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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

БІОЛОКАЦІЯ НЕПРИРОДНИХ І ПРИРОДНИХ ЛЮДИНІ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІЙ  

 
Описана біолокація неприродних і природних для тонкоматеріальних тіл людини 

інформаційно-енергетичних матерій. 
Ключові слова: біолокація, неприродні та природні інформаційно-енергетичні 

матерії, кольори інформаційно-енергетичних матерій.  
Описана биолокация неестественных и естественных для тонкоматериальных тел 

человека информационно-энергетических материй. 
Ключевые слова: биолокация, неестественные и естественные информационно-

энергетические материи, цвета информационно-энергетических материй. 
Biolocation of unnatural and natural information materials for human subtle bodies is 

described. 
Keywords: biolocation, unnatural and natural information and energy matters, colors of 

information and energy matters. 
Продовження з випуску 98(164) 

Актуальність. Лише природні інформаційно-енергетичні матерії беруть участь у 
побудові тонкоматеріальних тіл людини, але в тонкоматеріальних тілах перебувають ще 
й неприродні інформаційно-енергетичні матерії, які мають позитивний і негативний 
інформаційно-енергетичний вплив на тіла. Надзвичайно важливим для розвитку людини, її 
тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, інтелектуальних, 
духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей є інформація про наявні в 
тонкоматеріальних тілах природні та неприродні матерії. В експрес-режимі 
біолокаційними технологіями можна контролювати матерії, які здійснюють вплив на 
тіла. Для цього потрібно розробити біолокаційні програми та діаграми, які конкретизують 
біолокацію і дозволяють отримати інформацію потрібного змісту про природні та 
неприродні інформаційно-енергетичні матерії для тонкоматеріальних тіл людини. 
Програми та діаграми можуть мати нескінченну кількість змістових варіантів, які 
визначаються особливостями еніотехнологій розвитку тіл, рівнем їх розвитку, науковою 
гіпотезою, метою і завданнями біолокаційного дослідження. 

 

 
Мал. 1. Біолокаційна діаграма неприродних для людини інформаційно-енергетичних матерій: 

1 – складові компоненти інформаційно-енергетичних матерій: Ср – срібного діапазону електромагнітного 
спектра інформаційно-енергетичної матерії; Ма – малинового; Бр – бронзового; Кор – коричневого; Сі – сірого; 

Чор – чорного діапазону електромагнітного спектра інформаційно-енергетичної матерії 
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Програма біолокаційного дослідження неприродних для людини  
інформаційно-енергетичних матерій  

Біолокацією встановлюють: 
1. Які неприродні для людини інформаційно-енергетичні матерії: 
1.1. – присутні в: червоному тонкоматеріальному тілі (ТМТ); світлосяюче- червоному 

ТМТ; оранжевому ТМТ; світлосяюче-оранжевому ТМТ; жовтому ТМТ; зеленому ТМТ; 
світлосяюче-зеленому ТМТ; блакитному ТМТ; бірюзовому ТМТ; синьому ТМТ; бузковому 
ТМТ; фіолетовому ТМТ; рожевому ТМТ; білому ТМТ; золотому ТМТ? 1.2. – розширюють 
функціональні можливості відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.3. – посилюють 
функції відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.4. – надають якісно нових властивостей 
функціям відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.5. – обмежують функціональні 
можливості відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.6. – послаблюють функції 
відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.7. – припиняють прояв природних функцій 
відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.8. – руйнують функції відповідних 
тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.9. – негативно переорієнтовують функції 
тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.10. – посилюють функцію інформаційно-енергетичного 
захисту відповідного тонкоматеріального тіла (див. 1.1.)? 1.11. – послаблюють функцію 
інформаційно-енергетичного захисту відповідного тонкоматеріального тіла (див. 1.1.)? 1.12. – 
посилюють інформаційно-енергетичний імунітет відповідного тонкоматеріального тіла (див. 
1.1.)? 1.13. – послаблюють інформаційно-енергетичний імунітет відповідного 
тонкоматеріального тіла (див. 1.1.)? 1.14. – посилюють інформаційно-енергетичний гомеостаз 
відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.15. – послаблюють інформаційно-енергетичний 
гомеостаз відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.16. – посилюють інформаційно-
енергетичну автономність відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.17. – послаблюють 
інформаційно-енергетичну автономність відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.18. – 
посилюють голографічну автономність відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.19. – 
послаблюють голографічну автономність відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 1.20. – 
посилюють інформаційно-енергетичну ідентичність людини? 1.21. – послаблюють 
інформаційно-енергетичну ідентичність людини? 1.22. – посилюють інформаційно-енергетичну 
індивідуальність людини? 1.23. – послаблюють інформаційно-енергетичну індивідуальність 
людини? 1.24. – закладають біопатогенну інформаційно-енергетичну основу нових 
голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл (див.1.1.)? 1.25. – закладають інформаційно-
енергетичну основу для розвитку нового тонкоматеріального тіла? 1.26. – переорієнтовують 
прийнятний соціально-біотичний розвиток людини на неприйнятний? 1.27. – переорієнтовують 
духовний розвиток людини на антидуховний? 1.28. – переорієнтовують душевний розвиток 
людини на антидушевний? 1.29. – переорієнтовують божественний розвиток людини на 
антибожественний? 1.30. – сприяють розвитку псі-феноменальних здібностей людини? 1.31. – 
припиняють розвиток псі-феноменальних здібностей людини? 1.32. – посилюють прояв 
цілительських можливостей людини? 1.33. – послаблюють прояв цілительських можливостей 
людини? 1.34. – обмежують інформаційно-енергетичний взаємообмін тонкоматеріальних 
тіл з інформаційно-енергетичними полями духовного буття: природи; Землі; біосфери; 
ноосфери; Космосу; іншими полями? 1.35. – переорієнтовують природний інформаційно-
енергетичний взаємообмін тонкоматеріальних тіл на неприродний? 1.36. – закладають 
інформаційно-енергетичну основу хвороб? 1.37. – послаблюють життєдіяльність організму 
людини? 1.38. – посилюють схильність до хвороб? 1.39. – створюють інформаційно-
енергетичну голограму онкологічної хвороби? 1.40. – блокують оптимальні шляхи циркуляцій 
інформаційно-енергетичних матерій у тонкоматеріальних тілах? 1.41. – блокують оптимальні 
шляхи розподілу інформаційно-енергетичних матерій між тонкоматеріальними тілами? 1.42. – 
посилюють інформаційно-енергетичне лікування відповідних хвороб? 1.43. – послаблюють 
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інформаційно-енергетичне лікування відповідних хвороб? 1.44. – унеможливлюють 
використання інформаційно-енергетичного лікування? 1.45. – унеможливлюють одужання 
людини? 1.46. – сприяють передчасній смерті? 1.47. – припиняють прогресивний еволюційний 
розвиток людини? 1.48. – припиняють прогресивний еволюційний розвиток тонкоматеріальних 
тіл (див. 1.1.)? 1.49. – можуть замінити природні інформаційно-енергетичні матерії у 
відповідних тонкоматеріальних тілах (див. 1.1.)? 1.50. – сприяють інформаційно-енергетичній 
мутації відповідних тонкоматеріальних тіл (див. 1.1.)? 

