих за розміром) є 
значними: у 26% лікарень із ліжковою потужністю 500–1000 ліжок показник ефективності був 
щонайменше на 15% нижчими від прийнятих норм. Водночас у 12% лікарень з ліжковою 
потужністю 200–500 ліжок цей же показник був на 25% нижчим, ніж стандарт для лікування 
аналогічних пацієнтів. 

Крім цих кількісних доказів, було проведено ряд якісних досліджень, спрямованих на вивчення думки 
суб’єктів національної системи охорони здоров’я про основні проблеми системи. Думки різних груп 
(пацієнти, медперсонал і керівники) збіглися; відзначено необхідність використання інформаційних 
технологій як основи підвищення рівня якості медичної допомоги, надійності та сталого розвитку 
системи охорони здоров’я. 

Незважаючи на те, що було вжито важливих заходів щодо розвитку технологічної бази, інформаційна 
складова системи охорони здоров’я в Іспанії характеризується відсутністю єдиної рамкової програми 
оцінки діяльності. Справді, насамперед система фіксує показники ресурсів та діяльності (на шкоду 
показникам результатів), і взаємний обмін даними в інформаційних системах охорони здоров’я як 
усередині, так і між регіонами все ще обмежений. У результаті структурна оцінка діяльності 
національної системи охорони здоров’я пов’язана з певними труднощами, незалежно від рівня 
дезагрегування. 

ВИСНОВКИ 

На закінчення варто навести деякі статистичні дані, що підтверджують той факт, що іспанці є однією з 
найбільш здорових націй у світі; не останню роль у цьому відіграє їх медицина. За даними Інституту 
економічних досліджень Валенсії, середня очікувана тривалість життя громадянина Іспанії становить 
81,2 року: 84,3 — для жінок і 78,2 — для чоловіків. Це найвищий показник у великих країнах 
Європейського Союзу після Італії. Лідерами залишаються північні регіони країни: Галісія, Кантабрія, 
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Арагон, Кастілья-і-Леон і т. д. Дивує те, що одна з найздоровіших країн у світі стала такою буквально в 
останні десятиліття. Ще в 1900 році середня тривалість життя іспанця становила всього 34,9 року. За 
прогнозами вчених, у наступні 40 років за відсутності серйозних глобальних пертурбацій до середньої 
тривалості життя додасться ще 6 років, і вона впритул наблизиться до 90 років. 
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І.В. ОГІРКО, О.В. ОГІРКО  
 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЕТИКЕТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 
Розглядаються сучасні моделі етикету у зв’язку з проблемами теперішнього 

суспільства, які пов’язані з поширенням пандемії коронавірусу. Вказано на уникання 
рукостискань, поцілунків та обіймів з метою збереження здорового способу життя, а 
також на відповідну дистанцію спілкування. 

 Ключові слова: хвороба, Бог, людина, рукостискання, етикет. 
 
Рассматриваются современные модели этикета в связи с проблемами нынешнего 

общества, связанные с распространением пандемии коронавируса. Указано на избежание 
рукопожатий, поцелуев и объятий с целью сохранения здорового образа жизни, а также на 
соответствующую дистанцию общения. 

Ключевые слова: болезнь, Бог, человек, рукопожатие, этикет. 
 
Modern etiquette models are considered in connection with the problems of the current 

society associated with the spread of the coronavirus pandemic. It is indicated to avoid 
handshakes, kisses and hugs in order to maintain a healthy lifestyle, as well as the appropriate 
communication distance. 

Key words: illness, God, man, handshake, etiquette. 
 
Пандемія коронавірусу COVID-19 внесла корективи у нормальне життя людей, 

відповідно повинен змінитися етикет для забезпечення здорового способу життя людства. 
Життя людства на Землі крихке, залежне від його діяльності та потребує постійної уваги та 
підтримки. Хвороби, які розповсюдилися в сучасному суспільстві заставляють людей 
задуматися над сенсом життя, над причинами виникнення різних недуг та над шляхами їх 
подолання. Папа Римський Франциск висловив одну з думок про походження нинішніх 
проблем людства: «Бог прощає завжди, людина – деколи, природа – ніколи». Бог є любов (пор. 
1 Ів. 4, 8), тобто не Він карає людство, бо кара вже є в світі, а в більшості випадків сама людина 
є її причиною. 

Хвороба у біблійному сенсі розглядається як один із знаків Божого гніву на грішний світ 
(пор. Вих. 9,1-12). Випробування хворобою повинно збудити в людині усвідомлення гріха. Але 
не кожна хвороба є наслідком особистих гріхів. Хвороба у житті людей вважається злом. Ісус 
Христос не вбачав у хворобі тільки покарання, а бачив у ній зло від якого терплять люди. 
Христос зцілював усіх недужих. Хворим, які довіряють Йому, Христос ставив єдину вимогу: 
щоб вони вірували, бо віра може все (Мт. 9, 28). Христос передав Своїм Апостолам владу 
зціляти хворих (Мт. 10, 1).  Служити хворим означає служити самому Господу: «Бо Я 
голодував, і ви дали Мені їсти; мав спрагу, і ви Мене напоїли… хворий, і ви навідались до 
Мене» (Мт. 25, 35-36). У християнському сенсі хворий не є прокляття, від якого відвертаються, 
а є образом і знаменням терплячого Ісуса Христа [2, с. 241]. Бог спасає людей через людей, а 
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тому через них закликає прислухатися до порад, які вони пропонують. Він дав кожній людині 
розум, волю і свободу вибору, щоб вона думала і приймала рішення. 

У Святому Письмі не вказано особливого звичаю чи наказу щодо рукостискання, як 
елементу релігійного етикету. Так Господь наш Ісус Христос не подавав руки своїм Апостолам, 
а вітався привітом: «Мир вам!». В Біблії описані три головні способи вітання: єврейське 
«шалом» – побажання миру, грецьке «хайре» – побажання радості, латинське «vale» – 
побажання здоров’я.   

Експерти з історії етикету, ділового та світського етикету, дипломатичного протоколу 
мають на це свої думки. 

У XVI столітті на Київській Русі існувала заборона на рукостискання. Навіть братися за 
руки в хороводах не дозволяли, оскільки вважалося, що зіткнення може викликати сексуальний 
потяг. Таким чином, рукостискання розцінювалося як «засіб до хтивості». В українців колись 
був звичай цілувати руки батьків, родичів, загалом старших людей, з якими віталися зблизька. 
За радянських часів ця традиція остаточно припинила своє існування. Українці знімають 
головний убір, коли входять до хати і коли сідають споживати їжу. 

В Англії навіть існує товариство джентльменів, які знімають капелюхи під час 
телефонної розмови. Капелюх рекомендується знімати рукою, протилежною від людини, повз 
яку проходять. Беруть його спереду-згори за наголовок й описують невелике півколо до висоти 
обличчя. Роблять це за три кроки до знайомого, який стоїть або йде назустріч. Зодягають 
капелюх щойно розминувшись із адресатом. 

Звичка тиснути один одному руки під час зустрічі, прощанні або в знак успішно 
пройдених переговорів давно стала невід’ємною частиною нашого життя. Ми здійснюємо ці дії 
автоматично, не замислюючись. А ось в деяких країнах цей жест під забороною, десь можна 
вітати один одного лівою рукою, а хтось навіть встановив рекорд за кількістю потисків рук. Та 
звідки ж пішов звичай потискати руку, і які незвичайні факти існують при рукостисканні? 

Точної дати першого рукостискання не існує, проте є докази того, що жест цей дуже 
давній. Він зображений на барельєфі, що відображає події, які відбувалися в 855 році до нашої 
ери. Учасниками історичного рукостискання стали король ассірійців Салмананасар III і 
вавилонський цар Мардук-Закір-шумі I. Події, які передували рукостисканню, були вельми 
заплутані і пов’язані з питаннями поділу влад та земель, але по суті правитель Вавилона цим 
жестом дякував королю Ассирії за надану допомогу. 

У різні часи люди тиснули один одному руки, вкладаючи в цей жест свої поняття і 
значення. Так, за часів Римської імперії рукостисканням показували свою беззбройність та 
добрі наміри щодо партнера. Тоді воїни носили кинджали в рукавах, тому вони стискали не 
долоні, а зап’ястя. Сила і тривалість рукостискання теж несли в собі прихований 
сенс. Вважалося, що чим різкіше і сильніше людина стискає руку, тим більш впевненою в собі 
та успішнішою вона є в суспільстві. У той час як легке стискання руки трактувалося як 
слабкість духу і невпевненість у власних силах.  

Існує також цікава теорія. Вона говорить про те, що рукостискання впливає на певні зони 
кори головного мозку, що відповідають за взаємодію людей в соціумі. Після стискання долоні 
рецептори посилають сигнал і людина, що стоїть перед вами, сприймається доброзичливо і 
бачиться в більш позитивному образі. З давніх-давен вважалося, що стикаючись долонями, 
люди обмінюються біоритмами, зчитуючи інформацію один про одного. Існувала думка, що 
рукостисканням можна вилікувати від недуг, немовби витягнувши людину із хвороби, або ж 
навпаки, навести порчу, тобто хворобу, передавши негативну інформацію. Цей жест виступав і 
як знак, який узаконював договори і всілякі угоди. Називали його тоді «рукобиття». Вдаривши 
по руках, партнери тим самим демонстрували свою згоду на співпрацю і найсерйозніші 
наміри. При цьому всі види ритуального рукостискання, в тому числі і у весільних обрядах, 
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здійснювалися покритою рукою, щоб захистити себе від передачі дотику. А ось якщо метою 
рукостискання було показати довіру до людини – то рукавички прийнято було знімати.  

Цікавим явищем можна вважати обряд, що існував у пастухів північної Русі. Вони 
укладали договір з лісовиком, використовуючи віртуальне рукостискання. Пастух по весні 
йшов до лісу, і, ведучи уявну розмову з нечистою силою, домовлявся про те, скільки тварин 
віддасть дідькові, щоб той забезпечив йому відмінне пасіння худоби. Пастух бився на руках з 
ним, при цьому обов’язково в вовняних рукавицях. А на правій руці завжди була надіта 
рукавичка з соломи, яка вважалася оберегом від нечисті і допомагала пастуху перемогти, 
уклавши так званий договір на вигідних умовах.  

В даний час дослідники стверджують, що аналізуючи рукостискання, можна багато чого 
сказати про людину і про її наміри. Занадто сильне і різке здавлювання руки – ознака агресії і 
войовничого настрою. Якщо рука простягається мляво і знизує побіжно, можна запідозрити 
партнера в неповажних або недоброзичливих відносинах. Рука, простягнута вгору долонею – 
показник чесності, готовності до співпраці, відкритості. У той час як закрита долоня 
демонструє перевагу і бажання домінувати. 

Занадто тривалий процес рукостискання розцінюється як спосіб втертися в довіру і 
прагнення «рахувати» внутрішню інформацію, воно демонструє зверхність і зайву 
самовпевненість. Нормою вважається знизування рук, що триває 1-2 секунди. 

Слід бути дуже обережним з рукостисканнями в різних країнах світу, тому що там вони 
не вважаються знаком вітання. В Японії вони не прийняті зовсім, в Індії привітанням 
вважається «намасте» – руки складені разом на рівні грудей, в Єгипті чоловіки прикладають 
долоню до чола. В Ірані та деяких інших мусульманських країнах після рукостискання 
необхідно прикласти долоню до серця. 

У Китаї, Кореї та Тибеті потрібно протягувати співрозмовнику обидві руки, бо якщо за 
звичкою зробити рукостискання однієї – це буде розцінено місцевими жителями як знак 
неповаги і зверхності. Індіанців племені Тараумара стиснення долоні може налякати настільки, 
що вони втечуть. В якості привітального жесту у них прийнято протягувати долоню і злегка 
торкатися один одного кінчиками пальців. У ряді країн Азії існує звичай після випорожнення 
витиратися без використання туалетного паперу, і робиться це виключно лівою рукою. Тому 
протягнути тут для вітання ліву руку вважається смертельною образою. У 1996 році навіть був 
встановлений рекорд по рукостисканням. Індієць Йогеш Шарма, беручи участь в ярмарку в 
Гваліяре, потиснув 31 118 рук. Він привітав людей, які приходили в торговий центр. 

Ще здавна лікарі, а особливо, інфекціоністи, хірурги, терапевти дуже обережно 
ставляться до рукостискання, або взагалі уникають його, щоб мати чисті руки. Спалах пандемії 
коронавірусу показав: в Італії заборонили рукостискання, обійми і поцілунки, які були 
щоденною звичкою. Уряд країни готує рекомендації з метою запобігання поширенню вірусу-
вбивці. 

Так, мешканцям багатьох країн світу рекомендують утримуватися від рукостискань, 
обіймів і поцілунків. Також пропонують скасувати всі конференції та наради, а спортивні 
заходи, включаючи футбольні матчі, можуть проходити лише за відсутності глядачів. 
Австрійська хокейна ліга заборонила гравцям рукостискання на льоду з метою запобігання 
поширенню коронавірусу. УЄФА заборонив рукостискання гравців перед матчами через 
коронавірус. 

Якщо відстань між людьми перевищує тридцять кроків, зазвичай не вітаються. 
Неправильно вітатись аж порівнявшись із адресатом і так само негарно вітатися з надто великої 
відстані, бо це може бути потрактовано як схильність до чиношанування, підлабузництва, 
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улесливості. Немає потреби викрикувати, вітаючись через вулицю: це вважається 
непристойним. Достатньо зорового контакту і нижчого поклону.  

Так само і в Європі потиск рук застосовується не всюди однаково. Англійці, приміром, 
використовують його нечасто, а в німців, навпаки, рукостискання настільки поширене, що, як 
пишуть місцеві гумористи, саме за ним у світі впізнають туристів із Німеччини. 

За сучасних умов рукостискання відображає вже напрацьовані партнерські зв’язки або 
вказує на потенційні можливості до співробітництва. І оскільки далеко не з усіма знайомими у 
нас такі відносини, потиск рук є не обов’язковим жестом. Зазвичай, рукостискання 
використовується при першій зустрічі, на початку переговорів, на прощання з друзями чи 
партнерами. 

Якщо присутніх багато, то доречно вклонившись, привітатися словами. 
Якщо люди сидять за обідом, вечерею тощо, то вітатись з ними за руку не треба. Не 

можна також подавати руку через стіл. Навіть найвищий начальник для цього має вийти з-за 
стола. Не прийнято вітатись потиском руки через поріг. 

 У разі коли в людини мокрі руки або в мастилі і т.п., потрібно, вибачитись. Можна в 
такому разі також обійтись без рукостискання, обмежившись словесним вітанням і поклоном з 
приємною усмішкою. Не завадить до того ж сказати: тисну твою (Вашу) руку! 

Ліву рук чи зап’ясток можна подати для вітання тільки в крайньому разі, а у арабів це 
взагалі не прийнято.  

Подавати руку з розчепіреними пальцями, долонею донизу або догори не заведено. Всі 
ці жести можуть мати психологічне тлумачення, яке свідчить не на користь людини, що ними 
послуговується. Владні особи звичайно практикують домінуюче рукостискання: руку подають 
долонею вниз. Іноді застосовується підлегле рукостискання: руку простягають долонею вгору.  

У більшості ісламських країн чоловіки взагалі не мають права вітатися з жінками, якщо 
вони не є родичами. 

При офіційних вітаннях, для вираження подяки у більшості випадків застосовується 
формальне рукостискання – коли коротко, але енергійно простягається рука партнера. 

Поплескувати при цьому партнера по плечах, як це роблять американці, у нас не 
узвичаєно. 

Накривати стиснуті руки лівою рукою, брати нею партнера за лікоть, вище ліктя, за 
плече етикетом дозволяється тільки між дуже близькими людьми. 

Якщо людині подають руку, грубо порушуючи етикет (наприклад, молодий хлопець 
жінці, старшій за нього і вищій за соціальним становищем), то у відповідь все ж таки свою руку 
треба простягти, хоча не обов’язково. 

Зустрічати гостей заведено стоячи. На офіційних прийомах господиня разом з 
господарем завжди стоять біля дверей і вітаються з кожним гостем. Під час неофіційних 
зустрічей господарі, вітаючи гостей, лише проводять їх до своїх місць. Щодо дітей, то вони 
мають підхоплюватись щоразу, коли приходять дорослі, і сідати після того, як дорослі сядуть. 
Загалом сідати належить лише тоді, коли сяде жінка, старша або соціально вища особа. 

Торкання до людини – це завжди маніпулятивний жест. Навіть рукостискання у 
світському етикеті вважається маніпуляцією. Через рукостискання можна зменшити дистанцію 
між людьми, або збільшити. Наприклад, коли ви бачите, що людина, яку ви майже не знаєте, 
йде і чомусь хоче вас обійняти або поцілувати в щічку, ви тоді цій людині подаєте руку для 
привітання, тим самим збільшуючи між вами дистанцію. 

І кожного разу, коли ми спілкуємося з людиною або торкаємося ліктя чи плеча, ми 
завжди маніпулюємо, тим самим хочемо викликати довіру людини. Частіше за все так буває, 
коли ми розповідаємо щось не дуже цікаве і людина починає відводити погляд. 

Проте ми маємо розуміти, що далеко не всі люди люблять, коли їх торкаються. 
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У нас завжди є контакт очима. І це певний стереотип, коли ми кажемо, що 
рукостискання – це обов’язковий жест, це не так. Контакт очима і наш голос – перш за все. 

Уже більше місяця як ми відчуваємо відповідальність за стан здоров’я інших людей. 
Тому використовувати рукостискання зараз не тільки не актуально, але й шкідливо як для 
особистого здоров’я так і для здоров’я оточуючих. Також стало актуально зберігати дистанцію 
під час особистого спілкування.  

Тільки найрідніші люди можуть здійснювати спілкування в інтимній дистанції, хоча 
багато чого може передаватися за допомогою жестів, міміки і поглядів. Міжособистісна 
дистанція спілкування в даний час повинна набувати значення офіційно-ділової чи соціальної 
дистанції  (від 1.5 до 3 метрів). А найбільш актуальною тепер є публічна дистанція (понад 3 
метри). 

В Інтернеті зараз дуже поширено відео, як королі та особи королівської знаті ще місяць 
тому назад почали вітатися “намасте” – складаючи руки, або покладаючи руку біля серця, але 
не подаючи руки для привітання. Тобто, це вже новий тренд. Навіть прем’єр-міністри і 
президенти просто кладуть руку на серце, при цьому не подаючи руки. 

Отже, щоб зберегти здоров’я в сучасних умовах остерігаймося та уникаймо 
рукостискань, поцілунків та обіймів. 
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ДЕРМАТОГЛІФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

НА ПАЛЬЦЕВИХ ФАЛАНГАХ РУК  НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 
В статті розглянуто спроби з’ясувати розподіл характеристик пальцевих фаланг 

рук у представників різних дерматогліфічних зон України. 
Ключові слова: дерматогліфіка, зони України, розподіл узорів 

В статье рассмотрены попытки выяснить распределение характеристик 
пальцевых фаланг рук у представителей разных дерматоглифических зон Украины. 

Ключевые слова: дерматоглифика, зоны Украины, распределение узоров 

The article considers attempts to find out the distribution of characteristics of the hands’ 
finger phalanges in representatives of different dermatoglyphic zones of Ukraine. 

Key words: dermatoglyphics, zones of Ukraine, distribution of patterns 
 
За підсумками Української антропологічної експедиції в Україні виділяють п’ять 

антропологічних областей, населення яких характеризуються певним поєднанням 
найважливіших соматологічних ознак, а саме: центральноукраїнську, карпатську, 
нижньодніпровсько-прутську, деснянську (валдайську), верхньодніпровсько-ільменську 
(Дяченко В.Д., 1965). У 1967 році під час спільної експедиції групи антропології ІМФЕ ім. М.Т. 
Рильського АН УРСР та відділу антропології Інституту етнографії АН СРСР ім. М.М. Миклухо-
Маклая вчені досліджували дерматогліфічні особливості населення України. Генрієта Хіть, 
член експедиції зібрала дерматогліфічні колекції населення Полісся, Волині, Карпат та 
Південної України (Хить Г.Д., 1983). 

За подальшим аналізом дерматогліфічних досліджень відомий антрополог Сергій Сегеда 
серед населення України виділив три дерматогліфічні зони: північну, середньоукраїнську та 
південну (Сегеда С., 2001). Розподіл на зони в своїх дослідженнях С. Сегеда базувався на 
наступних критеріях: дельтовий індекс, індекс Каммінса, процент карпальних осьових трирадіусів, 
процент додаткових міжпальцевих трирадіусів та узорів на гіпотенарі – це характеристики долонь. 

Метою наших досліджень є спроба з’ясувати розподіл характеристик пальцевих фаланг у 
представників зон, виділених С. Сегедою: північної, середньоукраїнської та південної 
дерматогліфічних зон. 
Матеріал та методика. 

Досліджувалися відбитки дерматогліфів, одержаних під час багатьох експедицій в різних 
областях України. Відбитки долонь і пальцевих фаланг одержували з допомогою друкарської 
фарби. Підрахунки гребенів проводили згідно загальновизнаних методик з використанням 
лупи. Запис пальцевих показників зберігається на аркуші з відбитком долоні і пальців в архіві 
авторів. 

Статистичні методи дослідження. Статистична обробка матеріалів проводилась за 
допомогою комп‘ютерної програми Statistica 8. 0.  

Розподіл узорів представлений абсолютними числами та відносними величинами 
(відсоток даного типу узору обчислювався за формулою: кількість узорів даного типу х 100 і 
поділити на кількість усіх типів узорів у даній групі). 
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Вірогідність різниці між двома або трьома відносними показниками оцінювалась за 
допомогою тесту Фішера із Metropolis алгоритмом (χ2). 
 

Таблиця 1. Кількість обстежених осіб обох статей, які проживають у різних дерматогліфічних 
зонах наседлення України 

 
Дерматогліфічні зони 
України 

Чоловіки Жінки Обі статі 
абс. % абс. % абс. % 

Південна 22 8,94  42 13,86 64 11,66 
Середньо-українська 130 52,85 99 32,64 229 41,71 
Північна 94 38,21 162 53,47 256 46,63 
Всього 246 100,00 303 100,00 549 100,00 
 

Таблиця 2. Кількість обстежених осіб обох статей, 
які проживають у різних областях та дерматогліфічних зонах населення України 

 

№
 п

/п
  

об
ла

ст
і 

 
Назва області 

Кількість 
обстежених 
чоловіків 

Кількість 
обстежених 
жінок 

Кількість 
обстежених 
осіб обох 
статей 

Південна зона 
1 Вінницька 3 10 13 
2 Кіровоградська 15 25 40 
3 Чернівецька 2 2 4 
4 Донецька 0 1 1 
5 Закарпатська 2 4 6 
 Разом 22 42 64 
Середньо-українська зона 
6 Київська 0 9 9 
7 Івано-Франківська 5 11 16 
8 Львівська  118 58 176 
9 Тернопільська 5 14 19 
10 Хмельницька 2 7 9 
 Разом 130 99 229 
Північна зона 
11 Волинська * 46 59 105 
12 Житомирська 3 21 24 
13 Рівненська 10 15 25 
14 Сумська 2 8 10 
15 Чернігівська 15 28 43 
 Разом 94 162 256 
 Всього 246 303 549 

*До Волинської області включено дані з Нововолинського ліцею 
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Таблиця 3. Розподіл узорів на нігтьових фалангах пальців чоловіків, які проживають у 
південній, середньо-українській та північній дерматогліфічних зонах населення України 

 
Тип узору Дерматогліфічні зони України 

південна  середньо-українська  північна  
абс % абс % абс % 

W 74 35,58 557 36,12 383 41,68* 
A 16 7,69 94 6,10 58 6,31 
R 7 3,37 66 4,28 17 1,85** 
V 111 53,37 825 53,50 461 50,16 
Разом 208 100,00 1542 100,00 919 100,00 
Примітка. Вірогідність різниці між показниками частоти узорів на нігтьових фалангах 
пальців у чоловіків трьох дерматогліфічних зон України: * - р<0,05; ** - р<0,01. 
 

У більше половини обстежених чоловіків усіх трьох дерматогліфічних зон України 
зустрічались узори типу V (53,37% − у південній, 53,50% − у середньо-українській, 50,16%  − у 
північній зонах) (табл.3). На другому місці за частотою знаходились узори типу W (відповідно 
35,58%,  36,12% та 41,68% ); на третьому  − узори типу A (відповідно 7,69%, 6,10% та 6,31%). 
Найрідше у чоловіків усіх трьох зон були виявлені узори типу R (3,37% − у південній, 4,28% − у 
середньо-українській, 1,85% − у північній зонах). 

Одночасне порівняння частоти окремих типів узорів у чоловіків трьох дерматогліфічних 
зон України показало вірогідну різницю між частотою узорів типу W (р<0,05) та типу R 
(р<0,01) (табл.3). Узори типу W найчастіше зустрічались у чоловіків північної зони (41,68%), а 
найрідше − у чоловіків південної зони (35,58%). Найвищі показники частоти узорів типу R були 
виявлені у чоловіків середньо-української зони (4,28%), а найнижчі  − у чоловіків північної 
зони (1,85%). 
 
Таблиця 4. Розподіл узорів на нігтьових фалангах пальців у жінок, які проживають у південній, 

середньо-українській та північній дерматогліфічних зонах населення України 
 
 
Тип узору 

Дерматогліфічні зони України 
південна  середньо-українська  північна  
абс % абс % абс % 

W 121 27,31 312 32,74 481 33,40 
A 41 9,26 102 10,70 130 9,03 
R 10 2,26 32 3,36 41 2,85 
V 271 61,17 507 53,20 788 54,72* 
Разом 443 100,00 953 100,00 1440 100,00 
Примітка. Вірогідність різниці між показниками частоти узорів на нігтьових фалангах 
пальців у жінок трьох дерматогліфічних зон України: * - р<0,05; ** - р<0,01. 
 

Так само, як і у чоловіків, у більше половини обстежених жінок усіх трьох 
дерматогліфічних зон України зустрічались узори типу V (61,17% − у південній, 53,20% − у 
середньо-українській, 54,72%  − у північній зонах) (табл.4). На другому місці за частотою у 
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жінок, подібно як і у чоловіків, знаходились узори типу W (відповідно 27,31%, 32,74% та 
33,40%); на третьому  − узори типу A (відповідно 9,26%, 10,70% та 9,03%). Найрідше у жінок 
усіх трьох зон були виявлені узори типу R (2,26%, 3,36% та 2,85%). 

Слід відзначити, що одночасне порівняння частоти окремих типів узорів у жінок трьох 
дерматогліфічних зон України показало вірогідну різницю тільки між частотою узорів типу V 
(р<0,05) (табл.4). Так, узори типу V найчастіше зустрічались у жінок південної зони (61,17%), а 
найрідше − у жінок середньо-української зони (53,20%).  
 

Таблиця 5. Частота узорів на нігтьових фалангах пальців у чоловіків та жінок, 
які проживають у південній, середньо-українській та північній дерматогліфічних зонах 

населення України (%%) 
 
 
Тип узору 

Дерматогліфічні зони України 
південна  середньо-українська  північна  
чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

W 35,58 27,31* 36,12 32,74 41,68 33,40*** 
A 7,69 9,26 6,10 10,70*** 6,31 9,03* 
R 3,37 2,26 4,28 3,36 1,85 2,85 
V 53,37 61,17 53,50 53,20 50,16 54,72* 
Разом 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Примітка. Вірогідність різниці між показниками частоти узорів на нігтьових фалангах 
пальців у чоловіків та жінок даної дерматогліфічної зони України:  
* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,01. 
 
Порівняння частоти узорів на нігтьових фалангах пальців у чоловіків та жінок відповідної 
дерматогліфічної зони України (табл. +5) показало, що у чоловіків частіше зустрічались узори 
типу W, однак вірогідні різниці між показниками були виявлені лише у мешканців південної 
(35,58% у чоловіків проти 27,31% у жінок, р<0,05) та північної зон (відповідно 41,68% проти 
33,40%, р<0,001). 
У обстежених жінок усіх зон частіше, ніж у чоловіків, зустрічались узори типу A; вірогідні 
різниці між показниками спостерігались тільки у мешканців середньо-української (10,70% у 
жінок проти 6,10% у чоловіків, р<0,001) та північної зон (відповідно 9,03% проти 6,31%, 
р<0,05). 
У жінок північної зон також частіше, ніж у чоловіків, виявляли узори типу V, однак вірогідною 
була тільки різниця між показниками чоловіків та жінок північної зони (54,72% у жінок проти 
50,16% у чоловіків, р<0,05). 
Щодо частоти виявлення узорів типу R у осіб різної статі, то у південній та середньо-
українській зонах вони частіше зустрічались у чоловіків, а у північній зоні – у жінок; однак 
різниці між показниками обох статей у всіх зонах були невірогідними (р>0,05). 

На пальцевих подушечках визначали розподіл пальцевих узорів W – завитків, А – 
ульнарних петель, R – радіальних петель і V – дуг. Вираховували їх співвідношення в осіб 
різних дерматогліфічних зон. Всього обстежено 243 чоловіків, що становить 486 дерматогліфів 
і 243 жінки, що становить 586 дерматогліфів. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка липня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

1 липня 80 років від дня народження Раїси Сергіївни Коритнюк, провізора Народилася 
в м. Умань Київської (нині Черкаської області). У 1962 р. закінчила Запорізький 
фармацевтичний інститут. У 1962–1964 рр. працювала в аптеках Києва. Від 1967 р. працювала у 
Національній медичній академії післядипломної освіти. У 1992 р. захистила докторську 
дисертацію. У 1994 р. їй було присвоєно вчене звання професора. Від 1994 р. завідувач кафедри 
технології ліків та клінічної фармації. Від 2000 р. – професор кафедри фармацевтичної 
технології і біофармації. Розробляла технологію виготовлення парентеральних і м’яких засобів. 

2 липня 110 років від дня народження Олександра Германовича Папа, акушер-
гінеколога. Народився в с. Дашинці Житомирської області. У 1937 р. закінчив Київський 
медичний інститут. У 1941–1945 рр. працював у госпіталях Південно-Західного, а згодом 1-го 
Українського фронтів. У 1945–1951 та 1959–1979 рр. – директор Київського НДІ педіатрії, 
акушерства та гінекології. У 1965 р. захистив докторську дисертацію на тему «Токсоплазмоз у 
вагітних жінок». Опублікував понад 120 наукових праць, в т. ч. 6 монографій, присвячених 
питанням антенатальної охорони плоду, профілактики материнської та дитячої смертності при 
екстрагенітальній патології, раціонального харчування вагітних. Був головою Українського 
товариства акушерів-гінекологів, заступником голови Всесоюзного товариства акушерів-
гінекологів, головою проблемної комісії з екстрагенітальної патології вагітних і Української 
проблемної комісії з акушерства та гінекології. Нагороджений орденами СРСР. Помер 14 
вересня 1979 р. на 70 році життя. 

7 липня 75 років від дня народження Богдана Григоровича Соловія, хірурга. Народився 
в с. Гребінці Львівської області. У 1971 р. закінчив Львівський медичний інститут. Працював 
лікарем-хірургом Сокальської ЦРЛ. Від 1983 р. – завідувач хірургічного відділення Львівського 
обласного госпіталю інвалідів війни, де працював 23 роки. Стажувався у хірургічних клініках 
України, Польщі, Німеччини. У 1993 р. одним із перших в Україні виконав лапароскопічну 
холецистектомію і провів понад тисячу таких операцій. У 1994 р. першим в Україні при 
черевних грижах імплантував поліпропіленову сітку. Автор близько 20 наукових праць. Двічі 
обирався головою УЛТ у Львові (2000–2004); член правління Львівської обласної асоціації 
хірургів України, член правління Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), Світової 
федерації Українських лікарських товариств (СФУЛТ). Організатор (від 1998 р.) постійно 
діючих українсько-польських та польсько-українських хірургічних симпозіумів. 

9 липня 110 років від дня народження Миколи Скаба, дентиста. Народився у м. Камінка 
на Львівщині. У 1932 р. склав іспит зрілості у Першій Академічній гімназії у Львові. У 1933–
1937 рр. навчався у Варшавському університеті, де відбув дентистичні студії. До початку 
Другої світової війни працював дентистом у Стрию. У 1940 р. переїхав до Лодзі, де працював 
до 1944 р. У 1942 р. захистив докторат з дентистики у Берлінському університеті. В 1944– 
1947 рр. вивчав загальну медицину у Фрайбурзькому університеті. У 1950 р. емігрував до 
Канади. Повторив дентистичні студії (1952–1954) в університеті Торонто. В травні 1954 р. 
одержав повторно диплом лікаря-дентиста і розпочав дентистичну практику в Гамільтоні, яка 
тривала 32 роки. У Гамільтоні брав участь в українських громадських організаціях, був членом 
УЛТ в Торонто. Від 1986 р. на пенсії. Подальша доля невідома. 

10 липня 120 років від дня народження Гліба Йосиповича Красносельського. У 1927 р. 
закінчив медичний факультет Московського університету і Московський інститут фізичної 
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культури. У 1952 р. захистив докторську дисертацію на тему «Использование искусственных 
источников света в спортивной практике». У 1957–1969 рр. працював завідувачем кафедри 
фізвиховання і лікувальної фізичної культури Київського медичного інституту, одночасно у 
1957–1967 рр. був деканом лікувального факультету. Автор близько 70 наукових праць, 
присвячених питанням фізичного розвитку студентів, клініко-фізіологічному обґрунтуванню 
застосування лікувальної фізичної культури в клініці внутрішніх хвороб і хірургії. Помер 8 
травня 1969 р. на 69 році життя. 

11 липня 85 років від дня народження Анатолія Юхимовича Руденка, невропатолога. У 
1958 р. закінчив лікувальний факультет Донецького медичного інституту. Працював 
неврологом Макіївської лікарні № 2. У 1960 р. вступив до аспірантури кафедри нервових 
хвороб Київського інституту удосконалення лікарів. Кандидатську дисертацію захистив у  
1963 р. Від 1964 р. працював завідувачем неврологічного відділення Республіканської клінічної 
лікарні і головним неврологом Четвертого головного управління при МОЗ УРСР, старшим 
науковим співробітником НДІ клінічної медицини ім. М.Д. Стражеска. У 1980 р. захистив 
докторську дисертацію, присвячену діагностиці та клініці ранніх форм судинної патології 
головного мозку. У 1983 р. очолив кафедру нервових хвороб №2 Київського інституту 
удосконалення лікарів. У 1990 р. його призначено головним редактором журналу «Врачебное 
дело». А.Ю. Руденко автор понад 200 наукових праць, в т. ч. монографії, 2 методичних 
рекомендацій, 6 авторських свідоцтв. Він – заслужений лікар УРСР (1980), заслужений діяч 
науки і техніки України (1999), Лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки. У 
1995 р. А.Ю. Руденка обрано академіком АН ВШ України, у 1999 р. – віце-президентом АН ВШ 
України.  

15 липня 150 років від дня народження Олександра Захаровича Лазарева, педіатра. 
Народився в Миргороді Полтавської губернії. У 1893 р. закінчив з відзнакою медичний 
факультет Київського університету і весь шлях від лікаря до професора пройшов у Києві. 
Спочатку О.З. Лазарев працював ординатором в Київській дитячій лікарні товариства допомоги 
бідним хворим. Брав участь в організації Київського товариства дитячих лікарів. У 1901– 
1902 рр. удосконалювався з педіатрії у Німеччині. Учасник російсько-японської і Першої 
світової воєн. Один із засновників Київського клінічного інституту, в якому завідував кафедрою 
дитячих хвороб; водночас (від 1930 р.) був науковим керівником НДІ охорони материнства і 
дитинства. У 1941–1944 рр. завідував кафедрою педіатрії Томського медичного інституту. У 
1941 р. йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР». Наукові праці 
вченого присвячені проблемам дитячої невропатології, фтизіатрії, дитячих інфекцій. Автор 
монографії з туберкульозу у дітей та керівництва «Семіотика дитячих хвороб (1947). Помер 30 
листопада 1951 р. на 82 році життя. 

16 липня 160 років від дня народження Олександра Федоровича Шимановського, 
офтальмолога. У 1884 р. закінчив медичний факультет Київського університету. У 1891–1897 
рр. – співробітник цього університету. У 1895 р. захистив докторську дисертацію. У 1904 р. 
йому було присвоєно вчене звання професора. У 1903–1918 рр. працював завідувачем кафедри 
очних хвороб Київського університету, водночас, у 1910–1911 рр. працював на Вищих жіночих 
курсах у Києві. Його праці присвячені вивченню трахоми, очних травм, туберкульозних 
уражень очей, пульсуючої вирлоокості. Багато часу О.Ф. Шимановський віддавав педагогічній 
діяльності. У 1893 р. – першим в Росії здійснив гомопластичну пересадку рогівки, взявши 
трансплантат з ока, видаленого у хворого на глаукому. У 1909 р. він увів обов’язкові для 
студентів практичні заняття. Вперше в світі у 1912 р. зробив трьом пацієнтам пересадку 
переднього відділу ока – операцію, яка і нині є екстраординарною. Цією операцією він 
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передбачив досягнення сучасної трансплантології. О.Ф. Шимановський був автором понад 30 
наукових праць. Помер 3 січня 1918 р. на 58 році життя. 

18 липня 90 років від дня народження Олександра Павловича Короля, нейрохірурга. 
Народився в с. Кузьминці Гайсинського району, нині Вінницької області. У 1953 р. закінчив 
Львівський медичний інститут. Відтоді працював у Київському НДІ нейрохірургії; у 1957– 
1961 рр. – старший науковий співробітник. У 1961–1964 рр. – завідувач відділу нейрохірургії 
Одеського психоневрологічного інституту. Від 1965 р. працював в Одеському медичному 
інституті. У 1974 р. захистив докторську дисертацію У 1980–1990 рр. – завідувач курсу 
нейрохірургії кафедри анестезіології, реаніматології та нейрохірургії. У 1988 р. отримав вчене 
звання професора. Наукові роботи присвячені проблемам нейроонкології, нейротравматології, 
судинної нейрохірургії. Помер 9 грудня 2003 р. на 74 році життя.  

20 липня 75 років від дня народження Юрія Ісаїва, лікаря-інтерніста. Народився в м. 
Ауфкірх (Німеччина). Середню школу закінчив у 1962 р. Вивчав медицину в коледжі Ля Саль і 
університеті ім. Т. Джеферсона у Філадельфії, де в 1970 р. отримав диплом доктора медицини. 
Спеціалізувався з внутрішньої медицини і в 1976 р. став лікарем-інтерністом. Розпочав 
приватну практику в Ленсдавні (штат Пенсільванія). У 1992 р. був обраний президентом 
Національної федерації католицьких лікарів. 

20 липня 70 років від дня народження Олега Лозинського, педіатра. Середню освіту 
здобув у Сіднеї. У 1969 р. розпочав вивчати медицину і в 1976 р. закінчив навчання. Від 1974 р. 
займався науковою роботою в Еморі-університеті і Граді Госпітал (штат Атланта, США). 
Пройшов інтершип у госпіталях Прінц оф Вайлс і Прінц Генрі (Сідней). У 1977–1981 рр. 
спеціалізувався з педіатрії в дитячій лікарні м. Сіднея. У 1982–1986 рр. працював у госпіталях 
для дітей в Торонто. Після повернення, крім хірургії, працював консультантом з педіатрії, 
алергології та імунології у Вестмідській лікарні. Від 1980 р. – член УЛТ Австралії. У 1986 р. 
голова УЛТ, представляв УЛТ Австралії на II Світовому конгресі СФУЛТ у Відні. У 1992 р. 
привіз до України дефіцитні ліки, дитяче харчування, діагностичні засоби вартістю 70 тис. $. 
Бере активну участь в житті української громади Австралії. 

21 липня 90 років від дня народження Богдана Ярославовича Раковського, фтизіатра. 
У 1954 р. закінчив лікувальний факультет Станіславського (Івано-Франківського) медичного 
інституту. У 1958–1979 рр. працював головним лікарем Косівського тубдиспансеру. За доносом 
КДБ був звільнений з посади головного лікаря. Працював лікарем-фтизіатром. У 1984 р. був 
знову призначений на посаду головного лікаря. 5 років був заступником голови осередку УЛТ в 
Косівській ЦРЛ. Брав участь в 1-му Європейському конгресі УЛТ. Помер 27 вересня 1997 р. на 
68 році життя. 

24 липня 170 років від дня народження Сергія Івановича Чир’єва, фізіолога. У 1871 р. 
закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету і в 1875 р. медико-
хірургічну академію. Учень Ф.В. Овсянникова і І.Ф. Циона. У 1876 р. захистив дисертацію на 
здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему «Зависимость сердечного ритма от 
колебаний внутрисосудистого давления». В 1876–1879 рр. удосконалювався в Німеччині, 
Франції, Англії. У 1884–1908 рр. – завідувач кафедри фізіології Київського університету. У 
1906 р. отримав звання заслуженого ординарного професора. Наукові дослідження присвячені 
вивченню електричних явищ в м’язах, нервах, ЦНС. Досліджував природу фізіологічного 
електроструму, кольоровідчуття. Помер у 1919 р. на 69 році життя. 

24 липня 60 років від дня народження Марка Мостовича, хірурга. Народився в м. 
Луїсвілл (штат Кентуккі), в лікарській родині. Середню освіту отримав у 1978 р. в Лексінгтоні. 
Одночасно вивчав українознавство і склав з відзнакою випускні іспити (1977) в Українській 
школі при УНО в Західному Торонто (Канада). Передмедичні заняття проходив в університеті 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

86 

штату в Лексінгтоні. У 1982 р. став бакалавром біології. У цьому ж році розпочав медичні 
студії в університеті Луїсвіллу, завершив навчання у 1986 р. Поступив на Гарвардську програму 
хірургії. У 1992 р. завершив спеціалізацію із загальної хірургії. В 1989–1990 рр. працював 
хірургом в одному із госпіталів Сіднею (Австралія). Від 1992 р. – головний резидент в 
Гарвардській програмі торакальної хірургії. Опублікував низку наукових робіт в журналі 
«Cardiovascular Surgery». Є співавтором підручників з хірургії. 

25 липня 125 років від дня народження Володимира Олександровича Белоусова, 
педіатра. У 1917 р. закінчив медичний факультет Харківського університету. Від 1918 р. – 
ординатор дитячої лікарні. У 1937 р. захистив докторську дисертацію. У 1939 р. йому було 
присвоєно вчене звання професора. В 1938–1941 рр. та 1944–1965 рр. – завідувач кафедри 
госпітальної педіатрії Харківського медичного інституту. Водночас, у 1936, 1944–1946 рр. – 
декан педіатричного факультету Харківського медичного інституту. У 1957 р. був обраний 
членом-кореспондентом АМН СРСР. У1965–1971 рр. – професор-консультант цієї ж кафедри. 
В.О. Бєлоусов був автором близько 70 наукових праць, в т. ч. підручника, 3 монографій, 
підручника з педіатрії для медучилищ. Наукові дослідження присвячені актуальним питанням 
педіатрії. Був головою правління Харківського товариства педіатрів, членом Вченої ради при 
МОЗ УРСР, членом редколегії журналу «Педіатрія, акушерство, гінекологія», членом 
редакційної ради журналу «Педіатрія». Помер 25 травня 1971 р. на 76 році життя. 

25 липня 95 років від дня народження Петра Михайловича Ковтуновського, анатома. 
Народився в м. Кам’янське Дніпропетровської області. Учасник німецько-радянської війни 
1941–1945 рр. Нагороджений орденами і медалями СРСР. У 1953 р. закінчив Станіславський 
(нині Івано-Франківський) медичний інститут. Працював викладачем Ворошиловоградського 
(нині Луганського) медичного училища у 1953–1956 рр, згодом у Дніпропетровському 
медичному інституті (1956–1967 рр.) Відтоді в Українській медичній стоматологічній академії в 
м. Полтава. У 1975–1984 рр. – проректор з наукової роботи, водночас від 1979 р. – завідувач 
курсу біології. У 1996–2007 рр. – професор кафедри біофізики, інформатики і медичної 
апаратури з курсом медичної біології, паразитології та генетики. Вивчав вікові особливості 
структурної організації слизової оболонки навколоносових пазух людини. Помер 3 січня 2008 р. 
на 83 році життя. 

26 липня 105 років від дня народження Елеонори Соломонівни Турецької, гігієніста. 
Народилася в м. Феодосія АРК. У 1937 р. закінчила санітарно-гігієнічний факультет 
Харківського медичного інституту. У 1937–1938 р. працювала житлово-комунальним лікарем м. 
Горлівка Донецької області; у 1938–1941 рр. – аспірант кафедри комунальної гігієни 
Харківського інституту удосконалення лікарів, одночасно, в 1939–1941 рр. – науковий 
співпрацівник Харківського НДІ комунальної гігієни; у 1941–1944 рр. – санітарний лікар; у 
1944–1946 рр. – асистент кафедри комунальної гігієни Київського медичного інституту; у 1946–
1949 рр. – асистент кафедри загальної гігієни Львівського медичного інституту. У 1947 р. 
захистила кандидатську дисертацію на тему «Загрязнение атмосферного воздуха газами 
коксохимических заводов». У 1949–1955 рр. – завідувач лабораторії комунальної гігієни; у 
1955–1971 рр. – керівник гігієнічного відділу Львівського НДІ епідеміології і мікробіології. У 
1964 р. захистила докторську дисертацію на тему «Гигиеническое значение галогеновых 
микроэлементов и факторов внешней среды в возникновении эндемической зобной болезни». У 
1967 р. отримала вчене звання професора. У 1971–1977 рр. – завідувач кафедри комунальної 
гігієни Львівського медичного інституту. Наукові дослідження присвячені проблемам екології 
довкілля, гігієнічній оцінці мікроелементного складу води, ґрунту, харчових продуктів. Була 
автором близько 90 наукових праць. Підготувала 6 кандидатів і 1 доктора наук. Померла 25 
березня 1978 р. на 63 році життя. 
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26 липня 90 років від дня народження Ігоря Олександровича Верещагіна, педіатра-
інфекціоніста. Народився в м. Великий Устюг, нині Вологодської області РФ. У 1954 р. 
закінчив Ленінградський медичний інститут. Працював лікарем. У 1961–1964 рр. – старший 
науковий співробітник Ленінградського НДІ антибіотиків; у 1965–1990 рр. – завідувач кафедри 
дитячих інфекцій Донецького медичного інституту. У 1990–2004 рр. – професор цієї кафедри. 
Наукові дослідження присвячені проблемам медичної генетики, статевого хроматину у 
клітинах крові дітей. Започаткував в Україні напрям з вивчення впливу антибіотиків на дитячий 
організм за умов гострої інфекції. 

27 липня 200 років від дня народження Тимофія Степановича Іллінського, 
патологоанатома, психотерапевта. Народився в с. Білки Кролевецького повіту Чернігівської 
губернії, нині Тростянецького району Сумської області. У 1844 р. закінчив Петербурзьку 
медико-хірургічну академію. Після закінчення навчання працював у 2-му військово-
сухопутному госпіталі у відділенні для психічних хворих. Свої спостереження за хворими він 
узагальнив у дисертації про манії «De mania fragmenta medico-psichologica», яку захистив у  
1849 р. У 1853–1859 рр. працював професором Харківського університету. У 1859–1867 рр. – 
професор Петербурзької медико-хірургічної академії. Створив кафедру (друга в Росії) 
патологічної анатомії. Наукові праці присвячені проблемам психіатрії, хірургії, патологічної 
анатомії. Помер 16 серпня 1867 р. на 48 році життя. 