2. Які неприродні для людини інформаційно-енергетичні матерії можуть бути 
використані для створення інформаційно-енергетичного середовища, необхідного 
тонкоматеріальним тілам? 

3. Якими неприродними для людини інформаційно-енергетичними матеріями: 
3.1. – можна інформаційно-енергетично очистити відповідні тонкоматеріальні тіла (див. 

1.1.)? 3.2. – можна інформаційно-енергетично розблокувати відповідні: тонкоматеріальні 
тіла (див. 1.1.); відповідні структури сушумни; меруданди; іди; пінгали; правого зіркового 
каналу; лівого зіркового каналу; відповідних меридіанів; чакр; інших структур 
тонкоматеріальних тіл? 3.3. – можна розширити пізнання світу? 3.4. – можна розширити 
свідомість людини? 3.5. – можна досягнути всебічного ментального розвитку людини? 

І багато іншого, що обумовлено неприродними людині інформаційно-енергетичними 
матеріями і їх складовими компонентами. Для поглиблених досліджень необхідно створювати 
додаткові програми біолокації відповідно до мети і завдань дослідження. 
 

                 
 

Мал. 2.   Біолокаційна діаграма червоної 
інформаційно-енергетичної матерії у побудові 

тонкоматеріальних тіл людини: 
1 – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – червона 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 

Мал. 3. Біолокаційна діаграма оранжевої 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у побудові тонкомате- 
ріальних тіл людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – оранжева 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 
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Мал. 4.   Біолокаційна діаграма жовтої 
інформаційно-енергетичної матерії у побудові 

тонкоматеріальних тіл людини: 
1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – жовта 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 

Мал. 5. Біолокаційна діаграма зеленої 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у побудові тонкоматеріальних тіл 
людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – зелена 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 
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Мал. 6.   Біолокаційна діаграма блакитної 

інформаційно-енергетичної матерії у побудові 
тонкоматеріальних тіл людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – блакитна 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 

 

Мал. 7. Біолокаційна діаграма бірюзової 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у побудові тонкоматеріальних тіл 
людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – бірюзова 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 

 
 

               
 

Мал. 8.  Біолокаційна діаграма синьої 
інформаційно-енергетичної матерії у побудові 

тонкоматеріальних тіл людини: 
1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – синя 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації  

 

Мал. 9. Біолокаційна діаграма бузкової 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у побудові тонкоматеріальних тіл 
людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – бузкова 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 
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Мал. 10.  Біолокаційна діаграма фіолетової 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у побудові тонкоматеріальних тіл 
людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – фіолетова 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації  

 

Мал. 11. Біолокаційна діаграма рожевої 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у побудові тонкоматеріальних тіл 
людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ;12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ;  
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – рожева 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 
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Мал. 12.   Біолокаційна діаграма білої 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у побудові тонкоматеріальних тіл 
людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – біла 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 

 

Мал. 13. Біолокаційна діаграма золотої 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у побудові тонкоматеріальних тіл 
людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло людини (ТМТ); 2 – 
світлосяюче червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче зелене ТМТ; 8 – блакитне 
ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – бузкове 
ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 14 – біле 
ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – золота інформаційно-
енергетична матерія з точкою біолокації 

 

 
Програма біолокаційного дослідження природних інформаційно-енергетичних матерій у 

побудові тонкоматеріальних тіл людини (мал. 2-14.) 
 