27 липня 90 років від дня народження Вадима Арсенійовича Кириленка, інфекціоніста. 
Народився в м. Жмеринка, нині Вінницької області. У 1956 р. закінчив Вінницький медичний 
інститут, де працював від 1957 р. У 1989 р. захистив докторську дисертацію. У 1980–2006 рр. – 
завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького медичного університету імені М.І. 
Пирогова. Від 2006 р. – професор кафедри. Наукові дослідження присвячені лікуванню 
інфекційних захворювань у дітей, удосконаленню методів діагностики, лікування та 
профілактики менінгококової інфекції, ВІЛ/СНІДУ, ГРВІ, сальмонельозу, вірусних гепатитів. 
Помер 3 листопада 2018 р. на 89 році життя. 

27 липня 80 років від дня народження Дарії Дмитрівни Чубатої, терапевта. У 1959– 
1965 рр. навчалася в Тернопільському медичному інституті. Працювала дільничним терапевтом 
в смт Залізцях, в 1-й та 2-й лікарнях м. Тернополя, завідувала лікарськими здоровпунктами ВО 
«Ватра», швейного об’єднання, підліткового кабінету. Упродовж 22 років була заступником 
головного лікаря, згодом – лікар-реабілітолог. Має вищу категорію лікаря-інтерніста та 
організатора охорони здоров’я. Відмінник охорони здоров’я СРСР. Автор (співавтор) понад 25 
наукових праць з різних питань охорони здоров’я. Брала участь у відродженні УЛТ на 
Тернопільщині (1990). Учасниця конгресів СФУЛТ і ВУЛТ, член НТШ. Організатор і голова 
обласної асоціації жінок, депутат Тернопільської обласної ради 3-4 скликань. Сценарист, 
режисер-постановник і ведуча літературно-мистецьких та освітянських заходів, телепередач, 
ведуча сторінок «Медична абетка» в газетах «Тернопіль вечірній», «Подільське слово», 
переможець Всеукраїнського радіоконкурсу «Українська Мадонна–2002». Ім’я її занесено в 
«Золоту книгу України 2000 року». Визнана «Галицьким лицарем» в номінації «Людина року – 
громадський діяч – 2003» та «Кращий лікар – 2005». Нагороджена орденом «За заслуги III ст.», 
медалями «Будівничий України», «За розвиток культури і мистецтва», медаллю УАПЦ «Арсен 
Річинський». Отримала подяки Президента України, Кабінету Міністрів. Член спілки 
журналістів України, автор низки книжок. На її вірші написані пісні різними композиторами. 
Виховала 2 дітей. 

28 липня 150 років від дня народження Володимира Васильовича Вороніна, 
патофізіолога.  У 1893 р. закінчив медичний факультет Московського університету і працював 
ординатором терапевтичної клініки МДУ під керівництвом Г.А. Захар’їна. Від 1898 р керував 
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Нормальною баклабораторією Московського університету і водночас (від 1903 р.) працював 
прозектором Старо-Катеринінської лікарні. У 1908–1922 рр. керував кафедрою загальної 
патології і бактеріології Новоросійського університету в Одесі і завідував Одеською 
бактеріологічною станцією (від 1916 р.). У 1922–1953 рр. очолював кафедру загальної патології 
медичного факультету Тбіліського університету (від 1932 р. – кафедру патофізіології). Від  
1944 р. керував відділом патофізіології Інституту фізіології ім. І.С. Беріташвілі АН ГрузРСР. 
Опублікував близько 70 наукових робіт, присвячених питанням патофізіології. Його 
монографія «Воспаление» була відзначена премією ім. О.О. Богомольця АН УРСР (1959). 
Створив школу патофізіологів: О.О. Богомолець, П.А. Герцен, В.П. Філатов, М.Я. Ясіновський. 
Був нагороджений орденами СРСР. Помер у 1960 р. на 90 році життя. 

28 липня 65 років від дня народження Лесі Романчук, акушера-гінеколога. Народилася в 
Магаданській області, в сім’ї політв’язнів. Лише у 1963 р. сім’я змогла повернулася до м. 
Тернополя. Леся закінчила навчання в СШ №1 із золотою медаллю і поступила у 
Тернопільський медичний інститут, який закінчила з відзнакою у 1979 р. Упродовж 15 років 
працювала викладачем Кременецького медичного училища. Від 1994 р. працювала на кафедрі 
акушерства і гінекології Тернопільського медичного університету. У 1998 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему «Профілактика післяпологових запальних захворювань у 
породіль з анемією». Від 2005 р. працювала доцентом кафедри. Співавтор 7 підручників з 
акушерства та гінекології. Від 1999 р. – член Спілки письменників України, заступник голови 
Тернопільської обласної організації НСПУ. Авторка низки збірок поезій, монографії «Не 
залишай...» у 8-ми книгах (2001–2004), роману «Гравітація» у 4-х книгах (2004–2005), «Чотири 
дороги назустріч» у 7-ми книгах. Друкувалася в багатьох часописах. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

ОЛЕКСАНДР КИРИЛОВИЧ ГОРЧАКОВ 
До 120-річчя від дня народження 

 

 

Олександр Кирилович Горчаков народився 1 липня 1900 р. в м. Єкатеринодарі (нині 
Краснодар), в сім’ї машиніста паровозу. Після закінчення школи у 1918 р. вступив до 
медичного інституту, але упродовж 1919 р. перебував у лавах PCЧА. У 1920 р. демобілізувався, 
повернувся до навчання і в 1924 р. закінчив Харківський медичний інститут. 9 років працював 
хірургом, очолював деякі лікувальні заклади Харківської області; набував досвіду 
адміністративної роботи, удосконалював свої практичні навички. На початку 30-х років О.К. 
Горчаков працював хірургом у Харкові та заступником директора 2-ї Радянської лікарні. Брав 
активну участь в організації 2-го Харківського медичного інституту. У 1933 р. почав працювати 
асистентом кафедри факультетської хірургії. Водночас почав займатися науковою роботою. У 
1937 р. захистив кандидатську дисертацію. 

Під час радянсько-фінської війни перебував у лавах Червоної армії, надавав хірургічну 
допомогу пораненим. Після закінчення війни О.К. Горчаков повернувся на кафедру на посаду 
доцента і пропрацював до червня 1941 р. З початком німецько-радянської війни був 
мобілізований до лав Червоної Армії, але через тяжку хворобу був комісований, продовжив 
свою діяльність в евакуації: інститут переїхав у Ташкент та м. Фрунзе. У вересні 1943 р. 
Олександр Кирилович був призначений керівником одного з Московських евакогоспіталів та 
науковим керівником хірургічного відділення лікарні Жовтневого району м. Москви. 

На початку 1947 р. О.К. Горчаков повернувся до Харкова. За наказом МОЗ УРСР 
виконував обов’язки доцента, а згодом завідувача кафедри загальної хірургії Харківського 
медичного інституту. Одночасно обіймав посаду заступника директора з наукової та навчальної 
роботи. У 1950 р. захистив докторську дисертацію на тему «О патогенезе и лечении шока». 
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Отримав вчене звання професора. У 1950 р. О.К. Горчаков переїхав до Києва. Очолив 
Київський медичний стоматологічний інститут і водночас працював професором кафедри 
загальної хірургії Київського медичного інституту. Від 1951 р. був завідувачем кафедри 
хірургічних хвороб стоматологічного інституту, виконував обов’язки головного ендокринолога 
МОЗ УРСР. За період керівництва Київським медичним стоматологічним інститутом (1950–
1955) були сформовані наукові кадри, розширена мережа аспірантури та клінічної ординатури, 
підготовлені вчені. 

У 1954 р. Олександру Кириловичу Горчакову було присвоєно звання «Заслуженого діяча 
науки УРСР». У 1955 р. після об’єднання стоматологічного інституту з КМІ, О.К. Горчаков 
очолив кафедру хірургії стоматологічного факультету Київського медичного інституту. 
Хірургічна клініка, яку очолив О.К. Горчаков, перетворилася на головний центр ендокринної 
хірургії в Києві та в Україні. Упродовж 10 років щорічно в клініці виконували 1500–2000 
операцій, 500 із них – з приводу захворювань щитоподібної залози. Були впроваджені в 
практику нові методи діагностики, зокрема, пневморенографія та пневмомедіастинографія для 
виявлення ураження надниркових залоз та середостіння, створена радіологічна лабораторія. 
Вперше в СРСР почали використовувати радіоактивний йод (О.К. Горчаков, М.П. Черенько, 
1955). 

О.К. Горчаков брав участь в заходах для боротьби з ендемічним зобом у західних 
областях УРСР (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області). Багато зусиль було 
докладено для розробки хірургічного лікування хворих з синдромом Іценко-Кушинга, 
склерокістозу яєчників, адреногенітального синдрому, гіперпаратиреозу, гіпофізарного нанізму. 

Понад 25 років О.К. Горчаков присвятив педагогічній діяльності. Під його керівництвом 
захищено понад 20 дисертацій, в т. ч. 3 докторських. Працював у клініках Болгарії, 
демонструючи виконання операцій на залозах внутрішньої секреції. Брав активну участь в 
роботі міжнародних конгресів. Був членом президії Вченої медичної ради МОЗ УРСР, членом 
правління Всесоюзного наукового товариства хірургів, заступником голови правління 
Наукового товариства хірургів УРСР. Був нагороджений орденами і медалями СРСР. 

Помер вчений 11 серпня 1960 р, проживши понад 60 років. 
У 1988 р. посмертно О.К. Горчакову присвоєно звання лауреата Державної премії УРСР. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 
 

ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ КАРХУТ 
До 115-річчя від дня народження 

 
1 липня 1905 р. в с. Марківці Товмацького 

повіту в родині пароха о. Володимира Кархута і 
Наталії з Монастирських народився Василь 
Кархут. Шкільну освіту здобув у м. Городенці як 
учень Української приватної гімназії. 
Однокласником Василя був Іван Крушельницький, 
батько якого – Антін Крушельницький був тоді 
директором гімназії. Дитячі зустрічі в домі 
директора гімназії сприяли тому, що Антін 
Крушельницький прищепив Василю старанність 
до навчання та любов до літератури. У 1919 р. 
помер батько Василя і хлопцем почав опікуватися 
д-р Т. Михайлівський, адвокат, чоловік 
найстаршої Василевої сестри Емілії. У 1920 р. вся 
родина Кархутів переселилася до Львова, де 
Василь із відзнакою закінчив Українську 

академічну гімназію в 1924 р. Восени 1924 р. вступив на медичний факультет Українського 
таємного університету. Після закриття університету у 1925 р. почав студіювати медицину у 
Львівському університеті Яна II Казимира. У червні 1932 р. закінчив навчання і залишився 
у Львові на дворічну лікарську практику. В цьому ж році вступив в УЛТ у Львові. 
Займаючись медициною Василь Володимирович 
був одним із провідних діячів «Пласту», редактором 
журналів «Молоде життя» і «Вогні», активним 
учасником ОУН. Коли польська влада заборонила 
«Пласт» у 1930 р. став одним із організаторів 
таємної ремісничої пластунської організації. 28 
липня Василь Кархут одружився з Теодозією Кіжик. 
1 липня 1934 р. лікарська практика закінчилася і 
Василь Кархут з дружиною виїхав у м. Кременець 
на Волині (нині Тернопільщина), де відкрив 
приватну практику. Оскільки В. Кархут написав 
вивіску на будинку вгорі українською мовою, а 
внизу – польською, то в травні 1935 р. він був 
заарештований і запроторений до табору «Береза 
Картузька». Тут він пробув до 3 червня 1935 р. і був 
звільнений на вимогу громади.                                                      

                                                                                                  В.В. Кархут у «Пласті» 
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В Кременці лікар В. Кархут написав новелу «Цупке життя», яку  видав  у  1937 р.  Ця  
новела не сподобалася польській цензурі.                                                                                        

З липня 1939 р. по листопад 1941 р. В. Кархут перебував на курсах підвищення 
кваліфікації у Кракові, де залишився працювати лікарем. Восени 1941 р. В. Кархут 
повернувся до Кременця і в цей же час гестапо за підозрою в приналежності до ОУН 
арештувало його та ув’язнило в тюрмі на Лонцького. Після звільнення він поселився у 
відомого лікаря М. Панчишина і очолив відділ внутрішніх хвороб у Народній лічниці імені 
Андрея Шептицького у Львові. Після вступу Червоної Армії до Львова В. Кархут перейшов 
на напівпідпільний спосіб життя. На початку серпня він став особистим лікарем 
Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Після смерті Митрополита служив лікарем у 
загоні УПА в лісах під Словітою (псевдо «Ростислав»). Влітку 1946 р. В. Кархут приїхав у 
Заліщики, де його заарештували НКВДисти. 5 серпня 1946 р. військово-польовий суд у 
Києві засудив лікаря на 15 років каторжних робіт та 5 років обмеження у правах з 
конфіскацією майна. Після звільнення з ув’язнення у 1955 р. В. Кархут працював лікарем в 
амбулаторії в с. Нексикані. Після доносу його знову було засуджено на 8 років каторжних 
робіт. Під час заслання вивчав лікарські рослини і продовжував працювати над підготовкою 
книги з фітотерапії. Навесні 1964 р. його звільнили з-під варти. У 1965 р. йому вдалося 
повернутися в Коломию. Працював на різних лікарських посадах і продовжував працювати 
над книгою. У 1973 р. у видавництві «Здоров’я» вийшла його праця «Ліки навколо нас». У 
світ вийшло друге і третє (розширені й доповнені) видання цієї книги. 

У 1980 р. автор закінчив свою фундаментальну працю «Аптеки живої природи». Ця 
праця побачила світ під назвою «Жива аптека» лише у 1992 р. 

Василь Володимирович Кархут помер 9 жовтня 1980 р. на 76 році життя. У 1991 р. – 
через 11 років після смерті лікаря вирок 1946 р. було визнано незаконним, а засудженого 
посмертно реабілітовано. 

Світла пам’ять про вірного сина України залишається в наших серцях. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ 
 

МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ БОЙЧАК 
До 70-річчя від дня народження 

 

 

Михайло Петрович Бойчак народився 2 липня 1950 р. в с. Косогірка Ярмо-
линецького району Хмельницької області в родині сільського вчителя. Середню освіту 
отримав у восьмирічній Косогірській і Ярмолинецькій СШ № 1. Поступив на 
лікувальний факультет  Чернівецького медичного інституту, а після закінчення IV курсу 
перевівся на військово-медичний факультет Саратовського медичного інституту. Згодом 
навчався і на факультеті підготовки керівного складу Військово-медичної академії в 
Санкт-Петербурзі. У 1974 р. розпочав військову службу в Центральній групі військ 
(Чехословаччина). Згодом проходив службу в багатьох військових округах СРСР. Був на 
керівних медичних посадах у Забайкальському військовому госпіталі. У 1991 р. з посади 
головного терапевта Забайкальського військового округу був призначений провідним 
терапевтом 408-го Окружного військового госпіталю Київського військового округу. 
Від 1996 р. М.П. Бойчак став начальником Головного військового клінічного госпіталю 
Міністерства оборони України. 23 серпня 1998 р. Михайлові Петровичу Бойчаку було 
присвоєно чергове військове звання генерал-майора медичної служби. 
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У 2004 р. М.П. Бойчак захистив докторську дисертацію на тему «Початкова 
серцева недостатність при гострих та хронічних захворюваннях міокарда: механізми 
формування порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, об’єктивізація діагностики та 
прогнозування перебігу».  

В серпні 2012 р. генерал-майор медичної служби М.П. Бойчак пішов у відставку.  
М.П. Бойчак є автором понад 250 друкованих праць в галузі кардіології, 

пульмонології, внутрішніх хвороб, організації охорони здоров’я, історії медицини. 
Вчений є автором великої праці з історії Київського військового госпіталю у 5-и томах.  

12 червня 1995 р. Указом Президента України «за значний особистий внесок в 
організацію медичного обслуговування військовослужбовців, впровадження нових 
методів діагностики і лікування, високу професійну майстерність» надано почесне 
звання «Заслужений лікар України». За великий внесок у розвиток охорони здоров’я, 
впровадження сучасних методів діагностики і лікування хворих серцево-судинними 
захворюваннями Михайло Петрович Бойчак був відзначений орденом «За заслуги»  
III ст. (2002), орденом Богдана Хмельницького III ст. (2008), ювілейними медалями. 

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

ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ КОЛЯДЕНКО –  
ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

До 85-річчя від дня народження 
 
Володимир Григорович Коляденко народився 

5 липня 1935 р. в с. Буда-Горобіївська Канівського 
району Черкаської області. Після закінчення 
Київської фельдшерсько-акушерської школи у  
1954 р. розпочав свій трудовий шлях лаборантом 
кафедри психіатрії Київського медичного інституту. 
Далі була служба в лавах Радянської Армії в 
знаменитому Арзамасі–16, де працювали видатні 
фізики Радянського Союзу. Після демобілізації 
Володимир Григорович поступив на лікувальний 
факультет Київського медичного інституту у 1957 р. 
Відмінне навчання поєднує з активною науковою та 
громадською діяльністю. Першу наукову працю, 
присвячену лікуванню хронічних дерматозів 
ультразвуком, Володимир Коляденко виконав у 
студентському науковому гуртку під керівництвом 
професора І.І. Потоцького (1898–1978). 

У 1963 р. закінчив лікувальний факультет з відзнакою і занесенням до Золотої книги 
пошани випускників інституту. У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Етіологія, 
патогенез і лікування хронічної кропивниці». У 1972 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Изучение патогенеза аллергических зудящих дерматозов по данным некоторых окислительно-
восстановительных процессов в коже». 

Володимир Григорович пройшов шлях від аспіранта, асистента, доцента до професора, 
завідувача кафедри, проректора університету. У 1973–1977 рр. був деканом з навчання 
іноземних студентів, в 1974–2009 рр. очолював кафедру дерматології та венерології, від 2009 р. 
– професор кафедри. У 1977–2009 рр. був беззмінним проректором з наукової роботи, У 1976, 
1991, 2003 рр. виконував обов’язки ректора. Організаторська діяльність В.Г, Коляденка була 
багатогранною: він очолював спеціалізовану Вчену раду із захисту кандидатських та 
докторських дисертацій зі спеціальностей: «Шкірні та венеричні хвороби», «Імунологія та 
алергологія», входив до складу Президії Вченої Ради МОЗ України, був членом експертної ради 
ВАК СРСР, головним дерматовенерологом МОЗ України. 

У 2000–2010 рр. був одним із засновників та першим Президентом Української асоціації 
лікарів дерматовенерологів і косметологів. Від 2000 р. один із засновників та беззмінний 
головний редактор «Українського журналу дерматології, венерології, косметології». Член 
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редакційних рад 8 наукових журналів України і Росії. Професор В.Г. Коляденко був автором 
понад 500 наукових праць, в т. ч. 28 монографій, підручників, навчальних посібників, автором 
92-х винаходів, з яких 5 було запатентовано у Великобританії, Франції, Японії та інших країнах. 
Він створив власну школу лікарів-дерматовенерологів, підготував 10 докторів та понад 30 
кандидатів наук. 

Основний напрямок наукових досліджень – вивчення патогенезу, розробка методів 
діагностики та лікування хронічних дерматозів, урогенітальних інфекцій, мікозів; імунологічна 
та протипухлинна функція шкіри. Він вперше застосував спленін для лікування хронічної 
кропивниці і 17 її різновидів. В.Г. Коляденко був автором оригінальних методів еферентної 
терапії хронічних дерматозів за допомогою створених нових препаратів і термокамери. 
Розроблені вченим пристрої та поживні середовища використовуються для діагностики та 
лікування хронічних уретритів та сифілісу. Вперше описав феномен протипухлинного 
самозахисту організму при псоріазі, розробив клінічну класифікацію СНІДу. Винаходи В.Г. 
Коляденка неодноразово експонувалися на ВДНГ СРСР та УРСР, нагороджені срібною 
медаллю та Почесними грамотами за І і II місця. За заслуги в підготовці науково-медичних 
кадрів нагороджений орденом «Дружби народів» (1980), «За заслуги» III ступеня (2006), 
Почесними грамотами Верховної Ради України, МОЗ України. 

В.Г. Коляденко був членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук 
України, академіком АН ВО України, УАН, дійсним членом Європейської академії 
дерматології та венерології, Заслуженим працівником вищої школи України, лауреатом іменної 
премії НАН України. Вчений був нагороджений орденами УПЦ «Різдво Христове–2000», 
Святого Володимира та Преподобного Нестора Літописця. 

У 1996 р. Міжнародним біографічним інститутом в Кембріджі (Англія) був причислений 
до 2000 видатних вчених світу XX століття. 

17 січня 2013 р. на 78 році життя В.Г. Коляденко відійшов у Вічність. Світла пам’ять про 
вченого залишається з нами. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.В. КУЛИК 
 

НАУМ АНАТОЛІЙОВИЧ ШОР 
До 90-річчя від дня народження 

 
Наум Анатолійович Шор народився 14 

липня 1930 р. в с. Клавдієво Бородянського 
району Київської області. Згодом сім’я 
переселилася в м. Ірпінь Київської області. В 
1937 р. Наум пішов у школу і до початку 
німецько-радянської війни закінчив 4 класи 
київської СШ №6. Під час війни сім’я була 
евакуйована в м Челябінськ, де Наум закінчив 7 
класів СШ № 10. Після повернення в Київ 
продовжив навчання в СШ № 131, яку закінчив в 
1947 р. Після закінчення школи Наум 
Анатолійович поступив на лікувальний 
факультет Київського медичного інституту, який 
закінчив з відзнакою в 1953 р. Після закінчення 
КМІ за розподілом Н.А. Шор був направлений в 

Донбас, у Ворошиловградську область, де почав працювати в дільничній лікарні  
с. Чернухіно Ворошиловського району хірургом. Пропрацював 4 роки і в 1957 р. 
поступив у клінічну ординатуру на кафедру загальної хірургії Ворошиловградського 
медичного інституту. 

Після закінчення ординатури в 1959 р. Наум Анатолійович Шор був обраний 
асистентом цієї ж кафедри. На цій посаді пропрацював 7 років. Під час навчання в 
клінічній ординатурі зацікавився проблемами судинної хірургії. Написав кандидатську 
дисертацію на тему «Одномоментная артериография и реография при тромбообли-
терирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей», яку захистив у 1968 р.  

В 1964 р. Н.А. Шор був переведений на кафедру госпітальної хірургії, де 
працював спочатку асистентом кафедри, а з 1982 р. – доцентом. На цій кафедрі 
продовжував наукову роботу із судинної хірургії і виконав докторську дисертацію на 
тему «Диагностика и хирургическая тактика при повреждениях кровеносных сосудов и 
их последствиях в мирное  время», яку захистив на Вченій Раді інституту ССХ ім. О.М. 
Бакулєва АМН СРСР в 1986 р.  
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В грудні 1985 р. Н.А. Шор  був обраний на посаду завідуючого кафедрою хірургії 
ФПДО Луганського державного медінституту. В 1987 р. ВАК СРСР присвоїв Н.А. Шору 
звання професора кафедри хірургії. На посаді завідувача кафедри і професора Н.А. Шор 
пропрацював 27 років.  

За час роботи в інституті /університеті вчений опублікував понад 220 наукових та 
навчально-методичних праць, в т. ч. монографію «Повреждения магистральных сосудов 
конечностей» (1983), 8 методичних посібників для інтернів і лікарів, 5 авторських 
свідоцтв на винаходи та 38 рацпропозицій. Під керівництвом вченого виконано 6 
кандидатських дисертацій. 

Вчений був нагороджений медалями «Ветеран труда», «Изобретатель СССР». У 
2005 р. Наум Анатолійович отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України».  

У 1995 р. Н.А. Шор був обраний дійсним членом Нью-Йоркської академії наук.  
Помер вчений у 2012 р. на 82 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСКА 
 

ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ БУР’ЯНОВ 
До 60-річчя від дня народження 

 
Олександр Анатолійович Бур’янов 

народився 19 липня 1960 р. Після закінчення СШ 
поступив на лікувальний факультет Київського 
медичного інституту, який закінчив у 1983 р. Під 
час навчання в медичному інституті захопився 
хірургією, травматологією та ортопедією. Після 
закінчення медінституту О.А. Бур’янов упродовж 
1983–1984 рр. навчався в інтернатурі за 
спеціальністю «травматологія та ортопедія» на 
базі клінічної лікарні № 25 м. Києва. 

У 1984 р. О.А. Бур’янов був обраний на 
посаду наукового співробітника Київського НДІ 
гематології та переливання крові у відділ хірургії 
опіків. У 1987–1990 рр. навчався в очній 

аспірантурі Харківського НДІ травматології та ортопедії імені проф. М.І. Ситенка. У 
1989 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював на поса ді наукового 
співробітника відділу патології хребта у тому ж інституті (1990–1991). Від 1991 р. після 
обрання за конкурсом працює на посаді старшого наукового співробітника відділу 
патології хребта із Республіканським спинальним центром Українського НДІ 
травматології та ортопедії. З 1993 р. був обраний на посаду асистента та доцента 
кафедри травматології та ортопедії, з 1994 р. – на посаду завідувача кафедри 
травматології та ортопедії.  

У 1998 р. О.А. Бур’янов захистив докторську дисертацію на тему «Діагностика та 
лікування структурно-функціональних порушень при остеохондрозі грудного відділу 
хребта (Клініко-експериментальне дослідження)». 

В 2002 р. О.А. Бур’янову присвоєне вчене звання професора. 
Олександр Анатолійович Бур’янов є автором понад 500 наукових та навчально-

методичних праць, в т. ч. 9 монографій, 3 підручників, 11 посібників, 44 авторських 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

102 

свідоцтв та патентів на винаходи. Вчений підготував 12 магістрів медицини, 19 
кандидатів медичних наук, 4 докторів медичних наук.  

О.А. Бур’янов є головним редактором наукового-практичного журналу «Літопис 
травматології та ортопедії», членом президії Асоціації травматологів-ортопедів України, 
членом Міжнародної Асоціації ортопедів-травматологів SICOT, членом Міжнародної 
Асоціації малоінвазивної хірургії хребта ISMIS, членом редакційних колегій журналів 
«Вісник травматології та ортопедії», «Травма», «Ортопедія, травматологія та 
протезування», «Біль, суглоби, хребет». 

О.А. Бур’янов є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських 
дисертацій (Д.26.606.01) «травматологія та ортопедія» при ДУ «Інститут травматології 
та ортопедії НАМН України», членом експертної ради ВАК України (2005–2007). 

У 2016 р. О.А. Бур’янову присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України». 

У 2019 р. нагороджений державною премією Кабінету Міністрів України за 
розроблення та впровадження інноваційних технологій.  

Вчений відзначений Почесною грамотою МОЗ України (2006, 2010), відзнакою 
МО України «За сприяння Збройним Силам України», відзнакою УПЦ КП «За 
жертовність та любов до України» (2015), Подякою київського міського голови (2005), 
відзнакою ВО «Країна» «За гідність та патріотизм» (2015). 

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

 
АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 

До 155-річчя від дня народження 
 

29 липня 1865 р. в Прилбичах на 
Яворівщині, біля Львова, в сім’ї графів Івана 
Шептицького та Софії з Фредрів народився 
хлопчик, якому при хрещенні дали ім’я Роман 
Марія Александр. Батько, Іван Шептицький, 
походив з древнього роду Сасів, що отримав 
своє шляхетство від самого Данила 
Галицького. У родині Шептицьких розмовляли 
польською, хоча знали про своє українське 
коріння. Мати Софія була донькою польського 
письменника графа Александра Фредра, 
жінкою високоосвіченою, і побожною, знала 
багато мов, мала письменницький хист. 
Гімназійну освіту Роман розпочав з 10 років у 
батьківському домі, а іспити склав у 
Львівській гімназії імені Франца Йосифа. З 
відзнакою закінчив 4 класи, а далі навчався у 
Краківській гімназії, яку закінчив з відзнакою 

у 1883 р. Почав служити у війську, але захворів на скарлатину, яка дала ускладнення – 
запалення суглобів, через що він був звільнений з війська. У 1884 р. Роман вступив на 
правничий факультет Краківського університету, а на 3 семестр переїхав в Бреслау, де слухав в 
університеті лекції з філософії, славістики та теології. 

У 1886 р. Роман поїхав у Рим, де потрапив на аудієнцію до Папи Лева XIII, якому 
повідомив про свій намір вступити до монастиря Василіянського чину. У 1887 р. закінчив 
правничий факультет і отримав ступінь доктора права. Згодом було навчання у Мюнхені та 
вивчення філософії у Відні. 

Восени 1887 р. Роман виїхав до Києва, де познайомився з відомим істориком проф.  
В. Антоновичем. Після Києва були відвідини Москви, знайомство з російською культурою, 
зустріч з відомим філософом В. Соловйовим, прихильником католицизму. 

У 1888 р. Роман знову відвідав Італію, багато подорожував і прийняв остаточне рішення 
присвятити себе Богові. В травні 1888 р. Роман вступив у Добромильський монастир. 1 липня 
1888 р. він одягнув василіянську рясу і змінив своє ім’я на монаше – Андрей. 

У 1890 р. брат Андрей виїхав до Кракова на богословські студії, де опанував грецьку та 
латинську мови і отримав ступінь доктора теології. Повернувся до Кристинополя (нині 
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Червоноград) і 13 серпня склав вічний обіт. Під час служби Божої Андрей змінив обряд, що дав 
йому право на свячення. У цьому ж році о. Андрей написав докторат з філософії та богослов’я в 
єзуїтській колегії у Кракові. У 1895 р. о. Андрея призначили заступником настоятеля 
монастиря. У 1896 р. він був призначений на посаду ігумена монастиря св. Онуфрія у Львові. 

Духовне зростання о. Андрея не залишилося непоміченим і він отримав пропозицію 
прийняти сан єпископа. 2 лютого 1899 р. імператор Франц Йосиф І номінував Андрея 
Шептицького на єпископа Станіславівського. Папа Лев XIII номінував о. Андрея на єпископа 
Станіславівського. Хіротонія відбулася в Соборі Святого Юра у Львові. 24 вересня 1899 р. в 
Станіславові єпископ Андрей відслужив Архієрейську Службу Божу. 

Єпископство у Станіславові тривало всього 14 місяців. На прохання Андрея 
Шептицького австрійський уряд виділив земельну ділянку та 300000 корон для побудови 
єпархіальної семінарії у Станіславові. Після смерті митрополита Юліана Сас-Куїловського 
Андрей Шептицький 17 грудня 1900 р. був номінований Галицьким митрополитом. Інтронізація 
відбулася 12 січня 1901 р. у соборі Св. Юра у Львові. 

У 1901 р. Владика почав реорганізацію Львівської семінарії, відкрив єпархіальну 
семінарію у Станіславові (1906), та в Перемишлі (1907). Регулярно відправляв здібних до науки 
студентів до університетів Риму, Інсбруку, Фрібуру в Швейцарії, до Августінеума у Відні. 
Через 10 років митрополит мав достатню кількість вивчених священиків. 

У 1901 р. заснував монастир Студійського правила, у 1913 р. запросив до Галичини 
Редемптористів, які прийняли східний обряд. Владика проводив велику Екуменічну діяльність. 

У 1907 р. та 1912 р. відвідав Росію та Білорусь. Сприяв розбудові Російської греко-
католицької церкви. У березні 1917 р. у Петрограді організував Синод Російської католицької 
церкви і призначив о. Леоніда Федорова Екзархом для 
католиків візантійського обряду в Росії. 

У 1914 р. в Києві висвятив о. Йосифа Боцяна, 
ректора Львівської духовної семінарії на єпископа 
Луцького, а в 1917 р. о. Михайла Цегельського 
призначив Екзархом для греко-католиків Великої 
України в Києві. У 1924 р. Митрополит заснував 
богословський щоквартальник «Богословіє». У  
1929 р. була організована Львівська богословська 
академія. У 1939 р. Андрей Шептицький заснував 
Український католицький інститут церковного 
з’єдинення ім. Митрополита Рутського. 

В жовтні 1939 р. Андрей Шептицький 
призначив Екзархом для вірних візантійського обряду 
єпископа Миколу Чарнецького для Волині та Полісся, 
о. Климентія Шептицького для Росії. 22 грудня 1939 р. 
Митрополит таємно висвятив на єпископа Йосифа 
Сліпого, ректора Львівської духовної семінарії. 
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Андрей Шептицький ініціював проведення 
єпископських конференцій (1927–1934 рр.), він був 
відомим благодійником і меценатом, підтримував 
діяльність українських культурно-просвітницьких 
товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський 
господар». У 1905 р. купив приміщення за 34000 доларів 
для Українського Національного музею, завдяки його 
піклуванню в музеї було зібрано одну з найбільших у 
Європі збірок іконопису. Передав єпархіальній бібліотеці 
в Станіславові 4000 книг з особистої бібліотеки. Допоміг 
Академічному Дому, Народній лічниці, гімназії; 
зверненням до чеського уряду врятував українську 
господарську академію в Подєбрадах. У 1910 р. був 
ініціатором і засновником Земельного банку у Львові. На 
кошти Митрополита придбано будівлю для художньої 

школи Олекси Новаківського, майстерню Модеста Сосенка, Осипа Куриласа. Надавав стипендії 
українським митцям. На сиротинці передав 1 млн. доларів. Дав розпорядження утворити на 
землях митрополії заповідник кедрових лісів на горі Яйко, заповідник степової рослинності біля 
Чортової гори на Рогатинщині. Сприяв відкриттю курортів. 

27 вересня 1939 р. в Прилбичах брата А. Шептицького, Лева з дружиною та членами сім’ї і 
службою розстріляли працівники НКВС, сімейний маєток Шептицьких було пограбовано, знищені 
цінні документи. По всій Західній Україні розпочалися масові депортації галичан до Сибіру. Все це 
спричинило його привітання «побідоносному німецькому війську» 5 липня 1941 р. 

 
Митрополит Андрей разом зі знаменитим професором медицини Мар’яном Панчишиним, який 

лікував Шептицького і дуже багатьох священиків. 
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Невдовзі після вступу німецьких військ на терени України Андрей Шептицький 
розчарувався у німцях і відкрито і беззастережно виступив проти нацизму в багатьох 
пастирських посланнях. Двічі Митрополит звертався з протестом щодо нищення єврейського 
населення у Галичині до рейхсфюрера СС Гімлера (грудень 1941 р., лютий 1942 р.).  

29-31 серпня 1942 р. в листі до Папи Пія XII Митрополит так охарактеризував нацизм: 
«Ця система брехні, обману, несправедливості, грабунку, спотворення всіх ідей цивілізації та 
порядку; ця система егоїзму, перебільшеного до абсурдної межі, тотального божевільного 
націонал-шовінізму, ненависті до всього, що є красивим та добрим; ця система становить собою 
таке щось феноменальне, що найпершою реакцією при вигляді цього монстра є оніміле 
здивування. Це може бути не що інше, як дегенерація людства, якої ще не було в історії». 

За згодою А. Шептицького значна кількість євреїв переховувалися у греко-католицьких 
монастирях і навіть у митрополичій резиденції. Наказав сховати понад 300 єврейських дітей та 
цінні єврейські документи. 

У вересні 1944 р. стан здоров’я митрополита Андрея Шептицького значно погіршився. 1 
листопада 1944 р. митрополит Андрей Шептицький відійшов у Вічність. Його життя – це була 
ціла духовна епоха. 

В Україні вшановано пам’ять А. Шептицького. В його честь перейменовані вулиці в 
багатьох містах, відкриті музеї. 29 липня 2011 р. в с. Прилбичі було відкрито перший в Україні 
пам’ятник Блаженному Климентію та його братові Митрополиту Андрею Шептицькому. 
Львівське видавництво «Апріорі» випустило 4 томи праць Андрея Шептицького та спеціальний 
календар. 

В Ізраїлі за клопотанням Давида Кагана розглядалося питання про присвоєння Андрею 
Шептицькому звання «Праведник світу». Голосування у 1981 р. закінчилося так: 5 членів 
комісії висловилися за присудження звання, 6 – були проти, двоє (в тому числі  
Д. Каган) утрималися. Востаннє це питання розглядалося в Яд ва-Шем у 2007 р. Спроби 
визнати А. Шептицького «Праведником світу» зазнали невдач. Але єврейська громада України 
визнала його Праведником. У квітні 2012 р. нижня палата парламенту Канади визнала 
прикладом «відданості основним правам людині» діяльність митрополита Андрея Шептицького 
під час Другої світової війни. У листопаді 2013 р. американська правозахисна суспільно-
політична організація «Антидифамаційна ліга» нагородила А. Шептицького посмертно за 
«відвагу і героїзм у порятунку євреїв». А. Шептицький удостоєний нагороди Яна Карського за 
порятунок українських євреїв. 

З нагоди ювілею Владики у Соборі Святого Юра 29 липня 2015 р. відслужили 
Архієрейську Божественну Літургію, яку очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Опісля 
відбулося урочисте освячення пам’ятника Митрополиту Андрею. 

Пам’ятник запроектований на гранітному стилобаті. Висота композиції сягає 5,8 м. 
Авторський колектив: І. Кузьмак, М. Федик, М. Посікіра використав у роботі ескізи львівського 
скульптора Андрія Коверка (1893–1967). На відкритті пам’ятника виступив Президент України 
Петро Порошенко, глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський Ігор Возняк. 
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О. Новаківський «Мойсей (Митрополит                     М. Сосенко. Апостол Андрій Первозванний 
               Андрей Шептицький)»                               (портрет митрополита Андрея Шептицького) 
                                                                                                    Фрагмент ікони з іконостаса  
                                                                                                    церкви св. Миколая у Золочеві 
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Святіший Отець Франциск видав декрет, за яким митрополит Андрей Шептицький отримав 
титул «праведного». Про це розповів Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав. «Із одного боку, потрібно було дати відповідь на всі запитання, які ставить історія: 
зібрати і вивчити архіви, всі твори митрополита Андрея, його листи, звернення, душпастирські 
послання. Потрібно було вивчити всі ті закиди й застереження, які висловлювалися різними 
сторонами щодо його імені», – сказав про процес беатифікації Глава УГКЦ. Він додав, що відбулося 
спеціальне засідання, на якому Святіший Отець Франциск видав декрет про геройські чесноти 
митрополита Андрея Шептицького, де й замінили його титул із «слуга Божий» на «праведний». Аби 
митрополита визнали блаженним, нині досліджують чудо, що відбулося за молитвами і особливою 
дією заступництва Андрея Шептицького. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Н.І. НОВИКОВА, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка липня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 

 
2 липня 145 років від дня народження Фріца Ульмана, швейцарського хіміка-органіка. 

Народився у Фюрте (Німеччина). У 1893–1894 рр. навчався у К. Гребе (1841–1927) у 
Женевському університеті. У 1895–1905 рр. та 1925–1939 рр. працював там же, в 1905–1929 рр. 
викладав у Вищій технічній школі в Берліні. Основний напрямок праць – синтез похідних 
дифенілу і акридину. Разом з К Гребе (1894) відкрив реакцію отримання карбозолів термічним 
розщепленням бензотріазолів. Вперше (1900) застосував диметилсульфат в якості 
метиліруючого засобу. У 1901 р. дією порошкоподібної міді на моногалогенпохідні 
ароматичних вуглеводнів отримав діарили. У 1905 р. розпрацював спосіб отримання діарилових 
ефірів, діариламінів і діарилсульфонів конденсацією арилгалогенідів відповідно з фенолами, 
ароматичними амінами і арилсульфоновими кислотами у присутності міді. Був редактором 
«Енциклопедії технічної хімії» (т.1–12, 1915–1928). Помер 17 березня 1939 р. на 64 році життя. 

3 липня 185 років від дня народження Луї Едуарда Грімо, французького хіміка-органіка. 
Народився в Рошфор-сюр Мер. У 1865 р. закінчив медичний факультет Паризького 
університету. У 1869, 1871, 1873 рр. викладав в цьому університеті; у 1876–1881 рр. – професор 
хімії сільськогосподарського інституту; в 1976, 1881–1898 рр. – в Політехнічній школі в 
Парижі. Основні наукові дослідження присвячені органічному синтезу. Досліджував нітрили і 
двохатомні феноли (1870), уреїди (1976). Нагріванням еквімолекулярних кількостей малонової 
кислоти і сечовини з хлороксидом фосфору отримав (1979) барбітурову кислоту. У 1881 р. 
синтезував лимонну кислоту. У 1892 р. отримав хінін та його солі, а також інші алкалоїди. 
Доказав, що кодеїн є метиловим ефіром морфіну. У 1881, 1890, 1900 рр. був Президентом 
Французького хімічного товариства. Від 1894 р. член Паризької АН. Помер 2 травня 1900 р. на 
65 році житія. 

3 липня 160 років від дня народження Влодзімежа Лукасевича, польського 
дерматовенеролога. Народився в с. Голошинці (тепер Тернопільської області). У 1883 р. 
закінчив медичний факультет Краківського університету. У 1883–1885 рр. спеціалізувався з 
дерматовенерології, гінекології, урології у Відні. У 1885 р. працював військовим лікарем, у 
1886–1888 рр. – уролог лікарень м. Відня, у 1889–1894 рр. – асистент кафедри 
дерматовенерології Віденського університету; у 1894–1898 рр. – професор кафедри 
дерматовенерології університету м. Інсбрука, у 1898–1924 рр. – керівник кафедри 
дерматовенерології Львівського університету, одночасно, у 1904–1905 рр. – декан медичного 
факультету Львівського університету. У 1894 р. отримав вчене звання професора, у 1896 р. був 
членом Вищої ради здоров’я Австрії, у 1903 р. був президентом Львівського лікарського 
товариства. Наукові дослідження присвячені питанням діагностики, клініки та лікування 
шкірних захворювань, туберкульозу, сифілісу. Був автором близько 60 наукових праць. 
Засновник Львівської дерматовенерологічної школи. Підготував 3 професорів. Помер 17 лютого 
1924 р. на 64 році життя. 

6 липня 235 років від дня народження Вільяма Джексона Гукера, англійського 
ботаніка. Народився в Норіджі. У 1809 р. здійснив мандри в Ісландію, в 1814 р. – у Францію, 
Швейцарію, Північну Італію. Від 1820 р. – професор ботаніки університету в Глазго, від 1841 р. 
– директор Ботанічного саду в Кью (біля Лондона), який став центром вивчення світової флори. 
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Основні наукові роботи присвячені систематиці рослин Англії, Америки, Африки, заснував 
низку ботанічних журнал і серійні видання з ботаніки. Був членом Лондонського королівського 
товариства (від 1812). Помер 12 серпня 1865 р. на 81 році життя. 

7 липня 130 років від дня народження Режьо Маннінгера, угорського ветеринара, 
мікробіолога, епізоотолога. Народився в Шопроні. У 1912 р. закінчив Вищу ветеринарну школу 
в Будапешті. Працював на кафедрі епізоотології, якою завідував Ф. Гутіра (1860–1934). Від 
1923 р. працював професором, в 1927–1963 рр. – завідувач кафедри. У 1928 р. організував 
Державний Науково-дослідний ветеринарний інститут, який очолював упродовж 15 років. 
Напрямок наукових досліджень : патологія інфекційних хвороб тварин і ветеринарна 
мікробіологія. Розпрацьовував питання діагностики сибірської виразки, бруцельозу, імунізації 
при туберкульозі великої рогатої худоби, специфічної профілактики вірусу ящура. Вияснив 
роль переносників у розповсюдженні інфекційних хвороб у тварин. Один із авторів керівництва 
«Часткова патологія і терапія домашніх тварин» (т. 1–2; 1961–1963). Засновник товариства 
мікробіологів Угорщини (1955), його голова (до 1968), член багатьох академій, наукових 
товариств, член Угорської АН (від 1939), її віце-президент в 1960–1963 рр. Лауреат премії  
ім. Л. Кошута УНР (1950,1961). Помер 4 лютого 1970 р. на 80 році життя. 

8 липня 235 років від дня народження Карла Фрідріха Ледебура, німецького ботаніка. 
Народився в Штральзунді. У 1805 р. закінчив університет у Грейфсвальді. Працював у цьому 
університеті. Був запрошений Петербурзькою АН працювати в Росії. У 1805–1811 рр. – 
директор Ботанічного саду в Дерпті. В 1811–1836 рр. – професор ботаніки Дерптського 
університету. Від 1836 р. – у відставці. Основні наукові роботи присвячені ботаніці. Зібрав і 
описав близько 400 нових видів рослин. Автор першого критичного огляду з флори рослин 
Росії, в якому описав понад 6500 видів. Помер 4 липня 1851 р, проживши майже 66 років. 

8 липня 210 р. від дня народження Габріеля Густава Валентина, німецького і швейцар-
ського фізіолога і морфолога. Навчався на медичному факультеті університету в Бреслау 
(Вроцлав). Учень і і послідовник Я. Пуркіне (1787–1869). У 1832 р. захистив докторську 
дисертацію про розвиток і будову м’язів. Від 1837 р. і до 1883 р. – ординарний професор 
фізіології і порівняльної анатомії Бернського університету. Основні праці присвячені фізіології 
нервової системи, цитології та ембріології. У 1833 р. Г. Валентин виявив миготіння війок, 
розміщених по краю оболонки яйця ссавців. Повідомлення про це відкриття було опубліковано 
у 1834 р., а в 1835 р. вийшла праця Я.Е. Пуркіне і Г.Г. Валентина «Про загальні й основні явища 
безперервного миготливого руху». У 1844 р. Г.Г. Валентин описав здатність панкреатичного 
соку перетворювати крохмаль на цукор. Результати дослідів впливу постійного струму на нерви 
узагальнив у працях «Про функції черепномозкових і симпатичних нервів» (1839), «Трактат з 
неврології» (1843), «Основи фізіології людини» (1855). Помер 24 травня 1883 р. на 73 році 
життя. 

10 липня 125 років від дня народження Дмитра Миколайовича Насонова, російського 
цитофізіолога. Народився у Варшаві. У 1919 р. закінчив Петроградський університет. Учень 
В.О. Догеля (1882–1955) і О.О. Ухтомського (1875–1942). У 1920–1945 рр. працював в 
Ленінградському університеті (від 1935 – професор, одночасно в 1933–1950 рр. – завідувач 
відділу загальної морфології, а в 1948–1950 рр. – директор Інституту експериментальної 
медицини АМН СРСР. Від 1953 р. – директор організованого ним Інституту цитології АН 
СРСР. Основний напрямок наукових досліджень – проблеми цитології і загальної фізіології. 
Детально дослідив апарат Гольджі і доказав його участь в секреторних процесах клітин. У  
1940 р. сформулював білкову теорію пошкодження, ввів поняття «паранекроз». Висунув теорію 
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біоелектричних явищ, засновану на фазових потенціалах. Розпрацював градуальну теорію 
збудження. Доказав єдність функціональних і структурних змін при парабіозі. Сталінська 
премія (1943). У 1943 р. обраний членом-кореспондентом АН СРСР, в 1945 р. – академіком 
АМН СРСР. Помер 21 грудня 1957 р. на 63 році життя. 

14 липня 220 років від дня народження Жана Батиста Андре Дюма, французького 
хіміка і державного діяча. Був фармацевтом в Женеві і одночасно вчився у Женевському 
університеті. В 1823–1840 рр. працював в Політехнічній школі в Парижі (асистент Л.Ж. Тенара 
(1777–1857). Від 1835 р. – професор, одночасно викладав у Сорбонні (1832–1868); від 1841 р. – 
професор в Центральній школі мистецтв та ремесла (1829–1852); у Вищій медичній школі в 
Парижі (від 1839 р.). В 1849–1851 рр. – міністр сільського господарства та комерції. Від 1832 р. 
член Паризької АН, від 1864 р. – безперервний секретар Паризької АН. Займався проблемами 
органічної хімії. У 1826 р. запропонував спосіб визначення щільності парів речовин, за 
допомогою якого встановив ат. м. низки елементів. У 1827 р. визначив склад ацетону і складних 
ефірів. У 1830 р. запропонував об’ємний спосіб кількісного визначення азоту в органічних 
сполуках (метод Дюма). У 1832 р. разом з О. Лораном (1807–1853) відкрив у кам’яновугільній 
смолі антрацен. У 1832 р. встановив склад камфари та ментолу. У 1833–1834 рр. вивчав дію 
хлору на органічні сполуки. Встановив склад хлороформу і хлораля. Разом з Е.М. Пеліго (1811–
1890) дослідив деревний спирт (1835), отримав трихлороцтову кислоту (1839). У 1841 р. 
встановив емпіричну формулу індиго. У 1847 р. вперше отримав нітрили. Автор багатьох праць 
з хімії. Президент Французького хімічного товариства (1854). Був членом низки АН і наукових 
товариств. Помер 14 квітня 1884 р. на 84 році життя. 

15 липня 105 років від дня народження Альберта Гіорсо, американського фізико-хіміка. 
У 1937 р. закінчив Каліфорнійський університет. У 1942–1946 рр. працював у Чиказькому 
університеті; від 1946 р. – в Каліфорнійському університеті в Берклі. Наукові роботи 
присвячені синтезу та вивченню трансуранових елементів. Разом із Г.Т. Сіборгом (1912–1999) 
брав участь у відкритті трансуранових елементів, синтезі їх ізотопів – кюрію-242 (1944), 
америцію-241 (1945), берклію-243 (1949), каліфорнію-249 (1950), фермію (1952), ейнштейнію 
(1952), менделєєвію-256 (1955). У 1961 р. повідомив про синтез елементу №103 (лоуренсію). 
Від 1972 р. член Американської АН і мистецтв. Помер 26 грудня 2010 р. на 96 році життя. 

18 липня 385 років від дня народження Роберта Гука, англійського природодослідника. 
Народився у Фрешуобері. В 1653 р. вступив до Оксфордського університету. Працював 
асистентом Р. Бойля. Наукові роботи відносяться до різних галузей природознавства. 
Удосконалив мікроскоп. Вивчав під мікроскопом зріз корка, що має багато отворів, або пор, які 
він вперше назвав клітинами. Описав клітини бузини, кропу, моркви та низки інших рослин. 
Зробив відкриття в галузі фізики (закон Гука) та астрономії. Помер 3 березня 1703 р. на 68 році 
життя.       

21 липня 210 років від дня народження Анрі Віктора Реньо, французького хіміка і 
фізика. У 1830–1832 рр. вчився в Політехнічній і в 1832–1834 рр. у Вищій гірничій школі в 
Парижі. Удосконалювався в лабораторії Ю. Лібіха в Гісенському університеті і в лабораторії 
Ж.Б. Буссенго в Ліонському університеті. Від 1836 р. працював в Політехнічній школі в Парижі 
(від 1840 – професор), одночасно від 1841 р. – в Колеж де Франс. Від 1847 р. – головний 
гірничий інженер, від 1854 р. – директор Сервської порцелянової фабрики. Був членом Президії 
АН від 1840 р.; в 1854 р. – віце-президент Паризької АН. Основний напрямок робіт – вивчення 
складу органічних сполук. У 1835 р. отримав вінілхлорид. У 1830 р. синтезував 
полівініденхлорид. Відкрив явище фотохімічної полімеризації (1838). Визначив елементний 
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склад хініну і цинхоніну (1838). Дослідив (1839) тіоефіри і отримав хлоровані метани: від моно- 
до тетрахлорметану. Розпрацював (1840) спосіб отримання меркаптанів. У 1846 р. встановив 
утворення аміаку при дії електроіскри на суміш азоту і водню. Автор підручника «Початковий 
курс хімії-» (1847–1879). Помер 14 січня 1878 р. на 68 році життя. 

21 липня 120 років від дня народження Бориса Петровича Токіна, російського 
ембріолога. У 1929 р. закінчив Московський університет. У 1929–1931 рр. працював у 
Московському зоопарку, в 1931–1936 рр. – в Біологічному інституті АН СРСР в Москві; в 
1936–1945 рр. – в Томському університеті (професор, завідувач кафедри механіки розвитку 
організмів); в 1945–1955 рр. – в Інституті експериментальної медицини АМН СРСР в 
Ленінграді. Від 1949 р. – завідувач кафедри ембріології Ленінградського університету. Наукові 
роботи стосуються ембріології, проблеми онтогенезу тварин. Запропонував свою теорію 
диференціації клітин і тканин, ввів представлення про індукцію і організаційні центри. Створив 
теорію соматичного ембріогенезу, запропонував нову класифікацію відновних процесів. Поклав 
початок вивчення імунітету ембріонів. У 1928 р. відкрив фітонциди. Від 1961 р. Президент 
Ленінградського товариства природознавців. У 1971 р. був відзначений званням Героя 
Соціалістичної Праці. Помер у 1984 р. 

26 липня 205 років від дня народження Роберта Ремака, німецького гістолога, 
ембріолога, невропатолога. Народився в Позені (тепер – Познань). У 1839 р. закінчив 
Берлінський університет. Від 1847 р. – викладач цього університету; від 1859 р. – професор. 
Наукові роботи присвячені нейрогістології. Вивчав будову периферичних нервів і гангліїв. У 
1836 р. встановив, що волокна симпатичного нерву не мають м’якотної оболонки. У 1838 р. 
вперше описав аксон, а в 1841 р. описав прямий поділ клітин – амітоз. Вказав (1845) на 
наявність 3 зародкових листків: екто-, мезо- та ендодерми. Показав, що ці листки типові для 
всіх хребетних. В клінічну практику запровадив постійний електрострум для лікування 
нервових і м’язових захворювань. Засновник електротерапії. Помер 29 серпня 1865 р. на 51 році 
життя. 

27 липня 150 років від дня народження Бертрама Бордена Болтвуда, американського 
фізикохіміка. У 1892 р. закінчив Єльський університет. Удосконалювався у Мюнхенському 
університеті (до 1894). Працював в Єльському університеті (від 1910 – професор). Підтвердив 
(1903) гіпотезу в Е. Резерфорда (1871–1937) і Ф. Содді (1877–1956) про природну радіоактивну 
перетворюваність елементів. Показав, що радій є продуктом розпаду урану. Відкрив (1907) 
новий радіоелемент, який назвав іонієм (виявилося, що це ізотоп торію). Встановив (1905), що в 
уранових мінералах завжди міститься свинець і запропонував, що по кількості свинцю в руді і 
по відомій швидкості розпаду урану визначати вік геологічних порід. Був членом 
Американської АН і мистецтв. Помер 15 серпня 1927 р. на 58 році життя. 

30 липня 110 років від дня народження Джузеппе Моруцці, італійського нейрофізіолога. 
У 1933 р. закінчив Пармський університет. Працював там же до 1936 р. Професор Болонського 
(1936–1942), Сієнського (1942–1943), Пармського (1945–1948) і Ферранського (1947–1948) 
університетів. Від 1948 р. – директор Інституту фізіології Пізанського університету. Основний 
напрямок наукових досліджень – фізіологія ЦНС. Вивчав соматотопічну організацію мозочка, 
описав синдроми при різній локалізації пошкоджень в ньому. Відкрив явище конвергенції 
різномодальних імпульсацій на поодиноких нейронах ретикулярної формації стовбура мозку. 
Один із творців вчення про активуючий вплив ретикулярної формації на кору головного мозку. 
Його дослідження стали основою сучасних уявлень про механізми сну, бадьорості та дії 
наркозу. Був членом Національної академії Деї Лінчеї, Королівської шведської АН, 
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Американської АН і мистецтв, низки академій наук і наукових товариств. Помер у 1986 р. на 76 
році життя. 

31 липня 220 років від дня народження Фрідріха Вьолера, німецького хіміка. У 1823 р. 
закінчив медичний факультет Гейдельберзького університету. Спеціалізувався з хімії під 
керівництвом Л. Гмеліна (1788–1853) в Гейдельберзькому університеті та Й. Я. Берцеліуса 
(1779–1848) в Стокгольському університеті. В 1825–1831 рр. працював в Технічній школі в 
Берліні, в 1831–1835 рр. – професор Технічної школи в Касселі. Від 1836 р. працював в 
Геттінгенському університеті. У 1822 р відкрив ціанову кислоту. У 1828 р. доказав можливість 
отримання сечовини упарюванням водного розчину ціанату амонію, що вважається першим 
синтезом природної органічної речовини із неорганічної. Отримав металічні алюміній (1827), 
берилій та ітрій (1828) нагріванням їх хлоридів із калієм; фосфор (1829) із фосфату кальцію; 
кремній та його водневі сполуки і хлориди (1856–1858); карбід кальцію і ацетилен з нього 
(1862). Разом із Ю. Лібіхом (1803–1873) встановив формулу бензойної кислоти; разом 
здійснили (1837) розкладання амигдаліну; дослідив сечову і бензолгексакарбонову кислоту 
(1838). Отримав діетилтелур (1840), гідрохінон (1840), дослідив алкалоїд опію (1844), отримав 
мигдальну кислоту (1847) із амигдаліну. Разом з А. Е. Сент-Клер Девілем (1818–1881) 
приготував чисті препарати бору, гідриду бору, титану, нітриду титану, дослідив сполуку азоту 
із кремнієм (1857). Вперше приготував (1852) і випробував змішаний мідно-хромовий 
каталізатор (CuO⋅Cr2O3) окислення сірчистого газу. Був Президентом Німецького хімічного 
товариства (1877). Був членом багатьох АН і наукових товариств. Помер 23 вересня 1882 р. на 
83 році життя. 

31 липня 165 років від дня народження Гвідо Бодлендера, німецького фізикохіміка. У 
1882 р. закінчив університет в Бреслау. Працював у приватній лабораторії (1882, 1888), 
фармакологічному інституті в Бонні (1883–1886), Мінералогічному інституту в Клаусталі 
(1889–1897), у Фізико-хімічному інституті Геттінгенського університету (1897–1899). Від  
1899 р. -професор Вищої технічної школи в Брауншвейгу, де заснував Інститут фізичної хімії та 
електрохімії. Основні дослідження відносяться до фізичної хімії. Разом з Р. Аббегом (1869–
1910) висунув (1899) одну із перших теорій електроспорідненості. Удосконалював апаратуру 
для газового аналізу. Помер 25 грудня 1904 р. на 50 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.В. КУЛИК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ФЕРДІНАНД ЗАУЕРБРУХ – ВИДАТНИЙ НІМЕЦЬКИЙ ХІРУРГ 

До 145-річчя від дня народження 
 

Фердінанд Зауербрух народився 3 липня 
1875 р. в Бармена (нині район Вупперталь, 
Німеччина) у незаможній родині. Вищу медичну 
освіту отримав в Марбурзі, Єні. В 1901 р. в 
Лейпцигу йому було присвоєне звання лікаря. 
Працював лікарем-хірургом в Ерфурті. В 1903–
1910 рр. був асистентом хірургічної клініки Й. Мі-
кулича в університеті Бреслау (Вроцлав). В 1903 р. 
Й. Мікулич дав завдання волонтеру-асистенту 
клініки Фердинанду Зауербруху розробити умови 
розкриття грудної клітки, що дозволило б безпечно 
здійснювати оперативне втручання на органах 
грудної порожнини.  Здібний молодий хірург був 
окрилений покладеною на нього місією і повністю 
поринув у реалізацію цього завдання. Маючи 
певний досвід у медицині і фізиці, Ф. Зауербрух в 
короткий термін сконструював спеціальний 
пристрій у вигляді прозорого циліндра, 

ущільненого з обох боків, що забезпечувало перебування грудної клітки 
експериментальних тварин та рук хірурга в зоні пониженого тиску. Експериментальні 
дослідження на 78 тваринах сприяли удосконаленню пристрою і забезпечили безпечне 
завершення операцій на розкритій грудній клітці.  

Ф. Зауербрух вирішив ознайомити Й. Мікуліча з результатами своєї місії. На жаль 
показовий експеримент не вдався: тварина загинула, а Й. Мікуліч різко й несправедливо 
оцінив результати показового експерименту, назвавши дії аферою, і запропонував  
Ф. Зауербруху залишити клініку. Маючи підтримку друзів, Ф. Зауербрух продовжив 
експериментальне дослідження і добився успішного повторного експерименту.  
Й. Мікуліч профінансував роботу по створенню більшої камери для проведення операції 
на людині. 

7 липня 1904 р. Й. Мікуліч виконав першу в світі вдалу правобічну торакотомію з 
видаленням тімоми в умовах камери пониженого тиску, сконструйованої  
Ф. Зауербрухом. Ця подія стала історичною. Паралельно з конструюванням камери 
пониженого тиску Ф. Зауербрух упродовж двох років невтомно працював над 
створенням приладу механічної вентиляції легень. Через рік Ф. Зауербрух апробував 
апарат механічної вентиляції легень в клініці Вроцлава. На перші результати цих 
досліджень блискавично відреагували  медичні клініки Європи, що сприяло випуску цих 
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апаратів. Згодом камера Ф. Зауербруха з пониженим тиском відійшла в історію і 
зберігається в клініці Й. Мікуліча як історична реліквія. 

Під час Першої світової війни Ф. Зауербрух працював хірургом в лазаретах 
Бадена, організовував військові госпіталі в Гейдельберзі, отримав низку нагород. 

В 1910–1918 рр. Ф. Зауербрух працював професором хірургії Цюріхського 
університету, а в 1918–1928 рр. – професором Мюнхенського університету, потім до 
1950 р. – керівником хірургічної клініки Берлінського університету.  

Ф. Зауербрух був ентузіастом грудної хірургії. Він багато зробив для хірургії 
стравоходу, розробив операцію при пухлині верхньої третини стравоходу (операція  
Зауербруха), спосіб операції при дивертикулі стравоходу (спосіб  Зауербруха), метод 
захисту швів стравоходу (метод  Зауербруха–Петровського). Одним з перших почав 
оперувати на легенях, а також при пухлинах середостіння та хворобах діафрагми. 

 
Операція в Цюріху, 1910 р. 

У 1911 р. розробив паравертебральну торакопластику, а згодом – оригінальний 
метод торакотомії. Для лікування туберкульозу легень використовував френікотомію. 
Одним із перших зробив тимектомію (1912) і операцію при аневризмі правого 
шлуночка. 

Займаючись ортопедією і протезуванням, вчений сконструював (1915–1916) 
функціональний протез кисті, керований м’язами плеча і передпліччя («рука  
Зауербруха»). Запропонував також моделі хірургічного ліжка, операційного стола, низку 
хірургічних інструментів: гачки, распаратори, реберні ножиці, розширювачі, лампочки 
для освітлення глибоких порожнин тіла. 

У 1920 р. Ф.Зауербрух познайомився з А. Гітлером, особистість якого 
охарактеризував як «граничний стан між генієм і божевільним». Професор брав участь в 
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нацистських з’їздах, в 1934 р. став членом Державної Ради, в 1942 р. був призначений 
головним лікарем сухопутних військ Німеччини, брав, хоча і опосередковано, участь у 
лікарських експериментах, що проводилися в гітлерівських концтаборах. Разом з тим 
він відкрито виступив проти нацистської програми евтаназії (умертвіння), зокрема, 
інвалідів, психічно хворих людей, гомосексуалістів. В його будинку в Берліні-Ванзее 
деякий час збиралися противники гітлерівського режиму. Лише дивом вдалося доктору 
Ф.Зауербруху уникнути арешту після замаху на Гітлера в липні 1944 р, яке організував 
Клаус граф фон Штауффенберг. 

10 травня 1945 р. радянська військова адміністрація в Берліні призначила доктора 
Ф.Зауербруха міським радником з питань охорони здоров’я. У той же день він був 
представлений Вальтеру Ульбріхтові (1873–1973), який з першою групою німецьких 
емігрантів прибув до Берліна з Москви. Професор Ф. Зауербрух закликав німецьке 
населення активно включитися в відновлення країни, зруйнованої війною, відродження 
принципів демократії і гуманізму. До останніх днів життя доктор, сам вже тяжкохворий, 
оперував в берлінських клініках. 

Ф. Зауербрух помер 2 липня 1951 р. у Східному Берліні (НДР) у віці 75 років, 
похований в Берліні-Ванзее. 

Його життя було зображено в німецькому  фільмі (1954) «Das war mein Leben» 
(Це було моє життя), основаному на написаній Ф. Зауербахом книзі спогадів.  

Середня школа в Гросрерсдорфі в Саксонії ( Німеччина) носить його ім’я. 
У Ф. Зауербруха було троє синів і донька Марілен (1917). Його старший син Ганс 

Зауербрух (1910–1996) став художником. Петер Зауербрух (1913–2010) був кавалером 
Лицарського Залізного хреста як Гауптман генштабу 14-го танкового відділу і лідером 
Kampfgruppe «Зауербрух». Він жив в Гамбурзі та Мюнхені. Фрідріх Зауербрух (1911) 
був хірургом, а також допомагав своєму батькові і відповідав за припинення діяльності 
батька в Шаріте (яка стала занадто ризикованою через його хвороби). Він жив у Берліні, 
а потім в Мерсі. 

Ф. Зауербрух присвятив хірургії 50 років життя і залишив яскравий слід в 
медицині. 
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3. Ладний О.Я. До 100-річчя торакохірургії / О.Я. Ладний // Матеріали V-ої українсько-
польської конференції, присвяченої 100-річчю торакальної хірургії / Співголови 
конференції проф.  О. Ладний (Львів), проф. С. Колодзей (Вроцлав), проф. Т. Фецич 
(Львів). – Львів; Вроцлав, 21-22 вересня 2006 р. – С. 10-16. – Зі змісту: [Фердинанд 
Зауербрух]. – С. 10-11. 

4. http://thoracic-surgery.com.ua/?p=1071 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН 
 

ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ ТИМАКОВ 
До 115-річчя від дня народження 

 
Володимир Дмитрович Тимаков народився 9 

липня 1905 р. в селянській родині в с. Пустотино 
Ряжського повіту Рязанської губернії. В 1922 р. закінчив 
середню школу і по комсомольській путівці в 1924 р. 
поступив на медичний факультет Томського 
університету, який закінчив у 1929 р. Під час навчання 
Володимир Дмитрович проявив цікавість до 
мікробіології, яку в університеті викладав проф. П.Б. 
Бутягін. Після закінчення університету В.Д. Тимаков 
поступив в аспірантуру, згодом став асистентом кафедри 
мікробіології і водночас завідувачем відділу Томського 
бактеріологічного інституту. 

В 1934 р. В.Д. Тимаков був запрошений в 
Туркменський інститут епідеміології на посаду 
завідувача відділом вакцин і сироваток, де він в 1936 р. 
захистив під керівництвом проф. В.В. Сукнєва 
кандидатську дисертацію, присвячену профілактичним 
препаратам проти кишкових інфекцій. В 1935 р. В.Д. 

Тимаков був обраний доцентом кафедри мікробіології Туркменського медичного інституту. 
Туркменського інституту мікробіології та епідеміології. В 1938–1941 рр. В.Д. Тимаков був 
директором Інституту епідеміології та мікробіології АН ТРСР. 

У 1941 р. захистив докторську дисертацію на тему «Молочные тифозные и 
паратифозные вакцины». У тому ж 1941 р. В.Д. Тимаков був призначений наркомом охорони 
здоров’я Туркменської РСР. Під час німецько-радянської війни В.Д. Тимаков займався 
питаннями організації мережі госпіталів, санаторіїв та курортів для лікування поранених, 
забезпеченням життєдіяльності великої кількості евакуйованих громадян із західних районів 
СРСР та забезпеченням санітарно-епідемічного стану Туркменії.  

В 1945 р. В.Д. Тимакову запропонували переїхати в Москву і очолити Інститут 
епідеміології, мікробіології та інфекційних хвороб АМН СРСР, яка в 1945 р. була створена. За 
ініціативою В.Д. Тимакова в 1948 р. до цього інституту приєднали науково-виробничу установу 
– Центральний інститут епідеміології та мікробіології, що мав потужну виробничу базу. Під 
керівництвом В.Д. Тимакова інститут (від 1949 р. – імені М. Ф. Гамалії) став потужним центром 
СРСР в галузі створення та виробництва діагностичних, профілактичних і лікувальних 
препаратів.  

В 1949 р. В.Д. Тимаков  був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР,  а в 1952 р.  –
академіком АМН СРСР.  

В 1949–1977 рр. В.Д. Тимаков  завідував кафедрою мікробіології 2-го МОЛДМІ імені 
М.І. Пирогова. Як талановитий організатор науки, в АМН СРСР був обраний академіком-
секретарем, в 1957–1963 рр.  – віце-президентом, а в 1968–1977 рр.  – президентом АМН СРСР.  

Вчений був ініціатором створення у 2-му Московському медичному інституті медико-
біологічного факультету для підготовки лікарів-біофізиків, біохіміків, біокібернетиків, а також 
взяв участь у створенні Сибірського філіалу АМН СРСР. 
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За весь час наукової діяльності вчений 
опублікував понад 300 наукових праць, в т. ч. 7 
монографій і декілька підручників з мікробіології. 
Основні наукові праці вченого присвячені проблемі 
мінливості та генетики мікробів, бактеріофагії, 
мікоплазматологіі, епідеміології та лабораторній 
діагностиці інфекційних хвороб, імунології. 

В.Д. Тимаков вніс вагомий вклад у вивчення  
L-форм бактерій. Встановив, що під впливом ряду ліків 
частина бактерій не гине, а лише втрачає частину своєї 
оболонки, набуває форму кулі і стає невпізнаними.  
L-форми різних бактерій зберігаються в організмі і 
здатні викликати хронічні захворювання. Під 
керівництвом В.Д. Тимакова був вивчений процес 
утворення L-форм бактерій і проведені порівняльні 
дослідження L-форм і мікоплазм. Результати досліджень 
були опубліковані в монографіях В.Д. Тимакова і Г. Я. 
Кагана (1961, 1967, 1973). В 1974 р. за ці дослідження 
В.Д. Тимаков і Г. Я. Каган отримали Ленінську премію.  

Разом зі своїми учнями розробив методи 
фагодіагностіки і фагоіндикації бактерій в навколишньому середовищі, а також запропонував 
методи підвищення ефективності вакцин. 

Був у числі академіків АН СРСР, які підписали лист вчених в газету «Правда» із 
засудженням «поведінки академіка А.Д. Сахарова».  

21 липня 1975 р. у зв’язку з 70-річчям академіка В.Д. Тимакова Президія Верховної Ради 
СРСР за видатні заслуги у розвитку медичної науки присвоїла вченому звання Героя 
Соціалістичної Праці. 

Вчений провадив велику громадську діяльність, будучи депутатом Ради 
Національностей ВР СРСР 9-го скликання (1974-1979), депутатом Мосради, членом ЦК 
профспілки медпрацівників, керував роботою секції медицини Комітету з Ленінських і 
Державних премій. Тривалий час був головним редактором «Журнала микробиологии, 
эпидемиологии и иммунологии», входив до складу редколегій низки журналів. Був ініціатором 
організації Інституту медичної генетики АМН СРСР.  

Іменем акад. В.Д. Тимакова названі вулиці Рязані, Томська і Новосибірська.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Д.С. ТИМЧУК 
 

П’ЄР КАРЛ ЕДУАРД ПОТЕН 
До 195-річчя від дня народження 

 
П’єр Карл Едуар Потен народився 

19 липня 1825 р. в Парижі. У 1848 р. 
закінчив медичний факультет в Сорбонні 
і почав працювати в клініці Ж. Б. Буйо 
(1796–1881), учня Ж. Корвізара (1755–
1821). У 1853 р. захистив дисертацію, 
отримав вчений ступінь доктора 
медицини і став старшим лікарем цієї 
клініки.  В 1859 р. отримав звання 
ад’юнкт-професора медичного факуль-
тету і працював у лікарнях des Menades 
(від 1860 р.), Saint Antoine (від 1865 р.). 
Від 1876 р. П.К.Е. Потен –  професор 
патології та терапії, а згодом професор 

медичної клініки в госпіталі Necker. В 1886 р. перейшов в клініку лікарні Charité. 
П’єр Карл Едуар Потен був членом Медичної академії (з 1883 р.), членом 

Французької академії наук (з 1893 р.). 
У своїй науковій діяльності вчений звертав особливу увагу на семіотику 

хвороб серця та аналіз фізикального дослідження органів грудної клітки. Вчений 
подав клінічну оцінку роздвоєння серцевих тонів, ритму галопу, судинним 
шумам. Він пояснив механізми виникнення ритму галопу і функціональних шумів 
серця, описав ряд ознак ураження мітрального клапана та розширення аорти, 
запровадив поняття мейопрагії серця – гострої серцевої недостатності. Збагатив 
функціональну діагностику методами вимірювання артеріального тиску й 
поліграфії (одночасна реєстрація серцевого поштовху, артеріального і венозного 
пульсу); запропонував апарат (Потена апарат) для відсмоктування рідини з 
плевральної та інших порожнин тіла; разом зі своїм учнем Малассе (L. С. Malasse) 
винайшов камеру для підрахунку клітин крові. 
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Праці П.К.Е. Потена і особливо його клінічні лекції про хворобах серця 
створили йому славу одного із засновників кардіології.  

 

             
                      Апарат Потена 
 
До школи П.К.Е. Потена належать найбільші французькі кардіологи першої 

чверті ХХ ст. А. Юшар і А. Вакеза; в клініці Потена в 1901 р. вивчав графічні 
методи дослідження серцево-судинної системи М. Д. Стражеско. 

Помер вчений 5 січня 1901 р. на 76 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.В. ШЕВЕЛЮК 
 

ЧАРЛЗ ХОРЕС МЕЙО – ВИДАТНИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ХІРУРГ 
До 165-річчя від дня народження 

 
 Чарлз Хорес Мейо народився 19 липня 

1865 р. в сім’ї  видатного американського 
хірургі Вільяма Воррела Мейо (1819–1911) 
другим сином після Вільяма Джеймса Мейо 
(1861–1939). З дитинства разом зі своїм братом 
Вільямом Джеймсом був присутнім на 
операціях, які робив їх батько, що радикально 
вплинуло на вибір подальшої професії.  
Медичну освіту отримав у Північно-Західному 
університеті в Чикаго. Брати разом вивчали 
аптечну справу і лабораторну роботу з 
мікроскопією. В 1889 р. заснував разом з братом 
Вільямом Джеймсом в м. Рочестер на базі 
лікарні Св. Марії клініку, що отримала на честь 
батька назву «Клініка Мейо». Згодом ця клініка 

набула світової слави, куди приїздили лікарі з усіх країн світу.  В 1915 р. брати Мейо 
заснували організацію Mayo Foundation for Medical Education and Research. Ця 
організація включала медичний факультет, інститут вдосконалення лікарів і численні 
науково-дослідні медичні інститути. Брати були щедрими жертводавцями для 
процвітання і постійної діяльності  цього науково-практичного медичного тресту. 

Наукові праці присвячені проблемам різних галузей хірургії, урології, гінекології, 
організації та адміністрації медичних центрів, філософії. Разом з братом займав керівні 
посади в керівництві Фондом Мейо, а також очолював кафедри хірургії у Вищій 
медичній школі та інституті удосконалення лікарів (1919–1936). операціям з приводу 
зоба, пересадки сечоводів, операції на жовчних протоках. 

Під час Першої світової війни (1914–1918) був головним консультантом 
хірургічної служби США, бригадним генералом медичної служби запасу. В 1914– 
1915 рр. – Президент Американської колегії хірургів, у 1916–1917 рр. – Президент 
Американської медичної асоціації (1916–1917), в 1931 р. – Президент Американської 
хірургічної асоціації. 
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Чарлз Хорес Мейо був удостоєний вищих нагород США та декількох 
європейських держав. Він був обраний почесним доктором численних університетів 
США та Європи, почесним членом багатьох товариств в США і за кордоном. 

В галузі хірургії брати розробили свої способи резекцій шлунка, закриття кукси 
дванадцятипалої кишки, запропонували операцію при неусувній непрохідності загальної 
жовчної протоки, способи операцій при портальній гіпертензії, метод грижосічення при 
пупкових грижах, розробили оперативний доступ до селезінки, описали симптом 3-ї 
стадії паркозу (симптом Мейо), сконструювали ряд хірургічних інструментів. 

Помер вчений 26 травня 1939 р., не доживши 2 місяців до свого 74-ліття. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

БОРИС ІЛЛІЧ ЗБАРСЬКИЙ 
До 135-річчя від дня народження 

 
Борис Ілліч (Бер Елієвич) Збарський народився 27 

липня 1885 р. в єврейській сім’ї середнього достатку в  
м. Кам’янець-Подільський. Його батько, Ілля Давидович 
служив у київського цукрозаводчика Бродського. В 
ранньому дитинстві Борис багато і часто хворів, був 
малорозвинутим хлопчиком. До 3-х років Борис не ходив і не 
розмовляв. Через рік після смерті батька помер і дід. 
Матеріальне становище сім’ї погіршилось. Всупереч 
єврейським традиціям сім’ї, мати Софія вирішила дати синам 
освіту в російському навчальному закладі. Восени 1893 р. 
Борис поступив в Кам’янець-Подільське міське училище. 
Отримавши домашню підготовку він вчився добре, 
допомагав товаришам. Захопився революційними ідеями, 
познайомився з революціонерами і почав брати участь в 
отриманні нелегальної літератури із-за кордону і 
розповсюдженні її в різні міста Російської імперії. 

Влітку 1901 р. випадково знайомий фельдшер звернув 
увагу Бориса на наявність пухлини в паху. Консиліум лікарів був невтішний – туберкульоз. На 
сімейній нараді було вирішено їхати в Швейцарію, до відомого лікаря професора Кохера. 
Поїздка відбувалася через Австрію. У Відні Збарських прийняв знаменитий австрійський хірург 
Ейзельсберг. Він підтвердив попередній діагноз: туберкульоз. Але вирішили їхати в 
Швейцарію: Кохер мешкав у Берні. Через деякий час Кохер прийняв гостей з Росії і зробив 
Борису операцію, яка пройшла успішно. Мати з Борисом повернулися в Кам’янець-
Подільський. У 1903 р. діяльністю Бориса Збарського зацікавилася поліція. Справа закінчилася 
виключенням Бориса з гімназії із забороною на продовження освіти. Лише у 1906 р. після 
деякої демократизації ладу, Борису вдалося екстерном здати іспити на атестат зрілості. Але про 
вищу освіту в Росії треба було забути. 

У 1906 р. Борис Збарський знову в Швейцарії. 14 вересня 1906 р. він отримав залікову 
книжку студента. А в 1908 р. Борис зустрів землячку, Фаню Зільберман і вони одружилися. 

9 червня 1909 р. Борис Збарський отримав диплом бакалавра фізико-хімічних наук. Саме 
в цей час в Женеві проживав відомий народоволець, вчений Олексій Миколайович Бах (1857–
1946), який створив приватну лабораторію по вивченню окисно-відновних реакцій. Під 
керівництвом О.М. Баха Б.І. Збарський почав займатися вивченням ферментів. В червні 1911 р. 
він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора наук «О влиянии кислот и 
щелочей на фенолазу и пероксидазу» і отримав диплом доктора фізичних наук. На початку  
1912 р. Б.І. Збарський виїхав у Росію, побував у матері, поїхав в Петербург. Іноземний диплом 
був недійсним в Росії. Прийшлося перездавати іспити з багатьох предметів. 29 травня 1912 р. 
комісія прийняла рішення про видачу Б.І. Збарському «диплому першого ступеня». Одночасно 
він займався в Хіміко-бактеріологічному інституті доктора Ф.М. Блюменталя і отримав певні 
знання з проблем, що знаходилися на межі біологічної хімії та медицини. 
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Отримавши диплом Петербурзького університету Б.І. Збарський виїхав у Москву. 
Влаштуватися в Імператорському університеті не вдалося через своє віросповідання. Але 
вдалося працювати на кафедрі професора В.С. Гулевича (1867–1933), видатного біохіміка, 
майбутнього академіка АН СРСР (1929), відомого своїми дослідженнями в галузі біохімії 
азотистого обміну, хімії амінокислот і білків. Проживав на квартирі П.О. Богданова, члена 
РСДПР. В серпні 1912 р. Б.І. Збарський почав працювати в акціонерному товаристві «Гарпіус». 
В цьому ж підприємстві він разом з Л.Я. Карповим займався проблемою організації в Росії 
каніфольно-скипидарного виробництва. 

В червні 1915 р. Б.І. Збарський отримав пропозицію від вдови російського промисловця 
С.Т. Морозова керувати майном і посаду директора двох хімічних заводів. Цю пропозицію він 
прийняв і почав працювати. Згодом на нараді військово-промислового комітету Пермської 
губернії вияснилося, що для потреб фронту потрібний медичний хлороформ. Б.І. Збарський 
включився в роботу з виробництва хлороформу. Весною 1916 р. вдалося отримати взірці 
хлороформу, які відповідали всім фармакопеям. 

В серпні 1916 р. Б.І. Збарський, який припинив працювати керуючим маєтком вдови С.Т. 
Морозова, перейшов працювати на Бондюжський завод. Лютневу революцію 1917 р. зустрів з 
радістю. В гості до нього приїхав його вчитель Олексій Миколайович Бах. 20 грудня 1917 р. Б.І. 
Збарський покидає Бондюжський завод і на початку 1918 р. опиняється в Москві. Після 
революції відділ хімічної промисловості «ВСНХ» очолив Л.Я. Карпов, старий друг Б.І. 
Збарського. В жовтні 1918 р. колегія хімічного відділу запропонувала на посаду керівника 
хімічної лабораторії відомого вченого Олексія Миколайовича Баха, який в свою чергу запросив 
на роботу в хімічну лабораторію свого учня Б.І. Збарського. 10 жовтня 1919 р. лабораторія 
запрацювала. В серпні 1920 р. розпочалися роботи з будівництва нового будинку для хімічної 
лабораторії. Уряд виділив кошти на закупівлю обладнання. 6 січня 1921 р. помер друг Б.І. 
Збарського Л.Я. Карпов. У 1921 р. Б.І. Збарський виїхав у Німеччину, де закупив обладнання 
кращих німецьких фірм. Восени 1922 р. будівництво корпусу і обладнання лабораторії було 
завершено. 25 жовтня Центральна хімічна лабораторія була перейменована на Хімічний 
інститут «ВСНХ» імені Л.Я. Карпова. За рік до відкриття цього інституту був створений 
Біохімічний інститут НКОЗ РРФСР. Для Біохімічного інституту використали будинок, який 
належав Гуго Марку. Велику роботу в організації і пошуку обладнання для двох науково-
дослідних установ провів Б.І. Збарський. 

У 1920–1930 р. Б.І. Збарський був заступником директора Біохімічного інституту НКОЗ 
РРФСР. 

Починаючи з 1923 р. Борис Ілліч завідував кафедрою спочатку в Педагогічному 
інституті, а згодом у 2-му Московському медичному інституті. 

У 1924 р. Б.І. Збарський разом з проф. В.П. Воробйовим взяв участь в бальзамуванні тіла 
В.І. Леніна. 

У 1925 р. заснував і редагував «Журнал экспериментальной биологии и медицины». 
Вченому також прийшлося взяти участь в організації напівзаводської дослідної станції 

при Фізико-хімічному інституті ім. Л.Я. Карпова, яка була готова до експлуатації в кінці 1928 р. 
У 1930 р. він організував Науково-дослідний інститут харчування і був призначений його 
директором. У 1931 р. організував журнал «Вопросы питания» і був редактором до 1941 р. З 
1934 по 1954 р. Б.І. Збарський працював у 1-му Московському медичному інституті. 

Б.І. Збарський був редактором близько 70 наукових праць, присвячених проблемі обміну 
і біологічних функцій білків. Було вивчено явище адсорбції продуктів розпаду білка 
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еритроцитами і висунута теорія про роль еритроцитів як фізіологічного депо амінокислот і 
регулятора їх вмісту в плазмі крові. Низка робіт присвячена хімізму імунітету. В.І. Збарський із 
співробітниками дослідили амінокислотний склад білків харчових продуктів і органів тіла 
людини. 

Дослідження Б.І. Збарського із біохімії раку показали, що білки пухлини мають інший 
амінокислотний склад, ніж білки нормальних органів і тканин. Відомі його роботи із розробки 
технології виробництва метиленового спирту, ацетону. Вченим був виготовлений 
антисептичний препарат – «бактерицид Збарського», препарат для парентерального лікування 
«Парентил». 

Під час німецько-радянської війни повстало питання про евакуацію тіла В.І. Леніна із 
Москви до Тюмені. Обов’язки відповідального за збереження тіла В.І. Леніна покладалися на 
Б.І. Збарського. У 1944 р. Борису Іллічу була присуджена Сталінська премія І ст. 

Вчений був обраний академіком АМН СРСР. У 1945 р. напередодні ювілею вчений був 
удостоєний високого звання Героя Соціалістичної Праці. В цьому ж році Борис Ілліч став 
членом Президії АМН СРСР і завідувачем лабораторії біохімії раку АМН СРСР. 

Восени 1945 р. Б.І. Збарський читав лекції в Україні. Під час цієї подорожі побував в 
Кам’янець-Подільському. Це була сумна зустріч з містом дитинства та юнацтва, це було 
прощання з малою батьківщиною. 

У 1949 р. Б.І. Збарський виїхав з групою вчених в Болгарію, де зробив бальзамування 
тіла Георгія Димитрова. 

У 1952 р. Б.І. Збарський був заарештований. Знаходився у в’язниці з лютого 1952 р. по 
30 грудня 1953 р. Йому пред’являли безглузді обвинувачення на тривалих допитах, на нього 
чинили моральний і фізичний тиск. Але він не підписав фальшиві звинувачення. В кінці 1953 р. 
він був звільнений, а в 1954 р. реабілітований. Але сили його були підірвані. 7 жовтня 1954 р. 
під час лекції отримав серцевий напад і помер на 70 році життя. 
  
 ЛІТЕРАТУРА  

1. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Збарский Борис Ильич]. – С.261. 

2. Визначні імена у світовій медицині / за ред. проф. О.А. Грандо. – Київ: РВА «Тріумф», 2001. 
– 320 с. – Зі змісту: [Б.І. Збарський]. – С. 86. 

3. Волков В.А. Выдающиеся химики мира: биогр. справ. / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. 
Кузнецова; под ред. В.И. Кузнецова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 656 с. – Из содерж.: 
[Збарский Борис Ильич]. – С. 172. 

4. Збарский Борис Ильич / БСЭ в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва: Советская 
энциклопедия, 1972. – Т. 9: Евклид – Ибсен. – С. 405. 

5. Збарський Борис Ілліч // УРЕ в 12т./ гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ: голред. УРЕ, 
1979. – Т. 4: Електрод – Кантаридин. – С. 232. 

6. Збарский И.Б. Б.И. Збарский (1885–1954) / И.Б. Збарский, П.Ф. Николаев // АМН СССР. – 
Москва: Медицина, 1990. – 176 с. 

7. Каганов В. Збарский Борис Ильич / В. Каганов // БМЭ в 36 т. / гл. ред. А.Н. Бакулев. – 2-е 
изд. – Москва: Большая советская энциклопедия, 1959. – Т. 10: Желтуха – Ивашенцов. –  
С. 723-724. 

 
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

127 

Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ, 
В.Г. ОРЕЛ 

 
ГЕОРГІЙ ФЕДОРОВИЧ ЛАНГ – ВИДАТНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ТЕРАПЕВТ 

До 145-річчя від дня народження 
 

28 липня 1875 р. в сім’ї петербурзького поміщика 
із німців народився син, якому дали ім’я Георгій. Федір 
Ланг не був багатою людиною, рано помер і залишив 
вдову з двома дітьми: донькою та сином. Бажання 
«вивести дітей в люди» було сильнішим, ніж всі 
труднощі. Георгія влаштували в гімназію німецького 
училища Св. Петра, що мала репутацію солідного 
навчального закладу. Георгію прийшлося допомагати 
матері, підробляючи приватними уроками. Успіхи в 
навчанні допомогли йому вступити у 1864 р. в 
Петербурзьку Військово-медичну академію. Коли  
Г. Ланг вступив до академії, С.П. Боткіна вже не було в 
живих 5 років. Багато академічних кафедр очолювали 
його учні. Ще будучи студентом, Г. Ланг виконав своє 
перше наукове дослідження: в 1898 р. «Больничная 
газета Боткина» надрукувала його статтю «Случай 
язвенного воспаления толстых кишок с присутствием в 
испражнениях Balantidii coli». У 1899 р. Г.Ф. Ланг 
закінчив Військово-медичну академію. Серед 
академічних реформ 60-70-х років XIX ст. було введено 
статут інститутських лікарів для удосконалення: за 

конкурсом відбиралися 10 найбільш здібних випускників, яким надавалася можливість підвищення 
кваліфікації з наступним відрядженням в кращі клініки Європи. Г.Ф. Ланг закінчив академію з 
похвальним листом і званням «лекаря с отличием» і був залишений для удосконалення при кафедрі 
діагностики внутрішніх хвороб і загальної терапії, якою керував учень С.П. Боткіна професор 
Михайло Володимирович Яновський (1854, Миргород – 1927, Кисловодськ), академік Військово-
медичної академії (1911). В науковій діяльності клініки М.В. Яновського важливе місце посідали 
три проблеми: кровообіг (ці дослідження завершилися створенням теорії «периферичного серця»), 
фізіологія і патологія травлення (робота відбувалася в тісному контакті з лабораторією І.П. 
Павлова), вивчення фізико-хімічних властивостей еритроцитів. 

Дисертація Г.Ф. Ланга «О диагностическом значении повышения стойкости красных 
кровяных телец и других изменений крови при раке желудка» була продовженням серії наукових 
праць клініки М.В. Яновського із вивчення осмотичної резистентності еритроцитів. Захист 
дисертації відбувся 24 листопада 1901 р. Науковий керівник і офіційні опоненти: професор С.С. 
Боткін і приват-доцент Г.Ю. Явейн були одностайні у високій оцінці дисертації Г.Ф. Ланга. 

Декілька робіт Г.Ф. Ланга з проблем фізіології травлення та лікувального харчування були 
надруковані у 1901–1902 рр. в «Известиях Императорской Военно-медицинской академии». Після 
закінчення терміну удосконалення при академії Г.Ф. Лангу була надана можливість 
удосконалюватися в Європі: в 1903–1904 рр. він відвідав клініки Креля, Крауса, Відаля, Мюллера; 
Пастерівський інститут у Парижі. 

Повернувшись в Петербург, Г.Ф. Ланг працював ординатором військового госпіталю і 
одночасно проводив дослідження в лабораторії фізіологічної хімії Жіночого медичного інституту, 
де його керівником був проф.. С.С. Салазкін. У 1905 р. Г.Ф. Ланг отримав звання приват-доцента. 

Працюючи асистентом, а з квітня 1908 р. приват-доцентом госпітальної клініки Жіночого 
медичного інституту, Г.Ф. Ланг займався дослідженнями в різних галузях внутрішньої медицини. 
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На XII Пироговському з’їзді він виступив з програмною доповіддю про ранню діагностику 
туберкульозу легень. У 1914 р. в «Известиях Военно-медицинской, академии» вийшла його робота 
про патогенез поліцитемії і про відношення її до лейкемії, в якій відзначається спільність ураження 
еритробластичного і гранулярного ростку кісткового мозку. Але в подальшому проявляється 
напрямок досліджень в галузі серцево-судинної патології. В журналі «Русский врач» (1911) 
надрукована стаття про залежність артеріального тиску від вмісту NaCl в сироватці крові. Вчений 
брав участь в написанні глави «Исследование органов кровообращения» в керівництві «Основы 
клинической диагностики» (1913). 

У 1919 р. Г.Ф. Ланг був обраний професором Державного інституту медичних знань (нині 
Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут), а згодом – на кафедру терапії Інституту 
удосконалення лікарів. 

18 листопада 1922 р. Рада факультету Петроградського медичного інституту одностайно 
проголосувала за призначення Г.Ф. Ланга завідувачем кафедри факультетської терапевтичної 
клініки. Клінічною базою інституту була Петропавлівська лікарня для бідних. Оскільки в 
масштабах однієї факультетської клініки було неможливо перебудувати базу лікувальної, 
викладацької і дослідницької роботи, то Г.Ф. Ланг прийняв рішення очолити клінічну базу 
інституту – лікарню імені Ф.Ф. Ерісмана. 7 березня 1924 р. він став головним лікарем. Почалася 
діяльність Г.Ф. Ланга як будівничого лікарні і організатора охорони здоров’я. Головним лікарем 
Георгій Федорович працював у 1924–1931 рр. У 1928 р. він був призначений ректором інституту і ці 
обов’язки виконував до 1930 р. В 1935 р. почалося об’єднання факультетської терапії І ЛМІ і 
терапевтичного відділення 31-ї поліклініки. Через 10 років досвід об’єднання поліклініки з клінікою 
в складі І ЛМІ був використаний МОЗ СРСР в масштабах цієї країни. 

Заслугою Г.Ф.Ланга вважається плідне вивчення проблеми гіпертонічної хвороби (нині –
артеріальної гіпертензії). Ще в 1922 р. Г.Ф. Ланг першим висловлював думку, що гіпертонічна 
хвороба є самостійною хворобою, не пов’язаною з первинним ураженням нирок. 

Вчення про гіпертонічну хворобу було викладено в монографії, що вийшла вже після смерті 
лікаря (в 1950 р.) і була відзначена Сталінською премією (1951 р.). Г.Ф. Ланг досліджував 
патологію міокарда. Йому належить перше в СРСР клініко-анатомічне дослідження пучка Гіса. 
Вперше в СРСР запропонував лікувати хворих з миготливою аритмією хінідіном. Запропонував 
термін «дистрофія міокарду». Був творцем класифікації хвороб системи кровообігу. Г.Ф. Ланг із 
співробітниками створили новий напрямок в гематології, який можна назвати функціональним. 

В клініці Г.Ф. Ланга були розпрацьовані деякі методи функціонального дослідження 
печінки. Вчений займався питаннями легеневої патології. Його робота «К вопросу о 
тромбоартериите легких» містить найкращий опис цієї хвороби. Г.Ф. Лангу належить 4-томний 
підручник із внутрішніх хвороб, який довгі роки був настільною книгою терапевтів. 

Г.Ф. Ланг створив велику школу терапевтів, до якої належали О. Мясников, І. Теплов,  
Д. Гротель, Б. Ільінський, М.І.Хвилицька та ін.  

Помер 24 липня 1948 р., проживши майже 73 роки. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО,  
Г.М. КАРМАЗИН 

 
БАРУХ САМУЕЛЬ БЛАМБЕРГ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Барух Самуель Бламберг народився 28 липня 

1925 р. в Нью-Йорку в сім’ї юриста Майєра 
Бламберга та Іди (Симонофф) Бламберг. В 1943 р. 
Барух закінчив середню школу в Брукліні і 
поступив у десантні частини Військово-морських 
сил США. Згодом був направлений для вивчення 
фізики в Юніон-коледж в Шенектаді (штат Нью-
Йорк). У 1946 р. отримав звання лейтенанта, 
демобілізувався. Отримав ступінь бакалавра та 
вступив до аспірантури з математики 
Колумбійського університету, але через рік 
перевівся в Коледж лікарів та хірургів того ж 
університету. Б.С. Бламберг отримав медичний 
диплом і  став лікарем-інтерном в госпіталі Бельвью 
в Манхетені. Упродовж двох років працював у 
відділенні артритів Колумбійського пресвіте-

ріанського медичного центру, де вивчав хімічні властивості гіалуронової кислоти – 
важливої ланки сполучної тканини, яка виконує опірну та трофічну функцію.  