Біолокацією встановлюють: 
1. У побудові якого тонкоматеріального тіла є недостатня кількість: 
1.1. – червоної інформаційно-енергетичной матерії (мал. 2)? 1.2. – оранжевої 

інформаційно-енергетичної матерії (мал. 3)? 1.3. – жовтої інформаційно-енергетичної матерії 
(мал. 4)? 1.4. – зеленої інформаційно-енергетичної матерії (мал. 5)? 1.5. – блакитної 
інформаційно-енергетичної матерії (мал. 6)? 1.6. – бірюзової інформаційно-енергетичної матерії 
(мал. 7)? 1.7. – синьої інформаційно-енергетичної матерії (мал. 8)? 1.8. – бузкової 
інформаційно-енергетичної матерії (мал. 9)? 1.9. – фіолетової інформаційно-енергетичної 
матерії (мал. 10)? 1.10. – рожевої інформаційно-енергетичної матерії (мал. 11)? 1.11. – білої 
інформаційно-енергетичної матерії (мал. 12)? 1.12. – золотої інформаційно-енергетичної матерії 
(мал. 13)? 

 
2. Яке(які) тонкоматеріальне тіло(а) необхідно додатково наповнювати червоною та 

іншими інформаційно-енергетичними матеріями (див. 1.1.-1.12.) для досягнення: 
2.1. – нормального (всебічного, гармонійного, збалансованого, універсального) 

структурно-функціонального розвитку? 2.2. – адекватної голографічної інтеграції з іншими 
тонкоматеріальними тілами? 2.3. – природно властивого інформаційно-енергетичного 
потенціалу? 2.4. – природно властивого інформаційно-енергетичного змісту? 2.5. – 
збалансованого інформаційно-енергетичного взаємообміну з усіма тонкоматеріальними тілами? 
2.6. – збалансованого інформаційно-енергетичного взаємообміну з інформаційно-
енергетичними полями: людей; природи; тварин; Землі; біосфери; ноосфери; Космосу; 
духовного буття; іншими полями? 

 
3. З якого (яких) тонкоматеріального (их) тіла (тіл) необхідно вивести надлишкову 

червону та інші інформаційно-енергетичні матерії (див. 1.1.-1.12.) до зовнішнього 
середовища, щоб: 

3.1. – уникнути його деструктивних змін? 3.2. – запобігти його структурному 
саморуйнуванню? 3.3. – не допустити його інформаційно-енергетичного перенавантаження? 
3.4. – не допустити інформаційно-енергетичної мутації в тілі? 3.5. – запобігти його структурній 
деформації? 3.6. – запобігти його структурно-функціональній гіпертрофії? 3.7. – уникнути 
інформаційно-енергетичного самоблокування? 

 
4. Між якими тонкоматеріальними тілами необхідно перерозподілити червону та 

інші інформаційно-енергетичні матерії (див. 1.1.-1.12.), щоб: 
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4.1. – досягнути збалансованого інформаційно-енергетичного співвідношення між 
тілами? 4.2. – досягнути оптимальної функціональної активності кожного тіла при їх 
інтегральному функціонуванні? 4.3. – досягти рівнозначної багаторівневої голографічної 
інтеграції кожного тіла? 4.4. – закласти інформаційно-енергетичну основу для всебічної 
функціональної активності кожного тонкоматеріального тіла? 4.5. – досягти стабільного 
інформаційно-енергетичного стану багаторівневої голографічної інтеграції тіл? 4.6. – посилити 
функціональні можливості їх багаторівневих голографічних інтеграцій? 4.7. – досягти 
рівномірного у взаємозалежності розвитку багаторівневої голографічної інтеграції тіл? 

І багато іншого, що обумовлено участю природних інформаційно-енергетичних матерій 
у побудові тонкоматеріальних тіл людини. Біолокаційне дослідження можливо розширити 
програмами біолокації природних людині інформаційно-енергетичних матерій інформаційно-
енергетичних полів зовнішнього середовища, біолокації окремих інформаційно-енергетичних 
матерій, або створювати додаткові програми біолокації відповідно до мети і завдань 
дослідження. 
 

Як користуватися програмами та діаграмами біолокаційного дослідження див.  
«Феномен людини. Здоровий спосіб життя», вип. 98(164), с. 25-26. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

БІОЛОКАЦІЯ НЕПРИРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІЙ 
ТА ЇХНІХ КОМПОНЕНТІВ У ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛАХ ЛЮДИНИ 

 
Описана біолокація неприродних інформаційно-енергетичних матерій та їхніх 

компонентів у тонкоматеріальних тілах людини. 
Ключові слова: біолокація, неприродні інформаційно-енергетичні матерії, 

компоненти неприродних матерій, тонкоматеріальні тіла.  
 
Описана биолокация неестественных информационно-энергетических материй и их 

компонентов в тонкоматериальных телах человека. 
Ключевые слова: биолокация, неестественные информационно-энергетические 

материи, компоненты неестественных материй, тонкоматериальные тела. 
 
Biolocation of unnatural information and energy matters and their components in subtle 

human bodies is described. 
Keywords: biolocation, unnatural information and energy matters, components of unnatural 

matters, subtle bodies. 
 