У 1955–1957 рр. він продовжив дослідження гіалуронової кислоти як аспірант з 
біохімії в Баліол-коледжі в Оксфорді. Після отримання в Оксфорді докторського 
ступеня повернувся в США і почав роботу в Національному інституті охорони здоров’я 
в Бетесді. Працюючи керівником відділу географічної медицини і генетики, вчений 
досліджував поліморфізм білків у мешканців різних регіонів планети. В 1960 р. до Б.С. 
Бламберга приєднався англійський вчений Ентоні Алісон, з яким Бламберг  працював в 
Оксфорді. Вчений почав цікавитися фізіологічними відмінностями представників різних 
людських популяцій. Вчені застосовували метод електрофорезу для виявлення 
відмінностей між білками людей з різними генетичними особливостями. 

У відповідь на чужорідні агенти або антигени імунна система людини виробляє 
антитіла. Антитіла виявилися більш чутливими до відмінностей між білками, ніж 
хімічні методи, які використовували Бламберг і Алісон. 

У 1963 р. Б.С. Бламберг та Е. Алісон зробили несподіване відкриття. Вони 
виділили з крові хворого на гемофілію жителя Нью-Йорка антитіла, що реагували тільки 
з однією сироваткою, отриманою від австралійського аборигена. Вчені не могли 
зрозуміти, чому в хворого з Нью-Йорку з’явився так званий австралійський антиген. 
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У 1964 р. Б. Бламберг перейшов у Науково-дослідний інститут раку в Філадельфії, 
де продовжив вивчати розподіл австралійського антигену. До 1967 р. Б. Бламберг та 
його колеги були впевнені в тому, що австралійський антиген пов’язаний з вірусом 
гепатиту В, який викликає захворювання печінки. 

З 1960-х років захворювання гепатитом В у США набуло характеру епідемії.  
У більшості осіб, що хворіли на гепатит В, виробляються антитіла проти 

зовнішньої білкової оболонки вірусу і людина одужує, але приблизно кожен сотий 
хворий стає вірусоносієм. Б. Бламберг зрозумів, що наявність вірусоносіїв дає 
можливість розробки потужного методу виробництва вакцини безпосередньо з крові 
носіїв, що й було зроблено. Були створені дешеві вакцини на базі HBsAg, які 
виробляються бактеріми, зміненими за допомогою генної інженерії. 

У 1976 р. Б. Бламберг та К. Гайдузек отримали Нобелівську премію з 
фізіології і медицини «за відкриття нових механізмів походження і поширення 
інфекційних захворювань». 

Від 1977 р. Б. Бламберг працював професором медицини та антропології 
Пенсильванського університету. У 1983–1984 рр. працював професором-консультантом 
Оксфордського університету. 

Крім Нобелівської премії вчений був удостоєний премії Еппінгера Фрайбурзького 
університету (1973) та премії Пассано з медицини Фонду Пассано (1974). 

У 1954 р. Б. Бламберг одружився з художницею Джин Лібсман. У подружжя 4 
дітей. 

Помер вчений 5 квітня 2011 р. в Маунтін-В’ю, Каліфорнія на 86 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка серпня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

2 серпня 115 років від дня народження Івана Григоровича Підоплічка, зоолога і 
палеонтолога. Народився в с. Козацькому (нині Черкаської області). У 1927 р. закінчив 
Ленінградський Інститут прикладної зоології і фітопатології. У 1934–1947 рр. працював в 
Інституті археології АН УРСР, від 1935 р. – в Інституті зоології АН УРСР (в 1947–1973 рр. 
завідував створеним ним відділом палеозоології); в 1965–1973 рр. – директор Інституту. В 
1939–1957 рр. – викладав у Київському університеті (від 1955 р. – професор кафедри історичної 
геології). В 1957–1967 рр. заступник головного редактора УРЕ (1-е вид.); в 1973–1975 рр. –
директор Центрального науково-природознавчого музею АН УРСР. У 1967 р. обраний 
академіком АН УРСР, у 1967–1970 рр. – академік-секретар Відділення загальної біології АН 
УРСР. Наукові дослідження присвячені палеозоології, палеогеографії, фауні і охороні природи. 
Розробив колагеновий метод визначення віку кісток антропогенної системи, погадковий метод 
вивчення фауни дрібних ссавців. Організував систематичні дослідження викопних хребетних 
тварин на території України. Здійснив понад 40 зоологічних і палеонтологічних експедицій і 
археологічних досліджень. Створив Центральний науково-природознавчий музей АН УРСР 
(1969). Був одним з організаторів видання багатотомної «Фауны Украины». У 1965 р. йому 
присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР». У 1975 р. отримав Державну премію УРСР. 
Нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер 20 червня 1975 р. на 70 році життя. 

4 серпня 155 років від дня народження Миколи Костянтиновича Лисенкова, хірурга і 
анатома. У 1893 р. закінчив медичний факультет Московського університету. В 1896 р. 
захистив докторську дисертацію з проблеми мозкових гриж та їх лікування. Від 1902 р. –
професор кафедри топографічної анатомії медичного факультету Новоросійського університету 
в Одесі. У 1917 р. вчений перейшов на кафедру нормальної анатомії. Від 1923 р. завідував 
кафедрою морфології і фізіології, читав курс пластичної анатомії в Інституті образотворчих 
мистецтв. М.К. Лисенков був автором близько 50 наукових праць. Розпрацював новий спосіб 
вичленування плеча, видалення третьої гілки n.trigeminus, запропонував спосіб консервування 
анатомічних препаратів без зберігання їх в рідині. Разом з П.І. Д’яконовим, Ф.А Рейном, Н.І. 
Напалковим був автором відомих «Лекций по топографической и оперативной хирургии». 
Помер 11 жовтня 1941 р. на 77 році життя. 

6 серпня 125 років від дня народження Михайла Сергійовича Горбачова, нейрохірурга. 
Народився в с. Борисовка Гайворонського повіту Курської губернії (нині с. Бєлгородської 
області РФ). У 1922 р. закінчив медичний факультет Харківського університету. Працював 
лікарем. У 1933–1978 рр. працював в Центральному психоневрологічному інституті. У 1941–
1945 рр. – учасник німецько-радянської війни. Мав бойові нагороди. У 1948–1953 рр. працював 
завідувачем клініки, одночасно у 1951–1953 рр. – заступник директора з наукової роботи. У 
1953–1970 рр. – завідувач нейрохірургічного відділу, водночас у 1957–1961 рр. був завідувачем 
кафедри нейрохірургії Українського інституту удосконалення лікарів (Харків). У 1955 р. 
захистив докторську дисертацію, у 1958 р. отримав вчене звання професора. Був головою 
Харківського, заступником голови Українського нейрохірургічного товариства, почесним 
членом Всесоюзного товариства, членом Міжнародної асоціації нейрохірургів. Основний 
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напрямок досліджень: проблеми нейроонкології, нейротравматології. Помер 24 червня 1984 р., 
проживши майже 89 років. 

7 серпня 90 років від дня народження Юрія Денисовича Года, епідеміолога. У 1955 р. 
закінчив Київський медичний інститут, в якому і почав працювати. В 1959–1968 рр. –асистент 
кафедри епідеміології; в 1968–1987 рр. –- доцент, за сумісництвом, в 1960–1969 рр. –заступник 
начальника Управління навчальними закладами МОЗ УРСР, в 1969–1974 рр, –начальник 
Управління навчальними закладами МОЗ УРСР. У 1985–1989 рр. – декан санітарно-гігієнічного 
факультету КМ1, від 1987 р. – завідувач кафедри епідеміології, від 1989 р. – професор; у 1987–
2005 рр. – завідувач кафедри епідеміології, від 2006 р. – професор кафедри. Автор понад 150 
наукових праць, в т. ч. 12 підручників і навчально-методичних посібників, З винаходів. Наукові 
дослідження присвячені епідеміології та профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій, 
епідемічному процесу та імунопрофілактиці інфекційних хвороб (кашлюк, дифтерія). Помер у 
2006 р. на 76 році життя. 

9 серпня 120 років від дня народження Олександра Івановича Свиридова. У 1928 р. 
закінчив Томський університет. Учасник німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Від 1946 р. –
доцент кафедри нормальної анатомії. У 1959 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Лимфатические сосуды диафрагмы человека». Опублікував понад 50 праць, присвячених 
дослідженню лімфатичних капілярів різних органів людини і тварин. Помер 15 грудня 1973 р. 
на 74 році життя. 

9 серпня 95 років від дня народження Любомира Полюги, бактеріолога. Народився у 
Львові в сім’ї Івана Полюги – старшини УГА та Іванни Полюги з дому Давидович. Середню 
освіту отримав у філії Української академічної гімназії Львова. У 1942–1943 рр. навчався на 
львівських медико-природничих курсах і закінчив 3 семестри. У 1942 р. – член юнацької мережі 
ОУН. У 1946 р. хотів продовжити навчання, але був заарештований. Втік і перейшов у підпілля. 
У 1947 р. важко поранений у бою, захоплений в полон. 18 місяців знаходився під слідством у 
в’язницях Рогатина, Станіслава, Львова, Києва. У 1948 р. був засуджений на 25 років таборів 
посиленого режиму. Перебував у таборах ГУЛАГу (Комі АРСР), у таборі №5 (1949–1951), №2 
(1951–1955). Звільнений у грудні 1955 р. У 1961 р. закінчив медичний інститут у  
м. Семипалатинську (Казахстан). Поселився в м. Цюрупінську, працював у ЦРЛ лікарем-
бактеріологом. Був ініціатором створення НРУ, ТУМ «Просвіта», депутатом міської ради 2-х 
скликань. У 1995 р. – один з організаторів козацького куреня «Олешківська Січ», будівництва 
церкви Архистратига Михаїла УАПЦ. Виступав у ЗМІ. Видав кілька книжок-спогадів. У 2004 р. 
повернувся до Львова. Після повернення працював у Братстві УПА, ТУМ «Просвіта», «Рідна 
школа». Знімався у 2-х фільмах про УПА Київської та Канадської кіностудій. Помер 25 липня 
2016 р. на 91 році життя. 

9 серпня 80 років від дня народження Анатолія Андрійовича Бабаніна, морфолога. 
Народився в с. Матяш Прилузького району Комі АРСР. Закінчив Кримський державний 
медичний інститут в 1965 р. Був залишений на кафедрі топографічної анатомії і оперативної 
хірургії асистентом (1966–1978). У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Состояние эвакуаторно-моторной функции желудка после резекции по некоторым 
модификациям способа Бильрота-2 в свете ранних эвакуаторных нарушений». В 1976 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Материалы к оценке достаточности способов 
соединения стенок желудочно-кишечного тракта». У 1980 р. йому присвоєно вчене звання 
професора. До 1982 р. завідував кафедрою нормальної анатомії Кримського ДМУ. У 1982– 
2015 рр. – завідувач кафедри судової медицини з курсом права. У 1996 р. був обраний ректором 
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Кримського ДМУ. В січні 2015 р. в зв’язку із створенням Кримського Федерального 
Університету із включенням КМУ був звільнений з посади ректора Кримського ДМУ. А.А. 
Бабанін є автором 280 наукових праць, в т. ч. 16 монографій із різних питань морфології, 
експериментальної хірургії та судової медицини. Він – відомий вчений в галузі судової 
медицини. Вперше в Україні запропонував оригінальні методичні підходи до судово-медичної 
оцінки вісцеральної патології при алкогольній і алкогольно-наркотичній інтоксикації з 
використанням комплексу нових патоморфологічних методів. За результатами дослідження 
було запропоновано особливу нозологічну форму алкогольно-наркотичного синдрому 
легеневого ушкодження; розроблено критерії діагностики отруєння психоактивними 
речовинами. Підготував 26 кандидатів і 5 докторів наук. А.А. Бабанін – автор низки винаходів. 
Він є членом-кореспондентом НАМН України, академіком АН ВШ України, Заслуженим 
діячем науки і техніки України (1998), академіком Міжнародної академії інтегративної 
антропології (1996), академіком Польської АМН (1998), членом Нью-Йоркської АН (1999). 
Нагороджений орденом «За заслуги» (III ст.), орденом Святого Рівноапостольного князя 
Володимира І ст. (2006), Золотою медаллю Альберта Швейцера, орденом Петра Великого І ст. 
(2006), орденом Української Православної Церкви Преподобного Агапіта Печерського (2007), 
орденом Святого Луки, архієпископа Кримського (2010). 

9 серпня 80 років від дня народження Миколи Петровича Барсукова, ембріолога. 
Народився в с. Подосиновка Новохоперського району Воронезької області РФ. У 1969 р. з 
відзнакою закінчив Кримський медичний інститут. Ще навчаючись, написав декілька наукових 
статей. Поступив в аспірантуру при кафедрі гістології та ембріології, якою керував вчений із 
світовим ім’ям Б.П. Хватов (1902–1975). У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Развитие стенки желудка у человека в пренатальном онтогенезе (морфологическое, 
кариометрическое и гистохимическое исследование)». У 1988 р. М.П Барсуков був обраний на 
посаду доцента кафедри анатомії, гістології і фізіології сільськогосподарських тварин 
факультету ветеринарної медицини при Кримському державному сільськогосподарському 
інституті. У 1996 р. вчений захистив докторську дисертацію на тему «Индивидуальная и 
онтогенетическая изменчивость гисто- и органогенезов с учётом общих закономерностей 
пренатального развития человека». Після захисту дисертації вченого обрано завідувачем 
кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності з курсами гістології і радіобіології; а в 1996 р. 
став дійсним членом Української АННП. У 2000 р. йому присвоєно вчене звання професора. 
Професор М.П. Барсуков є автором понад 200 наукових праць (на 2010 р.), в т. ч. 12 навчальних 
посібників, 1 авторського свідоцтва, низки методичних вказівок. Підготував 4 кандидатів наук. 

9 серпня 75 років від дня народження Ірини Григорівни Купновицької, кардіолога, 
фармаколога. Народилася в с. Підвисока Снятинського району Івано-Франківської області. 
Закінчила СШ №12 із золотою медаллю і вступила до Івано-Франківського медичного 
інституту, який закінчила з відзнакою у 1967 р. У 1967–1970 рр. навчалася в аспірантурі при 
кафедрі фармакології і в 1971 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив 
послідовних введень новокаїну і строфантину на перебіг експериментальних некрозів 
міокарда». У 1971–1979 рр. працювала асистентом кафедри факультетської терапії, далі у 1979–
1990 рр. – асистент, а згодом – доцент кафедри госпітальної терапії. У 1990–1993 рр. пройшла 
докторантуру при Інституті кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України. У 1992 р. вперше в 
історії інституту кардіології захистила українською мовою докторську дисертацію на тему 
«Рефрактерні тахіаритмії: механізми виникнення і шляхи подолання». Від 1993 р. – професор 
кафедри госпітальної терапії Івано-Франківського медичного інституту. Від 2001 р. очолює 
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кафедру фармакології. Автор понад 400 наукових праць, автор і співавтор 6 монографій, 
підручників, багатьох методичних рекомендацій, 3 патентів. Член Європейської Асоціації 
кардіологів, Асоціації фармакологів України. Активний учасник національного відродження 
України на початку 90-х років. Член НТШ, Клубу української інтелігенції ім. Б. Лепкого. У 
зверненні до молоді (1996) вона написала: «Будьте гідними нащадками Івана Мазепи і Тараса 
Шевченка... Будьте стійкими як у жовтні 1990 р. коли більше п’ятсот нас сіло на 
холодний граніт Майдану Незалежності. Не дайте змести з землі українську націю». 

10 серпня 95 років від дня народження Володимира Михайловича Масляка, хірурга. У 
1951 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1951–1953 рр. 
працював хірургом Сокальської ЦРЛ Львівської області; у 1953–1956 рр. – клінічний ординатор 
кафедри загальної хірургії Львівського медичного інституту; у 1956–1959 рр. –завідувач 
хірургічного відділу Жидачівської ЦРЛ Львівської області; у 1959–1963 рр. – хірург 
проктологічного відділу Львівської обласної клінічної лікарні; у 1963–1966 рр. завідувач 
проктологічного відділу ЛОКЛ; у 1966 р. – асистент кафедри загальної хірургії. У 1967 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Обработка культи двенадцатиперстной кишки при 
резекции желудка». У 1967–1970 рр. – асистент кафедри онкології, у 1972–1995 рр. – завідувач 
курсу проктології; у 1995–1999 рр. –- професор кафедри факультетської хірургії Львівського 
медичного університету. У 1974 р. йому присвоєно вчене звання доцента, у 1979 р. – звання 
«Заслужений лікар УРСР», у 1995 р. – вчене звання професора. В.М. Масляк був організатором 
і керівником (1962–1995) першого в Україні проктологічного відділення. Наукові дослідження 
присвячені проблемам колопроктології. Автор близько 100 наукових та навчально-методичних 
праць, в т. ч. посібника і 2 авторських свідоцтв. Підготував 2 кандидатів наук. Помер 25 лютого 
2004 р. на 79 році життя. 

11 серпня 100 років від дня народження Ірини Петрівни Ванджури, ендокринолога. 
Народилася в м. Боржів на Тернопільщині в сім’ї службовців. Закінчила з відзнакою 
Станіславський (нині Івано-Франківський) медичний інститут. У 1953–1972 рр. працювала 
асистентом кафедри факультетської терапії Івано-Франківського медичного інституту. У  
1961 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Азотний обмін у хворих на ендемічну 
зобну хворобу». У 1973–1981 рр. працювала професором кафедри факультетської терапії. У 
1979 р. захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічне і гістологічне вивчення 
атеросклерозу в експерименті та в клініці». У 1981–1985 рр. – завідувач курсу ендокринології. 
Була відмінником охорони здоров’я, очолювала обласне товариство ендокринологів. Автор 148 
наукових праць, в т. ч. монографії, навчального посібника. Померла у 1997 р. 

13 серпня 95 років від дня народження Бориса Тихоновича Глухенького, 
дерматовенеролога. Народився в Ростові-на-Дону. У 1947 р. закінчив Львівський державний 
медичний інститут і працював у ньому до 1951 р. У 1951–1955 рр. працював у Львівському 
науково-дослідному інституті дерматології і венерології; у 1955–1961 рр. – у Київському 
медичному інституті; від 1961 р. – у Київській медичній академії післядипломної освіти. У 
1978–1994 рр. – завідувач кафедри, у 1994–2003 рр. – професор кафедри дерматовенерології. У 
1964–1994 рр. був головним дерматовенерологом МОЗ УРСР і України. У 1992–1999 рр. – 
голова Українського товариства дерматовенерологів, віце-президент Асоціації 
дерматовенерологів, косметологів України. Вивчав патогенез імунозалежних дерматозів та роль 
гормонів наднирників у їхньому розвитку. Помер 19 грудня 2015 р. на 91 році життя. 

16 серпня 110 років від дня народження Олександра Івановича Юрженка. Народився в 
с. Баратівка Миколаївської області. У 1932 р. закінчив Вологодський механіко-технологічний 
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інститут. У 1932–1935 рр. – аспірант кафедри фізичної хімії Ленінградського університету; у 
1935–1937 рр. – асистент. У 1937 р. став кандидатом хімічних наук. У 1937–1941 рр. – доцент 
цієї ж кафедри; у 1941–1945 рр. – завідувач лабораторії фізичної хімії Всесоюзного НДІ 
синтетичного каучуку; у 1945–1949 рр. – доцент курсу фізколоїдної хімії кафедри біохімії 
Львівського медичного інституту; у 1947–1950 рр. – завідувач кафедри фізичної і колоїдної 
хімії Львівського політехнічного інституту; у 1949 р. став доктором хімічних наук, отримав 
вчене звання професора (1949). У 1950–1957 рр. – завідувач кафедри Львівського університету, 
за сумісництвом – завідувач кафедри загальної та фізколоїдної хімії Львівського медичного 
інституту (1949–1957); у 1957–1960 рр. – проректор із навчальної роботи Львівського 
університету. У 1960–1970 рр. – завідувач кафедри фізико-хімії полімерів і колоїдів, ректор 
Одеського університету; у 1970–1971 рр. – професор Одеського технологічного інституту; у 
1971–1989 рр. – завідувач кафедри Київського технологічного інституту легкої промисловості. 
У 1965 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР». У 1974 р. став 
лауреатом премії імені Лебедева АН СРСР. Наукові дослідження присвячені вивченню 
закономірностей поляризації в дисперсних системах для пошуку ініціаторів та емульгаторів 
промислового синтезу полімерів різних типів. Був автором близько 160 наукових і навчально-
методичних праць. Підготував 23 кандидатів і 3 докторів наук. Помер 19 червня 1999 р., 
проживши майже 89 років. 

22 серпня 70 років від дня народження Анатолія Васильовича Борисенка, стоматолога. 
У 1973 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Порушення білкового обміну в тканинах пародонту при патології та їх корекція у 
комплексному лікуванні». У 1990 р. очолив кафедру терапевтичної стоматології Київського 
медичного інституту. У 1996 р. йому присвоєно вчене звання професора. Наукові дослідження 
присвячені розкриттю механізмів розвитку хвороб пародонту. Розробляв нові методи 
діагностики та лікування стоматологічних хвороб, запровадив фотополімерні матеріали в 
стоматологічну практику. А.В. Борисенко є автором близько 200 наукових праць, в т. ч. 7 
монографій, 10 навчальних посібників, співавтор 4-томного українського підручника із 
терапевтичної стоматології. Під його керівництвом виконані 3 докторські і 14 кандидатських 
дисертацій. Вчений – віце-президент Асоціації стоматологів України, член редколегії журналів 
«Вісник стоматології», «Современная стоматология». 

24 серпня 85 років від дня народження Степана Степановича Долгоша, хірурга. 
Народився в с. Вовкове Закарпатської області, У 1958 р. закінчив медичний факультет 
Ужгородського університету, де відтоді і працював. У 1981 р. захистив докторську дисертацію, 
у 1982 р. отримав вчене звання професора. У цьому ж році обраний завідувачем кафедри 
факультетської хірургії. Основний напрямок наукових досліджень – інтенсивна терапія гострої 
непрохідності брижових судин. У 1982 р. вийшла книга, «Практическая лимфология», в 
написанні якої активну участь взяв Степан Степанович Долгош. Помер 19 квітня 1990 р. в 
Ужгороді на 56 році життя. 

26 серпня 105 років від дня народження Павла Федотовича Попелюка, терапевта. 
Народився в м. Бєлгород-Дністровський Одеської області. У 1945 р. закінчив медичний 
факультет Львівського медичного інституту і почав працювати ординатором Львівського 
науково-дослідного інституту туберкульозу; у 1945–1947 рр. працював військовим лікарем; у 
1947–1954 рр. – асистент кафедри факультетської терапії ЛДМІ. У 1953 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «О лечебном действии моршинской минеральной воды 
источника «Бонифаций» при язвенной болезни и хроническом гастрите». У 1954–1956 рр. 
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працював доцентом кафедри; у 1956–1959 рр. – доцент кафедри пропедевтичної терапії. У 1959 
р. обраний завідувачем кафедри пропедевтичної терапії ЛДМІ. У 1966 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Макро- и микроэлементы при язвенной болезни». На посаді завідувача 
кафедри пропрацював до 1974 р., водночас у 1965–1972 рр. був деканом педіатричного 
факультету. У 1968 р. отримав вчене звання професора. Був автором близько 100 наукових і 
навчально-методичних праць. Підготував 5 кандидатів наук. Помер 7 червня 1999 р. на 84 році 
життя. 

26 серпня 80 років від дня народження Михайла Васильовича Карзова, анатома. 
Народився в м. Осипенко, нині Бердянськ Запорізької області. Закінчив Охірівську СШ №2 у 
1958 р. і вступив у Дніпропетровський медичний інститут, який закінчив з відзнакою у 1964 р. 
Працював хірургом, а згодом – головним лікарем Вільно-Хуторської лікарні Дніпропетровської 
області. У 1969 р. вступив до аспірантури кафедри нормальної анатомії Запорізького медичного 
інституту. Брав активну участь у виготовленні кріостату для дослідження ферментів циклу 
Кребса, брав участь у створенні гісторадіографічної лабораторії, був її завідувачем. Вивчав 
нуклеїновий обмін за допомогою радіонуклідів. У 1974р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Морфофункциональные изменения в почке при гипоксии». У 1986 р. його обрано 
доцентом кафедри нормальної анатомії, а у 1987 р. – доцентом кафедри оперативної хірургії та 
топографічної анатомії, яку він очолював у 1989–2003 рр. У 1992 р. захистив докторську 
дисертацію, присвячену питанням становлення лімфоїдної тканини тонкого кишківника. Був 
автором понад 100 наукових робіт, 2 патентів, науковим консультантом 2 докторських та 
керівником 4 кандидатських дисертацій. Помер 17 жовтня 2003 р. на 64 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ РЕГЕДА –  
ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПАТОФІЗІОЛОГ 

До 60-річчя від дня народження 
 
Михайло Степанович Регеда народився 2 

серпня 1960 р. в с. Розсохи Львівської області в 
селянській родині. У 1980 р. поступив на медичний 
факультет Львівського державного медичного 
інституту, який закінчив у 1986 році. Під час 
навчання з 3 курсу почав займатися науковою 
роботою у студентському гуртку під керівництвом 
проф. Т. В. Мітіної. Після закінчення ЛДМІ М. С. 
Регеда працював терапевтом Золочівської ЦРЛ, 
Куровичівської дільничної лікарні, Перемишлянської 
ЦРЛ (1987–1992). 

У 1990 р. М. С. Регеда захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Терапия модельного процесса 
бронхиальной астмы антиоксидантами – 
янтарнокислым калием, церулоплазмином и альфа-
токоферола ацетатом». У 1990 р. отримав диплом 
кандидата медичних наук. В 1993 р. очолив кафедру 
внутрішніх хвороб Дрогобицького медичного 
інституту ім. Юрія Котермака. В 1994–1997 рр. М. С. 

Регеда працював проректором з навчальної роботи цього медінституту, продовжував 
працювати над докторською дисертацією. У 1995 р. М. С. Регеда захистив докторську 
дисертацію на тему «Механізми пошкодження та захисту при екзогенному алергічному 
альвеоліті». У 1996 р. отримав диплом доктора медичних наук. 

У 1997–2002 рр. М. С. Регеда працював деканом лікувального факультету, а в 2002– 
2004 рр. – заступником директора з наукової роботи Львівського медичного коледжу «Монада». 
Від 2004 р. М. С. Регеда є ректором Львівського медичного інституту. В 2003–2005 рр. М. С. 
Регеда працював асистентом кафедри фтизіології та пульмонології ЛМУ, в 2005 р. М. С. Регеда 
отримав наукове звання доцента. В 2005 р. М. С. Регеда за конкурсом був обраний завідувачем 
кафедри патологічної фізіології ЛМУ. У 2006 р. М. С. Регеда отримав вчене звання професора.  

М. С. Регеда – академік АН Вищої школи України, академік Української АН, 
Заслужений працівник освіти України, Лауреат премії ім. Ф. Г. Яновського НАН України, 
Лауреат премії ім. М. Д. Стражеска НАН України, Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН 
ВШУ, Лауреат нагороди Святого Володимира АН ВШУ, Лауреат загальнонаціонального 
конкурсу «Флагмани освіти і науки України», професор Міжнародної кадрової Академії, 
Кавалер ордена «За розбудову освіти», голова Львівського наукового товариства патофізіологів, 
член спеціалізованої вченої ради Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. 
Горбачевського по захисту докторських та кандидатських дисертацій, експерт ВАКу (2010–
2011), голова експертної ради з медико-біологічних та фармацевтичних наук ДАК МОН 
України (2016–2017), «Doctor honoris cause» ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, почесний доктор з 
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екології Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук 
України,  голова Вченої ради Львівського медичного інституту, член Вченої ради Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, член Асоціації патофізіологів 
України, головний редактор двох науково-практичних наукових журналів Львівського 
медичного інституту «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології» і «Вісник вищої 
медичної освіти», член редакційних колегій низки вітчизняних наукових журналів, 
нагороджений 50 дипломами та почесними грамотами, нагрудними знаками, медалями, 
орденами, автор 680 наукових та навчально-методичних праць, з них 75 книг. Створив 
патофізіологічну наукову школу – підготував 2 докторів та 19 кандидатів медичних наук.  

Бажаємо Ювілярові міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.С. КАРОЛЬ, 
В.Г. ОРЕЛ 

 
ЯРОСЛАВА ІЛЛІВНА ВИГОВСЬКА –  

ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕМАТОЛОГ 
До 90-річчя від дня народження 

 
Ярослава Іллівна Виговська з родини 

Никифорук народилася 12 серпня 1930 р. в  
м. Снятин Станіславської (нині Івано-
Франківської) області. З дитинства мріяла бути 
лікарем. У 1947 р. поступила на лікувальний 
факультет Львівського державного медичного 
інституту. У  1953 р. з відзнакою закінчила ЛДМІ 
і почала працювати в Науково-дослідному 
інституті гематології та переливання крові 
науковим співробітником до 1962 р. 

У 1961 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Система свёртывания крови 
при тромбоцитопеническом синдроме». У 1962 р. 
отримала вчене звання старшого наукового 
співробітника. На цій посаді пропрацювала до 
1965 р. 

Проявила великі здібності до наукової та 
організаційної роботи і в 1965–2002 рр. була на посаді завідувача відділення гематології. 

У 1971 р. захистила докторську дисертацію на тему «Гемокоагуляционные аспекты 
внутрисосудистого гемолиза». У 1984 р. отримала вчене звання професора. Від 2002 р. працює 
головним науковим співробітником ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини 
НАМН України», за сумісництвом – професор кафедри гематології та трансфузіології ФПДО 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

У 2010 р. Я.І. Виговська удостоєна звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 
Основним напрямком наукової діяльності Я.І. Виговської є патологія гемостазу, 

епідеміологія та імунологія гемобластозів. У 1981–2001 рр. був проведений епідеміологічний 
моніторинг захворюваності на лейкемії та лімфоми на забруднених та незабруднених 
радіонуклідами теренах України. Безпосередньо після аварії на Чорнобильській АЕС двічі 
упродовж двох тижнів надавала допомогу населенню уражених радіонуклідами територій. Є 
основним розробником вітчизняних стандартів з діагностики та лікування гематологічних 
захворювань. Упродовж багатьох років була членом спеціалізованої Вченої ради ДУ «Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМИ України» з присвоєння наукового ступеня 
кандидата та доктора медичних наук. Є головою проблемної та експертної комісії інституту. 
Бере активну участь в роботі наукових форумів національного та міжнародного рівнів. 
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Виступала з  науковими доповідями на XII з’їзді Міжнародного товариства гематологів (Відень, 
1993), Інтернаціональному конгресі «Дія малих доз радіації» (Мюнстер, 1998), на XVI–XX 
з’їздах Польського товариства гематологів та трансфузіологів. 

За 42 роки роботи в гематологічному відділенні проводилися ґрунтовні дослідження, що 
лягли в основу дисертаційних робіт співробітників. Під керівництвом професора Я.І. 
Виговської захищено 21 кандидатську та 3 докторських дисертації. Готує спеціалістів для 
практичної охорони здоров’я. Брала активну участь в організації гематологічної служби 
Західного регіону України, а також в чотирьох областях Центру України. 

Я.І. Виговська – відомий вчений в Україні та за її межами. Вона автор 585 друкованих 
наукових робіт, 6 патентів, 12 монографій та посібників, серед яких: «Гематологические 
синдромы в клинической практике» (1981), «Редкие и атипичные синдромы и заболевания в 
клинике внутренних болезней» (1983), «Посібник з клінічної лабораторної діагностики» (1992), 
«Справочник по гематологии» (1997), «Геморагійні захворювання» (1999), «Довідник з 
гематології» (2000), «Гематологія та трансфузіологія» (2001), «Стандарти в гематології» (2002), 
«Клиническая гематология» (2006), «Діагностика розладів гемостазу та сучасна лікувальна 
тактика» (цикл лекцій, 2006), «Діагностика розладів гемостазу та сучасна лікувальна тактика» 
(2010), «Хірургічні методи у лікуванні імунних гемоцитопеній» (2013), 16 методичних 
рекомендацій, 11 інформаційних листів. 

З роси і води, Вельмишановна Ювілярко! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ц.К. БОРЖІЄВСЬКИЙ 
 

ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (ЮРІЙОВИЧ) ВОРОНИЙ 
До 125-річчя від дня народження 

 
Юрій Георгійович (Юрійович) 

Вороний народився в с. Журавка 
Пирятинського повіту Полтавської 
губернії (нині Варвинського району 
Чернігівської області) 21 серпня 1895 р. 
у родині відомого вченого українського 
походження, професора математики 
Варшавського університету Георгія 
(Юрія) Феодосійовича Вороного (1868–
1908), члена-кореспондента Петербур-
зької АН. 

Юрій Вороний почав вчитися в 
одній з Варшавських гімназій. У віці 40 
років (1908) від хвороби нирок помер 
батько і завершити навчання довелося у 
Прилуцькій гімназії. Можливо, смерть 
батька вплинула на вибір майбутньої 
професії. В 1913 р. Юрій поступив на 

медичний факультет Київського університету ім. Св. Володимира. 
1 серпня 1914 р. Росія вступила у Першу світову війну. Юрій Вороний, як студент-медик 

працював в одному з перев’язувальних загонів Південно-Західного обласного земського 
комітету допомоги хворим і пораненим воїнам на війні. 

Виховувався Ю.Г. Вороний у національно-патріотичному дусі. Його дружина – Віра 
Йосипівна Нечаєвська у 1917 р. була членом Української Центральної Ради від Жіночого 
союзу. 16 січня 1918 р. Ю. Вороний брав участь у бою під залізничною станцією Крути. Загін, 
що складався з курсантів військових навчальних закладів, студентів і гімназистів-
старшокласників намагався зупинити московський загін особливого призначення під 
командуванням полковника Муравйова. За радянських часів про цей факт Ю. Вороному не раз 
нагадували.  

У 1921 р. Ю.Г. Вороний отримав диплом лікаря, виданий Київською державною 
медичною академією, яка через час була перейменована у Київський медичний інститут. 
Враховуючи здібності молодого лікаря, він був залишений аспірантом кафедри хірургії для 
підготовки до професорського звання і з 1923 р. працював ординатором. Розпочав  
Ю. Вороний, свою роботу в клініці М.М. Волковича (1858–1928), а згодом перейшов у клініку 
Є.Г. Черняхівського (1873–1938). Саме в клініці Є.Г. Черняхівського відбулася перша операція 
з трансплантації нирки в експериментах на тваринах. 

23 травня 1913 р. на засіданні Фізико-медичного товариства при Університеті Св. 
Володимира Є.Г. Черняхівський доповів про результати трансплантації нирки на собаках із 
застосуванням розробленого ним судинного шва. У 1914 р. удосконалив судинний шов, в 
умовах експерименту пересадив тварині в пахову нирку, що функціонувала більше 2 діб. 
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У 1925 р. в «Українських медичних вістях» вийшла 
перша робота Ю. Вороного «До питання про вроджені 
лімфангіоми шиї». 

У 1926 р. Ю. Вороний був призначений асистентом 
науково-дослідницької кафедри факультетської хірургії 
Харківського медичного інституту, яку очолював видатний 
вчений, засновник української гемотрансфузіології професор 
В.М. Шамов (1882–1962). В клініці В.М. Шамова Ю.Г. 
Вороний виконав декілька наукових праць з трансплантації 
органів, про що доповів у 1929 р. на Пленумі хірургічної 
секції Харківського медичного товариства. У 1929 р. він 
встановив, що відторгнення пересадженої нирки має 
імунний механізм і описав комплемент-зв’язуючі антитіла, 
що з’являються після операції трансплантації. У 1930 р. на II 
Всесоюзному з’їзді фізіологів Ю. Вороний продемонстрував 
собаку з пересадженою ниркою на правій стороні шиї. У 
квітні 1931 р. під керівництвом В.М. Шамова у Харкові був 
створений Інститут гематології і переливання крові, опорні пункти якого були відкриті в різних 
містах, в т. ч. в Херсоні. Ю.Г. Вороний був переведений на роботу в Херсонський опорний 
пункт терміном на 1 рік. У 1931–1932 рр. на базі лікувальних установ створювалися виробничі 
медичні інститути, де молодші медичні працівники могли отримати вищу освіту. Такий 
інститут був створений у Херсоні, а директором призначили Ю.Г. Вороного, який також 
завідував кафедрою оперативної хірургії і топографічної анатомії. У Херсоні Ю.Г. Вороний 
пропрацював 5 років (1931-1936). Праця переривалася частими поїздками в Харків у 
Всеукраїнський інститут невідкладної хірургії і переливання крові. Саме в хірургічній клініці З 

квітня 1933 р. Ю. Г. Вороний провів першу в 
світі операцію з пересадки трупної нирки від 
людини до людини. Хворій з ураженими 
сулемою нирками була пересаджена нирка 60-
літнього реципієнта, який загинув від перелому 
основи черепа. Нирку під’єднали до судин стегна 
в виводом кукси сечовода на шкіру. Хвора 
прожила дві доби, а пересаджена нирка 
виконувала сечовипускання. 

В кінці 1935 р. Ю.Г. Вороному було 
присуджено ступінь кандидата медичних наук 
без захисту дисертації, а в листопаді 1936 р. він 
був призначений завідувачем кафедри хірургії 
Харківського стоматологічного інституту «на 
правах професора». З початком німецько-
радянської війни 1941 р. Наказом НКОЗ №120 
від 26.09.1941 р. Ю.Г. Вороний був звільнений з 
посади завідувача і переведений у 
розпорядження МВ МОЗ Харкова з 
обслуговування поранених із цивільного 
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населення. До 23 лютого 1942 р. самостійно доліковував поранених, аж поки не була спалена 
12-а лікарня. 23 лютого 1942 р. він з родиною переїхав в с. Нова Водолага Харківської області, 
де працював сільським хірургом до 13 лютого 1943 р. Під час рейду Червоної Армії працював 
хірургом в складі медсанбату 8-ї гвардійської дивізії генерала Суржакова. На другому поверсі 
влаштував госпіталь, де знаходилося 70 поранених. 26 лютого 1943 р. Ю.Г. Вороний був 
захоплений у полон і виконував у німецькому лазареті функцію санітара. 25 грудня 1943 р., 
коли лазарет знаходився у Житомирі, Ю.Г. Вороному з товаришем вдалося втекти в ліс. 1 січня 
1944 р. вони знайшли червоноармійців 273 полку в с. Янушевичі Житомирської області, з 
якими повернулися в Житомир. Вже з 25 січня 1944 р. він працював в різних лікувальних 
установах і продовжував пересаджувати нирки важким хворим.  

У травні 1950 р. Ю.Г. Вороний був переведений в Київський інститут експериментальної 
біології і патології ім. О.О. Богомольця, де курував відділенням експериментальної хірургії. У 
1952 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, 
присвячену проблемі патогенезу і терапії травматичного шоку. 

У 1953-1961 рр. Ю.Г. Вороний працював у Київському інституті гематології і 
переливання крові. Він був автором 48 наукових праць. 

Помер у 1961 р. на 60 році життя від серцевого нападу. 
У 1966 р. на Всесвітньому конгресі трансплантологів був визнаний пріоритет 

українського вченого Ю.Г. Вороного. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.І. КОВЦУН, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
РОМАН СТЕПАНОВИЧ МОЗОЛА 

До 90-річчя від дня народження 
 

Роман Степанович Мозола народився 25 серпня 
1930 року в с. Рудно Брюховицького району Львівської 
області в сім’ї робітника ЛПВРЗ Степана Григоровича 
Мозоли (1900 р.н.) та Анни Юріївни Мозоли (1906 р.н.). У 
1937 р. поступив у початкову школу у Львові, а з 1939 р. – 
навчався в СШ с. Рудно, яку закінчив у 1947 р. Оскільки в 
школі захоплювався фізичною культурою, то вирішив 
поступати у Львівський державний інститут фізичної 
культури. В тому ж році поступив на педіатричний 
факультет ЛДІФК. Під час навчання в інституті входив до 
складу збірної команди ЛДІФК з баскетболу.  

У 1951 р. закінчив ЛДІФК і був рекомендований 
дирекцією інституту на посаду викладача кафедри 
спортивних ігор.  В тому ж році дирекція ЛДІФК 
рекомендувала члена ЛКСМУ Р.С. Мозолу для навчання у 
Вечірньому університеті марксизму-ленінізму, який він 
закінчив у 1959 р. 

У 1951–1955 рр. Р.С. Мозола входив до складу 
збірної команди УРСР з баскетболу. Брав участь у Всесоюзних та Міжнародних змаганнях.  

В березні 1960 р. подав на конкурс на посаду старшого викладача кафедри спортивних 
ігор і в травні 1960 р. був обраний на цю посаду. В серпні 1964 р. Р.С. Мозола написав заяву з 
проханням звільнити його з посади старшого викладача в зв’язку з обранням по конкурсу на 
посаду старшого викладача кафедри фізичного  виховання  Львівського  державного  торгово-
економічного інституту. В червні 1965 р. подав документи в ЛДІФК на посаду старшого 
викладача кафедри спортивних ігор ЛДІФК. 

В 1970 р. розпочав дисертаційну роботу під керівництвом кандидата педагогічних наук, 
доцента, заслуженого тренера УРСР Володимира Станіславовича Келлера. За час роботи в 
ЛДІФК опублікував понад 20 науково-методичних праць, був нагороджений значком 
«Отличник физической культуры», виконував велику громадську роботу: був членом місцевого 
комітету,  членом Ради факультету заочного навчання, головою федерації баскетболу СДСТ 
«Буревісник». 

У 1975 р. Р.С. Мозола захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование средств 
и методов совершенствования нетрадиционных бросков в баскетболе» в Київському 
державному інституті фізичної культури. Наказом по ЛДІФК від 14 липня 1975 р. Р.С. Мозола 
був обраний на посаду в. о. доцента кафедри спортивних ігор. 

Рішенням ВАК МВССО СРСР від 17 грудня 1975 р. (прот. 66(42)) Р.С. Мозолі 
затверджений диплом кандидата педагогічних наук. 
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У 1975 р. В.С. Келлер і Р.С. Мозола опублікували «Методичні рекомендації для 
досконалення штрафних кидків у баскетболі» (Київ, 1975. – 41 с.). 

Рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР від 1 лютого 1978 р. (прот. № 5д (36)) Р.С. 
Мозолі присвоєно вчене звання доцента по кафедрі спортивних ігор.  

З 1980 р. Р.С. Мозола працював заступником декана педагогічного факультету ЛДІФК. 
За час роботи в ЛДІФК неодноразово підвищував свою кваліфікацію в Державному 
центральному ордена Леніна інституті фізичної культури. 

У 1982 р. вийшла з друку книга «Підготовка юних волейболістів» (Київ. – 191 с.) у 
співпраці з А.А. Демчишиним, Ю.М. Панишком. У 1985 р. вийшла книга «Рухливі ігри» у 
співавторстві з А.А. Демчишиним. 

У серпні 1985 р. Р.С. Мозола звільнився з посади заступника декана педагогічного 
факультету. У 1989 р. вийшла книга «Спортивные и подвижные игры в физическом воспитании 
детей и подростков» у співавторстві з А.А. Демчишиним і В.М. Мухіним. У тому ж 1989 р. 
вийшла книга «Баскетбол» у співавторстві з В.М. Мухіним, В.М. Корягіним, В.А. Боженаром. 

Доц. Р.С. Мозола був автором близько 100 наукових та науково-методичних праць. 
Рішенням Вченої ради ЛДІФК від 26 квітня 1994 р. Р.С. Мозола був обраний на посаду 
завідувача кафедри теорії і методики спортивних і рухливих ігор.  

Все життя з Романом Степановичем Мозолою пройшла Віолетта Вікторівна, з якою він 
одружився в 1957 р. У подружжя народився син Юрій (1959 р.н.) і донька Юлія (1970 р.н.). 

В липні 1997 р. стан здоров’я Романа Степановича Мозоли погіршився. Консультація 
фахівців військового госпіталю № 1120 була невтішною. Мною (Ю.М. Панишком) було 
запропоновано негайне стаціонарне лікування з детальним обстеженням в кардіологічному 
відділенні, але Роман Степанович від госпіталізації відмовився. 15 липня 1997 р.під час роботи 
на дачі від серцевого нападу настала смерть Романа Степановича Мозоли на 67 році життя. 

Залишилася світла пам’ять про нашого колегу. 
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О.В. ЛУКАВЕЦЬКИЙ, Ю.М. ПАНИШКО 

 
МАКАР ПЕТРОВИЧ ЧЕРЕНЬКО 

До 95-річчя від дня народження 
 

Макар Петрович Черенько народився 26 
серпня 1925 р. в Чернігівській області в селянській 
родині. Коли розпочалася німецько-радянська війна 
1941–1945 рр., Макар Черенько був мобілізований в 
армію і служив в артилерійських військах. Брав 
участь у важких боях з німецькими танками. За 
участь у війні був нагороджений орденами Слави III 
та ІІ ст., орденами ВОВ IІI і II ст. Був поранений 
осколком в грудну клітку. Лікувався в госпіталі 
Чернігова. З приводу абсцесу легені був 
прооперований торакальним хірургом, який 
врятував йому життя. Мабуть, ця обставина 
вирішила його подальшу долю. 

Після одужання в 1946 р. Макар Петрович 
поступає у Київський медичний інститут. В той час в 
КМІ працювали видатні хірурги: О.П. Кримов, І.М. 
Іщенко, М. І. Коломійченко, Б.М. Гординський, О.Г. 
Єлецький. В студентські роки М.П. Черенько 

визначає хірургічний напрямок майбутньої професії, багато оперує і до 1952 р. – отримання 
лікарського диплому він вже самодостатня фігура в хірургії. Його вчителем стає ендокринний 
хірург, який виконав близько 4 000 операцій на щитоподібній залозі, Олександр Кирилович 
Горчаков (1900–1960). Ці вісім років (1952–1960) сумісної праці з О.К. Горчаковим стають 
потужним фундаментом подальшого удосконалення в цій галузі. 

Хірург М.П. Черенько вчився постійно і всюди. Пройшов удосконалення в Москві, у 
видатного хірурга в галузі ендокринної хірургії професора Олега Володимировича Ніколаєва 
(1903–1980), київського хірурга Михайла Сидоровича Коломійченка (1892–1973), Олександра 
Олексійовича Шалімова (1918–2006). М.П. Черенько співпрацював з такими видатними 
хірургами як Дмитро Федорович Скрипниченко (1921–1994), Василь Дмитрович Братусь (1916–
2008).  

У 1968 р. М.П. Черенько захистив докторську дисертацію на тему  «Функциональное 
состояние и реактивность нервной и сердечно-сосудистой систем у больных диффузным 
токсическим зобом до операции и в отдаленные сроки после нее». Першим в СРСР М.П. 
Черенько застосував радіоактивний йод як захист при токсичному зобі. Вчений розпрацював 
спосіб профілактики післяопераційного гіпопаратиреозу шляхом прижиттєвого пофарбування 
прищитоподібних залоз толуїдиновим синім.  

У 1971 р. М.П. Черенько отримав вчене звання професора.  
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У 1971–1980 рр. М.П. Черенько працює професором кафедри, у 1980–1982 рр. – 
завідувачема кафедри загальної хірургії КМІ, у 1982–1984 рр. – завідувачем кафедри хірургії 
педіатричного факультету, від 1984 р. – завідувачем кафедри хірургії стоматологічного 
факультету. 

У 1977 р. з’являється монографія «Осложнения при операциях на щитовидной железе», у 
1978 р. – «Заболевания эндокринных желез», у 1984 р. –  «Заболевания и повреждения шеи». 

У 1988 р. вчений у складі групи фахівців став лауреатом Державної премії України в 
галузі науки і техніки. 

Вчений підготував 12 докторів і кандидатів наук, отримав почесне звання «Заслужений 
діяч науки та техніки України». Був автором понад 200 публікацій. У 1995 р. вийшла 
монографія у співавторстві «Брюшные грыжи». У 1999 р. виходить з друку підручник «Загальна 
хірургія з анестезіологією. Основи реаніматології та догляд за хворими». Друге видання цього 
підручника вийшло в 2004 р., але автор його не побачив, оскільки у 2002 р. відійшов у Вічність 
на 77 році життя. 

Залишилася світла пам’ять про захисника батьківщини, видатного хірурга. 
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Ю.М. ПАНИШКО, М.Г. ОРЕЛ 
 

ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ОМЕЛЬЧЕНКО 
До 100-річчя від дня народження 

 
На життєвій дорозі зустрічаються люди, знайомство з якими залишає потужні 

враження на все життя. Такою людиною був Володимир Михайлович Омельченко 

Володимир Михайлович Омельченко народився 28 
серпня 1920 р. в с. Водотій Брусиловського р-ну 
Житомирської обл. в сім’ї вчителя. Закінчив 7 класів і 
Робфак Харківського транспортного інституту. 
Починаючи з кінця 1939 р. – військова служба. В 1940–
1941 рр. – курсант 1 Московського авіаучилища. Під час 
Другої світової війни служив авіатехніком 5 гвардійського 
авіаполку. В кінці війни поранений і демобілізований. В 
1945–1946 рр. – тривале лікування. В 1946 р. Володимир 
Михайлович обирає дорогу медицини і поступає на 
лікувальний факультет Львівського державного 
медичного інституту, який закінчив в 1951 р. Під час 
навчання проявив здібності до анатомії і в 1952 р. 
зарахований в аспірантуру при кафедрі топографічної 
анатомії та оперативної хірургії (науковий керівник – 
проф. І.В. Студзінський).  

В 1954 р. закінчив аспірантуру і в 1955 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Хирургическая анатомия крупных сосудов и нервов нижнего отдела шеи». 3 1954 по 1959 рік 
працював асистентом кафедри. В червні 1959 р. отримав вчене звання доцента кафедри і 
працював доцентом до 1965 р. В 1965 р. захистив докторську дисертацію на тему «Анатомо-
экспериментальное изучение сосудов желудка, тонкой и толстой кишок в связи с 
пластическими операциями на пищеводе». В лютому 1967 р. затверджений у вченому званні 
доктора медичних наук і в цьому ж році затверджений на посаді професора кафедри. З 1966 по 
1982 рік кафедру топографічної анатомії очолював Володимир Михайлович Омельченко. За цей 
час він багато зробив для розширення матеріально-технічної бази кафедри. Були створені 
експериментальні відділення, операційна, рентгенкабінет, лабораторії. В 1965 р. В.М. 
Омельченко у співавторстві з В.М. Войленком, А.М. Меделяном опублікували «Атлас операций 
на брюшной стенке и органах брюшной полости». В зв’язку із закінченням повноважень 
проректора з наукової роботи Я.Л. Склярова в 1970 р. Володимир Михайлович Омельченко 
почав працювати проректором ЛДМІ з наукової роботи. Саме на цей час відмічається 
покращення наукової роботи ЛДМІ. 

В.М. Омельченко був автором близько 80 наукових і навчально-методичних робіт. 
Підготував 8 кандидатів наук. Від 1972 до 1982 року Володимир Михайлович очолював 
Львівське обласне товариство анатомів, гістологів, ембріологів. 
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Професор В. М. Омельченко і колектив кафедри оперативної 

хірургії з топографічною анатомією 1968 р. 
23 серпня 1982 р. Володимир Михайлович відійшов у Вічність, проживши на землі 

майже 62 роки. Коротке, але насичене життя, подароване людям. 
Світла пам’ять про Володимира Михайловича Омельченка залишиться в наших серцях. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ 
 

ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ БОДНАР 
До 85-річчя від дня народження 

 
Петро Миколайович Боднар народився 28 

серпня 1935 року в с. Гонтівка (Вінниччина). Після 
закінчення СШ у 1954 р. вступив до лікувального 
факультету Вінницького медичного інституту імені 
М.І. Пирогова. У 1957 р. МВССО СРСР був 
направлений в КНР для продовження навчання. 
Упродовж першого року вивчав китайську мову при 
Пекінському університеті, а згодом навчався в 
Пекінському медичному університеті. У 1961 р. П. М. 
Боднар закінчив ПМІ і повернувся на батьківщину з 
дипломом, знанням основ китайської народної 
медицини і китайської мови. 

У 1961–1965 рр. П.М. Боднар навчався в 
клінічній ординатурі та аспірантурі при кафедрі 
терапії № 1 Київського інституту удосконалення 
лікарів. У 1965 р. П.М. Боднар  захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна 
характеристика методів терапії бронхіальної астми», 
присвячену використанню голкорефлексотерапії та 
глюкокортикоїдній терапії при лікуванні 
бронхіальної астми. 

В подальшому П.М. Боднар захопився серйозно ендокринологією. Працював у клініці 
НДІ ендокринології та обміну речовин МОЗ УРСР (нині – ДУ «Інститут ендокринології та 
обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»). У 1965–1968 рр. наукові дослідження 
вченого були присвячені патогенезу та лікуванню діабетичних ангіопатій. Від 1968 р. П.М. 
Боднар працював у Чернівецькому медичному інституті на посаді доцента кафедри 
факультетської терапії з курсом ендокринології. На цій посаді вчений працював у 1968–1973 рр.  

Подальша наукова і педагогічна праця вченого тісно пов’язана з Київським медичним 
інститутом ім. О. О. Богомольця. В 1974 р. П.М. Боднар захистив докторську дисертацію за 
спеціальністю «ендокринологія» на тему «Роль порушень білкового обміну в патогенезі 
діабетичних ангіопатій». В Київському медичному університеті П. М. Боднар очолив курс 
ендокринології кафедри госпітальної терапії № 2 (1973), а з 1978 р. – загальноуніверситетський 
курс ендокринології. У 1992 р. вчений очолив кафедру факультетської терапії № 2 з курсом 
ендокринології, яка в 1994 р. була реорганізована в кафедру ендокринології. Окрім того, П. М. 
Боднар організував кафедру народної та нетрадиційної медицини. Брав участь в організації і 
став першим ректором медичного інституту Української асоціації народної медицини (1992), 
водночас викладав основи фізіології ендокринної системи в Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія». 

Під керівництвом П.М. Боднара його  кафедра (опорна серед вищих медичних 
навчальних закладів України) розробила кращі навчальні програми.  

За участю П.М. Боднара видано 14 підручників, 10 з них – за його ініціативою та редакцією. 
Перший україномовний підручник «Ендокринологія» (Київ: Здоров’я, 2002. – 512 с.), 
російськомовний – «Эндокринология» (Винница: Нова книга, 2007. – 344 с.). Четверте видання 
україномовного підручника «Ендокринологія» (Вінниця: Нова Книга, 2017. – 464 с.) написане 26 
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співавторами, які представляють 6 медвузів та 4 інститути НАМН України. Серед них 16 членів-
кореспондентів НАН, НАМН, НАПН України, 15 заслужених діячів науки і техніки, лікарів, 
працівників освіти, 13 лауреатів Державної та іменних премій. Проф. П. М. Боднар видав 26 
навчальних посібників, понад 50 матеріалів навчально-методичного спрямування . 

Основними напрямками наукової діяльності проф. П.М. Боднара було вивчення 
патогенезу цукрового діабету та його хронічних ускладнень, неалкогольної жирової хвороби 
печінки. Запропонував методи діагностики, ентеросорбції та лазеротерапії в комплексному 
лікуванні цукрового діабету. Проводив дослідження метаболічного синдрому, автоімунної 
поліендокринопатії, токсичного зоба, гіпотиреозу, автоімунного тиреоїдиту, фармакотерапії та 
мультипробіотиків при ендокринних захворюваннях.  

Вчений опублікував близько 500 наукових праць, в т. ч. 6 монографій, автор 13 
винаходів. 

Під керівництвом проф. П.М. Боднара підготовлено 20 кандидатських та 6 докторських 
дисертацій. Вчений підготував науковців для багатьох країн світу. 

П.М. Боднар був членом Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету і брав 
активну участь у роботі щорічних конгресів цієї організації: у Стокгольмі (1995), Брюсселі 
(1999), Єрусалимі (2000), Парижі (2003), Афінах (2005), Амстердамі (2007). П. М. Боднар брав 
участь в роботі Європейської тиреоїдної асоціації, представляючи Україну на конгресах у ФРН, 
Австрії, Польщі, Угорщині, Чехії, РФ. Вчений брав активну участь в організації та роботі всіх 
семи з’їздів ендокринологів України та численних наукових конференцій. Плідним було 
науково-педагогічне відрядження до КНР (1987–1988). Зустріч з Китаєм майже через 30 років 
підтвердила, що зміни у країни були вражаючими. Дружньою стала зустріч зі своїми 
однокурсниками, а нині професорами Пекінського медичного університету. Повторне 
відрядження до КНР у 1987–1988 рр. та в 1992 р. 

За наукові досягнення П.М. Боднар нагороджений премією НАН України ім. В.П. 
Комісаренка за серію наукових праць «Історія розвитку ендокринології в Україні» (2008) та 
підручник «Ендокринологія» (2007), премією АМН України в галузі клінічної медицини, 
почесними грамотами МОЗ України, знаком «Винахідник СРСР». У 2000 р. вчений отримав 
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».  

Проф. П.М. Боднар був членом експертної ради з клінічної медицини ВАК України, 
членом різних спеціалізованих вчених рад терапевтичного профілю НМУ імені О.О. 
Богомольця, членом редколегій провідних науково-медичних журналів: «Ендокринологія», 
«Проблеми ендокринної патології», «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія», 
«Внутрішня медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Акупунктура та 
електротерапія» (США).  

Вчений став академіком АН ВШ України (1994), отримав медалі Ярослава Мудрого АН 
ВШ, відзнаки «Відмінник охорони здоров’я», почесні грамоти державних та громадських 
організацій. 

Помер вчений 29 листопада 2017 р. на 83 році життя. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка серпня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 

 
3 серпня 115 років від дня народження Григорія Вікторовича Гершуні, російського 

фізіолога. Народився у Мінську. У 1927 р. закінчив 1-й Ленінградський медичний інститут. 
Працював на кафедрі фізіології до 1931 р. В 1931–1936 рр. працював у Військово-медичній 
академії під керівництвом Л.А. Орбелі (1882–1958). Від 1936 р. працював в Інституті фізіології 
АН СРСР (від 1951 р. – завідувач лабораторії слуху). У 1964 р. обраний членом-
кореспондентом АН СРСР. Основні роботи присвячені адаптуючому впливу симпатичної 
нервової системи на нервово-м’язову функцію (1927–1932), фізіології слуху (від 1932). Відкрив 
метод кількісної оцінки діяльності органів слуху (об’єктивна аудіометрія). Висунув уявлення 
про обробку слухової інформації в нервовій системі. Запропонував методи діагностики уражень 
слухових центрів. У 1949 р. нагороджений премією імені 1.П.Павлова АН СРСР. Помер 8 
жовтня 1992 р. на 88 році життя. 

5 серпня 210 років від дня народження Франца Лаутнера, австрійського медика. У  
1835 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. У 1841–1873 рр. працював 
професором ботаніки, хімії та ветеринарії Львівського університету, був завідувачем кафедри 
ветеринарії на медико-хірургічних студіях Львівського університету. Професор Франц Лаутнер 
читав лекції німецькою мовою з фармакології, внутрішніх хвороб, але переважно з епізоотій та 
лекції про ветеринарну поліцію. Так продовжувалося до революції 1848 р. У 1848/49 
навчальному році занять у Львівському університеті не було, оскільки восени 1848 року під час 
революції поляків проти панування Австрії у Галичині будинок університету згорів від 
бомбардування Львова австрійською артилерією. Тоді особливо потерпіла велика бібліотека 
університету, назавжди втрачено у вогні багато цінних рукописів. У січні 1849 р. австрійський 
уряд провів реформу ветеринарного навчання в імперії, яка знаменувала собою припинення 
підготовки ветеринарних спеціалістів у Львівському університеті. Професор Франц Лаутнер ще 
довго викладав серед інших два предмети, які для хірургів були ніби загальноосвітніми: вчення 
про епізоотії та науку про ветеринарну поліцію. До 1861 р. його основними предметами стали: 
загальна і медична фізика, медична хімія та медична ботаніка. Подальша доля невідома. 

5 серпня 110 років від дня народження Девіда Езри Гріна, американського біохіміка. 
Народився в Нью-Йорку. Закінчив Нью-Йоркський (1930) і Кембриджський (1934) 
університети. У 1934–1940 рр. працював у Кембриджському; у 1940–1941 рр. – у 
Гарвардському; в 1941–1948 рр. – в Колумбійському університетах. Від 1947 р. — професор. У 
1948 р. заснував і очолив Інститут із дослідження ферментів у Вісконському університеті. 
Основні наукові роботи присвячені вивченню будови і функцій мембранних систем і 
мітохондрій, механізму окиснювального фосфорилювання. Розшифрував молекулярні 
механізми, що лежать в основі функцій мітохондрій, які забезпечують клітину енергією. Був 
членом Американської академії мистецтв і наук (від 1960), низки закордонних АН і наукових 
товариств. Був удостоєний низки наукових нагород. 

8 серпня 105 років від дня народження Хосе Мануеля Родрігеса Дельгадо, іспанського 
нейрофізіолога. Народився в Рондо. У 1940 р. отримав медичну освіту в Мадридському 
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університеті. До 1946 р. викладав фізіологію в медичній школі в Мадриді. В 1950–1970 рр. 
працював в Йєльському університеті в США (від 1955 р. — професор фізіології і психіатрії). 
Від 1970 р. науковий керівник Національного центру ім. С. Рамон-і-Кахаля в Мадриді, водночас 
— завідувач віділенням фізіологічних наук в Медичній школі Автотономного університету. 
Очолював Міжнародну науково-дослідну групу нейробіологів у Мадриді. Основні наукові 
роботи присвячені вивченню діяльності головного мозку в нормі і при патології. Запропонував 
метод вживлених електродів і електричну радіостимуляцію. Виявив у головному мозку центри, 
пов’язані з емоціями, відчуттями. Використав електро- і радіостимуляцію головного мозку для 
впливу на поведінку тварин і людей, хворих на епілепсію, шизофренію та інші психічні 
захворювання. Був членом Нью-Йоркської АН, низки наукових товариств. Був удостоєний 
наукових нагород. Помер 15 вересня 2011 р. на 96 році життя. 

17 серпня 265 років від дня народження Августина Крігля, австрійського хірурга. У 
1784 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. Працював головним лікарем 
госпіталю Св. Лазаря у Львові, що був клінічною базою медичного факультету; у 1784–1787 рр. 
був професором хірургії Львівського університету. У 1783 р. захистив дисертацію на тему: « De 
Placenta praevia». Викладав основи хірургії біля ліжка хворого з одночасним обговоренням 
питань патогенезу і можливостей лікування. Помер у Львові у 1787 р. на 32 році життя. 

22 серпня 130 років від дня народження Генріка Гіляровича, польського хірурга. 
Народився у Варшаві. У 1914 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. У 
1915–1919 рр. – хірург діючих армій; у 1920–1921 рр. – асистент клініки акушерства та 
гінекології Львівського університету; у 1921–1926 рр. – асистент кафедри хірургії Львівського 
університету; у 1926–1939 рр. – доцент цієї ж кафедри; у 1939–1941 рр. – професор кафедри 
хірургії Львівського медичного інституту. Наукові дослідження присвячені проблемам хірургії 
травного тракту, питанням експериментальної хірургії та біохімії травної системи. 
Запропонував оригінальну техніку симпатектомії черевної порожнини з приводу артеріальної 
гіпертензії. Автор близько 100 наукових праць польською, французькою та німецькою мовами. 
4 липня 1941 р. трагічно загинув: розстріляний німецькими окупантами на 51 році життя. 

23 серпня 165 років від дня народження Сергія Михайловича Лук’янова, російського 
патолога. У 1879 р. закінчив Медико-хірургічну академію в Санкт-Петербурзі. У 1883 р. 
захистив докторську дисертацію, присвячену наявності колатеральних зв’язків у судинах серця. 
Від 1886 р. – професор загальної патології Варшавського університету. У 1894–1902 рр. – 
директор Інституту експериментальної медицини в Санкт-Петербурзі. В 1918–1930 рр. 
працював професором кафедри загальної патології Петроградського / Ленінградського 
інституту удосконалення лікарів. Вивчав зміни клітин при патологічних процесах. Визначав 
порушення структури і функцій клітин та її складових при різних видах неповного голодування. 
Встановив, що деякі частини клітини мають автономію щодо живлення, розмноження і руху.  
С. Лук’янов синтезував різні напрями в історії патології: солідарний, гуморальний, 
целюлярний, розглядаючи ці явища з єдиних біологічних позицій. Помер 2 вересня 1935 р. на 
81 році життя. 

24 серпня 210 років від дня народження Рудольфа Кнера, австрійського лікаря, зоолога, 
мінералога. Народився у Лінці. У 1835 р. закінчив медичний факультет Віденського 
університету і отримав звання доктора медицини і доктора хірургії. У 1826–1841 рр. практикант 
у зоологічному відділі Імператорського природничого кабінету зі спеціалізацією в іхтіології. В 
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1841–1848 рр. –професор природничої історії та сільськогосподарських наук у Львівському 
університеті; у 1849 р. –асистент кафедри мінералогії; у 1849–1868 рр. – професор кафедри 
зоології Віденського університету. Наукові дослідження присвячені проблемам палеонтології, 
геології, мінералогії, зоології, іхтіології, природі лісів. Збирав палеонтологічні скам’янілості в 
Східній Галичині, Далмації (1849), Верхній Австрії (1864), Німеччині та Скандинавії (1863, 
1867). У 1858 р. австрійський уряд викупив у Р. Кнера колекцію із 1390 тваринних кам’яних 
решток, що склала основу новоствореного Зоологічного музею. Був автором близько 100 
наукових праць, в т.ч. підручника із зоології. Був обраний членом-кореспондентом Баварської 
АН (1860), Doctor Honoris Causa Віденського університету (1868), членом Академії 
природодослідників Галлє, почесним членом природничого товариства Модена (1869), віце-
президентом Імператорського ботанічного товариства у Відні. Помер 27 жовтня 1869 р. на 60 
році життя. 

25 серпня 140 років від дня народження Сергія Миколайовича Давиденкова, 
російського невропатолога. Народився в Ризі. У 1904 р. закінчив медичний факультет 
Московського університету. У 1904–1911 рр. працював у психіатричних лікарнях 
Московського і Харківського губернських земств. У 1911 р. захистив дисертацію на тему «К 
учению об острой атаксии Leyden-Westphal’e». В 1912 p. був обраний професором кафедри 
нервових і душевних хвороб Харківського жіночого медичного інституту. У 1920–1925 рр. 
завідував кафедрою нервових хвороб Бакінського університету. В 1925–1931 рр. працював 
завідувачем неврологічного відділення професійних хвороб в медико-біологічному інституті 
ім. В.А. Обуха. В 1932–1961 рр. — керував кафедрою нервових хвороб в Ленінградському 
інституті удосконалення лікарів. Основні наукові роботи присвячені патології нервової 
системи і медичній генетиці. Вивчав травми нервової системи, рухові розлади, 
нейроінфекції, прогресуючі м’язові атрофії. Працював над вивченням проблеми спадкових 
хвороб нервової системи. Під його керівництвом виконані роботи по вивченню особливої 
форми двохвильового кліщового енцефаліту («козячий» енцефаліт), із впровадженням в 
клініку нервових хвороб холінолітичних та гангліоблокуючих речовин. Розпрацьовані 
питання патофізіології м’язового тонусу при порушеннях мозкового кровообігу. Був 
автором понад 240 наукових праць. Вченому було присвоєно звання «Заслужений діяч 
науки РРФСР», він був обраний дійсним членом АМН СРСР (1945). Деякі з учнів С.М. 
Давиденкова очолили кафедри нервових хвороб в медичних інститутах. Помер 2 липня  
1961 р., проживши майже 81 рік. 

29 серпня 115 років від дня народження Андрія Миколайовича Бєлозерського, 
російського біохіміка. У 1927 р. закінчив Середньоазіатський університет в Ташкенті. Від  
1930 р. працював на кафедрі біохімії рослин Московського університету, від 1946 р. – 
професор; і одночасно від 1946 р. в Інституті біохімії АН СРСР. В 1958 р. обраний членом-
кореспондентом АН СРСР. У 1960 р. обраний завідувачем кафедри біохімії рослин; у 1962 р. – 
академіком АН СРСР. У 1965 р. організував у МДУ кафедру вірусології і міжфакультетську 
лабораторію біоорганічної хімії. Основні праці із біохімії білків, головним чином, нуклеїнових 
кислот. Встановив розповсюдження ДНК і РНК у вищих і нижчих рослин; встановив 
закономірності змін нуклеїнових кислот в онтогенезі рослин: показав видову специфічність 
ДНК у бактерій. Ще у 1957 р. разом з А.С. Спіриним передбачив необхідність існування 
інформаційної РНК; вперше знайшов в ядерних нуклеопротеїдах білки нелужного характеру 
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(1936). Вивчав гістони вищих рослин. Один із засновників радянської молекулярної біології. У 
1969 р. йому присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Помер 31 грудня 1972 р. на 68 році 
життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Р.Т. ДОВБУШ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ГЕОРГ (ДЬЙОРДЬ) ДЕ ХЕВЕШІ 
До 135-річчя від дня народження 

 
Георг де Хевеші народився 1 серпня 

1885 р. у Будапешті (Австро-Угорщина) в 
багатодітній сім’ї голови суду, керівника 
гірничодобувної компанії Луїса де Хевеші та 
Євгенії (Шлосбергер) де Хевеші. В 1903 р. Г. 
де Хевеші закінчив школу піаристського чину 
в Будапешті, де він захопився математикою і 
фізикою. Упродовж року він відвідував 
Будапештський університет. Згодом вирішив 
стати інженером-хіміком, перевівся у 
Берлінський технологічний університет. Через 
деякий час захворів пневмонією і перейшов 
навчатися у Фрайбурзький університет, де 
фізична хімія стає його основним предметом. У 
1908 р. Георг де Хевеші захистив дисертацію і 
отримав докторський ступінь. 

Упродовж двох років працював у 
Цюріху, в Федеральному технологічному 
інституті під керівництвом Ріхарда Лоренца, 
визнаного фахівця в хімії розплавлених солей. 

В Цюріху відвідав лекції А. Ейнштейна (1879–1955) і навіть побував в його лабораторії. 
У 1910 р. Георг де Хевеші 3 місяці провів у Карлсруе в Німеччині, де працював з 

Фріцем Габером (1968–1934), а згодом отримав солідну стипендію для науково-
дослідницької діяльності в лабораторії Ернеста Резерфорда (1871–1937) в 
Манчестерському університеті в Англії. Там він познайомився з Нільсом Бором (1885–
1962) і подружився з ним на все життя. 

За пропозицією Е. Резерфорда Г. де Хевеші почав досліджувати хімічні 
властивості актинію, недавно відкритого радіоактивного хімічного елемента. Хоча 
знання про радіоактивні  елементи були невеликими, тим не менш було відомо, що їх 
атоми мають нестабільні ядра, які розпадаються. Також було відомо, що вони мають 
різні та характерні для кожного елемента середні швидкості розпаду. Швидкості 
визначалися у величинах періоду напіврозпаду – часу, за який половина радіоактивних 
ядер, що первісно були у зразку, підлягає розпаду.  Після закінчення дослідження 
актинію Е. Резерфорд попросив Г. де Хевеші  виділити радіоактивний радій-Д, один із 
продуктів розпаду радію з великої кількості свинцю, отриманого лабораторією від 
австрійського уряду. Це було важким завданням, оскільки у великій кількості свинцю 
містилася мала частка радію-Д. Г. де Хевеші  вирішив, що наявність радію-Д у свинці 
може бути використана як маркер або мітка. Поведінка свинцю в хімічних реакціях 
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може бути прослідкована за допомогою вимірювання радіоактивного випромінювання 
його мітки.  

Під час відвідин Віденського інституту дослідження радію Г. де Хевеші 
довідався, що Фрідріх Адольф Панет, асистент цього інституту, також пробував 
виділити радій-Д зі свинцю. Вчені познайомилися і вирішили працювати разом. У  
1913 р. Г. Хевеші відправився у Відень і разом з Ф.А. Панетом довів цінність мічення 
радієм-Д свинцю, що дозволило їм вимірювати надзвичайно малі кількості цього 
елемента. Мічення дозволило визначити низькі значення розчинності свинцю та його 
сполук у воді та інших розчинниках. 

В 1913 р. дослідження Ф. Содді, Ф.У. Астона і Дж. Дж. Томсона показали 
існування ізотопів – атомів одного і того ж елемента, що мають різну атомну масу. 
Спільна праця Г. Хевеші і Ф.А. Панета з визначення електричних властивостей радію-Д 
показала, що він є ідентичним зі свинцем за цим параметром. Різниця в атомній масі між 
різними ізотопами одного й того ж елемента була пояснена в 1932 р., коли Джеймс 
Чедвік (1891–1974) відкрив нейтрон.  

Після повернення в 1913 р. в Манчестер Г. де Хевеші отримав запрошення 
працювати в Оксфордський університет, але початок Першої світової війни в 1914 р. 
змусив його повернутися у Відень. 

У 1916 р. вчений був мобілізований до армії. В кінці війни він отримав звання 
професора фізичної хімії, а згодом – посаду в. о. директора 2-го фізичного інституту 
Будапештського університету. З початком революції в Угорщині Г. де Хевеші  покинув 
країну і виїхав у Копенгаген до Н. Бора, де отримав пропозицію тривалої роботи. У  
1920 р. Г. де Хевеші остаточно переїхав в інститут до Н. Бора. Співпрацюючи з 
данським вченим Дірком Костером Г. де Хевеші відкрив новий елемент, який отримав 
назву гафній (від латинської назви Копенгагена Hafnia).  

В 1926 р. Г. де Хевеші отримав посаду 
професора фізичної хімії у Фрайбурзькому 
університеті. У Фрайбурзі він проводив 
рентгеноструктурний аналіз мінералів, 
спостерігаючи світіння після їх бомбардування 
пучками рентгенівських променів. Коли в  
1933 р. у Німеччині до влади прийшов А. Гітлер, 
вчений подав у відставку і в 1934 р. повернувся 
в Копенгаген, в Інститут теоретичної фізики, де 
отримав лабораторію і можливість працювати. 

Ще у Фрайбурзі Г. де Хевеші викорис-
товував важку воду в якості мічених молекул. У 
важкій воді звичайний водень замінений його 
важким ізотопом дейтерієм, відкритим 
Гарольдом Клейтоном Юрі (1893–1981).  
Г. Хевеші і Г.К. Юрі знали один одного з 
інституту Н. Бора з 1923 р. Г. де Хевеші отримав 
від Г.К. Юрі декілька літрів води, що містила  
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0.6 % важкої води. Вчений вимірював обмін молекул води між золотою рибкою і 
оточуючим середовищем в акваріумі, а також вміст води в людському тілі та тривалість 
перебування води в організмі. 

Плани досліджень вченого сильно змінилися під впливом відкриття Ф. Жоліо-
Кюрі (1900–1958) та І. Жоліо-Кюрі (1897–1956) штучної радіоактивності в 1934 р. 

Коли стало можливим створювати радіоактивні ізотопи штучним шляхом, вибір 
ізотопів розширився. Обравши радіоактивний ізотоп фосфору, Г. де Хевеші виміряв 
швидкість накопичення і розподілу фосфору в кістках. Наступні дослідження вченого 
стосувалися проникності калію в червоні кров’яні тільця і т. п. Застосування Хевеші 
радіоактивних ізотопів в біохімії та фізіології дозволило зрозуміти динаміку хімічних і 
фізичних процесів у живих системах.  

Коли Німеччина окупувала Данію в 1940 р., багато вчених втратили роботу або 
були заарештовані. Г. де Хевеші працював до 1943 р. Згодом вчений покинув Данію і 
переїхав до Швеції.  

В 1943 р. Нобелівська премія не присуджувалася, а в 1944 р. Г. де Хевеші 
отримав Нобелівську премію з хімії «за праці з використання ізотопів в якості 
мічених атомів при вивченні хімічних процесів». В кінці війни Г. де Хевеші побажав 
залишитися в Швеції і в 1945 р. отримав шведське громадянство та працював в 
Стокгольмському університетському коледжі до 1961 р.  

У 1924 р. вчений одружився з Піа Рііс. У них був один син і три доньки, одна з 
яких вийшла заміж за онука шведського Нобелівського лауреата Сванте Арреніуса 
(1859–1927).  

Крім Нобелівської премії Г. де Хевеші був нагороджений премією Станіслао 
Канніццаро Італійської Національної АН (1929), медаллю Коплі Лондонського 
королівського товариства (1949), медаллю Фарадея Британського хімічного товариства 
(1950), медаллю Нільса Бора Данського інженерного товариства (1961). Йому були 
присуджені почесні наукові ступені 14 університетів, в т. ч. Кембриджу, Упсали, 
Фрайбургу, Гента, Будапешта. Вчений був членом багатьох наукових товариств. 

Помер вчений 5 липня 1966 р. на 81 році життя.  
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ЕРВІН ЧАРГАФФ – ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИЙ БІОХІМІК 

До 115-річчя від дня народження 
 
Ервін Чаргафф (Erwin Chargaff) народився 

11 серпня 1905 р. у Чернівцях (Австро-Угорщина) 
у заможній єврейській родині:  власника 
банківської контори Германа Чаргаффа і Рози 
Зільберштейн. У своїх спогадах Ервін згадував 
Чернівці, як «місто зелені, де наука витає у 
повітрі». «Ніколи в житті я не зустрічав такої 
яскравої зелені, як в місті свого дитинства – 
Чернівцях». Внаслідок економічної кризи 
напередодні Першої світової війни контора батька 
зазнала банкрутства. У 1914 р. родина переїхала 
до Відня, де батько несподівано помирає. В цей 
час починається війна, повернутися в Чернівці 
стає неможливим. У 1923 р. Ервін закінчив 
гімназію і продовжив навчання на хімічному 
відділенні Віденського технічного університету. У 
1928 р. Е. Чаргафф захистив докторську 
дисертацію. Отримав стипендію і виїхав до США, 
де упродовж двох років в лабораторії обмінної 
хімії Єльського університету вивчав ліпіди 
туберкульозних бактерій. Восени 1929 р. Ервін 

одружився з Вірою Бройдо.  
З 1930 р. Е. Чаргафф почав працювати асистентом на факультеті вірусології 

Берлінського університету. У 1933 р., коли до влади у Німеччині прийшли нацисти, Е. Чаргафф 
прийняв запрошення Пастерівського університету у Парижі, де проводив дослідження до  
1934 р. У 1935 р. вчений остаточно переїхав у США і влаштувався на роботу в Колумбійському 
університеті в Нью-Йорку. 

Наприкінці 1930-х Ервін намагався вивезти свою матір з Відня, але спроба виявилася 
невдалою. Вона під час Другої світової війни була депортована в концтабір, де загинула.  

З 1935 р. вчений працював на кафедрі біохімії та вивчав роль фосфоліпідів  у згортанні 
крові. Вчений встановив, що деякі фосфоліпіди пришвидшують згортання крові. Для вивчення 
ліпопротеїдів у різних субклітинних фракціях  Е. Чаргафф застосував методику ультрацентри-
фугування. У 1940 р. вчений виділив високомолекулярні частинки, які містили фосфоліпіди та 
РНК, що викликало в нього зацікавленість нуклеїновими кислотами. У 1945 р. методи 
кількісного аналізу нуклеїнових кислот ще не були розроблені.  Але в 1944 р. для розділення 
сумішей амінокислот було запропоновано використовувати паперову хроматографію – метод, 
який лабораторія Е. Чаргаффа пристосувала для розділення малих кількостей нуклеотидів.  

Починаючи з 1946 р. з’явились перші високоточні кварцові спектрофотометри. Згодом 
були визначені спектри поглинання пуринів і піримідинів в ультрафіолетовій зоні спектра. На 
початку 1947 р. Е. Чаргаффу вдалося розробити методику кількісного визначення пуринів і 
піримідинів. Упродовж декількох років вдалося встановити вміст пуринів і піримідинів у ДНК 
багатьох об’єктів і довести, що ДНК містить залишки лише одного з цукрів – дезоксирибози. У 
1950 р. Е. Чаргафф встановив, що загальна кількість залишків аденіну в ДНК дорівнює 
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кількості залишків тиміну, а кількість гуаніну – кількості 
цитозину. Це відкриття увійшло в біологію під назвою «правила 
Чаргаффа». Вчений також встановив, що ДНК володіє видовою 
специфічністю, але не відрізняється за складом у різних тканинах 
одного організму.  

Піонерські праці Е. Чаргаффа в біохімії принесли йому 
всесвітнє визнання. У 1949 р. Е. Чаргафф отримав золоту медаль 
імені Л. Пастера Французького біохімічного товариства. 

У 1958 р. Е. Чаргафф став професором . 
У 1958 р. отримав медаль імені К. Нейбера 

Американського товариства хіміків і фармацевтів. Вчений був 
обраний членом Американської академії мистецтв і наук в 1961 р.,  
Паризької АН в 1963 р., Нідерландської королівської АН в  
1964 р., НАН США в 1965 р. та Академії природодослідників 
«Леопольдіна».  

В 1970 р. Е. Чаргафф отримав посаду завідувача кафедри біохімії, а в 1974 р. – посаду 
професора біохімії в лабораторії клітини. 

Ервін Чаргафф не отримав Нобелівської премії, що на думку деяких науковців є  
історичною несправедливістю. Цю премію отримали Джеймс Вотсон, Френсіс Крик та Моріс 
Вілкінс, які в 1953 р. запропонували свою модель дволанцюгової ДНК, при розробці якої вони 
спиралися на «правила Чаргаффа».  

 У 1970-х роках Е. Чаргафф відвідував Центральну Європу, 
зокрема Відень і почав писати німецькою мовою. У 1978 р. він 
опублікував книгу автобіографічних нарисів «Гераклітів вогонь» 
(«Heraclitean Fire»).  

Е. Чаргафф був керівником біохімічного інституту 
Колумбійського університету (1979–1985). Його науково-
публіцистичні здобутки високо оцінили провідні інститути і 
видатні вчені світу. Е. Чаргаффа було обрано почесним ректором 
Базельського, Боннського та Колумбійського університетів. 

У 1995 р. померла його дружина. Зі смертю багатьох друзів 
вчений став весь час проводив серед книг своєї бібліотеки.  

Помер вчений 20 червня 2002 р. у Нью-Йорку на 97 році 
життя. 

На будинку, в якому проживав Е. Чаргафф у Чернівцях, 
встановлено меморіальну дошку. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
АВІЦЕННА – ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИЙ ЛІКАР 

До 1040-річчя від дня народження 
 

Абу Алі аль Хусейн ібн Абдаллах ібн аль 
Хасан ібн Алі ібн Сіна (Авіценна) народився в  
с. Афшана (поблизу Бухари) 16 серпня 980 р. Коли 
йому було 5 років сім’я переїхала в Бухару. Під 
керівництвом досвідчених вчителів він вивчав 
богослов’я, філософію, математику і медицину. 
Геніальність Ібн Сіни проявилася з дитинства: він 
надзвичайно швидко вчився, його вчителі збагнули, 
що вони мають справу з дуже обдарованою дитиною. 
У віці 15 років Ібн Сіна почав вивчати класичні праці 
лікарів Індії, Єгипту, Греції, Риму та інших держав 
Древнього Світу. Він не обмежувався лише 
теоретичною медициною, а багато займався 
практикою. Коли йому було лише 16 років його 
запросив для лікування правитель Бухари Емір Нух 
ібн Мансур. Ібн Сіна вилікував Еміра і в нагороду 
отримав дозвіл користуватися його бібліотекою. У 17 
років Ібн Сіна познайомився з Абу Райханом аль 
Біруні, якому в той час було вже 25 років. В цій 
першій полеміці Ібн Сіна виступив не лише як 

знавець Арістотельської фізики, але як її захисник.  
У 999 р. Бухара була завойована караханідами. Ібн Сіна не покидав міста, оскільки було 

багато поранених і хворих, яким необхідна була медична допомога. Було багато померлих, що 
давало можливість препарувати трупи і досконало вивчати анатомію людини. Після смерті 
батька роки навчання змінилися роками мандрів. В період 1002–1005 рр. Ібн Сіна переїхав в 
Гургандж – столицю Хорезма, яка переживала в цей час період розквіту. Наукове життя 
концентрувалося навколо «академії Мамуна» (по імені хорезмшаха Алі ібн Мамуна). Серед 
людей, що входили до цієї «академії» були відомі вчені того часу: Абу-Райхан аль Біруні, Абу-
Сахаль аль-Масіхі, Абу-ль-Хайр аль-Хамар і Абу-Наср аль-Аррак. Життя вчених було 
матеріально забезпечене. Він почав працювати над «Каноном лікарської науки» і «Книгою 
зцілення», які принесли йому всесвітню славу. Правитель м. Газні султан-Махмуд Газневі (998–
1030), володар великої держави, направив до Алі ібн-Мамуна посла з вимогою надіслати йому 
прославлених вчених. Алі ібн-Мамун викликав вчених на зустріч і пояснив, що він не може 
відмовити султанові і що вчені самі повинні вирішити цю проблему. Троє вчених погодитися на 
«запрошення», а Ібн Сіна і аль-Масіхі відмовилися і змушені були покинути Хорезм. 
Розлючений відмовою Ібн Сіни «прийняти запрошення» султан розмножив портрет Ібн Сіни в 
«сорока екземплярах», оголосив його «в розшук» з наказом знайти і доставити в Газні. Про цей 
період життя Ібн Сіна згадував так: «Потім необхідність заставила мене перебратися в Наса, 
звідти – в Бавард, звідти – в Тус, звідти – в Саманкан, звідти – в прикордонну фортецю 
Хорасана Джаджарм. а звідти – в Джурджан... Тут до мене приєднався Абу-Убайд аль-
Джузджані» (послідовний і вірний учень Ібн Сіни). 
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В джурджанський період творчості (1012–1013) Ібн Сіна продовжував працювати над 
«Каноном лікарської науки». Оскільки переслідування султана Махмуда не припинялися, Ібн 
Сіна покинув у 1014 р. місто і помандрував до Рея, яке при правителі Фахр-ад-Дауле стало 
науковим центром з великою бібліотекою. До приїзду Ібн Сіни владу в Еміраті тримала вдова 
Фахр-ад-Дауля. При дворі правительки Ібн Сіна працював лікарем. Оскільки переслідування 
султана Махмуда продовжувалися, Ібн Сіна покинув Рей і направився в Казвін, потім – в 
Хамадан, де він прожив з 1015 по 1024 р. Саме в цьому місті Ібн Сіні прийшлося наукову 
роботу поєднувати з державною. Успішне лікування правителя Хамадану Шамс-ад-Дауле дало 
вченому посаду візіра. Це не задовільняло військових і вони вимагали відставки Ібн Сіни. Емір 
відхилив вимогу військових стратити Ібн Сіну, але звільнив його із займаної посади. «Сорок 
днів» ховався Ібн Сіна у знайомих, аж поки емір знову не захворів, покликав свого лікаря і 
призначив його міністром. Під час чергового походу помер Шамс-ад-Дауле і влада в еміраті 
перейшла до його сина, який запропонував Ібн Сіні посаду візіра. Але Ібн Сіна відмовився від 
посади і запропонував свої послуги еміру Ісфахана Аля-ад-Дауле. Таємну переписку вченого з 
еміром Ісфахану було розкрито. Ібн Сіну заточили у фортецю. 

Через деякий час Хамадан був захоплений військовими Аля-ад-Дауле і емір потрапив у 
в’язницю, в якій сидів Ібн Сіна. Після відходу військ Аля-ад-Дауле із Хамадана, емір разом з 
Ібн Сіною покинули фортецю і знову запропонував Ібн Сіні державну посаду. Але при першій 
нагоді Ібн Сіна покинув місто і відправився в Ісфахан, де його радісно зустрів Аля-ад-Дауле 

Існує інша версія: Аля-ад-Дауле звільнив Ібн Сіну з в’язниці і повернувся в Ісфахан, де 
запропонував йому місце візиря. Але продовжити свою наукову діяльність спокійно вже не міг, 
оскільки повинен був супроводжувати Аля-ад-Дауля в його безкінечних військових походах. Це 
підірвало здоров’я Ібн Сіни і він помер в Хамадані у 1037 р. у віці 57 років. 

На могилі Ібн Сіни побудували Мавзолей, а в 
1954 р. був встановлений Монументальний 
Мавзолей. Під час побудови нового мавзолею була 
відкрита труна і академіку Іранської АН Саїду 
Нефесі вдалося сфотографувати в різних ракурсах 
череп Ібн Сіни. Радянський анатом В.М. 
Терновський (1888–1976) описав морфологічні 
особливості будови черепа Ібн Сіни, а відомий 
радянський вчений, антрополог-скульптор, завідувач 
лабораторії пластичної реконструкції Інституту 
етнографії АН СРСР М.М. Герасимов (1907–1970) 
зробив графічну реконструкцію портрета Ібн Сіни. 

Рукописний переклад «Канону» на латинську 
мову датується XII ст. Перше друковане видання 
«Канону» вийшло у 1473 р. в Мілані. «Канон» 
перевидавався близько 40 разів і у всіх університетах 
Європи до другої половини XVII ст. включно був 
основним керівництвом поряд з працею К. Галена, по 
якому викладалася медицина. 

Нове радянське видання «Канону лікарської 
науки» вийшло у 1954–1960 рр.                                  

«Канон лікарської науки» складається з 5 
книг, кожна з яких присвячена окремим розділам 
медицини.                                                                                             Мавзолей Авіценни 

Перша книга «Канону» присвячена теоретичним питанням медицини, складається з 4-х 
частин, 14 відділів, 11 глав, 256 параграфів. В першій частині інформація про анатомію і 
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фізіологію людини. Описуються кістки, суглоби, зв’язки, сухожилки, м’язи, судини: артерії і 
вени. Достатньо точно описаний м’язовий апарат ока. У другій частині першої книги 
викладаються причини і прояви хвороби. Приділив увагу профілактиці захворювань. 
Передбачив існування факторів, які можуть передаватися з водою, їжею, повітрям і викликати 
хворобу людини. Подав характеристику пульсу, його різновиди, результати досліджень 
виділень (сечі, харкотиння, калу). В 3 частині наводяться фактори здоров’я та неминучості 
смерті. Розглядаються правила гігієни. Наводяться рекомендації по покращенню здоров’я. 4 
частина книги присвячена загальним принципам лікування. 

Друга книга «Канону» присвячена вченню про прості лікарські речовини. Описано 785 
рослинних, тваринних та мінеральних лікарських речовин. Книга складається з 2-х частин. В 
першій частині інформація про загальні властивості лікувальних речовин. У другій частині 
розглядаються лікарські форми. Так із наведених в «Каноні» 396 рослин у сучасній медицині 
застосовується 165. 

Третя книга «Канону» складається з 22 частин і присвячена окремим органам і системам. 
В кожній частині описується анатомія і фізіологія відповідного органу і системи; далі – 
патологія, причини і симптоми хвороби. Наводяться методи лікування відповідної хвороби. 3-я 
книга – це підручник із часткової патології та терапії. 

Четверта книга складається із 7 частин, присвячена лихоманкам, пухлинам, травмам, 
отрутам. Детально описуються ознаки та лікування раку і прокази. Четверта частина 
присвячена питанням травматології – ранам, опікам, кровотечам, забоям. П’ята частина 
присвячена вивихам і переломам. Шоста – токсикології: отрутам і протиотрутам. Сьома частина 
присвячена косметології: питанням догляду за волоссям, шкірою, нігтями. Є згадка про 
татуювання. Розглядає питання шкірних хвороб. 

П’ята книжка – керівництво із фармакології. Детально описується виготовлення ліків та 
їх застосування. 

Ібн Сіна перший в історії медицини описав клініку, лікування сказу, перший в історії 
медицини відділив віспу від корі, виділив вітряну віспу в самостійне захворювання 

Першим застосував при лікуванні сифілісу ртуть. Перший в історії медицини описав 
причину інфаркту міокарда: «інколи в судинах серця відбуваються закупорки, які шкодять діям 
його». Вказав на зв’язок хвороб серця з хворобами інших органів . Перший в історії медицини 
висловив припущення про заразність чуми, а також на переносників хвороби – щурів. Описав і 
відділив від інших хвороб сибірську виразку. Вказав на «комара» – переносника шкірного 
лейшманіозу. 
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О.В. ЛУКАВЕЦЬКИЙ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЛЮДВІК АНТОН РИДИҐЄР 
До 170-річчя від дня народження 

 
Людвік Антон Ридиґер народився 21 

серпня 1850 р. в м. Дусоцин біля Ґрудзяча в Прусії 
в сім’ї власника маєтку Кароля Рієдіґера. Розпочав 
навчання в початковій гімназії Collegium 
Marianum в м. Пельпліні Поморського воєводства, 
далі в 1859–1869 рр. в гімназії м. Хойніце, а 
продовжив навчання в середній школі м. Кенітц, 
де у 1969 р. отримав атестат. У цьому ж році 
почав вивчати медицину в університеті 
Грайфсвальда, продовжував в Берліні і в 
Страсбурзі. В університеті Грайфсвальда змінив 
своє прізвище на Ридигєр. Диплом лікаря отримав 
8 грудня 1873 р. У 1874 р. захистив дисертацію на 
тему «Експериментальне вивчення впливу 
карболової кислоти на запальний процес». Його 
наставником був професор Карл Хаутер, керівник 
хірургічної клініки університету. 

З часом Ридигєр переїхав в Данциг 
(Гданськ), де працював хірургом в лікарні 
приходу Діви Марії. В 1877 р. почав працювати в 
хірургічній клініці університету Грайфсвальда під 

керівництвом Карла Хаутера. В цьому ж році одружився з Марією Борковською. У 1877– 
1878 рр. працював асистентом, з часом доцентом хірургічної клініки університету в м. Єна. 

У 1879 р. переїхав до Кульми (нині Хелмно над Віслою), де заснував і очолив приватну 
хірургічну лікарню і пропрацював там до 1887 р. У 1881 р. намагався перейти на кафедру 
хірургії Ягелонського університету в Кракові, але Теодор Більрот (1829–1894) пролобіював 
призначення на цю посаду завідувача свого учня Йоганна Мікуліча-Радецького (1850–1905). 

Лише у 1887 р. після переходу Й. Мікуліча-Радецького до Вроцлава, Л. А. Ридигєра 
запросили очолити цю кафедру. Там він пропрацював 10 років, а в 1888–1889 рр. був деканом 
медичного факультету Краківського університету. 