Актуальність. Для очищення тонкоматеріальних тіл надзвичайно важливою є 

миттєва інформація про наявність в тілах неприродних інформаційно-енергетичних 
матерій. Неможливо проводити еніоанатомічне, еніопсіанатомічне, еніопсихічне, ПСІ-
феноменальне і еніодуховне тренування тонкоматеріальних тіл людини з метою їх 
розвитку при наявності в тілах неприродних інформаційно-енергетичних матерій. Якщо 
ж такі тренування проводяться, то розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл 
сповільнені та можуть зовсім припинитися. Еніолікування завжди повинно розпочинатися 
з очищення тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур. Контролювати в експрес-
режимі наявність неприродних інформаційно-енергетичних матерій в тілах можливо 
біолокаційними технологіями. Для цього потрібно розробити біолокаційні програми та 
діаграми, які конкретизують біолокацію і дозволяють отримати інформацію потрібного 
змісту про неприродні інформаційно-енергетичні матерії в тонкоматеріальних тілах 
людини. Програми та діаграми можуть мати нескінченну кількість змістових варіантів, 
які визначаються кількістю, характером і різновидом неприродних інформаційно-
енергетичних матерій в тілах, науковою гіпотезою, метою і завданнями біолокаційного 
дослідження. 
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Мал. 1. Біолокаційна діаграма срібної 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у тонкоматеріальних тілах людини: 
1 – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – срібна 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 

 

Мал. 2. Біолокаційна діаграма малинової 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у тонкоматеріальних тілах людини: 
1 – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – малинова 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 
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Мал. 3. Біолокаційна діаграма бронзової 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у тонкоматеріальних тілах людини: 
1 – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – бронзова 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 

 

Мал. 4. Біолокаційна діаграма коричневої 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у тонкоматеріальних тілах людини: 
1 – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – коричнева 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 

 

               
 
 
Мал. 5. Біолокаційна діаграма сірої інформаційно-

енергетичної матерії та її компонентів у 
тонкоматеріальних тілах людини: 

1 – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – сіра 
інформаційно-енергетична матерія з точкою 
біолокації 
 

 

Мал. 6. Біолокаційна діаграма чорної 
інформаційно-енергетичної матерії та її 

компонентів у тонкоматеріальних тілах людини: 
1 – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); 2 – 
світлосяюче-червоне ТМТ; 3 – оранжеве ТМТ; 4 – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; 5 – жовте ТМТ; 6 – 
зелене ТМТ; 7 – світлосяюче-зелене ТМТ; 8 – 
блакитне ТМТ; 9 – бірюзове ТМТ; 10 – синє ТМТ; 11 – 
бузкове ТМТ; 12 – фіолетове ТМТ; 13 – рожеве ТМТ; 
14 – біле ТМТ; 15 – золоте ТМТ; 16 – чорна 
інформаційно- енергетична матерія з точкою 
біолокації 
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Програма біолокаційного дослідження неприродних інформаційно- 
енергетичних матерій та їх компонентів у тонкоматеріальних тілах людини (мал. 1-6) 

 
Біолокацією встановлюють: 
1. З якого тонкоматеріального тіла розпочинається руйнування природної 

голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл: 
1.1. – срібною інформаційно-енергетичною матерією? 1.2. – малиновою інформаційно-

енергетичною матерією? 1.3. – бронзовою інформаційно-енергетичною матерією? 1.4. – 
коричневою інформаційно-енергетичною матерією? 1.5. – сірою інформаційно-енергетичною 
матерією? 1.6. – чорною інформаційно-енергетичною матерією? 

2. З якого тонкоматеріального тіла срібна інформаційно-енергетична матерія 
розпочинає створювати неприродну для людини срібну голографічну інтеграцію 
тонкоматеріальних тіл (мал. 1)? 

3. З якого тонкоматеріального тіла малинова інформаційно-енергетична матерія 
розпочинає створювати неприродну для людини малинову голографічну інтеграцію 
тонкоматеріальних тіл (мал. 2)? 

4. З якого тонкоматеріального тіла бронзова інформаційно-енергетична матерія 
розпочинає створювати неприродну для людини бронзову голографічну інтеграцію 
тонкоматеріальних тіл (мал. 3)? 

5. З якого тонкоматеріального тіла коричнева інформаційно-енергетична матерія 
розпочинає створювати неприродну для людини коричневу голографічну інтеграцію 
тонкоматеріальних тіл (мал. 4)? 

6. З якого тонкоматеріального тіла сіра інформаційно-енергетична матерія 
розпочинає створювати неприродну для людини сіру голографічну інтеграцію 
тонкоматеріальних тіл (мал. 5)? 

7. З якого тонкоматеріального тіла чорна інформаційно-енергетична матерія 
розпочинає створювати неприродну для людини чорну голографічну інтеграцію 
тонкоматеріальних тіл (мал. 6)? 

8. Наскільки може змінити природну інформаційно-енергетичну чистоту червоного 
(світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, 
білого, золотого) тонкоматеріального тіла: 

8.1. – срібна інформаційно-енергетична матерія? 8.2. – малинова інформаційно-
енергетична матерія? 8.3. – бронзова інформаційно-енергетична матерія? 8.4. – коричнева 
інформаційно-енергетична матерія? 8.5. – сіра інформаційно-енергетична матерія? 8.6. – чорна 
інформаційно-енергетична матерія? 

9. З якого тонкоматеріального тіла може розпочатися негативний інформаційно-
енергетичний вплив на прогресивний еволюційний розвиток людини: 

9.1. – срібної інформаційно-енергетичної матерії? 9.2. – малинової інформаційно-
енергетичної матерії? 9.3. – бронзової інформаційно-енергетичної матерії? 9.4. – коричневої 
інформаційно-енергетичної матерії? 9.5. – сірої інформаційно-енергетичної матерії? 9.6. – 
чорної інформаційно-енергетичної матерії? 

 
10. З якого тонкоматеріального тіла розпочинається блокування розвитку псі-

феноменальних здібностей людини: 
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10.1. – срібною інформаційно-енергетичною матерією? 10.2. – малиновою інформаційно-
енергетичною матерією? 10.3. – бронзовою інформаційно-енергетичною матерією? 10.4. – 
коричневою інформаційно-енергетичною матерією? 10.5. – сірою інформаційно-енергетичною 
матерією? 10.6. – чорною інформаційно-енергетичною матерією? 

 
11. З якого тонкоматеріального тіла розпочинається інформаційно-енергетичне 

посилення прояву ПСІ-феноменальних здібностей людини: 
11.1. – срібною інформаційно-енергетичною матерією? 11.2. – малиновою інформаційно-

енергетичною матерією? 11.3. – бронзовою інформаційно-енергетичною матерією? 11.4. – 
коричневою інформаційно-енергетичною матерією? 11.5. – сірою інформаційно-енергетичною 
матерією? 11.6. – чорною інформаційно-енергетичною матерією? 

 
12. З якого тонкоматеріального тіла розпочинається розвиток хвороби на основі: 
12.1. – срібної інформаційно-енергетичної матерії? 12.2. – малинової інформаційно-

енергетичної матерії? 12.3. – бронзової інформаційно-енергетичної матерії? 12.4. – коричневої 
інформаційно-енергетичної матерії? 12.5. – сірої інформаційно-енергетичної матерії? 12.6. – 
чорної інформаційно-енергетичної матерії? 

 
13. З якого тонкоматеріального тіла розпочинається руйнування інформаційно-

енергетичної ідентичності людини: 
13.1. – срібною інформаційно-енергетичною матерією? 13.2. – малиновою інформаційно-

енергетичною матерією? 13.3. – бронзовою інформаційно-енергетичною матерією? 13.4. – 
коричневою інформаційно-енергетичною матерією? 13.5. – сірою інформаційно-енергетичною 
матерією? 13.6. – чорною інформаційно-енергетичною матерією? 

14. Які тонкоматеріальні тіла найбільш чутливі до негативного впливу: 
14.1. – срібної інформаційно-енергетичної матерії? 14.2. – малинової інформаційно-

енергетичної матерії? 14.3. – бронзової інформаційно-енергетичної матерії? 14.4. – коричневої 
інформаційно-енергетичної матерії? 14.5. – сірої інформаційно-енергетичної матерії? 14.6. – 
чорної інформаційно-енергетичної матерії? 

 
15. Які тонкоматеріальні тіла можуть використовувати для свого розвитку і 

вдосконалення: 
15.1. – срібну інформаційно-енергетичну матерію? 15.2. – малинову інформаційно-

енергетичну матерію? 15.3. – бронзову інформаційно-енергетичну матерію? 15.4. – коричневу 
інформаційно-енергетичну матерію? 15.5. – сіру інформаційно-енергетичну матерію? 15.6. – 
чорну інформаційно-енергетичну матерію? 

 
16. Які тонкоматеріальні тіла можуть використовувати для відновлення своїх 

структур: 
16.1. – срібну інформаційно-енергетичну матерію? 16.2. – малинову інформаційно-

енергетичну матерію? 16.3. – бронзову інформаційно-енергетичну матерію? 16.4. – коричневу 
інформаційно-енергетичну матерію? 16.5. – сіру інформаційно-енергетичну матерію? 16.6. – 
чорну інформаційно-енергетичну матерію? 

 
17. Які тонкоматеріальні тіла можуть використовувати для посилення своїх 

інформаційно-енергетичних потенціалів: 
17.1. – срібну інформаційно-енергетичну матерію? 17.2. – малинову інформаційно-

енергетичну матерію? 17.3. – бронзову інформаційно-енергетичну матерію? 17.4. – коричневу 
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інформаційно-енергетичну матерію? 17.5. – сіру інформаційно-енергетичну матерію? 17.6. – 
чорну інформаційно-енергетичну матерію? 

 
18. У яких тонкоматеріальних тілах є критичний об’єм: 
18.1. – срібної інформаційно-енергетичної матерії? 18.2. – малинової інформаційно-

енергетичної матерії? 18.3. – бронзової інформаційно-енергетичної матерії? 18.4. – коричневої 
інформаційно-енергетичної матерії? 18.5. – сірої інформаційно-енергетичної матерії? 18.6. – 
чорної інформаційно-енергетичної матерії? 

 
19. Які тонкоматеріальні тіла здебільшого функціонують на інформаційно-

енергетичній основі: 
19.1. – срібної інформаційно-енергетичної матерії? 19.2. – малинової інформаційно-

енергетичної матерії? 19.3. – бронзової інформаційно-енергетичної матерії? 19.4. – коричневої 
інформаційно-енергетичної матерії? 19.5. – сірої інформаційно-енергетичної матерії? 19.6. – 
чорної інформаційно-енергетичної матерії? 

 
20. Які тонкоматеріальні тіла можуть утворювати для своїх структурно-

функціональних потреб: 
20.1. – срібну інформаційно-енергетичну матерію? 20.2. – малинову інформаційно-

енергетичну матерію? 20.3. – бронзову інформаційно-енергетичну матерію? 20.4. – коричневу 
інформаційно-енергетичну матерію? 20.5. – сіру інформаційно-енергетичну матерію? 20.6. – 
чорну інформаційно-енергетичну матерію? 