В 1897 р. декан медичного факультету Львівського університету професор Генрик Кадий 
(1851–1912) запросив Л.А. Ридигєра очолити нову кафедру і клініку хірургії Львівського 
університету. Вчений переїхав до Львова і залишився в місті назавжди. 10 березня 1897 р. його 
обрано ординарним професором хірургічної клініки Львівського університету. 25 травня 1897 р. 
клініка хірургії була урочисто відкрита. Упродовж 1897–1920 рр. Л.А. Ридигєр завідував 
кафедрою хірургії. В 1898–1899 рр. та в 1911–1912 рр. його було обрано деканом медичного 
факультету, а в 1901–1902 рр. – ректором Львівського університету. 

За здобутки в медичній науці та освіті Л.А. Ридигєр нагороджений дворянським титулом 
і почесним званням Радника імператорського двору (1897). За ініціативи професора Л.А. 
Ридигєра були обладнані 2 операційні, перев’язочна, рентгенкабінет, фотолабораторія, 
експериментальна лабораторія, бібліотека, побудований лекційний зал на 250 місць, 
організовані хіміко-бактеріологічна і гістологічна лабораторії, фізіотерапевтичний кабінет. 

Наукові дослідження Л.А. Ридигєра присвячені хірургії органів шлунково-кишкового 
тракту, кісток і суглобів. Він другим у світі виконав резекцію пілоричного відділу шлунка з 
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приводу раку (1880), першим у світі виконав резекцію шлунка з приводу стенозуючої виразки 
дванадцятипалої кишки (1881). У 1893 р. довів, що можна накладати шви на серце при його 
пораненні, опрацьовував питання хірургічного лікування туберкульозу кісток та суглобів, 
лікував псевдоартрози, займався проблемою антисептики та асептики в хірургії, запропонував 
нові методи операційного лікування патології сечовивідних шляхів, передміхурової залози, 
онкологічних захворювань. 

Був автором близько 200 наукових праць, в т. ч. 
підручника з хірургії; засновником Львівської 
хірургічної школи. Розробив операцію при цирозі 
печінки (операція Ридигєра-Барденгейєра), способи 
оперативного лікування при блукаючій селезінці, 
інвагінації тонкої кишки (способи Ридигєра), 
оперативні прийоми при захворюваннях прямої кишки. 

У 1889 р. Л.А. Ридигєр зініціював і 
організував проведення першого у Польщі з’їзду 
хірургів. А вже у 1921 р. вони дали початок 
Товариству Польських хірургів. 

У 1918 р. Л.А. Ридигєр брав участь в 
Українсько-польській війні. В ході боїв за Львів 
включився у творення медико-санітарних служб 
Польського війська. Був зарахований до Польського 
війська в чині генерал-лейтенанта. У 1920 р. почав 
організацію військових шпиталів. Був головним 
санітарним лікарем Генерального округу «Помор’я», 
консультантом і головним хірургом штабу напрямку 
“Схід”. У 1920 р. отримав звання бригадного генерала. 

25 червня 1920 р. раптово помер, проживши майже 70 років. Похований на 
Личаківському цвинтарі, згодом перепохований на Меморіалі Орлят. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ХАНС АДОЛЬФ КРЕБС 

До 120-річчя від дня народження 
 

Ханс Адольф Кребс народився 25 серпня  
1900 р. в Хідельсхаймі (Німеччина) в сім’ї лікаря- 
отоларинголога Георга Кребса та Альми (Давідсон) 
Кребс. У 1918 р. Ханс закінчив Андреанум-гімназію в 
Хільдесхаймі. В останні місяці Першої світової війни 
служив у полку зв’язку прусської армії. Вивчав 
медицину в Геттінгенському, Фрайбурзькому, 
Мюнхенському і Берлінському університетах і в  
1925 р. отримав медичний диплом в Гамбурзькому 
університеті. Упродовж року вивчав хімію в інституті 
патології Берлінського університету. Працював 
асистентом-лаборантом в Отто Варбурга (1883–1970) 
в Інституті біології кайзера Вільгельма в Берліні. 

О. Варбург розробив метод дослідження 
клітинного дихання – споживання кисню і виділення 
вуглекислого газу в процесі метаболізму білків, жирів 
і вуглеводів. О. Варбург почав використовувати тонкі 
зрізи свіжих тканин, занурених в герметичну 
посудину з манометром. Коли тканина поглинала 
кисень, тиск у посудині знижувався і це служило 
об’єктивним показником дихальної активності.  

У 1930 р. Х. Кребс зайнявся клінічною медициною і почав працювати асистентом  у 
госпіталі в Алтоні (Гамбург) та приват-доцентом у медичній клініці Фрайбурзького 
університету. Використовуючи експериментальну установку, подібну до установки О. 
Варбурга, описав цикл сечовиноутворення – виведення з організму кінцевих продуктів  
азотистого обміну. Вчений виявив, що амінокислота орнітин, яку додавали до зрізів печінки, 
відіграє роль каталізатора цього циклу, тобто прискорює синтез  сечовини, але сама вона при 
цьому не витрачається. З’ясувалося, що орнітин перетворюється в амінокислоту цитрулін, яка в 
свою чергу переходить в амінокислоту аргінін. Аргінін розщеплюється до сечовини і орнітину і 
весь цикл повторюється знову. 

Розробка концепції циклічних процесів в біохімії принесла Х. Кребсу світову славу. 
Коли в 1933 р. до влади у Німеччині прийшов А. Гітлер, Х. Кребс, як єврей, втратив 

роботу у Фрайбурзькому університеті. Рокфеллерівське дослідницьке товариство допомогло Х. 
Кребсу вивчати біохімію під керівництвом Фредеріка Хопкінса в Інституті біохімії 
Кемриджського університету у Великобританії. В тому ж році Х. Кребс прибув у Кембридж. 
Згодом вчений отримав ступінь магістра. У 1935 р. Х. Кребса призначили викладачем 
фармакології Шеффілдського університету. У 1937 р., вивчаючи проміжні стадії вуглеводного 
обміну, Х. Кребс зробив друге найважливіше відкриття в біохімії. Він описав цикл лимонної 
кислоти, або цикл трикарбонових кислот, який називається циклом Кребса.  

Проаналізувавши формули майже 20 органічних кислот, близьких до вуглеводів, Х . 
Кребс переконався, що молочна і піровиноградна кислоти здатні самі по собі запроваджувати 
певну послідовність перетворень. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

168 

У 1939 р. Х. Кребс отримав британське громадянство. Під час Другої світової війни 
вчений керував дослідженнями Британської медичної дослідницької ради з харчування. 

У 1945 р. Х. Кребс був призначений 
професором, завідувачем кафедри біохімії та 
директором медичної дослідницької ради з 
клітинного метаболізму Шефілдського університету. 

У 1953 р. Х. Кребс отримав  Нобелівську 
премію з фізіології та медицини «за відкриття 
циклу лимонної кислоти». Разом з ним цю 
премію отримав Фріц Ліпман. 

У 1954 р. Х. Кребс став професором біохімії 
Наффілдського відділу клінічної медицини 
Оксфордського університету. У 1957 р. Х. Кребс 
разом із своїм учнем Хансом Корнбергом встановив 
різновид циклу лимонної кислоти – цикл 
гліоксилату, в якому 2 молекули коензиму А 
перетворюються в сукцинілову кислоту.  

Після виходу на пенсію з Оксфордського 
університету в 1967 р. був призначений 
професором-консультантом з біохімії в Лондонській 
королівській вільній госпітальній медичній школі. 

Х. Кребс був удостоєний багатьох нагород: 
премії Альберта Ласкера Американської асоціації охорони здоров’я (1953), Королівської медалі 
(1954), медалі Коплі (1961) Королівського наукового товариства, золотої медалі Королівського 
медичного товариства (1965), медалі Отто Варбурга (1969). В 1958 р. королева Єлизавета ІІ 
надала вченому дворянський титул. Вчений був іноземним членом Американської АН і 
мистецтв, НАН США, був працівником Американської колегії лікарів і членом 
Вейцманівського інституту (Ізраїль). 

В 1938 р. Х. Кребс одружився з Маргарет Сайслі Філдхауз. В подружжя було двоє синів і 
донька. 

22 листопада 1981 р. вчений помер на 82 році життя. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ШАРЛЬ РОБЕР РІШЕ 

До 170-річчя від дня народження 
 

Шарль Робер Ріше народився 26 серпня 
1850 р. в Парижі в сім’ї професора клінічної 
хірургії медичного факультету Паризького 
університету Альфреда Ріше і Ежені (Руар) Ріше. 
Після закінчення початкової і середньої школи 
Шарль присвятити себе медицині. Він поступив 
на медичний факультет Паризького університету, 
а згодом зрозумів, що його більше цікавить 
дослідницька робота.  

Будучи студентом-медиком, Шарль 
цікавився гіпнозом, травними секретами травного 
тракту, впливом болю на діяльність м’язів та 
нервів. У 1877 р. Ш. Ріше отримав медичний 
диплом, а в 1878 р. в докторській дисертації 
першим встановив наявність HCl в шлунковому 
секреті ссавців, птахів та безхребетних і виявив, 
що під час травлення в шлунку наявна одна з 
форм молочної кислоти. У тому ж 1878 р. Ш. Ріше 
став професором медичного факультету 
Паризького університету і почав вивчати різні 
види м’язового скорочення. 

У 1880 р. Луї Пастер оголосив про відкриття способу, що давав змогу запобігати 
захворюванню курчат на пташину холеру. Ш. Ріше був присутній на експерименті, під час 
якого Л. Пастер вводив курчатам послаблені холерні мікроби. Ш. Ріше висловив ідею, що 
хімічні властивості крові можуть перешкоджати діям токсину, який виробляють 
мікроорганізми. У 1881 р. Ш. Ріше висунув припущення, що французьких овець, які 
страждають від сибірської виразки, можна вберегти, якщо їм перелити кров стійких до цієї 
хвороби алжирських овець.  

В 1883 р. Ш. Ріше  досліджував механізми підтримання постійної температури 
внутрішнього середовища теплокровних тварин. Вчений встановив, що за регуляцію 
температури відповідають особливі відділи головного мозку і що тепловіддача тварин залежить 
від розмірів тіла тварини – чим більша тварина, тим менша її тепловіддача на одиницю маси. 

 Працюючи з Жюлем Ерікуром, Ш. Ріше знайшов бактерію Staphylococcus, що викликає 
смертельне захворювання у кролів, але тільки обмежені гнійнички в інфікованих цими 
бактеріями собак. Пряме переливання кролям крові собак з метою передати їм стійкість до 
бактерій викликало токсичну дію. Але якщо кров переливали в черевну порожнину, то передача 
стійкості здійснювалася успішно і кролі набували імунітет до наступних інфікувань 
стафілококом. Згодом Ш. Ріше і Ж. Ерікур вирішили застосувати свою «гемотерапію» 
(«серотерапію») до захворювань людини.  

Вчені почали з туберкульозу. Згодом Ш. Ріше визнав, що це був невдалий вибір: 
«Сироваткова терапія туберкульозу сумнівна, тоді як у випадку дифтерії вона дає добрі результати, 
що довів через два роки [Еміль фон] Берінг у прекрасній роботі». Упродовж 10 років Ш. Ріше та 
його колега безуспішно намагалися розробити сироваткову терапію туберкульозу. 
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У 1890-х рр. Ш. Ріше брав участь в різних дослідженнях, в т. ч. безуспішно пробував 
побудувати аероплан.  

Згодом вчені змушені були визнати, що першопочаткова мета – сироваткова терапія 
туберкульозу не досягнута. Однак вони встановили, що годування сирим м’ясом покращує стан 
хворих на туберкульоз собак. У 1900 р. Ш. Ріше довів, що «зомотерапія» (харчування соком 
сирого м’яса) може бути ефективним засобом лікування туберкульозу у людей. 

У 1901 р. Ш. Ріше зацікавився токсикологією. В науковій експедиції в Середземному 
морі з принцом Монако Альбером досліджував отруйні щупальця португальського кораблика. 
Після повернення до Франції досліджував отруту морської анемони. Вводив собакам отруту 
різної концентрації, щоби визначити токсичну дозу. При виживанні собак через кілька тижнів 
їм вводили повторно отруту. І, як писав Р., «раптом виявився приголомшливий факт, в який я 
сам повірив з великими труднощами». Виявилося, що повторне введення менших доз отрути 
викликає швидку смерть піддослідних тварин. Ш. Ріше назвав це явище анафілаксією, бо воно 
було протилежне профілактичному ефекту звичайної імунізації. 

Анафілаксія має важливе значення для медицини. Виявилося, що протидифтерійна 
сироватка, розроблена Е. фон Берінгом у деяких хворих викликала небажану реакцію і навіть  
смертельний результат. У відповідності з даними Ш. Ріше вони гинули від анафілактичного 
шоку – надмірної алергічної реакції на чужорідні білки, або антигени. У людей з підвищеною 
чутливістю анафілаксію могла викликати кінська сироватка, яка застосовується для імунізації 
проти правцевого токсину, або ужалення бджіл чи введення антибіотика.  

У 1911 р. вчений узагальнив свій досвід у монографії «Anaphylaxiа». Він розпрацював 
специфічні діагностичні проби для виявлення реакцій гіперчутливості. 

У 1913 р. Ш. Ріше отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини «на знак 
визнання його праць з анафілаксії».  

Під час першої світової війни вчений вивчав ускладнення при переливанні крові. 
Ш. Ріше був обраний в 1898 р. у Французьку АН, у 1914 р. – Паризьку АН. У 1926 р. 

вчений став кавалером ордену Почесного легіону. Упродовж 17 років видавав «Journal de 
Physiologiе et Pathologie Generale», упродовж 24 років був видавцем «Revue Scientifique». Від 
1895 р. видавав «Dіctionaire de physiologie» (т. 1-10, 1895–1913). 

В 1877 р. вчений одружився з Амелією Обрі. Подружжя виховало двох доньок і двох 
синів. Ш. Ріше був талановитою людиною: він був фізіологом, бактеріологом, патологом, 
психологом, статистиком, інженером, поетом, драматургом, письменником.  

Помер в Парижі 4 грудня 1935 р. на 86 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
АНЬЄЗ ГОНЖА БОЯКШУ (МАТИ ТЕРЕЗА) 

До 110-річчя від дня народження 
 

 
Аньєз (Агнес) Гонжа Боякшу народилася 26 серпня 1910 р. в м. Скопье (Македонія) в 

католицькій албанській родині. Батько, Нікола Боякшу був співвласником будівельної фірми, 
знав багато мов, часто мандрував, цікавився політикою. Мати, уроджена Дранафіле Бернаї, 
будучи католичкою, брала із собою дітей: сина Лазаря, Аньєз та Агату на службу в костел і 
разом із ними відвідувала хворих і потерпілих. У 1919 р. загинув їх батько. Матері довелося 
виховувати трьох дітей і допомагати нужденним. Лазар виїхав на навчання в Австрію, Агнес 
вчилася в державному ліцеї, Агата поступила в приватну школу. Агнес багато часу проводила в 
ордені Святої діви Марії і багато читала про словенські і хорватські місії в Індії. У 1928 р. 
Гонжа закінчила середню школу і почала думати про своє майбутнє. Внутрішній голос закликав 
її стати місіонеркою в Індії. Але для початку потрібно було вступити в конгрегацію місіонерок 
в ірландському ордені сестер Лорето, що мали свою місії в Індії. 

 
Матір Тереза в юності й невдовзі після прийняття монаших обітниць 
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Дорога пролягала через всю Європу, далі був Лондон і нарешті абатство близько від 

Дубліна, де розмістився орден сестер Лорето. За 2 місяці Гонжа вивчила англійську мову і 1 
грудня 1928 р. відплила з Дубліна в Калькутту. На початку 1929 р. вона добралася до Калькутти 
і далі в Дарджілінг, містечко в Гімалаях, де знаходився монастир сестер ордену Лорето. В 
цьому монастирі Агнес пройшла термін послушенства і була направлена в маленьку лікарню м. 
Бенгале для догляду за хворими. 

Після завершення терміну послушенства Агнес направили викладачем історії та 
географії в школу Св. Анни. Працюючи із сестрами індійського походження вона вивчила хінді 
та бенгалі. 

24 травня 1937 р. Агнес прийняла монашу обітницю і стала директором бенгальського 
відділення в школі Св. Анни. Вона взяла собі монаше ім’я Тереза, на честь святої Терези де 
Лізьє  – французької монахині XIX ст. 

10 вересня 1946 р. мати Тереза відчула в собі голос Провидіння, який чітко промовив: 
«Іди і живи серед бідних, а Я буду з тобою». Через тривалий час попри спротив сестер ордену, 
непорозуміння ігуменії монастиря і великі сумніви архієпископа Калькути Ф. Перьєра в серпні 
1948 р. мати Тереза отримала дозвіл покинути орден сестер Лорето з умовою, що вона буде 
триматися обітниці бідності, посту, цнотливості. 

16 серпня 1948 р. мати Тереза розпрощалася з монастирським життям і поселилася у 
знайомих індусів у кварталі знедолених. Їй було лише 38 років. Через деякий час вона переїхала 
в м. Патну, щоби закінчити прискорені курси медичних сестер. Вона закінчила однорічні курси 
за 4 місяці і повернулася в Калькутту в жебрацьке гето Моті Джил і почала допомагати 
знедоленим, навчала діточок, діставала одяг, їжу і приміщення, щоби допомагати бідним. 

19 березня 1949 р. до неї вдруге звернулася бенгальська дівчина з багатої бенгальської 
сім’ї і вирішила допомагати матері Терезі. Через деякий час в неї з’явилися милосердні 
помічниці. У 1949 р. мати Тереза отримала індійське громадянство. У 1950 р. вона вирішила 
створити орден сестер милосердя і восени 1950 р. отримала дозвіл на створення такої 
організації. Папа Пій XII затвердив рішення про утворення Ордену. 7 жовтня 1950 р. на цей час 
в Ордені було 12 сестер (символічне число!). 

Через 5 років орден став папським, тобто безпосередньо підпорядковувався Папі. 
Пізніше один мусульманин, що переїхав у Пакистан, за безцінь продав великий будинок 
Ордену сестер милосердя. Гроші виділив архієпископ Калькутти. Цей будинок отримав назву 
«Дім Матері». У 1952 р. мати Тереза відкрила перший дім (хоспіс) для помираючих, оскільки 
таких виявилося дуже багато. 

Перший дім для помираючих назвали «Нірмал Хрідай», що означає «Чисте серце». В цей 
час у матері Терези вже було 26 добровольців. За понад 40 років існування будинків для поми-
раючих монахині Ордену сестер милосердя підібрали понад 50 тисяч людей з вулиць Калькутти.   

Від середини 50-х років XX ст. мати Тереза почала допомагати хворим на проказу, 
хворобу, яка вразила 3 млн. мешканців Індії. Індійський уряд виділив Ордену сестер милосердя 
ділянку землі в 34 акра близько міста Асансол, де під керівництвом матері Терези був 
споруджений лепрозорій під назвою «Шанті Нагар» (в перекладі «місто Миру»). 

У 1955 р. мати Тереза заснувала в Калькутті перший притулок для покинутих дітей під 
назвою «Шишу Баван» («Дім дітей»). З часом мати Тереза відкрила майстерню для безробітних 
і дім для людей старечого віку. В 1956 р. в Ордені служили понад 50 сестер, що навчали 1500 
дітей в школах і доглядали за 48000 хворих в госпіталях, домах милосердя. 

В 1963 р. утворилося братство милосердя. Його главою став о. Андрій – австралійський 
єзуїт. 

У 1964 р. мати Тереза була представлена Папі Павлу VI, який подарував матері Терезі 
лімузин. Мати Тереза продала машину, а за гроші побудувала будинок для розумово 
неповноцінних людей. 
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З роками прийшла слава до справ Ордену сестер милосердя. Центри Ордену були 

відкриті у Венесуелі (1965), Шрі-Ланці (1967), Італії, Австралії, Танзанії (1968), Англії (1970), 
Бангладеш (1972), на Кубі (1986) та в інших країнах. 

В 1971 р. мати Тереза отримала Ватиканську премію Миру імені Папи Івана XXIII, а 
також нагороду «Добрий самаритянин» (Бостон, США). В жовтні 1971 р. мати Тереза захистила  
дисертацію з богослов’я у Вашингтоні. У 1972 р. отримала премію імені Джавахарлала Неру. 

У 1975 р. Індіра Ганді вручила матері Терезі безкоштовний квиток на всі види 
транспорту по території Індії. 17 жовтня 1979 р. мати Тереза стала лауреатом Нобелівської 
премії миру. Всю Нобелівську премію (800000 шведських крон) вона витратила на будівництво 
притулків для жебраків і хворих на проказу. 

Перший церковний притулок для хворих СНІДом був відкритий у 1985 р. в Нью-Йорку. 
Мати Тереза сама за проханням Папи Римського відправлялася в різні країни. Вона відвідала 
палестинські табори біженців у Лівані, Ефіопію під час посухи, Гватемалу, Вірменію після 
землетрусу, Радянський Союз (Чорнобиль), Боснію і Г ерцоговину. 

4 лютого 1986 р. будинок «Нірмал Хрідай» відвідав Папа Іван Павло II. 
5 вересня 1997 р. мати Тереза покинула цей світ, щоби назавжди бути з Тим, Кого вона 

любила все життя. 
В Індії був оголошений всенародний траур. Так ховали президентів і прем’єр-міністрів. 

Труну, покриту національним прапором Індії, везли по місту на орудійному лафеті, на якому 
везли труну Махатми Ганді та Джавахарлала Неру  – першого прем’єр-міністра Індії. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Анатолій Птіцин про Матір Терезу / А. Птіцин.  – Київ: Грані-Т, 2009.  – 120 с. 
2. Ідеал милосердя  – Мати Тереза // День.  – 2002.  –  №35. 
3. Мати Терезу канонізовано // Сьогодні.  –2005.  – №78. 
4.  Немтина А. А. Мать Тереза. Москва: Издательство Францисканцев, 2013.  – 139 с. 
5. Фалько ди Ж.-М. Мать Тереза. Вера творит чудеса. – Москва: Текст, 2004 
6. Панишко Ю.М. Аньєз Гонжа Боякшу (мати Тереза). До 105-річчя від дня народження / Ю.М. 

Панишко, А.Л. Васильчук, О.В. Сторож // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [текст]: зб. 
наук. праць / за ред. Ю.М. Панишка. – Львів, 2015. – Вип. 42(108). – С. 69-71. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 98 (164). 2020 
 
 
 

174 

ЗАПОВІДІ МАТЕРІ ТЕРЕЗИ 
 

 
 
Люди бувають нерозумними, нелогічними і егоїстичними. 
І все ж люби їх! 
Коли ти робиш добро, то люди будуть звинувачувати тебе у затаєній особистій 
користі і самолюбстві. 
І все ж виявляй доброту! 
Якщо ти досягнув успіху, то в тебе може з’явитися багато фальшивих друзів і 
справжніх ворогів. 
І все ж досягай успіху! 
Якщо ти чесний і відвертий, то люди будуть обманювати тебе. 
І все ж будь чесним і відвертим! 
Те, що ти будував роками, може бути зруйноване в одну мить. 
І все ж будуй! 
Люди потребують допомоги, але вони згодом дорікатимуть тобі за неї. 
І все ж допомагай людям! 
Якщо ти досягнув безмежного щастя, тобі будуть заздрити. 
І все ж будь щасливим! 
Добро, яке ти зробив сьогодні, люди забудуть завтра. 
І все ж твори добро! 
Ділись з людьми кращим, що в тебе є, і цього ніколи не буде достатньо. 
І все ж ділись найкращим! 
В кінці кінців, ти сам переконаєшся, 
Що все між тобою і Богом, 
І що це ніколи не було між ними і тобою! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ВІЛЕМ ЛАУФБЕРГЕР 
До 130-річчя від дня народження 

 
Вілем Лауфбергер народився 29 серпня 1890 р. 

в Турнові в сім’ї лікаря. Після отримання середньої 
освіти поступив на медичний факультет Карлова 
університету в Празі, який закінчив у 1916 р. 
Працював у лабораторії видатного фізіолога Е. Бабака 
(1873–1926). У 1912 р. виконав свою першу наукову 
роботу про метаморфоз аксолотлів при годуванні їх 
тканиною щитоподібної залози. Працював асистентом 
в Празькому інституті загальної патології. У 1921 р. В. 
Лауфбергер очолив кафедру патологічної фізіології 
медичного факультету університету в Брно. 

Від 1921 р. – доцент, а від 1922 р. – професор 
кафедри патологічної фізіології медичного факультету 

університету Брно. В результаті вивчення механізму дії інсуліну вченим була створена 
теорія блокади глікогенії (1924). Вивчаючи ультраструктуру ізольованої клітини 
печінки, В. Лауфбергер в 1934 р. висунув теорію клітинної решітки. 

В тому ж році вченому вдалося виділити із печінки та селезінки 
залізоутримуючий білок ферритин в 
кристалічній формі. 

Від 1936 р. він завідувач кафедри 
фізіології медичного факультету Карлова 
університету. У 1938–1939 рр. – декан 
медичного факультету. 

Основні роботи присвячені вивченню дії 
біологічно активних речовин на фізіологічні 
функції. Вивчав активність ЦНС, запропонував 
теорію пам’яті, засновану на явищах 
циркуляції збудження. В 1952 р. обраний 
академіком Чехословацької АН, у 1952- 
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1961 рр. був віце-президентом Чехословацької АН. У 1952 р. організував в АН 
лабораторію вищої нервової діяльності, згодом перейменовану в лабораторію графічних 
методів дослідження. 

У 1955 р. він сконструював спаціокардіограф для просторового вивчення 
біострумів серцевого м’яза, а в 1957 р. – поліреограф для одночасної реєстрації 
шкірного опору з декількох місць поверхні тіла та стимулометр для вивчення 
збудливості тканин. 

Опублікував понад 150 наукових робіт. За наукові праці нагороджений 
державною премією ЧССР (1954), Золотою медаллю Чехословацької АН (1962), 
Золотою медаллю ім. Я. Пуркіне Чехословацької АН (1970), медаллю (1956) і премією 
(1974) ім. Я Пуркіне Чехословацького медичного товариства. Помер вчений 29 грудня 
1986 p. на 97 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
В.В. САВРАН, О.І. БУМБАР 

 
Хроніка вересня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

2 вересня 70 років від дня народження Романа Бабовала, бельгійського лікаря-радіолога 
українського походження. Народився в Льєжі в сім’ї робітника. Середню освіту отримав у 1968 
р. у Малій папській українській семінарії (Рим). У 1968–1975 рр. навчався в Лувенському 
католицькому університеті (Бельгія), де вивчав медицину. Опісля спеціалізації з онкології та 
радіотерапії (3 роки) і спеціалізація з ядерної медицини (2 роки) у цьому ж університеті. 
Отримав посаду головного лікаря і завідувача відділів радіотерапії, онкології і ядерної 
медицини в 3-х лікарнях м. Шарлеруа. Був професором ядерної медицини при університеті м. 
Шарлеруа. Захоплюється літературною діяльністю. Від 1967 р. пише поезії українською і 
французькою мовами, перекладає і публікує літературні твори. Від 1989 р. – член Українського 
ПЕН-клубу у Києві, від 1992 р. – член Спілки письменників України. 

4 вересня 95 років від дня народження Степана Дудяка, радіолога. Народився в с. 
Савелівці (нині Тернопільська область). Середню освіту здобув у гімназії ім. М. Шашкевича в 
Чорткові, де в 1943 р. отримав атестат зрілості. Вивчати медицину розпочав у 1943 р. у Львові 
(природничо-фахові курси), а закінчив у 1950 р. в Мюнхенському університеті і отримав 
диплом доктора медицини. Емігрував у США, спеціалізувався з радіології та ядерної медицини 
в Стейт-Вейн медичній школі. Опісля працював у відділі радіології госпіталю і Медичному 
центрі св. Марії в Медісоні, де упродовж 32 років був на різних посадах: керівником 
радіологічного відділу, керівником 400 госпітальних лікарів, асоційованим професором 
радіології Вісконсінського університету. Автор низки наукових праць. Засновник і директор 
«Медичної клініки на колесах» в Україні, керував стипендійними фондами в Києво-
Моґилянській академії, Українському Католицькому Університеті у Львові, фундації 
«Смолоскип». Належав до Українського Лікарського Товариства Північної Америки, 
Товариства друзів радіології в Україні, Американської радіологічної колегії, Товариства ядерної 
медицини, Радіологічної асоціації Північної Америки, Американського товариства 
рентгенівських променів, Клубу Ротарі. Усі родина Дудяків був щедрим жертводавцем на 
українські культурні і громадські заходи. Помер 16 січня 2004 р. в м. Медісон. 

7 вересня 185 років від дня народження Григорія Миколайовича Мінха. Народився в  
с. Грязі (нині Ліпецької області РФ). У 1861 р. закінчив Московський університет. У 1861– 
1872 рр. працював лікарем в Москві, а в 1872–1876 рр. — завідувачем відділення Одеської 
міської лікарні, у 1876–1896 рр. – професор Київського університету, завідувач кафедри 
патологічної анатомії. Основний напрямок досліджень – патологічна анатомія, епідеміологія, 
бактеріологія. У 1868 р. встановив, шо кишкова і легенева форми сибірської виразки мають 
єдине походження. У 1874 р. ввів собі кров хворого на поворотний тиф і тяжко захворів, але у 
такий спосіб уперше довів загрозливість крові хворих та передачу хвороби кровососними 
комахами. Г.М. Мінх досліджував проказу в Україні, Єгипті, Палестині. Написав книги 
«Проказа на півдні Росії» та «Чума в Росії», які стали класикою для інфекціоністів. Багато 
працював над вивченням чуми. Дав класичний опис легеневої і бубонної чуми, визначив її 
інкубаційний період і шляхи поширення. Був головою товариства Київських лікарів (1882–
1886). Помер вчений 23 грудня 1896 р. на 61 році життя.  

16 вересня 115 років від дня народження Іллі Михайловича Полякова, біолога. 
Народився в Харкові. Закінчив Харківський інститут народної освіти в 1926 р. Був викладачем 
Комуністичного університету в Харкові у 1925–1934 рр. В 1932–1941 рр. та в 1944–1948 рр. 
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вчений працював завідувачем кафедри Харківського університету, в 1941–1944 рр. – професор 
Томського університету; в 1947–1956 рр. працював в Інституті генетики і селекції АН УРСР (в 
1956–1963 рр. – зам. директора і завідувач лабораторії розвитку і запліднення рослин, а в 1963–
1974 рр. – директор). Від 1948 р. був членом-кореспондентом АН УРСР. Наукові роботи 
присвячені експериментальній ботаніці, теоретичним проблемам біології. Виявив низку 
закономірностей запліднення квіткових рослин, дослідив цитологічні та фізіологічні причини 
вибірковості і множинного ефекту запліднення. В галузі історії науки займався розробкою 
проблем еволюційної теорії, класифікації адаптацій, мімікрій, направленості еволюції, аналізом 
праць видатних біологів: Ч. Дарвіна, Ж.Б.П.А. Ламарка, I.I. Мечнікова, А.Т. Болотова. Був 
автором першого в СРСР підручника «Курс дарвинизма» (1940), низки курсів «Общей 
биологии» (1935–1936). Один з авторів і редакторів «Истории биологии» (1972, 1975). Помер 
вчений 4 листопада 1976р. на 72 році життя. 

17 вересня 85 років від дня народження Ярослава Петровича Базилевича, організатора 
охорони здоров’я. У 1958 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 
1958–1963 рр. працював офтальмологом Червоноградського вугільного комбінату; у 1962– 
1965 рр. – інспектор Червоноградського міськздороввідділу; в 1965–1969 рр. – заступник 
головного лікаря Нестерівської ЦРЛ Львівського області; в 1969–1972 рр. – аспірант кафедри 
соціальної гігієни; в 1972–1979 рр. – асистент кафедри соціальної гігієни; в 1979–1988 рр. –
доцент цієї кафедри; у 1988–2000 рр. – завідувач кафедри управління охорони здоров’я ФПДО 
Львівського медичного університету. Наукові дослідження пов’язані з проблемою підготовки 
концепції сімейного лікаря, медичної сестри, менеджера сімейної медицини, функціонування 
державної охорони здоров’я в умовах переходу до ринку, організація роботи відділень 
профілактики та позалікарняних форм медичного забезпечення. Був автором близько 120 
наукових та навчально-методичних праць, володар бронзової медалі ВДНГ СРСР (1978). 
Підготував 1 кандидата наук. Помер 27 червня 2000 р. на 65 році життя. 

20 вересня 125 років від дня народження Дмитра Костянтиновича Зерова, ботаніка. 
Народився в с. Зіньково (нині Полтавської області). У 1922 р. закінчив Київський університет. 
У 1931–1971 рр. працював в Інституті ботаніки АН УРСР (в 1931–1946 рр. – завідувачем 
відділу бріології, в 1946–1963 рр. – директором, а в 1963–1971 рр. – завідувачем відділу історії 
флори і палеоботаніки). Одночасно в 1933–1957 рр. був завідувачем кафедри нижчих рослин 
Київського університету. Наукові роботи відносяться до систематики, флористики, філогенії 
спорових рослин, болотоведення, ботанічної географії, палеоботаніки, історії рослинності. Брав 
участь в експедиціях на Урал, Алтай, Приморський край, Кавказ, Карпати, Крим. Вивчав флору 
боліт, розробив стратиграфію і класифікацію боліт. Вивчав історію рослинності УРСР. У 1950–
1952 рр. запропонував схему поділу голоцену на ранній, середній і пізній періоди. Йому 
належить дослідження з філогенії рослинного світу. Був головним редактором томів 6, 9–12 в 
12-томному виданні «Флора УССР» (т. 1–12, 1936–1965). В 1948 р. був обраний академіком АН 
УРСР, в 1952–1971 рр. – голова Українського ботанічного товариства, почесний член 
Всесоюзного ботанічного товариства (від 1968), Болгарського ботанічного товариства (від 
1969). Помер 21 грудня 1971 р. на 77 році життя. 

20 вересня 105 років від дня народження Івана Микитовича Гладенка, ветеринарного 
фармаколога Народився в с. Аннівці (нині Сумської області). У 1938 р. закінчив  Харківський 
ветеринарний інститут. У 1941–1944 рр. працював в Узбекистані. Від 1944 р. працював в 
Українському науково-дослідному інституті експериментальної ветеринарії (в 1945–1947 рр. – 
завідувач лабораторії ветеринарного захисту і завідувач відділу фармакології та токсикології, 
від 1957 р. – директор). В 1968 р. йому присвоєно вчене звання професора. Від 1975 р. обраний 
академіком ВАСГНІЛ. Основні наукові роботи присвячені ветеринарної токсикології, 
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хіміотерапії паразитарних та інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин. Обґрунтував 
можливість застосування лікувальних аерозолів при хворобах тварин. Помер 27 вересня 1991 р., 
проживши 76 років. 

20 вересня 85 років від дня народження Джона Васильовича Дудка, стоматолога. 
Народився в м. Фастів Київської області. У 1966 р. закінчив стоматологічний факультет 
Київського медичного інституту. Працював лікарем-стоматологом. Від 1973 р. – директор 
Київського медичного училища №2; від 1975 р. – начальник управління кадрів МОЗ УРСР; від 
1978 р. – в Українському медичному університеті. У 1979–1984 рр. відповідав за лікувальну 
роботу щелепно-лицевого відділення Київської дитячої спеціалізованої клінічної лікарні №14, 
для якого здобув статус Республіканського центру з надання допомоги дітям з вродженими та 
набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. У 1988 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Лечение гемангиом челюстно-лицевой области у детей (клинико-морфологическое 
исследование)». Від 1989 р. – завідувач кафедри хірургічної стоматології і декан 
стоматологічного факультету. У 1990 р. – професор. Автор близько 40 наукових праць, 
присвячених питанням відновної хірургії щелепно-лицевої ділянки. Помер 15 листопада 1993 р. 
на 59 році життя. 

24 вересня 70 років від дня народження Сергія Петровича Пасєчнікова, уролога. 
Народився в м. Вільнюсі. У 1973 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1978 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Функціональний стан нижніх сечових шляхів у хворих на 
аденому передміхурової залози». У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Термографічна діагностика урологічних захворювань». Активний учасник створення першої в 
Україні лабораторії термодіагностики. С.П. Пасєчніков керує лікувальною роботою Київського 
міського урологічного центру. Вчений виховав школу урологів, підготував 13 кандидатів та 
докторів наук. Проявив себе талановитим організатором урологічної допомоги на посаді 
головного позаштатного спеціаліста МОЗ України (1993–2005; 2007–2011). С.П. Пасєчніков є 
автором понад 380 наукових праць, в т. ч. 9 монографій, 18 винаходів. Нагороджений Почесною 
грамотою Президії АМН України (2005) та Почесною грамотою МОЗ України (2010), 
Почесною грамотою Київського мера (2003). Вчений входить до складу редакційної ради низки 
фахових журналів України, член правління Асоціації урологів України. 

30 вересня 130 років від дня народження Михайла Мефодійовича Кузнеця, 
дерматолога. Народився в с. Горенка Києво-Святошинського району Київської області в 
незаможній родині. У 1919 р. Михайло закінчив Пуща-Водицьку гімназію і працював на 
лісозаготівлі, допомагаючи матері прогодувати сім’ю. У 1922 р. вступив до Київського 
медичного інституту. На 5 курсі медінституту написав першу наукову роботу «Сучасне 
лікування сифілісу», а після закінчення медінституту у 1927 р. залишився працювати спочатку 
ординатором, а потім – аспірантом при кафедрі дерматовенерології. Опублікував наукові 
роботи в журналах. У 1931 р. М.М. Кузнеця обрано на посаду асистента, а у 1935 р. після 
затвердження його у ступені кандидата медичних наук на посаду доцента. У 1937 р. завершив і 
захистив докторську дисертацію на тему «Гістологічні ознаки старіння шкіри». У 1938 р. М.М. 
Кузнеця мобілізовано до лав Червоної Армії: він працював в м. Хабаровську, в Ленінграді, в 
Куйбишеві. З січня 1942 р. перебував на фронті. У грудні 1945 р. демобілізувався. За конкурсом 
його було обрано на посаду завідувача кафедри шкірних та венеричних хвороб Башкирського 
медичного інституту, де він працював до липня 1953 р. одночасно керував Республіканським 
науково-дослідним шкірно-венерологічним інститутом. У 1953 р. переїхав до Києва, де в 
Інституті удосконалення лікарів очолював кафедру шкірних та венеричних хвороб, а в 1954 р. 
за конкурсом перейшов на посаду завідувача однойменної кафедри Київського медичного 
Інституту ім. О.О. Богомольця. М.М. Кузнець був автором понад 70 наукових праць, 
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присвячених різним питанням дерматовенерології; був головою Українського відділення 
Всесоюзного дерматовенерологічного товариства, головою Київського обласного та міського 
дерматовенерологічного товариства, головним венерологом МОЗ УРСР, членом Вченої ради 
МОЗ УРСР, секретарем Вченої ради Київського медичного інституту. Нелегке дитинство, тяжкі 
воєнні роки, напружена наукова робота підірвали здоров’я вченого і 30 січня 1959 р. він помер 
на 69 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Є.Г. ЯХНО 
 

СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ ЩАСНИЙ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Сергій Михайлович Щасний (Щастний) 

народився 7 вересня 1875 р. в Санкт-Петербурзі в 
сім’ї чиновника, який походив із козаків 
Чернігівської губернії. Після закінчення гімназії 
поступив на медичний факультет Київського 
університету св. Володимира в 1899 р. Після 
закінчення університету при сприянні Володимира 
Валеріановича Підвисоцького був залишений при 
кафедрі загальної патології, на якій працював до 
1901 р. Оскільки В.В. Підвисоцький у 1900 р. 
переїхав працювати до Новоросійського (Одеського) 
університету, то він в 1901 р. запросив С.М. 
Щасного в Одесу. Саме тут сформувався потужний 
науковий центр, пов’язаний з іменами видатних 
мікробіологів і епідеміологів Лева Семеновича 
Ценковського (1822–1887), Іллі Ілліча Мечникова 
(1845–1916), Миколи Федоровича Гамалії (1859–

1949). Саме в Одесі І.І. Мечников, Я.Ю. Бардах (1857–1929) і М.Ф. Гамалія організували в 1886 
р. першу в Російській імперії бактеріологічну станцію і вперше в державі була здійснена 
вакцинація людей проти сказу. 

В 1904 р. С.М. Щасний успішно витримав іспит на звання доктора медицини.  
У 1910 р. в Одесі почалася епідемія чуми. В якості помічника завідувача Одеської 

бактеріологічної станції вчений відразу включився в боротьбу з епідемією. З серпня 1910 р. 
по грудень 1911 р. вчений зробив понад 95 тисяч розтинів щурів, серед яких було багато 
захворівших гострою формою чуми. Вдалося вирішити спірне питання про причини 
епідемії і встановити її завізний характер хвороби.  

Покинути Одесу вченого змусила Перша світова війна. С.М. Щасний всю війну 
провів на фронті, керуючи в Галіції санітарно-гігієнічним загоном 8-го армійського 
корпусу. Боровся з епідемією черевного тифу і холери. Заразився холерою, але лікарі 
врятували йому життя. Влітку 1916 р. у військових частинах солдати почали хворіти 
висипним і поворотним тифом. Незважаючи на опір військової адміністрації вдалося 
забезпечити у всіх військових частинах бані та пристосуваннями для дезінфекції одягу  

У 1918 р. С.М. Щасний повернувся до Одеси, де взяв активну участь в організації 
«Союзу молодших викладачів». У 1919 р. за конкурсом був обраний професором кафедри 
бактеріології Вищих жіночих медичних курсів», згодом реорганізованих в Одеський 
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державний хіміко-фармацевтичний інститут. Цією кафедрою професор керував до 1928 р. 
Згодом вчений став директором і науковим керівником Одеської бактеріологічної станції, 
реорганізованої пізніше в Одеський інститут епідеміології та мікробіології ім. І.І. 
Мечникова. У 1921 р. С.М. Щасний організував у медичному інституті кафедру 
мікробіології. Вчений постійно публікує результати своїх наукових розробок.  

У 1928 р. С.М. Щасного переводять на посаду директора Кримського інституту 
епідеміології та мікробіології в Севастополі. У 1931 р. С.М. Щасний став завідувачем 
кафедри мікробіології Кримського медичного інституту в Сімферополі.  

Сергій Михайлович Щасний був автором понад 50 праць з питань анафілаксії, 
імунології, епідеміології та профілактики інфекційних хвороб, в т. ч. підручника «Краткий 
курс микробиологии инфекционных болезней». 

 

 
1926 рік. Святкування 40-річчя Одеського бактеріологічного інституту ім. Мечникова. У 

першому ряду сидять (зліва направо): академік Л. А. Тарасевич, академік Д. К. Заболотний, 
професори В. К. Стефанський, П. Н. Діатроптов, М. Ф. Гамалія, Я. Ю. Бардах, директор 

інституту проф. С. М. Щасний, проф.М. П. Нещадименко, проф.Н. Н. Клодніцький. 

У 1938 р. був заарештований і згодом відправлений у заслання. Працював начальником 
Іртишської районної санепідемстанції Павлодарської області КазРСР. В тяжких умовах 
заразився висипним тифом. На цей раз бойових товаришів з ним не було. Помер 13 березня 
1943 р. 

Залишилося троє дітей: донька Ірина, син Дмитро і донька Надія. Дмитро і Надія  
присвятили своє життя мікробіології та епідеміології.  
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Наприкінці 1950-х рр. в сім’ю прийшло офіційне повідомлення про реабілітацію 
вченого. Вдова почала отримувати пенсію. Син вченого, професор Дмитро Сергійович 
Щасний згодом побував в Іртишську, звідки привіз жменю землі з могили батька, її поклали 
на могилі, де спочивають дружина професора Варвара Петрівна і донька Надія Сергіївна. 

Залишилася світла пам’ять про видатного українського вченого.   
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАЛЛАДІН 

До 135-річчя від дня народження 
 
Олександр Володимирович Палладін 

народився 10 вересня 1885 р. в Москві в сім’ї 
відомого вченого ботаніка, біохіміка і фізіолога 
рослин, академіка Петербурзької АН Володимира 
Івановича Палладіна (1859–1922). 

У 1908 р. Олександр Володимирович 
закінчив Петербурзький університет. Стажувався 
в Німеччині в 1909 р. у директора фізіологічного 
інституту Гейдельберзького університету 
Альбрехта Косселя (1853–1927), німецького 
фізіолога і біохіміка, лауреата Нобелівської премії 
з фізіології та медицини (1910), в лабораторіях 
університетів Тюбінгена і Гессена. У 1908–1916 
рр. працював на кафедрі фізіології Жіночого 
медичного інститут. У 1914–1916 рр. працював на 
Вищих жіночих сільськогосподарських курсах в 

Петрограді. У 1916–1923 рр. він був професором Новоолександрівського (від 1921 – 
Харківського) інституту сільського господарства і лісництва, а в 1921–1931 рр. – 
завідувачем кафедри фізіологічної хімії Харківського медичного інституту. У 1925 р. О.В. 
Палладін організував Український науково-дослідний біохімічний інститут в Харкові і був 
його директором до 1969 р. Одночасно в 1934–1954 рр. він був завідувачем кафедри біохімії 
Київського університету. 

Основні роботи присвячені біохімії тваринного організму. Упродовж багатьох років 
займався біохімією креатину. У 1916 р. встановив роль аргініну в утворенні креатину, 
виявив умови, що впливають на обмін креатину та креатиніну, визначив функціональну 
роль креатину в організмі. Вивчив особливості обміну речовин у м’язах під час роботи, 
тренування та відпочинку, що стало біологічною основою теорії фізичної культури та 
розвитку фізіології праці та спорту. У 1919 р. першим в СРСР почав біохімічне дослідження 
вітамінів і розладів обміну речовин при авітамінозах. Знайшов зв’язок між порушеннями 
обміну речовин і дефіцитом вітамінів при експериментальному скорбуті і поліневриті. У 
1943 р. синтезував водорозчинний аналог вітаміну К-вікасол, що має широке застосування в 
медичній практиці. Вважається засновником функціональної нейрохімії. 

Ще у 1922 р. першим зі своїми учнями почав систематичне вивчення біохімії 
нервової системи на клітинному, субклітинному та суборганоїдному рівні. Встановив 
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закономірності біохімічної топографії нервової тканини, її філогенезу та онтогенезу, 
показав особливості обміну речовин за різних функціональних і патологічних станів 
організму, а також при дії на нього різних факторів середовища. 

Показав відмінність хімічного складу і біохімічних характеристик морфологічно і 
функціонально різних частин центральної та периферичної нервової системи, особливості 
обміну білків, вуглеводів, медіаторів у нервовій тканині при збудженні та гальмуванні, 
встановив закономірності внутрішньоклітинної локалізації та вікових змін активності 
протеолітичних ферментних систем, з’ясував молекулярні механізми транспортування іонів 
через клітинні мембрани. 

О.В. Палладін був одним із засновників Міжнародного нейрохімічного товариства, 
засновником і головою Українського товариства фізіологів, біохіміків і фармакологів 
(1928–1959), Українського біохімічного товариства (1954–1972), президентом Всесоюзного 
біохімічного товариства (1964–1969). Він був засновником журналу «Наукові записки 
Українського біохімічного інституту» (1926) і співзасновником міжнародних журналів «The 
Journal of Neurosciense», «The International Journal of Neurosciense». Написав «Підручник 
фізіологічної хімії» (1924), що упродовж 30 років витримав 25 видань 9 мовами. Підготував 
понад 150 докторів і кандидатів наук. Опублікував близько 400 наукових робіт, в т. ч. 9 
наукових посібників, 4 монографії, 4 підручники. 

Був членом ВУЦВК (1928), 
депутатом Верховної Ради СРСР та 
УРСР 2-5 скликань, делегатом ХІХ-ХХІІ 
з’їздів КПРС і XVI-XXII з’їздів КПУ, 
обирався членом ЦК КПУ. Був 
учасником установчих зборів ООН 
(1945) і всесвітніх конгресів 
прихильників миру (1949, 1950). 
Наукова і громадська діяльність О.В. 
Палладіна була відзначена премією ім. 
В.І. Леніна (1929)’ званням заслуженого 
діяча науки УРСР (1935), обранням в 
АН УРСР (1942), в АН СРСР (1942), в 
АМН СРСР (1944), обранням 
Президентом АН УРСР (1946–1962), 
Почесним академіком АН БРСР (1947), 
присвоєнням звання Героя 
Соціалістичної Праці (1955). Нагороджений орденами і медалями СРСР. Був обраний 
почесним членом Угорської АН (1953), членом Польської АН (1954), Румунської АН 
(1957), Болгарської АН (1958). 

Помер вчений 6 грудня 1972 р. на 88 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ, 
О.І. БУМБАР 

 
ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ НЕСПРЯДЬКО 

До 80-річчя від дня народження 
 

Валерій Петрович Неспрядько народився 12 
вересня 1940 р. на Донеччині в родині залізничника. 
Дитячі роки пройшли в Сумщині. Валерій Неспрядько 
закінчив Лебединське медичне училище, згодом служив 
у лавах РА на Кавказі. Поступав у Київський медичний 
інститут в 1961 р., будучи вже досить дорослою 
людиною. Під час навчання на стоматологічному 
факультеті отримував Ленінську стипендію. Закінчив 
КМІ у 1967 р. з відзнакою. 

Після закінчення медінституту навчався в 
клінічній ординатурі (1967–1969). Проявив великі 
здібності до наукової роботи, поступив у аспірантуру 
(1969–1971) кафедри ортопедичної стоматології, якою 

керував Сергій Йосипович Криштаб (1924–1984). Після закінчення аспірантури 
упродовж 4-х років працював лікарем-стоматологом в лікарнях СРСР (в Сибіру, на 
Камчатці, в Україні) 

У 1975 р. В.П. Неспрядько став асистентом кафедри ортопедичної стоматології. 
На цій посаді пропрацював до 1984 р. У 1984 р. був обраний доцентом кафедри 
ортопедичної стоматології і ортодонтії. У 1985 р. В.П. Неспрядько захистив докторську 
дисертацію на тему «Патогенез, клиника и лечение непрорезавшихся зубов» 

У 1986 р. вченого обрали на посаду завідувача кафедри ортопедичної стоматології 
КМІ. У 1987 р. вченому присвоїли звання професора. У 1988–1998 рр. В.П. Неспрядько 
виконував обов’язки головного стоматолога МОЗ України. Від 1994 р. В.П. Неспрядько 
став деканом стоматологічного факультету.  

Основні напрями наукових досліджень: реабілітація пацієнтів з дефектами зубних 
рядів (удосконалення діагностики та лікування дисфункціональних станів скронево-
нижньощелепного суглоба, клініко-естетичні особливості знімного та незнімного 
протезування), зубна імплантація. 

Під його керівництвом виконано низку праць зі створення стоматологічних 
сплавів металів, штучних зубів підвищеної твердості на композитній основі, керамічних 
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мас, зразків обладнання для зуботехнічних ливарень та лабораторій із металокераміки, а 
також комплексу обладнання для стерилізації. 

У 1999 р. вчений отримав звання «Заслуженого діяча науки і техніки України». 
У 2004 В.П. Неспрядько очолив Стоматологічний медичний центр Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця. 
Вчений є автором понад 400 наукових праць, в т. ч. 3 підручників, 1 монографії, 4 

навчальних посібників, 10 методичних рекомендацій. Він є автором 34 винаходів та 
патентів.  

Вчений підготував 11 докторів та 37 кандидатів медичних наук. Він є головою 
спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності 14.01.22 «Стоматологія», членом 
редакційних рад низки журналів МОЗ України, членом Міжнародної асоціації 
стоматологів, віце-президентом Асоціації стоматологів України, головним редактором 
журналу «Стоматология: от науки к практике».  

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 
 

СВІТЛАНА КУЗЬМІВНА ТКАЧЕНКО 
До 90-річчя від дня народження 

 
Світлана Кузьмівна Ткаченко 

народилася 15 вересня 1930 р. в ст. Ново-
Покровська, Росія. Після закінчення СШ 
Світлана поступила на педіатричний 
факультет Одеського медичного інституту. 
Під час навчання була сталінським 
стипендіатом і закінчила медінститут з 
відзнакою в 1954 р. Паралельно отримує 4-
річну освіту в класі вокалу Одеської державної 
консерваторії. Після закінчення інституту вона 
складає іспити  в аспірантуру і зараховується в 
очну аспірантуру за спеціальністю 
«педіатрія». Одеська медична школа 
сформувала Світлану Кузьмівну як науковця і 
майбутнього професора.  

У 1957 р. Світлана Кузьмівна закінчила аспірантуру і перебралася до м. Івано-
Франківська, де продовжила роботу над кандидатською дисертацією. Упродовж 3 років (1957–
1959) вона працювала практичним неонатологом і за сумісництвом асистентом кафедри 
патофізіології Івано-Франківського медінституту. В 1959–1970 рр. С.К. Ткаченко працювала 
асистентом кафедри педіатрії Івано-Франківського медінституту. У 1964 р. С.К. Ткаченко 
захистила кандидатську дисертацію на тему «О некоторых структурно-биохимических 
нарушениях при острых очаговых неспецифических пневмониях у детей раннего возраста». У 
1970–1973 рр. С.К. Ткаченко працювала доцентом тієї ж кафедри. 

У 1972 р. С.К. Ткаченко  захистила докторську дисертацію на тему «Некоторые 
показатели обмена микроэлементов и активность металлосодержащих ферментов у 
недоношенных детей». У 1973–1975 р. Світлана Кузьмівна працювала радником МОЗ 
Монгольської Народної Республіки.  

У 1975–1976 рр. С.К. Ткаченко працювала професором кафедри педіатрії Івано-
Франківського медінституту. У 1976–1977 рр. С.К. Ткаченко була завідувачем кафедри 
педіатрії Полтавського медичного стоматологічного інституту.  

У 1976 р. отримала звання професора і з грудня 1977 р. розпочала свою роботу на посаді 
завідувача кафедри факультетської і госпітальної хірургії Львівського медичного 
інституту/університету. На цій посаді вчені працювала до 1999 р. Під керівництвом проф. С.К. 
Ткаченко колектив кафедри вивчав різні аспекти фізіології та патології новонароджених і 
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недоношених дітей; досліджував особливостей впливу перинатальної патології на формування 
імунологічної реактивності дітей раннього віку.  

С.К. Ткаченко підготувала 22 кандидатів і 5 докторів медичних наук. Проф. С.К. 
Ткаченко була автором понад 280 опублікованих наукових праць, в т. ч. 9 монографій, 1 
авторського свідоцтва. За редакцією проф. С.К. Ткаченко були опубліковані 2 видання 
підручника «Дитячі хвороби»/«Педіатрія» для студентів медичних училищ; вчена є співавтором 
усіх національних фахових навчально-методичних видань з педіатрії: енциклопедичної 
монографії «Медицина дитинства», підручника «Дитячі хвороби» для студентів вищих 
навчальних медичних закладів; Великої і Малої медичних енциклопедій. 

Упродовж багатьох років С.К. Ткаченко була секретарем Івано-Франківського обласного 
наукового товариства педіатрів, головою Львівської асоціації педіатрів, членом правління 
Асоціації педіатрів України, членом редколегій багатьох провідних фахових видань України, 
дійсним членом Академії медичних і біологічних наук України (1995), членом Міжнародної 
секції Американської академії педіатрії (1997). 

У 2006 р. С.К. Ткаченко отримала звання Заслужений професор ЛНМУ. 
В жовтні 2018 р. Світлана Кузьмівна Ткаченко відійшла у вічність на 89 році життя. 

Залишилася світла пам’ять про Вчену. 
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4. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230 / гол. редкол 
Б.С. Зіменковський. – Київ: Видавничий центр «Логос Україна», 2014. – 296 с. – Зі змісту: 
[доктор медичних наук, професор С. К. Ткаченко]. – С. 97; [В 1977–2000 рр. кафедру 
очолювала проф. Світлана Кузьмівна Ткаченко]. – С. 98. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Г.М. КАРМАЗИН, 
І.О. МАКАГОНОВ 

 
ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА ПОЧИНОК 

До 65-річчя від дня народження 
 

Тетяна Вікторівна Починок народилася 15 вересня 
1955 р. Після закінчення СШ у 1972 р. поступила на 
педіатричний факультет Київського медичного інституту 
імені О.О. Богомольця. В медінституті навчалася на 
«відмінно», захоплювалася науковою роботу в студентських 
наукових гуртках і закінчила медінститут у 1978 р. з 
відзнакою. У 1978–1981 рр. проходила клінічну ординатуру 
при Київському НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. З 
1981р. по 1984р. аспірант відділення гастроентерології НДІ 
педіатрії, акушерства та гінекології (посвідченя № 35 від 
19.1.1981 р.). У 1981 р. поступила в аспірантуру відділення 
гастроентерології Київського НДІ педіатрії, акушерства та 
гінекології. 

У 1984 р. Т.В. Починок захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Вплив комплексної терапії з включенням унітіолу на перекисне окислення 
ліпідів у дітей з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи». У 1985 р. отримала 
диплом кандидата наук. Упродовж 1984–1988 рр. Т.В. Починок займала посаду молодшого 
наукового співробітника у відділенні «Профілактика та терапія преморбідних станів у дітей»  
Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН УРСР. У 1988–2000 рр. працювала старшим 
науковим співробітником відділення «Диференціальна діагностика та терапія захворювань 
внутрішніх органів у дітей» ІПАГ АМН України.  У 1994 р. Т.В. Починок отримала вчене 
звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Педіатрія». У 2000–2002 рр. вчена 
займала посаду провідного наукового співробітника  відділення «Захворювання сполучної 
тканини у дітей» ІПАГ АМН України.  

У 2001 р. Т.В. Починок захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора медичних наук на тему «Патогенетичні механізми порушень імунітету у дітей, що 
страждають на повторні гострі респіраторні вірусні інфекції та диференційовані підходи до їх 
корекції». Диплом доктора медичних наук зі спеціальності «Педіатрія» був виписаний 9 січня 
2002 р.  

З лютого 2002 року по січень 2003 року Т.В. Починок  працювала головним науковим 
співробітником того ж відділення. З 25 грудня 2002 р. Т.В. Починок пройшла за конкурсом на 
посаду професора кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця.  

Вчене звання професора було присвоєно 3 липня 2008 р. 
Сфера наукових інтересів – захворювання гепатобіліарної системи у дітей, особливості 

кальцій–фосфатного та D–вітамінного обмінів при окремих видах соматичної патології у дітей 
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(рахіті, вторинній імунологічній недостатності, захворюваннях сполучної тканини); дитяча 
клінічна імунологія; дисплазія сполучної тканини. 

Т.В. Починок є автором 225 друкованих праць, в т. ч. 1 монографії «Чернобыльская 
катастрофа. Состояние здоровья женщин и детей», 2 посібників для батьків, 6 патентів та 1 
авторського свідоцтва на винахід, методичних рекомендацій, інформаційних листів. Вчена була 
співавтором підручника «Педіатрія» з грифом МОЗ України  для студентів ВМЗ ІV рівня 
акредитації з україномовним,. російськомовним та англомовним навчанням, співавтором 
посібників з питань педіатрії для студентів ВМЗ ІV рівня акредитації з україномовним,. 
російськомовним та англомовним навчанням. 

Вчена проводить велику наукову та громадську роботу. У 1984–1989 рр. працювала 
секретарем апробаційної ради по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та 
доктора медичних наук із спеціальності «Педіатрія», у 1989–1993 рр. – вченим секретарем 
проблемної комісії «Педіатрія», у 1993–1999 рр. – відповідальним секретарем Асоціації 
педіатрів України. Вчена була організатором доставки гуманітарної допомоги для дітей, що 
постраждали від аварії на ЧАЕС з Німеччини в Україну. Була радником з медичних питань та 
перекладачем у проф. Роберта Гейла (США) у 1988 році під час конференції МАГАТЕ з питань 
Чорнобильської катастрофи, а також у Dr. med. H.G. Schmoll  (Німеччина) упродовж 1992– 
2002 рр.  

Т.В. Починок є членом проблемної комісії «Педіатрія» при ДУ «ІПАГ НАМН України», 
є членом апробаційної ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій педіатричного 
профілю НМУ.  

Т.В. Починок є членом Європейської Асоціації педіатрів та Всесвітньої Асоціації 
педіатрів, членом Ревізійної комісії Асоціації неонатологів України. 

Міцного здоров’я Ювілярці!  
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. 
Полякова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Починок Тетяна Вікторівна]. – С. 
200.  

2. http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-pedyatryy-1/spivrobitnyky/ 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ АНДРОНАТІ 
До 80-річчя від дня народження 

 
Сергій Андрійович Андронаті народився 19 

вересня 1940 р. в сім’ї військовослужбовця Андрія 
Олександровича (1905–1943), який загинув на 
фронті, та лікаря-педіатра Гофман Енні Оттівни 
(1910–1993). Через німецьке походження матері 
родина була вислана в Казахстан до м. Гур’єва, де і 
навчався Сергій. Закінчив СШ у 1958 р. Через 
деякий час родина повернулася в Одесу і Сергій 
влаштувався токарем на автобазі Чорноморського 
пароплавства. У 1959 р. Сергій Андрійович вступив 
на хімічний факультет Одеського університету ім. 
І. Мечнікова і у 1964 р. закінчив навчання з 
відзнакою. Упродовж року проходив службу в 
армії. З лютого 1966 р. по квітень 1972 р. С.А. 
Андронаті пройшов шлях від інженера, аспіранта 
(1970–1972), старшого інженера, старшого 
викладача, заступника декана хімічного факультету 
Одеського державного університету (1968–1972). 

Керівником його наукової роботи, як і кафедри та факультету, був Олексій Всеволодович 
Богатський (1929–1983) – відомий вчений та педагог. Під його керівництвом в березні 1970 р. 
С.А. Андронаті успішно захистив кандидатську дисертацію. З квітня 1972 р. по березень 1974 р. 
Сердй Андрійович працював старшим науковим і співробітником відділу азотистих 
гетероциклів Інституту органічної хімії АН УРСР. З березня 1974 р. по липень 1977 р. – 
старшим науковим співробітником, завідувачем відділу Інституту загальної і неорганічної хімії 
АН УРСР. У 1977 р. О.В. Богатський перетворив цю структуру на Фізико-хімічний інститут АН 
УРСР. У 1976 р. С.А. Андронаті захистив докторську дисертацію і в 1978 р. став заступником 
директора ФХІ з наукової роботи. У 1982 р. Сергія Андрійовича було обрано членом-
кореспондентом АН УРСР, а після смерті О.В. Богатського в 1983 р. він очолив інститут; у  
1984 р. отримав вчене звання професора і був призначений головою Південного наукового 
центру АН УРСР і обраний членом Президії АН УРСР. У цьому інституті він очолив відділ 
медичної хімії. У 1988 р. став дійсним членом АН УРСР. Наукові роботи вченого пов’язані з 
розробкою оригінальних методів синтезу різноманітних біологічно активних гетероциклічних і 
карбоциклічних сполук, біорегуляторних пептидів, псевдопептидів, пептидоміметиків. Вивчав 
хімічні властивості отриманих сполук, їх фізіологічну активність, біотрансформацію в організмі 
тварин, молекулярні механізми дії; створив теоретичні основи спрямованого синтезу  
низки психофармакологічних, антигіпоксичних, серцево-судинних, антитромботичних, 
противірусних, інтерфероніндукуючих засобів. Співавтор синтезу першого вітчизняного 
снодійного і протисудомного засобу «Феназепам», препарату денної дії «Тідазепам», першого 
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орального індуктора інтерферону і противірусного засобу «Аміксин», сприяв організації 
промислового виробництва препаратів в Україні, використання в медицині, експорту в країни 
СНД. 

С.А. Андронаті є автором (співавтором) 5 монографій, понад 520 наукових статей, 120 
патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 3 докторів і 31 кандидата наук. 

С.А. Андронаті з 1998 р. – завідувач кафедри фармацевтичної хімії Одеського 
державного університету ім. І.І. Мечнікова і науковий керівник науково-виробничого 
комплексу НАН і МОН України; член правління Українського хімічного товариства ім. Д.І. 
Менделєєва і Міжнародного товариства з гетероциклічної хімії, член комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки, наукових рад відділення хімії НАН України з проблем 
«Органічна хімія», «Хімічна екологія», Української федерації вчених. Голова координаційної 
ради відділення хімії НАН України з проблеми «Наукові основи створення лікарських 
препаратів». Член редакційної колегії низки фахових журналів. 

Наукова діяльність С.А. Андронаті відзначена низкою нагород, звань. У 1980 р. він став 
лауреатом Державної премії СРСР, у 1990 р. став заслуженим діячем науки і техніки УРСР; у 
1991 р. – лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. У 1998 р. – премії 
Президентів АН України, Білорусі, Молдови.        

Вчений є почесним членом АН Молдови, почесним професором Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечнікова МОН України (2010). Нагороджений орденами: 
«Знак Пошани» (1981), Дружби народів (1986), «За заслуги» ІІІ ступеня (2002); Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (2002), Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» 
(2007). 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 
 

МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ ТИМОЧКО 
До 85-річчя від дня народження 

 
Михайло Федорович Тимочко народився 25 

вересня 1935 р. в с. Кропивник Долинського повіту 
Станіславівського воєводства першою дитиною в 
багатодітній родині робітника Федора 
Михайловича Тимочка (1909–1980) і мати Явдокії 
Петрівни з дому Дидяк (1913–1999). До школи 
Михайло пішов у 1942 р. У 1944 р. фронт 
наблизився до с. Кропивника. Батька мобілізували 
до Червоної армії. Після закінчення семирічки у 
1949 р. Михайло пішов працювати до Вигодського 
лісопромгоспу приймальником лісодеревини. Через 
2 роки подався до с. Вигода, де була 10-річна 
школа. Десятий клас закінчив у 1954 р. З листопада 
1954 р. до листопада 1956 р. проходив військову 
службу. У листопаді 1956 р. став інструктором РК 
ЛКСМУ у Вигоді (до 1957 р. існував Вигодський 

район). У 1958 р. М. Тимочко став секретарем сільради.  
Влітку 1957 р. М.Ф. Тимочко поступив на біологічний факультет Львівського 

університету ім. І. Франка. Студентом відвідував заняття доцента Ірини Шостаковської 
(1924–1999). Після закінчення ЛДУ в 1962 р. працьовитого випускника залишили 
лаборантом на кафедрі. У листопаді 1963 р. М.Ф. Тимочко перейшов до проблемної 
лабораторії радіаційної і фізико-хімічної біології. Під керівництвом І. Шостаковської 
молодший науковий співробітник М.Ф. Тимочко виконав дисертацію. У 1971 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Влияние тотального рентгеновского 
облучения на некоторые показатели обмена фосфатидных фракций больших полушарий 
головного мозга кроликов». В грудні 1972 р. М.Ф. Тимочко отримав диплом кандидата 
біологічних наук. У квітні 1977 р. він був обраний старшим науковим співробітником, а 
в грудні 1980 р. обраний на посаду старшого наукового співробітника ЦНДЛ ЛДМІ. У 
1986 р. М.Ф. Тимочко став асистентом кафедри біохімії з погодинною оплатою праці.  

В грудні 1987 р. за конкурсом обраний асистентом кафедри біохімії. У 1990 р. 
став лауреатом премії фонду Сороса. У 1990–1995 рр. Михайло Федорович працював на 
посаді доцента кафедри біохімії. У 1992 рр. він захистив докторську дисертацію на тему: 
«Метаболічні аспекти формування перехідних адаптаційно-компенсаторних процесів 
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при експериментальній дії гіпоксії». В березні 1995 р. Вчена рада ЛДМІ присвоїла М.Ф. 
Тимочку вчене звання професора. 

17 березня 1996 р. Українська академія медичних та біологічних наук присвоїла 
М.Ф. Тимочкові звання дійсного члена (академіка) Академії за спеціальністю 
«Біохімія». 

Наукові дослідження М.Ф. Тимочка присвячені вивченню біохімічних та 
фізіологічних механізмів формування адаптаційно-компенсаторних процесів при дії 
різних екстремальних чинників. Досліджував кисеньзалежні реакції та кисневий 
гомеостаз з вільнорадикальними та антиоксидантними реакціями. Вчений був одним із 
авторів відкриття феномену внутрішньоклітинної генерації ендогенного кисню в 
організмі людини і тварин. 

М.Ф. Тимочко був автором близько 450 наукових і навчально-методичних праць, 
в т. ч. монографії та 10 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 20 кандидатів і 3 
докторів наук. Вчений трагічно загинув під час відпочинку 27 липня 1998 р., проживши 
майже 63 роки. 

Залишилася світла пам’ять про Вченого. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Д.С. ТИМЧУК 
 

ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ ІВАНІВ 
До 65-річчя від дня народження 

 
Юрій Андрійович Іванів народився 25 вересня 

1955 р. в с. Безброди Бузького району Львівської 
області в сім’ї робітника. У 1959 р. сім’я Іванівих 
переїхала до Львова. У 1972 р. закінчив СШ №87 і 
поступив на лікувальний факультет Львівського 
державного медичного інституту. В інституті 
працював у гуртках кафедр терапевтичного профілю, 
був членом правління СНТ ЛДМІ. В жовтні 1975 р. – 
вересні 1978 р. – лаборант кафедри факультетської 
терапії. У 1978 р. закінчив ЛДМІ з відзнакою. З 
вересня 1978 р. працював лікарем-інтерном 5 міської 
клінічної лікарні. З лютого 1979 р. працював 
молодшим науковим співробітником ЦНДЛ з 
постійним місцем роботи в рентгенопераційній 
кафедри торакальної хірургії та анестезіології ЛДМІ з 
циклу інтенсивної терапії. У 1982 р. перевівся на 
посаду асистента кафедри анестезіології і 
реаніматології ЛДМІ з циклу інтенсивної терапії. У 
1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 

“Коррекция гипоальфахолестеролемии у больных атеросклерозом”. У січні 1984 р. Ю.А. Іванів 
перевівся на кафедру хірургічних хвороб №3 по циклу функціональної діагностики. 
Удосконалювався в ІССХ ім. акад. О.М. Бакулева (Москва, 1984). На цій посаді він працював 
до грудня 1987 р. і за конкурсом був обраний асистентом кафедри внутрішніх хвороб 
(факультетської терапії). Пройшов стажування в університеті Баффало (США) у 1991 р.  

У 1992 р. Ю.А. Іванів був обраний на посаду завідувача кафедри променевої діагностики 
ЛДМІ. Удосконалювався в кардіологічних клініках Віденського університету (1992). У 1993 р. 
отримав вчене звання доцента. У листопаді 1993 р. проходив удосконалення в Страсбурзькому 
університеті. 

У квітні-червні 1994 р. та у травні 1996 р. удосконалювався в Університеті Томаса 
Джефферсона у Філадельфії. У 1998 р. вийшла монографія Ю.А. Іваніва у співавторстві 
«Артеріальна гіпертензія: сучасні діагностичні та лікувальні підходи». В цьому ж році у 
співавторстві з’явилася монографія «Трансторакальная эхокардиография: методика 
исследования и клиническая интерпретация». 

У 2006 р. Ю.А. Іванів захистив докторську дисертацію на тему «Клапанна 
кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної 
тактики». 

Кафедра променевої діагностики проводить одночасно наукові дослідження в багатьох 
напрямках: ультразвукові методи в діагностиці, оцінці прогнозу при клапанній кардіоміопатії та 
вроджених і набутих вадах серця; вивчення діагностичної цінності сучасних радіологічних 
методів (КТ, МРТ) при невідкладних хірургічних станах; контроль ультразвукової візуалізації в 
хірургічній практиці при захворюваннях печінки і жовчних шляхів. 
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До здобутків керованої Ю.А. Іванівим кафедри слід віднести комплексне вивчення 
ультрасонографічних показників морфофункціональної перебудови міокарда при різних 
патологічних станах серцево-судинної системи, участь в Європейському проспективному 
багатоцентровому дослідженні “Клапанні вади серця” (2002-2007), зроблений науковий 
переклад з англійської підручника “Ультрасонографія” (за ред.. Б. Гольдберга, X. Петерсона 
1998). 

Ю.А. Іванів, Н.Д. Орищик є авторами 4 розділів у чотиритомному посібнику 
«Echokardiografia praktyczna» (Краків, 2005). 

Брав участь в організацій і проведенії Міжнародної школи-семінару «Практичні питання 
сучасної візуалізації в клініці» спільно з доброчинною організацією «Друзі радіології в Україні» 
(США); співпрацював з Люксембурзьким національним комітетом ЧХ і кардіохірургічною 
клінікою Страсбурзького університету в програмі «Діти України, хворі на серце»; з Фундацією 
«Український дар життя» і «Клінікою Монтефйоре» (США) з програмою «Життя в дарунок». 
Крім того, згідно з програмами співпраці було налагоджено навчання українських лікарів-
кардіологів та кардіохірургів у провідних клініках Франції і США, а клініки університету 
отримали цінне обладнання для діагностичної і лікувальної роботи. 

Проф. Ю.А. Іванів є автором чи співавтором понад 230 друкованих праць, з них – 2 
монографії, 1 підручник, 3 навчальні посібники, 2 авторські свідоцтва на винахід. Член 
редакційних колегій і редакційних рад кількох українських науково-практичних журналів, 
зокрема міжнародної редакційної ради «Українського кардіологічного журналу». 

З 2006 року обраний президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
фахівців з ехокардіографії», є членом Виконавчого комітету Європейської Асоціації серцево-
судинної візуалізації (EACVI) й учасником сертифікаційної групи. 

 Юрій Іванів проводить активну діагностичну, лікувально-консультативну роботу, 
підготував велику кількість лікарів з функціональної та ультразвукової діагностики. 
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Л.В. КУЛИК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ БАБЛЯК 
ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
Народився 27 вересня 1930 р. в м. Кам’янець-

Подільському в сім’ї агронома. Після закінчення середньої 
школи в 1949 р. поступив у Вінницький державний 
медичний інститут і закінчив навчання у 1955 р. За 
комсомольською путівкою працював в Казахстані. В 
1955–1956 pp. – хірург Тургайської райлікарні і завідувач 
РЗВ Тургайського району; в 1956–1959 pp. – хірург-
ординатор Кустанайської обласної лікарні; в 1959–1961 pp. 
– завідувач онкодиспансерним відділенням Дунаєвецької 
райлікарні Хмельницької області. За цей час пройшов 
спеціалізації в хірургічних центрах м. Москви та м. Києва. 
В 1961 р. поступив в аспірантуру при кафедрі торакальної 
хірургії Київського інституту удосконалення лікарів. Після 
закінчення аспірантури працював асистентом торакальної 
хірургії КІУЛ. Ректором ЛДМІ проф. М.В. Даниленком 
запрошений на роботу до Львова. В характеристиці Д.Є. 
Бабляка член-кореспондент АМН СРСР М.М. Амосов 
пише: «Он все (!) оперирует: легкие, сердце, желудок. 

Очень много участвовал в операциях с АИК – начинал и заканчивал. Оперировал бы все, если бы 
давали. Но по рангу не полагалось ... И человек он хороший». Д.Є. Бабляк приступив до роботи на 
кафедрі торакальної хірургії та анестезіології ЛДМІ з 20 березня 1965 р. В 1966 р. захищає 
кандидатську дисертацію на тему «Чрезжелудочковая митральная комиссуротомия».  

 
Учасники V Республіканської конференції «Вопросы легочной хирургии» (Львів, 18.10.1968 р.) 

Нижній ряд: проф. М.Амосов, проф. Н.Герасименко, проф. М. Перельман 
Верхній ряд: доц. Д. Бабляк, ас. Р. Орач, доц. І. Мітюк, ас. В. Голубченко 
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Наказом від 2.06.1966 р. Д.Є. Бабляк стає виконувачем обов’язків доцента кафедри 
торакальної хірургії і анестезіології і фактично відповідальним за організацію всієї лікувальної 
роботи на кафедрі. 

Рішенням ВАК від 11.09.1968 р. Д.Є. Бабляк затверджений в науковому званні доцента 
по кафедрі. Далі починається надзвичайно важка і цікава робота по організації колективу, який 
був би спроможний рятувати новонароджених дітей з атрезією стравоходу. Вже у 1969 р. Д.Є. 
Бабляк робить першу доповідь по цій темі на І з’їзді анестезіологів УРСР у Львові. У 1970 р. 
разом з проф. М.В. Даниленком опубліковує монографію «Хирургическое лечение митрального 
стеноза», яка у 1972 р. була відзначена МОЗ СРСР Дипломом II ст. за кращу медичну книгу.  

У 1974 р. Д. Є. Бабляк захищає докторську дисертацію на тему: «Хирургическое лечение 
врожденной атрезии пищевода».  

 
Через годину після захисту докторської дисертації Д.Є. Бабляка 

 
Рішенням ВАК від 16.06.1978 р. Д.Є. Бабляку присвоєно вчене звання професора. 
 

 
Оперує Д.Є. Бабляк 
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З 1987 р. по 1993 p. за наказом МОЗ УРСР працює керівником Львівського міжобласного 
центру серцево-судинної хірургії. Результати діяльності цього центру отримують високу 
оцінку. З 1978 по 1997 pp. працює професором кафедри торакальної/шпитальної хірургії. В цей 
час публікує багато наукових статей, бере участь в роботі спеціалізованих вчених рад (Львів, 
Київ), правління Львівського наукового товариства «Хірургія і кардіологія», виступає на різних 
міжнародних конгресах, з’їздах хірургів: Угорщина (1977), Польща (1978); знайомиться з 
роботою американських кардіохірургів (1991). Опублікував біля 200 наукових робіт, підготував 
3 кандидатів наук, отримав 1 авторське свідоцтво на винахід, багато консультує. 

В 1997 р. наказом по медуніверситету призначений завідувачем кафедри шпитальної 
хірургії (до 2000 p.), розробляє тактику оперативного лікування хворих з тромбоемболією гілок 
легеневих артерій. В 1999 році разом з колегами опублікував колективну монографію 
«Тромбоемболія гілок легеневих артерій та посттромбоемболічна легенева гіпертензія: 
діагностика, лікування та профілактика». 

Указом Президента України Л.Д. Кучми № 1302/2000 від 5 грудня 2000 р. проф. Бабляку 
Д.Є. разом з групою українських вчених присвоєна Державна премія України в галузі науки і 
техніки за 2000 рік.  

 

 
Президент України Л.Д. Кучма вручає нагороду проф. Д.Є. Бабляку 

 
Д.Є.Бабляк був надзвичайно скромною людиною. За всі 50 років роботи хірургом (1955-

2005) нагороджений значком «Отличник здравоохранения» та медаллю «За трудовое отличие». 
В 2005 р. проф. Д.Є. Бабляк вийшов на пенсію. Все свідоме життя, поділяючи успіхи та 

невдачі пройшла з ним його дружина Ірина Миколаївна Бабляк – викладач Львівського 
коледжу прикладного мистецтва імені Івана Труша. 

Діти Дмитра Євгеновича обрали шлях лікарів. Старший син – Євген Дмитрович 
працював хірургом в Центральній райлікарні м. Золотоша Черкаської області, середній син – 
Сергій Дмитрович – працює кардіологом, кандидат медичних наук; молодший син – Олександр 
Дмитрович, кардіохірург, доктор медичних наук – працював кардіохірургом Київського 
науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. З часом перейшов 
на іншу роботу, очолив Центр кардіохірургічної допомоги медичної мережі «Добробут» (Київ). 
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50 років Дмитро Євгенович присвятив служінню медицині. В останні роки важко хворів і 
3 березня 2008 р. Д.Є. Бабляк відійшов у Вічність.  

Залишилася світла пам’ять про чудового Лікаря, універсального хірурга. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка вересня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
1 вересня 100 років від дня народження Олега Костянтиновича Шапошникова, 

російського дерматовенеролога. Народився у Москві. У 1942 р. закінчив військово-медичний 
факультет II Московського медичного інституту із золотою медаллю. У 1943–1945 рр. брав 
участь у німецько-радянській війні в якості старшого лікаря частини і командира медичного 
відділення бригади, ординатора і начальника шкірно-венерологічного відділення армійського 
госпіталю. Від 1949 р. його служба була пов’язана з Військово-медичною академією, де він 
пройшов шлях від ад’юнкта до начальника кафедри шкірних і венеричних захворювань, 
головного дерматовенеролога МО СРСР. У 1957 р. захистив докторську дисертацію на тему «О 
роли нарушений проницаемости и резистентности сосудов в патогенезе болезни кожи и 
сифилиса». Разом із членом-кореспондентом АМН СРСР проф. С.Т. Павловим створив першу в 
СРСР класифікацію судинних уражень шкіри. Займався проблемами етіології, патогенезу і 
лікування кропивниці, алергічних васкулітів шкіри, геморагічно-пігментних дерматозів, 
вивченням ролі імунних порушень в патогенезі червоного вовчака. О.К. Шапошніковим 
опубліковано понад 350 наукових праць, в т.ч. монографії, глав в керівництвах. У 1963 р. йому 
було присвоєно вчене звання професора; у 1974 р. – обрано членом-кореспондентом, а в 1982 р. 
– дійсним членом АМН СРСР. Підручник «Кожные и венерические болезни», написаний в 
співавторстві з О.К. Шапошніковим для студентів медичних вузів видавався 4 рази. Олег 
Костянтинович був головою Всесоюзного наукового товариства дерматовенерологів, почесним 
членом радянських та закордонних наукових товариств. Помер вчений у 1990 р. на 70 році 
життя. 

5 вересня 170 років від дня народження Костянтина Істраті, румунського хіміка. 
Народився в Романі. У 1877 р. закінчив Бухарестський університет (доктор медицини). Від 1880 
р. працював у Бухарестській фармшколі (від 1881 р. професор). У 1884–1885 рр. удосконалював 
освіту у Ш. Фріделя в Паризькому університеті (доктор хімії, 1885). Від 1886 р. – професор 
Бухарестського університету. Наукові роботи присвячені хімії природних сполук і органічному 
синтезу. Відкрив групу безазотних фарбників, які отримали назву франсеїнів. Відкрив 
ізомерізацію n-дихлорбензола в м-дихлорбензол. Виділив із кори коркового дерева церин і 
фріделін (на честь Фріделя). Запропонував аналітичний метод визначення присутності 
альдегідів у спиртових продуктах. Створив школу хіміків-органіків у Бухаресті. Від 1899 р. 
член Академії Румунії. Помер ЗО січня 1918 р. на 68 році життя. 

6 вересня 150 років від дня народження Фредеріка Джорджа Доннана, англійського 
фізикохіміка. Народився в Коломбо. Навчався в Королівському коледжі в Белфасті, в 
Лейпцигському (у Й. Вісліценуса та В.Ф. Оствальда) і в Берлінському ( у Я. X. Вант-Гоффа) 
університетах. В 1898–1901 рр. працював в Ірландському королівському університеті, в 1902 р. 
–асистент У. Рамзая в Лондонському університеті, в 1903–1904 рр. – викладач коледжу 
Королівського товариства в Дубліні. Від 1904 р. – професор Ліверпульського університету, в 
1913–1937 рр. – професор Університетського коледжу в Лондоні. Основні наукові роботи 
присвячені вивченню розчинів електролітів і коллоїдних систем. У 1899 р. кількісно 
досліджував процес емульгування, пов’язав його із зміною поверхневого натягу на кордоні 
крапель емульгованої рідини та дисперсійного середовища. У 1911 р. створив теорію 
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мембранної рівноваги, яка відіграла велику роль в розумінні процесів, що відбуваються в живій 
клітині. Від 1911 р. член Лондонського королівського товариства; в 1937–1939 рр. – Президент 
лондонського хімічного товариства. Помер 16 грудня 1956 р. на 87 році життя. 

7 вересня 170 років від дня народження Станіслава Бадені, мецената медичного 
факультету Львівського університету, Doctor Honoris Causa медичного факультету Львівського 
університету. Закінчив філософський та правничий факультети Ягеллонського університету. 
Працював депутатом крайового сейму у 1883–1895 рр., був головою галицького сейму у 1895–
1901 рр. та в 1903–1912 рр. Був прихильником польсько-української співпраці, передав у 
власність медичного факультету свою резиденцію (нині будинок наукової бібліотеки ЛНМУ). 
Помер 12 жовтня 1912 р. на 63 році життя. 

7 вересня 120 років від дня народження Миколи Володимировича Тимофєєва-
Ресовського, російського генетика. Народився у Москві. У 1922 р. закінчив 1-й Московський 
університет. У 1921–1925 рр. працював в Інституті експериментальної біології; у 1924–1925 рр. 
– у Московському медико-педагогічному інституті; в 1925–1945 рр. – в Інституті біології 
Кайзера Вільгельма в Берліні (від 1936 р. – директор відділу генетики і біофізики). У 1955–1964 
рр. працював в Інституті біології Уральського філіалу АН СРСР, в 1964–1969 рр. – в Інституті 
медичної радіології АМН СРСР. В 1969–1981 рр. – науковий консультант Інституту медико-
біологічних проблем АМН СРСР. Наукові дослідження – радіаційна, популяційна генетика і 
феногенетика дрозофіли. Обґрунтував теорію мішені для радіаційних пошкоджень хромосом і 
генів. Вивчав феногипічні прояви генів і генетичний склад природних популяцій. Створив 
генетико-еволюційний напрямок у вивченні елементарних явищ і механізмів початкових етапів 
видоутворення і еволюційного процесу, що отримав назву вчення про мікроеволюцію. Здійснив 
біофізичний аналіз первинних пускових механізмів виникнення мутацій під впливом 
іонізуючих випромінень. Вивчав розподіл мічених радіоізотопами елементів по органах і 
тканинах тварин різних видів. Досліджував вплив низьких доз опромінення і малих 
концентрацій радіоізотопів на ріст і розвиток рослин. Нагороджений медаллю ім. Ч. Дарвіна 
Лондонського королівського товариства (1959), медаллю ім. Г.І. Менделя Чехословацької АН 
(1965), Кімберовською премією з генетики (1965). Помер 28 березня 1981 р. на 81 році життя.  

9 вересня 150 років від дня народження Генрика Гальбана, польського невролога і 
психіатра. Народився у Кракові. У 1896 р. закінчив медичний факультет Краківського 
університету. В 1899–1903 рр. працював асистентом, а в 1903–1905 рр. – доцентом кафедри 
неврології і психіатрії Віденського університету  у Ю. Вагнер-Яурегга (1857–1940); у 1905–
1914 рр. – професор, завідувач кафедри неврології і психіатрії Львівського університету; під час 
Першої світової війни (1914–1918) був директором Віденського військового госпіталю; у 1919–
1920 рр. – санітарний інспектор польської армії; у 1920–1933 рр. – організатор, професор, 
керівник кафедри неврології та педіатрії, декан медичного факультету, ректор Львівського 
університету. Наукові дослідження присвятив клінічній невропатології, описав морфологічні 
зміни в мозку при прогресуючому паралічі Ландрі, псевдобульбарному паралічі, вивчав зміни в 
ЦНС при правці, спинній сухотці, алкогольній полінейропатії, займався діагностикою та 
лікуванням летаргічного енцефаліту, запропонував гіпертермію для терапії прогресуючого 
паралічу. Був великим прихильником студентства, заснував організацію «Здоровне опікування» 
(1930), створив у Микуличині «Дім здоров’я» для студентів. Нагороджений Великим хрестом 
ордена Відродження Польщі (1930), Хрестом Хоробрих.  Помер вчений 12 грудня 1933 р. на 64 
році життя. 
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10 вересня 365 років від дня народження Каспара Бартоліна-молодшого. Навчався в 
Копенгагенському університеті (1671–1674), в університетах Голландії, Франції, Італії, 
Німеччини (1674–1677). Від 1677 р. працював професором фізики Копенгагенського 
університету. Основні наукові роботи присвячені дослідженню в галузі анатомії, фізіології та 
фізики (1675–1701). Описав велику протоку під’язикової слинної залози, великі залози 
передсінку піхви, анатомічну будову низки органів. Помер 11 червня 1738 р. на 83 році життя. 

13 вересня 110 років від дня народження Тадеуша Барановскі, польського біохіміка. 
Народився у Львові. У 1934 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. У 1934–
1935 рр. – асистент кафедри біохімії Львівського університету; у 1935–1937 рр. – старший 
асистент кафедри біохімії Вільнюського університету; у 1937–1939 рр. – асистент кафедри 
біохімії Львівського університету, водночас у 1938 р. стажувався у Швейцарії, у 1939–1940 рр. 
– доцент кафедри біохімії Львівського медичного інституту; у 1940–1941 рр. – професор 
кафедри; у 1942–1944 рр. – завідувач кафедри біохімії Державних медично-природничих 
фахових курсів; у 1945–1950 рр. – завідувач кафедри біохімії Вроцлавського університету, 
водночас, у 1948–1949 рр. –декан медичного факультету Вроцлавського університету, в 1950–
1970 рр. – завідувач кафедри біохімії Вроцлавської медичної академії, водночас, у 1965–1968 
рр. – ректор Вроцлавської медичної академії; за сумісництвом – завідувач кафедри біохімії 
Інституту імунології та експериментальної терапії Польської АН (1955–1970); у 1970–1980 рр. – 
завідувач кафедри біохімії, директор Інституту біохімії і біофізики; у 1980–1981 рр. – завідувач 
кафедри біохімії, директор Інституту фізіології і біохімії. Наукові дослідження присвячені 
прикладній біохімії, біохімії білків, вуглеводів, ензимів, проблемам кристалізації гліколітичних 
ензимів скелетних м’язів, білків печінки, імунології груп крові, ролі сахарози в організмі, 
вивченню гліколізу, механізмів фосфорилювання АДФ, одержання синтетичних замінників 
вітаміну К. За львівський період роботи опублікував 40 наукових праць. Автор підручника з 
біохімії. Підготував 16 професорів. Дійсний член ПАН (1954). Помер 24 березня 1993 р. на 83 
році життя. 

13 вересня 100 років від дня народження Раїси Георгіївни Бутенко, фізіолога. 
Народилася в м. Білому Смоленської області. У 1944 р. закінчила Московську сільськогос-
подарську академію ім. К.А. Тимірязєва. Від 1948 р. працювала в Інституті фізіології рослин 
АН СРСР (від 1970 р. –завідувач лабораторії культур тканин і морфогенезу). Основні наукові 
роботи присвячені фізіології і цитофізіології рослин. Вивчала іонізуючі випромінення на поділ і 
ріст клітин, явища фотоперіодизму. У 1957 р. першою в СРСР почала культивувати ізольовані 
клітини і тканини рослин, довела можливість відновлення цілої рослини із окремих 
культивованих клітин. Відкрила перспективи використання культури тканин в якості 
продуцентів фармакологічно активних речовин. Від 1970 р. була членом Міжнародної асоціації 
із культури клітин рослин. Померла  26 березня 2004 р. в Москві на 84 році життя. 

17 вересня 120 років від дня народження Сергія Івановича Кузнецова, російського 
мікробіолога. У 1923 р. закінчив Московський університет. У 1920–1925 рр, – хімік-бактеріолог 
гідробіологічної станції, в 1925–1931 рр. – працював у Московському університеті; в 1931–1941 
рр. –завідувач лабораторії Косінської лімнологічної станції Московської області, в 1941–1946 
рр. – в Люберецькому комбінаті з очистки стічних вод, водночас, з 1942 р. – в Інституті 
мікробіології АН СРСР (від 1946 р. – завідувач відділу). Основні напрямки роботи відносяться 
до водної та геологічної мікробіології. Використав метод радіоактивних ізотопів, показав роль 
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мікроорганізмів в кругообігу речовин у водоймищах, в утворенні й руйнуванні родовищ сірки і 
сульфідних руд. У 1960 р. був обраний членом-кореспондентом АН СРСР. Від 1975 р. почесний 
член Всесоюзного мікробіологічного товариства. Помер вчений 27 лютого 1987 р. на 87 році 
життя. 

18 вересня 205 років від дня народження Карла Нагеля, австрійського анатома, хірурга. 
У 1839 р. закінчив медичний факультет Віденського університету. У 1842–1851 рр. – працював 
професором і керівником кафедри анатомії і водночас, керівником кафедри хірургії (1849–1873) 
Львівського університету; головним хірургом Львівського загального госпіталю. Був членом 
лікарського товариства Відня, Спілки практикуючих лікарів Львова. Займався проблемами 
загальної та спеціальної мікроанатомії та проблемами хірургії. Помер у 1874 р. на 59 році 
життя. 

23 вересня 170 років від дня народження Ріхарда Гертвига, німецького біолога. 
Народився у Фрідбергу. У 1885–1924 рр. – професор Мюнхенського університету. Наукові 
роботи відносяться до морфології кишковопорожнинних і порівняльної ембріології. Разом з 
Оскаром Гертвигом (1849–1922) висунув теорію походження целома – вторинної порожнини 
тіла. Вивчав процес поділу найпростіших, сформулював закономірність об’ємних відношень 
ядра і цитоплазми до клітинного поділу. Вивчав гіромеників, сонцевиків, інфузорій. Був 
автором підручника зоології (1900), що неодноразово перевидавався. Помер 3 жовтня 1937 р. на 
88 році життя. 

26 вересня 85 років від дня народження Роберта Гайнца Готца, швейцарського 
педагога, філософа, мецената. У 1956 р. закінчив педагогічний факультет університету м. 
Цюріх, вищу філософську школу Пулах м. Мюнхен (1961), Вищу богословську школу м. Ліон 
(1968), Католицький університет м. Ліон (1972). У 1978 р. став доктором теології. У 1982-2000 
рр. працював доцентом політології і русистики університету м. Санкт-Галлен (Швейцарія), був 
викладачем теології католицьких університетів Фрібурга (Швейцарія) та Ліона (Франція). Від 
1964 р. Міжнародна публіцистична діяльність, робота на радіо і телебаченні. Був редактором 
журналу «Orientierang» Інституту з проблем світогляду м. Цюріх (1972–1989), керівником 
Інституту Ostreferat в Цюріху, співпрацівником німецької радіостанції SWR. організатор і 
керівник доброчинної організації «Допомога для Західної України» (1994-2006), яка надавала 
фінансову, медичну та соціальну допомогу низці кафедр Львівського медичного університету, а 
також близько 50 медичним установам Львова та області. У 1998 р. Р. Готцу присвоєно звання 
Почесного громадянина м. Львова. Він кавалер багатьох державних та релігійних нагород і 
відзнак України, в т. ч. доктор Honoris Causa Львівського медичного університету (1997). 