 
І багато іншого, що обумовлено неприродними для людини інформаційно-

енергетичними матеріями і їх складовими компонентами. Біолокаційне дослідження можливо 
розширити програмою біолокації неприродних для людини інформаційно-енергетичних 
матерій, або створювати додаткові програми біолокації відповідно до мети і завдань 
дослідження. 

 
Як користуватися програмами та діаграмами біолокаційного дослідження див.  

«Феномен людини. Здоровий спосіб життя», вип. 98(164), с. 25-26. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

БІОЛОКАЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
МАТЕРІЙ НА ТОНКОМАТЕРІАЛЬНІ ТІЛА ЛЮДИНИ 

 
Описана біолокація інтегрального впливу інформаційно-енергетичних матерій на 

тонкоматеріальні тіла людини. 
Ключові слова: біолокація, інформаційно-енергетичні матерії, інтегральний вплив, 

тонкоматеріальні тіла.  
Описана биолокация интегрального воздействия информационно-энергетических 

материй на тонкоматериальные тела человека. 
Ключевые слова: биолокация, информационно-энергетические материи, 

интегральный влияние, тонкоматериальные тела. 
Biolocation of the integral influence of information and energy matters on subtle human 

bodies is described. 
Keywords: biolocation, information and energy matters, integral influence, subtle bodies. 
Актуальність. Розвиток тонкоматеріальних тіл набирає ознак хаотичності за 

відсутності інформації про інтегральний вплив на них інформаційно-енергетичних матерій. 
Для того, щоб інтегральний вплив на тіла став контрольованим, керованим  і 
цілеспрямованим, потрібно в експрес-режимі мати про цей вплив достатню інформацію. Для 
цього потрібно розробити біолокаційні програми та діаграми, які конкретизують біолокацію і 
дозволяють отримати інформацію потрібного змісту про інтегральний вплив інформаційно-
енергетичних матерій на тонкоматеріальні тіла людини. Програми та діаграми можуть 
мати нескінченну кількість змістових варіантів, які визначаються кількістю, характером і 
різновидом інформацій про інтегральний вплив інформаційно-енергетичних матерій на тіла, 
науковою гіпотезою, метою і завданнями біолокаційного дослідження. 
 

 
Мал. 1. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу червоної інформаційно-енергетичної матерії (ЧІЕМ) на 

тонкоматеріальні тіла: 
Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; мале біло-чорне коло є вихідною біолокаційною точкою; стрілки позначають інтегральний 
вплив Чіем на ТМТ 
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Мал. 2. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу оранжевої інформаційно-енергетичної матерії (ОІЕМ) 

на тонкоматеріальні тіла: 
Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; у середині півкола компоненти ОІЕМ; стрілки позначають інтегральний вплив Оіем та її 
компонентів на ТМТ 
 

 
 
Мал. 3. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу жовтої інформаційно-енергетичної матерії (ЖІЕМ) на 

тонкоматеріальні тіла: 
Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; стрілки позначають інтегральний вплив Жіем та її компонентів на ТМТ 
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Мал. 4. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу зеленої інформаційно-енергетичної матерії (ЗІЕМ) на 
тонкоматеріальні тіла: 

Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; у середині півкола компоненти Зіем; стрілки позначають інтегральний вплив Зіем та її 
компонентів на ТМТ 
 

 
 
Мал. 5. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу блакитної інформаційно-енергетичної матерії (БЛІЕМ) 

на тонкоматеріальні тіла: 
Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; стрілки позначають інтегральний вплив Бліем на ТМТ 
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Мал. 6. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу бірюзової інформаційно-енергетичної матерії (БІРІЕМ) 
на тонкоматеріальні тіла: 

Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; у середині півкола компоненти Біріем; стрілки позначають інтегральний вплив Біріем та її 
компонентів на ТМТ 
 

 
 

Мал. 7. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу синьої інформаційно-енергетичної матерії (СІЕМ) на 
тонкоматеріальні тіла: 

Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; стрілки позначають інтегральний вплив Сіем на ТМТ 
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Мал. 8. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу бузкової інформаційно-енергетичної матерії (БУЗІЕМ) 

на тонкоматеріальні тіла: 
Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; у середині півкола компоненти Бузіем; стрілки позначають інтегральний вплив Бузіем та її 
компонентів на ТМТ 
 

 
Мал. 9. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу фіолетової інформаційно-енергетичної матерії (ФІЕМ) 

на тонкоматеріальні тіла: 
Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; у середині півкола компоненти Фіем; стрілки позначають інтегральний вплив Фіем та її 
компонентів на ТМТ 
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Мал. 10. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу рожевої інформаційно-енергетичної матерії (РІЕМ) на 

тонкоматеріальні тіла: 
Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; у середині півкола компоненти Ріем; стрілки позначають інтегральний вплив Ріем та її 
компонентів на ТМТ 
 

 
Мал. 11. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу білої інформаційно-енергетичної матерії (БІЛІЕМ) на 

тонкоматеріальні тіла: 
Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; у середині півкола компоненти Біліем; стрілки позначають інтегральний вплив Біліем та її 
компонентів на ТМТ 
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Мал. 12. Біолокаційна діаграма інтегрального впливу золотої інформаційно-енергетичної матерії (ЗОЛІЕМ) 
на тонкоматеріальні тіла: 