29 вересня 175 років від дня народження Луїса Адольфа Дюрінга, американського 
дерматолога. Закінчив Пенсільванський університет, удосконалювався з дерматології в Європі. 
Від 1870 р. практикував у Філадельфії. Упродовж 40 років був професором дерматології 
Пенсільванського університету. Всесвітню славу Л.А. Дюрінгу приніс докладний атлас шкірних 
хвороб, а також практичний посібник із шкірних, хвороб. У 1884 р. вчений вперше описав 
герпетиформний дерматит (хвороба Дюрінга). Маючи 40 років вчений вирішив написати 
енциклопедію клінічної дерматології. Встиг видати 2 томи. В своєму заповіті виділив значні 
кошти на розвиток дерматології в Пенсільванському університеті та коледжі. Помер 17 
листопада 1913 р. на 69 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ 
 

АНДРЕ ФРЕДЕРІК КУРНАН 
До 125-річчя від дня народження 

 
Андре Фредерік Курнан народився 24 вересня 

1895 р. в Парижі в сім’ї лікаря Джуліуса Курнана і 
Маргарет (Вебер) Курнан. В 9 років життя Андре 
мріяв стати хірургом. Навчався в ліцеї Кондорсе і 
отримав звання бакалавра мистецтв у Сорбонні. 
Через рік отримав диплом з фізики, хімії й біології на 
природничому факультеті та вступив до медичної 
школи. Початок Першої світової війни перервав  
навчання. У 1915–1918 рр. Андре Курнан служив у 
французькій армії санітаром і за хоробрість був 
нагороджений військовим хрестом та двома 
медалями. Після завершення війни Андре Курнан 
продовжив навчання у Сорбонні. Як лікар-інтерн 
стажувався у 1926–1930 рр. у видатного невролога 
Джорджа Гіллєна. Докторська дисертація вченого 
була присвячена проблемі розсіяного склерозу. У 
1930 р. закінчив медичний факультет Паризького 
університету.  

Після отримання медичного ступеня в травні 
1930 р. А.Ф. Курнан переїхав у США, де отримав 
посаду іноземного спеціаліста в Колумбійському 

університеті при госпіталі Бельвю в Нью-Йорку. У 1934 р. А. Курнан став викладачем 
медицини в Коледжі лікарів і хірургів Колумбійського університету. В кардіопульмонологічній 
лабораторії вчений почав досліджувати систему дихання. 

У 1935 р. розпочалася тривала двадцятип’ятирічна праця з американцем Дікінсоном 
Річардсом (1895–1973). Вчені знали про досліди німецького дослідника Вернера Форсмана в 
Еберсвальдській хірургічній клініці, який в 1929 р., розробляючи доступний метод контролю за 
діяльністю серця під час різних захворювань, увів катетер у ліктьову вену і просунув його на 61 
см у праві відділи серця. Вчені в 1930 р. розпочали серію експериментів для продовження 
досліду В. Форсмана і до 1936 р. здійснили цю маніпуляцію на собаках і шимпанзе в 
кардіопульмонологічній лабораторії в Бельвю. У 1941 р. А. Курнан з колегами провів другу 
після В. Форсмана катетеризацію серця, вимірюючи тиск крові в судинах і порожнинах серця, 
вміст кисню в крові, а також загальну кількість спожитого кисню під час дихання. Ця 
інформація дозволила лікарям розрахувати швидкість легеневого кровоплину.  

У 1945 р. А.Ф. Курнан отримав американське громадянство. В кінці 1940-х рр. 
катетеризація серця почала використовуватися в кількох медичних центрах. У 1946 р. А. 
Курнан став асистент-професором медицини в медичному коледжі Колумбійського 
університету. У роки Другої світової війни за дорученням відомства при уряді США вивчав 
проблеми шоку та методи лікування, а також виконував роботи для хімічної та військової 
служби. У 1951 р. А.Ф. Курнан  став повним професором. 

А. Курнан проводив катетеризацію серця при різних вроджених вадах серця у дітей. 
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Дікінсон Річардс та Андре Курнан 

У 1956 р. В. Форсман, А. Курнан, Д. Річардс отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття, що стосувалися катетеризації серця і патологічних 
змін в системі кровообігу».  

За своє життя А. Курнан  був гідно пошанований. У 1964 р. залишив роботу в 
кардіопульмонологічній лабораторії і отримав звання заслуженого професора. Вчений отримав 
срібну медаль Андерса Ретзіуса Шведського медичного товариства (1946), премію Альберта 
Ласкера Американського товариства національного здоров’я (1949), почесну премію Джона 
Філіпса Американського товариства лікарів (1952), золоту медаль Бельгійської королівської 
академії медицини (1956). Вчений  був удостоєний почесних звань університетів Страсбургу, 
Ліона, Пізи, Колумбійського університету, Вільного університету Брюсселя. Він був членом 
НАН США, Американського фізіологічного товариства, Асоціації торакальних хірургів, 
Американського торакального товариства, почесним членом Лондонського королівського 
медичного товариства. 

У 1924 р. А. Курнан одружився з Сибілою Блюмер. У подружжя народилися три доньки. 
У 1959 р. дружина померла. У 1963 р. А. Курнан одружився з Рут Фабіан. Рут померла в 1973 р. 
і А. Курнан в 1975 р. одружився з Беатріс В. Берл.  

Помер вчений 19 лютого 1988 р. на 93 році життя в Грейт-Баррінгтоні. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СЕВЕРО ОЧОА ДЕ АЛЬБОРНОС 
До 115-річчя від дня народження 

 
Северо Очоа народився 24 вересня 1905 р. в 

Луарку (Іспанія) в сім’ї судді та бізнесмена Северо 
Очоа і Кармен (Альборнос) Очоа. Початкову 
освіту хлопчик отримав у Луарку і Малазі. 
Навчався в коледжі Малаги. Захопився книгами 
іспанського невролога Сантьяго Рамон-і-Кахаля 
(1852–1934). В 1921 р. отримав ступінь бакалавра 
гуманітарних наук і вступив у медичну школу при 
Мадридському університеті, яку закінчив з 
відзнакою в 1929 р. Упродовж двох років за 
підтримки Іспанської ради з наукових досліджень 
він вивчав біохімію і фізіологію м’язової тканини, 
працюючи дослідником-асистентом в Отто Мейєр-
гофа (1884–1951) в інститутах кайзера Вільгельма 
в Гейдельберзі та Берліні. У 1931 р. Северо Очоа 
повернувся в Мадридський університет викла-
дачем фізіології і біохімії, а наступний рік провів у 
Національному інституті медичних досліджень у 
Лондоні, де вивчав функцію ферментів. 

Після повернення в 1935 р в медичну школу при Мадридському університеті С. Очоа був 
призначений заввідділом фізіології Інституту медичних досліджень. У 1936 р. в Іспанії 
розпочалася громадянська війна. Подружжя Очоа покинуло країну. Упродовж п’яти років 
вчений працював у наукових лабораторіях Німеччини та Англії: в Інституті медичних 
досліджень кайзера Вільгельма в Гейдельберзі, в лабораторії біології моря в Плімуті та в 
медичній школі Оксфордського університету. Упродовж цього періоду С. Очоа вивчав функцію 
тіаміну та проміжний метаболізм – біохімічні реакції, в яких вуглеводи і жирні кислоти 
утворюють енергію для клітинних процесів. 

Після початку Другої світової війни в 1941 р. С. Очоа емігрує в США,  стає викладачем і 
науковим співробітником у відділі фармакології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. 
Вчений працював з Карлом Фердинандом Корі (1896–1984) і Герті Терезою Корі (1896–1957), 
відомими вченими в галузі проміжного метаболізму вуглеводів.  

Від 1942 р. С. Очоа отримав посаду наукового співробітника в медичній школі 
Університету Нью-Йорку, згодом – посаду асистента професора біохімії (1945), професора і 
керівника відділу фармакології (1946) і, нарешті, як професор біохімії (1954). У 1949 р. С. Очоа 
був запрошеним професором біохімії в Каліфорнійському університеті в Берклі.  

Основним джерелом енергії є АТФ. Амінокислоти, жири і вуглеводи метаболізуються в 
циклі лимонної кислоти Кребса, ланцюгу реакцій, що сприяють утворенню АТФ. Цикл 
лимонної кислоти був відкритий Гансом Кребсом (1900–1981).  

С. Очоа встановив, що повне окислення однієї молекули глюкози до СО2 дає 36 молекул 
АТФ. Він розкрив механізм циклу лимонної кислоти, виділив ферменти, відомі під назвою 
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цитратсинтетаза, ізоцитратдегідрогеназа і фермент яблучної кислоти. Досліджував фотосинтез 
– біохімічний процес, в результаті якого зелені рослини, що містять хлорофіл, перетворюють 
під впливом світла вуглекислий газ і воду в вуглеводи. С. Очоа встановив додаткову роль 
ферменту яблучної кислоти. 

Гени, розташовані в хромосомах ядра кожної клітини, визначають спадкування фізичних 
ознак, керуючи синтезом білків (ферментів). Вони складаються з ділянок молекули 
дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), що містить азотисті основи (пуринові або 
піримідинові), розташовані разом з моносахаридами і фосфатними групами у вигляді подвійної 
спіралі. При реплікації ДНК дві половини подвійної спіралі відокремлюються одна від одної, а 
потім на кожній з них відбувається синтез нової молекули ДНК. Послідовність азотистих основ 
діє як матриця для утворення нових молекул. Синтез білків проходить при передачі генетичної 
інформації рибонуклеїнової кислоти (РНК), подібної за своєю структурою з ДНК, але яка 
містить замість дезоксирибози рибозу і урацил замість тиміну. 

Три види РНК беруть участь в послідовному включенні амінокислот в молекулу білка: 
інформаційна, рибосомна і транспортна. Генетичні інструкції для синтезу білка закодовані в 
послідовності азотистих основ ДНК і РНК. Групи з трьох азотистих основ або триплети 
кодують включення кожної амінокислоти в молекулу білка. 

 

 
С. Очоа в лабораторії 

 
У 1955 р. С. Очоа виділив бактеріальний фермент полінуклеотидфосфорилазу, яка 

каталізує в оберненій реакції синтез полірибонуклеотидів з рібонуклеозиддифосфатів. За 
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допомогою цього ферменту він отримав синтетичні РНК з різним складом азотистих основ, що 
дало йому можливість розшифрувати триплетний код для 11 амінокислот. Таким чином, в 
тестовій системі вдалося синтезувати РНК і білкові молекули з відомою послідовністю 
азотистих основ і складом амінокислот. Це досягнення – перше в історії біології дозволило 
вченим у подальшому розшифрувати генетичний код. 

У 1959 р. Северо Очоа і Артур Корнберг (1918–2007) отримали Нобелівську премію 
з фізіології та медицини «за відкриття механізмів біологічного синтезу рибонуклеїнової і 
дезоксирибонуклеїнової кислот».  

Після виходу на пенсію в 1975 р. з медичної школи Університету в Нью-Йорку С. Очоа 
став членом Інституту медичних досліджень в Нью-Джерсі. 

Вчений був гідно пошанований: медаль Карла Нойберга Американського товариства 
європейських хіміків (1951), премія Шарля Леопольда Майєра Французького товариства 
біохіміків (1955), премія Бордена за медичні дослідження Асоціації американських медичних 
коледжів (1958), університетська медаль Нью-Йоркського університету (1959), орден Сонця, що 
сходить, японського уряду (1967). Вчений був удостоєний почесних ступенів багатьох 
університетів, був членом Американської асоціації сприяння розвитку наук, Американської 
академії наук і мистецтв, Нью-Йоркської академії наук, Нью-Йоркської академії медицини, 
Американського товариства біохіміків, Американського хімічного товариства, НАН США, 
Товариства експериментальної біології та медицини, Американського філософського 
товариства, Біохімічного товариства Великобританії, Королівської академії наук Мадриду, 
Королівської АН Барселони, Німецької академії природодослідників «Леопольдіна»,– 
іноземним членом Лондонського королівського товариства, Академії наук СРСР, Польської 
академії наук. 

Вчений у 1931 р. одружився з Кармен Гарсія Кобіан, донькою іспанського судді. 
Подружжя не мало дітей. 

Помер Северо Очоа 1 листопада 1993 р. в Мадриді на 89 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ХАЧАТУР СЕДРАКОВИЧ КОШТОЯНЦ 
До 120-річчя від дня народження 

 
Хачатур Седракович Коштоянц народився 26 

вересня 1900 р. в м. Александрополі Єреванської губернії 
в бідній сім’ї ремісника. Місто Александрополь існувало 
ще в епоху Урарту, в середні віки носило Кумайрі, а з 
1924 р. перейменовано в Ленінакан, нині – Ґюмрі. У 1906 
р. в пошуках кращої долі сім’я Коштоянц переїхала в 
П’ятигорськ. Хачатур закінчив вірменську церковно-
парафіяльну школу і міське шестирічне училище, після 
чого займався самоосвітою. На канікулах працював у 
друкарні і конторі нафтоскладу «Титан». У 1915 р. після 
закінчення ШийіШ міської школи, здав іспит із 
латинської мови і був зарахований в одну із приватних 
аптек П’ятигорська в якості аптекарського учня, де 

працював упродовж 1915–1921 рр. Ця робота дозволила йому придбати цінну інформацію в 
галузі фармагнозії та фармакології. У 1917 р. Хачатур здав екстерном іспит на атестат зрілості в 
П’ятигорській чоловічій гімназії і на звання помічника аптекаря в Ростові-на Дону. У 1918 р. 
спроба поступити у Донський університет (бувший Варшавський, евакуйований у 1915 р.) не 
вдалася. 

Смерть батька та громадянська війна на Кавказі змусила його повернутися у 
П’ятигорськ, де він поступив до П’ятигорського народного університету, в якому вчився у 
1918–1919 рр. на природничому факультеті. У 1920 р. Хачатур поступив на роботу у 
П’ятигорський народний університет в якості лаборанта біологічної лабораторії та викладача. 
Восени 1921р. по розподілу він вступив на 1 курс медичного факультету Кубанського 
університету. На базі медичного факультету в 1922 р. був відкритий медичний інститут. Під час 
канікул Х.С. Коштоянц працював у Бальнеологічному інституту в П’ятигорську, де були 
експериментальні лабораторії і клінічні відділення. Досліджував флору і фауну гірко-солених 
озер і мінеральних джерел П’ятигорського району. 

В 1923 р. Х.С. Коштоянц опублікував отримані результати в трьох статтях. Оскільки в 
1922 р. Кубанський університет був реорганізований, частина професорів покинула Краснодар і 
перейшла в Московський університет. Х.С. Коштоянц так само переїхав у Москву. Медичний 
факультет II Московського університету був трансформований у II Московський медичний 
інститут, якому згодом було присвоєно ім’я М.І. Пирогова. 
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Матеріальна незабезпеченість заставила Хачатура Седраковича у 1923 р. працювати 
викладачем і завідувачем робітничого факультету при Індустріально-педагогічному інституті 
ім. К. Лібкнехта. 

У 1926 р. Х.С. Корштоянц успішно завершив навчання. Згодом він поступив в 
аспірантуру на кафедру фізіології, якою керував відомий вчений, учень І.П. Павлова Іван 
Петрович Разенков (1888–1954). Незадовго до цього, у 1922 р. був організований науково-
дослідний Біологічний інститут Комуністичної Академії (БІКА). В його складі було відділення 
фізіології тварин, яким за сумісництвом керував І.П.Разенков. В це відділення Іван Петрович 
зарахував Х.С. Коштоянца в якості аспіранта. Праця в аспірантурі (1926–1929) була 
підпорядкована основній проблематиці лабораторії І.П. Разенкова: фізіологія травних процесів 
при різних харчових режимах. В кінці перебування в аспірантурі в 1928 р. Х.С.Коштоянц був 
зарахований асистентом кафедри фізіології тварин біологічного відділення фізико-
математичного факультету І Московського університету. До кінця свого життя Хачатур 
Седракович був пов’язаний з цією кафедрою. 

У 1929 р. Х.С. Коштоянц був зарахований на посаду завідувача відділом порівняльної 
фізіології. Для удосконалення знань попросив закордонне відрядження. На початку 1930 р. 
вчений поїхав до Німеччини, а потім – в Голландію. В Берліні він ознайомився з викладанням 
порівняльної фізіології в Берлінському університеті, а в Голландії ознайомився з лабораторією 

Германа Йордана (1877–1943), видатного вченого в галузі порівняльної фізіології. 
Повернувшись з відрядження (1931) Х.С. Коштоянц зосередив свою діяльність в двох 
установах: на кафедрі фізіології тварин І МДУ і в лабораторії порівняльної фізіології 
Біологічного інституту ім. К.А. Тимірязєва. Після смерті проф. О.Ф. Самойлова в 1930 р. 
завідувачем кафедри став І.Л. Кан, а на посаду професора кафедри призначили Х.С. Коштоянца. 

В 1933 р. Х.С. Коштоянц ввійшов в організаційний комітет для підготовки XV 
Міжнародного конгресу фізіологів. На цьому конгресі лабораторія еволюційної фізіології БІКА 
була представлена 5 доповідями. В 1934 р. вийшов збірник праць лабораторії «Некоторые 
вопросы сравнительной физиологии». У 1935 р. ВАК Наркомпросу присудила Х.С. Коштоянцу 
вчений ступінь доктора біологічних наук без захисту дисертації. В 1937 р. відділ порівняльної 
фізіології був включений в склад Інституту еволюційної морфології ім. А. Н. Северцева АН 
СРСР у вигляді сектору еволюційної фізіології. В кінці 1937 р. Х.С. Коштоянц був призначений 
заступником директора інституту. В 1939 р. вчений обраний членом-кореспондентом АН СРСР 
і одночасно призначений заступником академіка-секретаря Відділення біологічних наук. З 
початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Інститут еволюційної морфології був 
евакуйований в Киргизію. В березні 1942 р. помер професор І.Л. Кан і Х.С. Коштоянц був 
обраний за конкурсом завідувачем кафедри фізіології Московського державного університету. 

29 листопада 1943 р. була заснована АН Вірменської РСР і Х.С. Коштоянц був обраний 
членом цієї Академії. 
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У 1946–1953 рр. Хачатур Седракович Коштоянц працював директором Інституту історії 
природознавства АН СРСР. 

 

Х.С. Коштоянц з лордом Едріаном, президентом Лондонського королівського товариства. 
МДУ, середина 1950-х рр. 

 
Основний напрямок наукових праць Х.С. Коштоянця – проблеми еволюції функцій 

тваринних організмів, вивчення ензимо-хімічних основ процесів збудження, історія вітчизняної 
фізіології. Експериментально доказав залежність явищ подразливості і нервової регуляції від 
стану білкових тіл і обміну речовин. В 1947 р. отримав Сталінську премію за монографію 
«Очерки физиологии в Росии» (1946). Х.С. Коштоянц був обраний почесним академіком 
Угорської АН, почесним доктором Карлова університету в Празі і науково-медичного 
товариства Фінляндії «Дуодецим». Від 1947 р. був членом-кореспондентом Міжнародної 
асоціації історії науки. Вчений був нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер вчений 2 
квітня 1961 р., проживши 60 років і 6 місяців. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ПІТЕР ДЕННІС МІТЧЕЛЛ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Пітер Денніс Мітчелл народився 29 вересня 1920 р. 

в Мітчемі (графство Суррей), в сім’ї державного 
службовця Крістофера Гіббса Мітчелла і Беатрис Дороті 
(Теплан) Мітчелл. Він закінчив Королівський коледж в 
Тонтоні, але вступні іспити в коледж Ісуса 
Кембриджського університету Мітчелл витримав 
задовільно і лише рекомендаційний лист педагога Ч. П. 
Вайзмана, математика та музиканта, допоміг йому 
вступити в 1939 р. в коледж. В коледжі Пітер вивчав хімію, 
фізіологію, математику і біохімію і в 1943 р. отримав 
ступінь бакалавра з відзнакою. В тому ж році почав 
готуватися до написання докторської дисертації з біохімії 
під керівництвом Дж. Ф. Даніеллі, де досліджував процес 
переносу біохімічних субстанцій через клітинні мембрани. 
В 1950 р. П. Д. Мітчелл отримав докторський ступінь за 
дисертацію про механізм дії пеніциліну, відкритого А. 
Флемінгом антибіотика, який впливає на клітинні 
мембрани, що зазнали «нападу» бактерій. 

Після отримання докторського ступеня П. Д. 
Мітчелл був призначений демонстратором біохімічної кафедри в Кембриджі. Тут досліджував 
механізм окислювального фосфорилювання (так утворюється 95% енергії у аеробних 
організмів) і дуже подібний механізм фотосинтетичного фосфорилювання, при якому необхідну 
кількість енергії рослини отримують від сонця. До 1955 р. біохіміки визнавали теорію Фріца 
Ліпмана (1899–1986), згідно з якою АТФ слугує універсальним джерелом енергії, оскільки 
дихання, ферментація і фотосинтез, неможливі без АТФ. Встановити деталі цієї теорії на 
молекулярному рівні виявилося дуже важко, оскільки ферменти окислювального і 
фотосинтетичного фосфорилювання тісно пов’язані з ліпопротеїдами мембран мітохондрії – 
структурою в цитоплазмі клітин і хлоропластами – органоїдами клітин рослин, що містять 
хлорофіл.  

Багато дослідників, які вивчали механізми окислювального фосфорилювання, 
встановили, що в процесі дихання електрони від різних субстратів переносять каскад 
ферментів. Синтез АТФ відбувається під каталітичним впливом ферментного комплексу, 
відомого як АТФ-аза. Що стосується хлоропластів, то електрони, які вивільняються при 
поглинанні світла хлорофілами, просуваються через серію носіїв до кінцевої мети – води. 
Синтез АТФ здійснюється комплексом АТФ-ази з молекулярною структурою, що нагадує 
структуру мітохондріальних мембран.  

П. Д. Мітчелл спеціально не вивчав мітохондрії. Він займався дослідженням 
метаболічного переносу, який здійснюється через цитоплазмові мембрани бактерії. У 1958 р.  
П. Д. Мітчелл і його колега Дженніфер Мойл дійшли висновку, що ферментативні реакції є, як 
правило, векторними. Вчені припустили, що напрямок таких реакцій повинен прояснитися, 
коли ферменти включаються у мембрани. Фактично ферментативний комплекс може 
закріпитися в мембрані настільки сильно, що «маршрут» реакції перескочить цей бар’єр, 
каталізуючи дислокацію хімічної групи. Вчені назвали цей процес векторним метаболізмом. 
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У 1961–1966 рр. П. Д. Мітчелл сформулював хеміосмотичну гіпотезу – радикальне 
вирішення проблеми сполучення енергії в механізмах окислювального і фотосинтетичного 
фосфорилювання. Він запропонував, що ланцюг реакцій, які здійснюються в процесі дихання, 
представляє собою послідовність носіїв водню і електронів, що змінюють один одного. Ці носії 
організовані таким чином у внутрішній мітохондріальній мембрані, що вони переносять 
протони (трипептиди) через мембрану.  

Оскільки мітохондріальна мембрана 
не допускає пасивного проходу протонів, то 
в процесі дихання генерується електро-
хімічна різниця потенціалів для іонів водню 
з електрично негативною внутрішньою 
міжклітинною речовиною і лужною 
зовнішньою міжклітинною речовиною. 
Протони на зовнішній поверхні намага-
ються потрапити у внутрішньоклітинну 
речовину. Згідно з хеміосмотичною 
гіпотезою, існування хімічного взаємо-
зв’язку між ланцюговими реакціями, що 
відбуваються в процесі дихання, і АТФ-
азою неможливе. Цей висновок зробив 

гіпотезу П. Д. Мітчелла непопулярною серед біохіміків. Почалися багаторічні дискусії навколо 
гіпотези П. Д. Мітчелла. Це змусило вченого розробити комплекс кількісних і візуальних 
методів. До 1970 р. дослідження довели правоту вченого. 

У 1978 р. П. Д. Мітчелл отримав Нобелівську премію з хімії «за внесений ним вклад 
у розуміння процесу переносу біологічної енергії, зроблений завдяки створенню 
хеміосмотичної теорії».  

Від 1964 р. П. Д. Мітчелл очолював науково-дослідну роботу в лабораторіях Глінна в 
Корнуеллі.  

В 1958 р. вчений одружився з Хелен Френч. У подружжя було троє синів і донька.  
Крім Нобелівської премії, вчений був удостоєний нагороди Льюісса і Берта Фрідмана 

Нью-Йоркської академії наук (1976), нагороди Льюїса Розенстіла за видатну працю в галузі 
фундаментальних медичних досліджень Університету Брандейса (1977), медалі Коплі 
Лондонського королівського товариства (1981) і почесної медалі Афінської муніципальної ради 
(1982). Він був членом Лондонського королівського товариства, іноземним членом НАН США, 
Королівського товариства Едінбургу. Вченому присвоєні почесні ступені Технічного 
університету Берліна, університетів Чикаго, Східної Англії, Ліверпуля, Брістоля, Едінбургу. 

Помер вчений 10 квітня 1992 р. в Бодміні на 72 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.М. ГОРИЦЬКИЙ 
 

ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА ОЛЕГОВИЧА КУЩА 
 

Олег Олегович Кущ народився 8 листопада 1940 
року в місті Станіславові в родині військових. Мама, 
Зінченко Олена Федорівна, 1919 р. н., харків’янка, 
працювала в обкомі комсомолу. Батько, Кущ Олег 
Павлович, 1914 р. н., із Запоріжжя, був військовим. Корені 
Кущів походять зі старовинного козацького роду: від 
гетьмана Остряниці. Один з його пращурів – генерал-
лейтенант Василь Григорович Костенецький прославився 
своїми подвигами під час Бородинської битви; його 
портрет і зараз знаходиться в Галереї слави в Ермітажі. 

Олег Кущ закінчив СШ №50 у Львові. Рік працював 
механіком, був мобілізований до лав Радянської армії, де 
прослужив 3 роки. У 1962 р. поступив на медичний 
факультет Львівського державного медичного інституту, 
який закінчив у 1968 р. 

Ще на VI курсі Олег був включений у клініко-
експериментальну групу, де під керівництвом проф. М. Даниленка та доц. В. Голубченка 
відпрацьовували методику накладання судинного шва при пораненнях серця, техніку пересадки 
серця. Тому запрошення від професора В.Омельченка, завідувача кафедри оперативної хірургії 
та топографічної анатомії, продовжити цю експериментальну роботу у 1968 р. в якості 
аспіранта, було надзвичайно почесним і логічним. 

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хирургическая анатомия 
аортального клапана, восходящей аорты и начальных отделов коронарных артерий сердца». 

Фрагменти роботи разом з результатами пересадки серця у собак в експерименті були 
представлені на 5 та 6 Всесоюзних конференціях з пересадки органів та тканин у Горькому 
(1970) та Ризі (1972), де одержали високу оцінку видатного трансплантолога сучасності 
Володимира Дєміхова. Після захисту дисертації у 1971 р. працював асистентом на кафедрах 
топанатомії, госпітальної хірургії, загальної хірургії. 

Майже 40 років роботи в клініці поруч з такими чудовими хірургами, як проф.  
Г. Івашкевич, проф. С. Юрмін, проф. Н. Дороніна, проф. І. Крук, проф. Д. Макар доц.  
В. Муха, доц. Л. Криштальська, ас. С. Келеман, ас. В. Голубцов, лікар Ю. Кірницький, лікар М. 
Гороховський дозволили накопичити великий досвід та оволодіти технікою складних 
хірургічних втручань, навчитися лікувати важких хворих. Надзвичайно цікавою була робота в 
якості чергового хірурга санавіації, що привчило швидко приймати рішення в екстремальних 
умовах. 

До 1985 р. О. Кущ працював на базі Обласної клінічної лікарні, а з 1985 р. перейшов у 
Львівську лікарню швидкої меддопомоги, де була клініка кафедри загальної хірургії. Хірург 
вищої категорії, на цій кафедрі у 1989 р. він став доцентом. Представлення на доцентуру 
пролежало в адміністрації медуніверситету без руху більше трьох років, без пояснень. 

21 рік роботи в лікарні на Топольній (так ЛШМД називають в народі) – яскраві, 
незабутні часи. Нова лікарня тільки відкрилася, її заполонило багато молодих лікарів –
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переважно, бувші студенти, які не мали досвіду, практичних навичок, яким треба було 
допомагати і вчити. Приємно було бачити, як мінялися вони на очах, ставали з роками  
прекрасними спеціалістами. Проф. І. Герич, доц. Ю. Лисюк, доц. Д. Бідюк, к.м.н.  
В. Мельников, лікар О. Дворчин, к.м.н. Н. Дворчин – це далеко неповний перелік тих, хто виріс 
на його очах. 

Більше 35 років свою медичну роботу Олег Олегович поєднував з заняттями 
нобелістикою. Це починалося під впливом батька, який у 1967 році видав вперше в 
Радянському Союзі українською мовою книжку про Нобелівських лауреатів в галузі літератури. 
О. Кущ написав велику кількість статей та книжок в цій галузі, систематично брав участь у 
міжнародних Нобелівських читаннях. 

У 2006 р. закінчився його контракт з медуніверситетом. Здавалося б – все...На щастя 
ректор Львівського медичного інституту проф. М. Регеда запропонував О. Кущу організувати 
кафедру хірургічних хвороб у новому навчальному закладі, що вдалося за допомогою 
директора Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України проф. Л. Новака 
та адміністрації 5 МКЛ. 

Кафедра хірургічних хвороб Львівського медичного інституту була створена у 2006 р. У 
складі кафедри працювали 13 викладачів, в т. ч. 11 кандидатів наук, 8 із них мали наукові 
звання доцента. На кафедрі вивчали наступні предмети: хірургія, урологія, 
оториноларингологія, дитяча хірургія, акушерство, гінекологія, офтальмологія, анестезіологія, 
реабілітологія. З часом штат кафедри збільшився до 17 викладачів. 

О.О. Кущ був автором близько 180 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 2 
авторських свідоцтв на винаходи, 1 монографії, 1 підручника з хірургії, довідника з хірургічних 
хвороб, 6 книг про лауреатів Нобелівської премії, низки нарисів про визначних діячів світової 
та вітчизняної науки. 

У 2015 р. вийшов на заслужений відпочинок. Але цукровий діабет виявився хворобою 
підступною і жорстокою. 3-го червня 2020 р. О.О. Кущ відійшов у Вічність на 80 році життя. 

Залишилася світла пам’ять про нашого колегу. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ГРИГОРІЯ ГРИГОРОВИЧА ЯХНА 
 

Його дитинство, юність та більша частина життя пройшли на моїх очах. Він був 
сусідом по під’їзду будинку. З його старшим братом, Дмитром Семашком, майбутнім 
видатним спортсменом СРСР ми товаришували в 50-і роки ХХ ст. З Григорієм Григоровичем у 
нас були добрі стосунки, ми зробили декілька спільних наукових публікацій. Його раптова 
смерть 15 червня 2020 р. (в день мого народження) вразила мене, оскільки він ніколи не 
скаржився на свої хвороби. 

 
Григорій Григорович Яхно народився 12 червня 

1949 року в м. Збараж Тернопільської області в сім’ї 
майора військ МВС Григорія Яхна і лікарки Надії 
Сергіївни. Через деякий час сім’я переїхала до Львова. 
У 1949 р. батько був переведений на посаду замполіта 
госпіталю військ МВС. З 1956 р. Григорій розпочав 
навчання у Львові, з переїздом батька в Тбілісі 
навчався за місцем роботи батька, потім повернувся до 
Львова і закінчив 8 класів у школі №12, а в 1966 р. 
закінчив 10 класів у СШ №16.  

Г.Г. Яхно походить із славного роду  медиків 
Сергія Михайловича Щасного (1875–1943), видатного 
українського вченого бактеріолога, епідеміолога. 
Естафету вченого підхопили його діти: син Дмитро 
Сергійович Щасний, який став доктором медичних 
наук, і Надія Сергіївна Щасна, яка присвятила своє 
життя бактеріології і працювала бактеріологом 1-го 
тубдиспансеру. Саме Надія Сергіївна прищепила 
Григорію любов до медицини. Григорій Григорович 

Яхно поступив у 1966 р. поступив на стоматологічний факультет ЛДМІ, який закінчив у 1971 р. 
Ще під час навчання в медінституті захоплювався проблемами соціальної медицини, охорони 
здоров’я і вирішив присвятити себе теоретичній медицині. 

Отримавши вільний диплом, 15 лютого 1972 р. був зарахований на посаду лаборанта 
кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я ЛДМІ за госпдоговором. 8 січня  
1973 р. Г.Г. Яхно був переведений на посаду старшого лаборанта тієї ж кафедри. В 1973 р.  
Г.Г. Яхно одружився з Марією Броніславівною і 4 січня 1974 р. в сім’ї народився син Євген.  

За час роботи на посаді старшого лаборанта Григорій Григорович проявив здібності до 
наукової роботи і розпочав роботу над дисертацією під керівництвом професора І.Я. Шапіро 
(1909–2001). Наказом №864 від 14.8.1978 р. Г.Г. Яхно був переведений на посаду асистента цієї 
ж кафедри. У 1978–1980 рр. Г.Г. Яхно навчався у Вечірньому університеті марксизму-ленінізму 
при Львівському ОК КПУ.  

У 1981 р. Г.Г. Яхно захистив кандидатську дисертацію в Київському медичному 
інституті імені О.О. Богомольця і рішенням Вченої ради цього інституту від 3.9.1981 р. (прот. 
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№15) Г.Г. Яхно отримав вчений ступінь кандидата медичних наук. Диплом кандидата медичних 
наук був затверджений ВАК СРСР 27.1.1982 р. 

Наказом по ЛДМІ від 26.2.1986 р. Г.Г. Яхно був обраний за конкурсом на посаду 
старшого викладача кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я ЛДМІ. 26 
грудня 1995 р. Г.Г. Яхно був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри. 

Рішенням Вченої ради ЛДМІ від 23.10.1996 р. (прот. №9-вр) Г.Г. Яхно було присвоєне 
звання доцента по кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я ЛДМІ. За час 
роботи на кафедрі Г.Г. Яхно брав активну участь в організації Музею ЛДМІ, був учасником 
багатьох з’їздів, конференцій з питань соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. 

30 червня 2014 р. Г.Г. Яхно був звільнений з посади доцента кафедри по п. 2 ст. 36 КЗпП 
України. З листопада 2014 р. Г.Г. Яхно був прийнятий на посаду завідувача кафедри гігієни та 
соціальної медицини і організації охорони здоров’я з курсом охорони праці та БЖД 
Львівського медичного інституту. 

Г.Г. Яхно був фахівцем вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності: організація і 
управління охорони здоров’я . Він був автором близько 140 наукових і навчально-методичних 
праць, в т. ч. 4 посібників, 116 статей і 20 тез. 

Був нагороджений грамотами і дипломами за значні дослідження в галузі охорони 
здоров’я населення України. 

12 червня 2020 р. Г.Г. Яхно зустрів свій 71 рік від дня народження. 15 червня 2020 р.  
Г.Г. Яхно приймав іспити у Львівському медичному інституті. Ці іспити стали останніми в його 
земному житті. Третій інфаркт міокарда поставив крапку в його житті. 

Залишилася світла пам’ять про Вченого, який присвятив своє життя охороні здоров’я 
населення України. 

Молімося за його душу! 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.В. ДЖУНЬ 
 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА СКОМОРОХИ 
 
З Володимиром Івановичем Скоморохою ми зустрілися вперше 19 травня 1994 р., коли я 

приїхав на «оглядини» до патріотично налаштованої громади м. Славути, щоб познайомитися з 
активом і представити себе як майбутнього кандидата в депутати Верховної Ради України по 
Славутському виборчому округу № 408. Оскільки вибори були призначені на 24 липня 1994 р., то в 
мене була можливість ще багато разів відвідати Славуту і більш детально познайомитися з 
активістами округу. Так почалася наша дружба з Володимиром Івановичем Скоморохою. Згодом 
В.І. Скомороха на сторінках газети «Трудівник Полісся» інформував славутчан про благодійні акції 
зі Львова. В.І. Скомороха часто бував у гостях у Львові, в останній раз з приводу хвороби серця. 

 
Володимир Іванович Скомороха народився 2 травня 

1958 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в 
робітничій сім’ї. Закінчив СШ №73 у 1975 р. З 1976 р. 
розпочалася військова служба. Закінчив Новосибірське 
вище військове політичне училище у 1982 р. Працював на 
посаді офіцера з виховної роботи особового складу. Був 
учасником бойових дій в Афганістані у 1983–1985 рр. на 
посаді заступника командира автомобільної роти. Був 
нагороджений орденом «За службу Батьківщині у Збройних 
силах» ІІІ ст. (1985). 

З військовою частиною був дислокований в  
м. Славута. У 1991 р. прийняв військову присягу на вірність 
Україні. У 1992 р. очолив Славутську міську організацію 
«Спілка офіцерів України». 

У 1993 р. звільнився в запас і влаштувався на роботу 
в редакцію газети «Трудівник Полісся» кореспондентом і 
завідувачем відділу промисловості та екології, на цій посаді 
працював до кінця 1997 р. 

У 1993 р. став координатором громадсько-
політичного об’єднання «Демократична Славутчина». У 
1994 р. почав зустрічатися з Людмилою Петрівною 
Самойлюк і вже в 1996 р. одружився з нею. У 1998 р. був 

обраний депутатом Славутської міської ради. В період 2000–2002 рр. працював помічником-
консультантом народного депутата України Б.Б. Кожина, першого командувача військово-морських 
сил України. В грудні 2004 р. В.І. Скомороха був призначений секретарем оклужної виборчої 
комісії виборчого округу №195.  

У 2011–2013 рр. В.І. Скомороха  працював координатором Ради громадських організацій в 
м. Славута та в Славутському районі. З грудня 2013 р. по січень 2014 р. В.І. Скомороха працював 
керівником штабу Національного спротиву в м. Славута. У 2013 р. став майором у відставці. 

З лютого 2014 р. по березень 2015 р. В.І. Скомороха  був головою громадської організації 
«Славутське міськрайонне об’єднання «Майдан». Своєю стійкістю та витримкою В.І.Скомороха 
примножив шану і подяку славутчан. Тих людей, які зверталися до нього за порадою та по 
допомогу, просили захисту, поради. Не відмовляв нікому. Постійно працював заради людей, не 
дбаючи про своє здоров’я. 

За громадську роботу був нагороджений у 1996 р. відзнакою «Офіцерський хрест з мечами», 
у 1997 р. – медаллю «За заслуги», у 2005 р. подякою ЦВК за сумлінне виконання своїх обов’язків, 
організацію на високому рівні підготовки та проведення виборів Президента України 2004 р. і 
забезпечення принципів виборчого процесу реалізації виборчих прав громадян. У 2006 р. В.І. 
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Скомороха отримав відзнаку «Хрест заслуги», У 2008 р. В.І. Скомороха отримав медаль 
Міністерства оборони України «За сприяння Збройним Силам України», у 2016 р. був 
нагороджений  медаллю «За гідність і патріотизм». 

Напружена служба в Афганістані, безперервна робота на громадській ниві підірвали 
здоров’я Володимира Івановича. 

В останні роки він лікувався в госпіталях з приводу хвороби серця. 
В липні 2020 р. стан здоров’я Володимира Івановича різко погрішився. В телефонній розмові 

запропонував йому негайно госпіталізуватися. Серцева недостатність прогресувала і Володимир 
Іванович потрапив у реанімацію. Спроби врятувати воїна виявилися невдалими і вночі 26 липня 
Володимир Іванович відійшов у Вічність. Поховали Володимира Івановича під спів Державного 
Гімну України та трикратний залп салютної групи 27 липня. 

Залишилася світла пам’ять про Людину з великої літери, громадського діяча. 
 

Галина Душнюк 

Світлій пам’яті Офіцера Володимира Скоморохи 
 

До світлості летить його 
Душа.. 
Він шлях топтав від серця і до 
Серця.. 
Живих дай, Боже, правдою 
Втішать. 
А на покійних грішників – не 
Сердься. 
Бо вигоріло серце від 
Чеснот, 
Як та стерня від скошеного 
Лану... 
Мелодію невиспіваних 
Нот 
Украв Афган ...і зболені 
Майдани. 
Проріджує біда бійців 
Ряди.. 
Сумний фінал такий важкий на 
Дотик... 
Не потьмяніють праведні 
Сліди, 
Як сяюча церковна 
Позолота. 
Життя готує нам новий 
Урок. 
Без пафосу, без слави, без 
Прем’єри. 
Гартуймо дух, звіряймо кожен 
Крок! 
В ім’я Держави! В пам’ять 
Офіцера. 
 
3.08.2020, Полянь. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ, В.І. КОВЦУН 

 
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО  
БОРИСА ЄВГЕНОВИЧА ПАТОНА 

 
Борис Євгенович  Патон відноситься до феноменів світового масштабу в галузі науки. 

Його творче довголіття принесло Україні міжнародне визнання. Сьогодні є нагода 
згадати його «незлим, тихим словом» 

 
Борис Євгенович  Патон народився 14 

листопада 1918 року в Києві в сім’ї відомого 
вченого Євгена Оскаровича Патона (1870–
1953), майбутнього засновника та директора 
Інституту електрозварювання, та Наталії 
Вікторівни (Будде) Патон, домогосподарки.  

Після закінчення школи Борис Патон 
поступив у Київський політехнічний 
інститут за фахом інженер-електрик.  

Під час німецько-радянської війни 
1941–1945 рр. був евакуйований в м. Горь-
кий, де працював інженером електро-
технічної лабораторії заводу «Красное 
Сормово». У 1942 р. працював в Інституті 
електрозварювання АН УРСР в Нижньому 
Тагілі (Свердловська область). Взяв участь у 
розробці і впровадженні в екстремальних 

умовах воєнного стану технологічної інновації – автоматичного зварювання броні 
танків. Розробив електричну схему нових автоматичних зварювальних голівок, що 
реалізовують явище саморегулювання дуги (В. І. Дятлов, 1942). У 1943 р. розпрацював 
проблему фізичної картини зварювального процесу при зварюванні під флюсом. 

У 1945 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Аналіз роботи 
зварювальних головок і засобів їх живлення при зварюванні під флюсом». У 1945 р. 
отримав звання «старший науковий співробітник» Київського інституту 
електрозварювання АН УРСР. Активно включився в дослідження процесів металургії 
зварювання, теплових процесів при нагріванні та плавленні електродного дроту. У 
1945–1950 рр. працював завідувачем відділу Інституту. Дослідження процесу нагріву 
електрода при автоматичному зварюванні під флюсом стали теоретичною базою для 
розробки способу і технології зварювання під флюсом тонким електродним дротом 
(1948). Цей спосіб дістав назву шлангового напівавтоматичного дугового зварювання 
під флюсом. 
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Б.Є. Патон заклав основи нового наукового напряму – автоматичного 
регулювання зварювальних процесів дією на дугу і на параметри шва через систему, що 
їх живить. 

У 1950–1953 рр. Б.Є. Патон працював заступником директора інституту. У 1952 р. 
вчений захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження умов стійкого горіння 
зварювальної дуги і її регулювання». Після смерті батька у 1953 р. Борис Євгенович 
очолив Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР. Очоливши Інститут 
електрозварювання, Б.Є. Патон став організатором фронту фундаментальних 
досліджень, які стали основою для створення і застосування багатьох способів 
зварювання: напівавтоматичного, електрошлакового, мікроплазмового. 

У 1962 р. Б.Є. Патон очолив АН УРСР і розпочав істотну реорганізацію цієї 
установи, що полягала у розширенні фундаментальних досліджень. Тому інститути з 
великою часткою прикладних розробок повинні були різко підняти рівень 
фундаментальних досліджень. За ініціативою Б.Є. Патона на початку в АН УРСР почала 
формуватися власна приладобудівна база для дослідних цілей. 

  Близько 67 років Б.Є. Патон очолював всесвітньо відомий Інститут 
електрозварювання ім. Є.О. Патона. Вчений зробив великий внесок у створення нових 
типів зварних конструкцій, індустріальних способів зварювання магістральних 
трубопроводів, великогабаритних резервуарів для зберігання нафти, кожухів доменних 
печей, висотних баштових конструкцій. Академік Б.Є. Патон першим почав і розвинув 
дослідження з використання у космічній технології зварювальних процесів, виконаних 
космонавтами під час орбітальних польотів кораблів і в умовах відкритого космосу. Він 
став визнаним лідером у цій галузі. 

Вчений зробив великий внесок у практичну медицину. Співробітники інституту і 
вчені-медики створили новий спосіб з’єднання (зварювання) живих тканин, що понад 20 
років широко використовується в хірургічній практиці. Успішно виконано близько 
200000 операцій різного профілю. 

58 років Б.Є. Патон був президентом НАН України. Під його керівництвом 
Академія стала одним із найбільших наукових центрів Східної Європи. Принципову 
позицію Б.Є. Патон зайняв і у питанні будівництва АЕС у районі Чорнобиля, 
наполягаючи на його недоцільності. Не прислухалися. 

В часи незалежності України Б.Є. Патон став членом Ради з питань науки і 
науково-технічної політики при Президентові України і РНБО України. Зробив 
особистий внесок в адаптацію НАН України до умов ринкової економіки. Будучи 
головою Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постійно 
піклувався про авторитет і престиж праці вчених. Багато зробив вчений у справі 
координації діяльності Національних академій наук у нашій країні, був головою Ради 
президентів академій наук України. 

Академік Б.Є. Патон став одним із засновників і у 1993–2017 рр. був президентом 
Міжнародної асоціації академій наук (МААН). Б.Є. Патон був почесним президентом 
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Міжнародної інженерної академії, членом Академії Європи, почесним членом 
Римського клубу, Міжнародної академії технологічних наук, почесним членом 
Міжнародної академії наук, освіти та мистецтв, Міжнародної астронавтичної академії, 
членом РАН та низки академій і науково-технічних товариств багатьох країн.  

За заслуги перед Державою і наукою Б.Є. Патон удостоєний звань двічі Героя 
Соціалістичної Праці, Героя України, чотирьох орденів Леніна, орденів Жовтневої 
революції, Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, орденів Свободи, Князя 
Ярослава Мудрого I, II, IV і V ст., «За заслуги» І ст., орденів РФ «За заслуги перед 
Вітчизною» I і II ст. і «Пошани», орденів Франциска Скорини та Дружби народів 
Республіки Білорусь, «Ордена Честі» Грузії, «Достик» Республіки Казахстан, «Шикрет» 
Республіки Азербайджан, «Ордена Пошани» Республіки Молдова.  

Б.Є. Патон — лауреат Ленінської та Державних премій СРСР і України в галузі 
науки і техніки. У 2010 р. отримав Міжнародну премію «Глобальна енергія». Вчений 
був нагороджений Золотою медаллю НАН України ім. В.І. Вернадського, Золотими 
медалями РАН ім. М.В. Ломоносова, С.І. Вавілова, С.П. Корольова, НАН Білорусі 
«Золота медаль Національної академії наук Білорусі «За великий внесок у розвиток 
науки», Срібною медаллю ЮНЕСКО ім. А. Ейнштейна, Золотою медаллю Арістотеля 
ЮНЕСКО. 

У березні 2020 р. Б.Є. Патон не подав свою кандидатуру на вибори Президента 
НАНУ. 

Помер вчений 19 серпня 2020 р. на 102 році життя. 
Світла пам’ять про видатного вченого Світу, Європи, України залишається з нами 

назавжди. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dovrita@gmail.com
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	Key words: illness, God, man, handshake, etiquette.
	Пандемія коронавірусу COVID-19 внесла корективи у нормальне життя людей, відповідно повинен змінитися етикет для забезпечення здорового способу життя людства. Життя людства на Землі крихке, залежне від його діяльності та потребує постійної уваги та пі...
	Хвороба у біблійному сенсі розглядається як один із знаків Божого гніву на грішний світ (пор. Вих. 9,1-12). Випробування хворобою повинно збудити в людині усвідомлення гріха. Але не кожна хвороба є наслідком особистих гріхів. Хвороба у житті людей вва...
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