Ч – червоне тонкоматеріальне тіло (ТМТ); ССЧ – світлосяюче-червоне ТМТ; О – оранжеве ТМТ; ССО – 
світлосяюче-оранжеве ТМТ; Ж – жовте ТМТ; З – зелене ТМТ; ССЗ – світлосяюче-зелене ТМТ; Бл – блакитне 
ТМТ; Бір – бірюзове ТМТ; С – синє ТМТ; Буз – бузкове ТМТ; Ф – фіолетове ТМТ; Р – рожеве ТМТ; Біл – біле ТМТ; 
Зол – золоте ТМТ; у середині півкола компоненти Золіем; стрілки позначають інтегральний вплив Золіем та її 
компонентів на ТМТ 

 
Програма біолокаційного дослідження інтегрального впливу інформаційно- 

енергетичних матерій на тонкоматеріальні тіла 
(під кожним малюнком дана коротка програма біолокації) 

 
Біолокацією встановлюють: 
1. Як будуть функціонально активізуватися усі тонкоматеріальні тіла при 

інтегральному впливі на них червоної інформаційно-енергетичної матерії (та ін. – див. 
мал. 2-12)? 

2. Яка послідовність функціональної активізації тонкоматеріальних тіл при 
інтегральному впливі на них червоної інформаційно-енергетичної матерії (та ін. – див. 
мал. 2-12)? 

3. Як при інтегральному впливу червоної інформаційно-енергетичної матерії (та ін. 
– див. мал. 2-12) на тонкоматеріальні тіла з акцентом на бузкове тонкоматеріальне тіло (ін. 
тіло) буде змінюватися: 

3.1. – характер розвитку (вдосконалення, прояву): тонкоматеріальних тіл; фізичного 
тіла; людини загалом; властивостей людини; особливостей людини; здібностей людини; 
функціональних можливостей людини; соціальних властивостей людини; психічних 
властивостей; інтелектуальних можливостей; ментальних особливостей; емоцій; етичних 
властивостей; естетичних властивостей; псі-феноменальних здібностей; духовності; 
душевності; божественності; функцій: тонкоматеріальних тіл; фізичного тіла; організму; 
систем організму; органів; тканин; структурно-функціональних одиниць; клітин; сушумни; 
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меруданди; іди; пінгали; правого зіркового каналу; лівого зіркового каналу; фільтраційних 
мембран зіркових каналів; анастомозних вузлів; меридіанів; біологічно активних точок; 
основних чакр; життєво важливих чакр; функціонально забезпечувальних чакр? 3.2. – 
інформаційний зміст: індивідуально-універсальної життєвої інформаційно-енергетичної 
біоплазми зовнішньоструктурної сітки субультраканалів (сушумни, меруданди, іди, пінгали, 
правого зіркового каналу, лівого зіркового каналу, меридіанів); специфічних життєвих 
інформаційно-енергетичних біоплазм внутрішньоструктурних сіток субультраканалів 
(тонкоматеріальних тіл, чакр)? 3.3. – швидкість інформаційно-енергетичної наповненості: 
червоної голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл (ТМТ); світлосяюче-червоної 
голографічної інтеграції ТМТ; оранжевої голографічної інтеграції ТМТ; світлосяюче-оранжевої 
голографічної інтеграції ТМТ; жовтої голографічної інтеграції ТМТ; зеленої голографічної 
інтеграції ТМТ; світлосяюче-зеленої голографічної інтеграції ТМТ; блакитної голографічної 
інтеграції ТМТ; бірюзової голографічної інтеграції ТМТ; синьої голографічної інтеграції ТМТ; 
бузкової голографічної інтеграції ТМТ; фіолетової голографічної інтеграції ТМТ; рожевої 
голографічної інтеграції ТМТ; білої голографічної інтеграції ТМТ; золотої голографічної 
інтеграції ТМТ? 3.4. – інформаційно-енергетичний взаємообмін тонкоматеріальних тіл з 
інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища? 

4. Як буде при інтегральному впливі білої інформаційно-енергетичної матерії (та ін. 
– див. мал. 2-12) на тонкоматеріальні тіла з акцентом на зелене тонкоматеріальне тіло (ін. 
тіло): 

4.1. – посилюватися (послаблюватися): голографічна інтегральність тонкоматеріальних 
тіл; червона голографічна інтегральність тонкоматеріальних тіл (та ін. – див. 3.3.); симбіоз 
тонкоматеріальних тіл з фізичним тілом; інформаційно-енергетичний імунітет зеленого 
тонкоматеріального тіла (ін. тіл); стабільність інформаційно-енергетичного гомеостазу 
тонкоматеріальних тіл; інформаційно-енергетичний потенціал голографічних інтеграцій 
тонкоматеріальних тіл; стабільність форм (структур, функцій) тонкоматеріальних тіл? 4.2. – 
змінюватися функціональна чистота тонкоматеріальних тіл? 4.3. – переорієнтовуватися 
інформаційно-енергетичний взаємообмін тонкоматеріальних тіл з одного на інше 
інформаційно-енергетичне поле зовнішнього середовища? 4.4. – створюватися інформаційно-
енергетична основа: всебічного розвитку людини; універсального розвитку тонкоматеріальних 
тіл; інтегрального мислення; яснознання; абсолютного здоров’я; довготривалої молодості; 
довголіття; всебічного прояву псі-феноменальних здібностей людини; протидії: 
біопатогенному інформаційно-енергетичному впливу; інформаційно-енергетичному впливу 
хвороб; прокляття; зла; ненависті; агресії; насильства; антидуховності; аморальності? 4.5. – 
активізуватися інформація минулих земних життів? 4.6. – прискорюватися інтелектуально-
ментальний розвиток людини? 

5. Чи будуть при інтегральному впливі фіолетової інформаційно-енергетичної 
матерії (та ін.) на тонкоматеріальні тіла з акцентом на фіолетове тонкоматеріальне тіло 
(ін. тіло) розвиватися (проявлятися, виникати, формуватися) у властивостях людини 
властивості Божої Матері? 

6. Чи будуть при інтегральному впливі білої інформаційно-енергетичної матерії (та 
ін.) на тонкоматеріальні тіла з акцентом на біле тонкоматеріальне тіло (ін. тіло) 
розвиватися (проявлятися, виникати, формуватися) у властивостях людини властивості 
Святого Духа? 

7. Чи будуть при інтегральному впливі рожевої інформаційно-енергетичної матерії 
(та ін.) на тонкоматеріальні тіла з акцентом на рожеве тонкоматеріальне тіло (ін. тіло) 
розвиватися (проявлятися, виникати, формуватися) у властивостях людини властивості 
Ісуса Христа? 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 99 (165). 2020 
 
 
 

31 

8. Чи будуть при інтегральному впливі золотої інформаційно-енергетичної матерії 
(та ін.) на тонкоматеріальні тіла з акцентом на золоте тонкоматеріальне тіло (ін. тіло) 
розвиватися (проявлятися, виникати, формуватися) у властивостях людини властивості 
Бога? 

І багато іншого, що обумовлено інтегральним впливом червоної, світлосяюче-червоної, 
оранжевої, світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, 
синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої, золотої інформаційно-енергетичних матерій. Для 
поглиблених досліджень необхідно створювати додаткові програми біолокації відповідно до 
мети і завдань дослідження. 

 
Як користуватися програмами та діаграмами біолокаційного дослідження див.  

«Феномен людини. Здоровий спосіб життя», вип. 98(164), с. 25-26. 
Продовження у випуску 100(166)  
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯПОНІЇ 

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

Ключові слова: Японія, система охорони здоров’я  
Этой статьей продолжается цикл публикаций о системах здравоохранения разных 

стран мира. Нижеприведенный материал посвящен медицине Японии. 
Ключевые слова: Япония, система здравоохранения 
This article continues a series of publications on healthcare systems around the world. The 

following material is devoted to the medicine of Japan. 
Keywords: Japan, healthcare system 
Є країни, чий імідж вирізняється чимось настільки видатним, що ставить їх поза межі 

всяких порівнянь. Яскравість і самобутність такої країни дозволяє спостерігати за її життям 
збоку, відчуваючи при цьому широку гаму емоцій. Такою країною є, наприклад, Японія. Чудес 
не буває. І все-таки славнозвісне японське економічне диво змушує переглянути це уявлення. 
Хоча все має своє пояснення, закономірне і логічне. 

До Другої світової війни Японія була порівняно небагатою країною зі значними 
пережитками феодального ладу. Під завісу війни фактично розгромлена країна пережила 
трагедію Хіросіми і Нагасакі. Про яку охорону здоров’я могло йтися в цьому випадку? 
Великого поширення набули інфекційні захворювання, зокрема, туберкульоз. Не було сім’ї, яка 
б втратила близьких через цю хворобу. І хоча в Японії існували добрі довоєнні закони, 
спрямовані на громадську охорону здоров’я і навіть зародки медичного страхування, вони не 
могли поліпшити справи. Піднесення почалося в 50-ті роки, коли вся нація рішуче взялася за 
поліпшення свого життя. Можливо, причина в працьовитості японців, можливо, в чомусь 
іншому, але до початку 60-х було підготовлено ґрунт для бурхливого розвитку і подальших 
економічних зрушень. 

Поступово формувалася і система охорони здоров’я. При її розвитку головний акцент був 
зроблений насамперед на профілактичній медицині, яка включала загальну освіту в ділянці 
гігієни та охорони здоров’я, консультації з проблем здоров’я, медичні огляди і контроль, 
вакцинацію та ін. Орієнтація на профілактику та реабілітацію дозволила знизити, причому 
істотно, витрати на охорону здоров’я, не знижуючи її якості. Медична політика визначалася 
таким кредо: надавати медичні послуги для кожного, в будь-який час і повсюдно, з 
мінімальною оплатою за них. А вже в 1961 р. Міністерство охорони здоров’я і народного 
добробуту представило державну універсальну схему громадського медичного страхування, яка 
охоплювала все населення країни. У 70-ті наголос був зроблений на розширенні надання 
первинної допомоги, що передбачало збільшення кількості лікарів на 100 тис. населення, а 
також вдосконалення системи медичної освіти. У 70–80-ті роки проводилися реформи, 
спрямовані на збільшення частки держави у фінансуванні соціальних послуг і охорони здоров’я 
в тому числі. Оплата медичних послуг помітно знизилася. Особам віком 70 років і більше 
надали безкоштовну медичну допомогу. Оплата лікування цієї категорії, а також інших груп 
непрацездатних у межах суспільної системи медичного страхування компенсувалася через 
спеціальні центри, префектури або муніципалітети. Для інших пацієнтів системою медичного 
страхування був встановлений поріг виплат. Наступні реформи стосувалися суто японської 
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демографічної ситуації, що сформувалася в останні десятиліття. Дуже зросла тривалість життя. 
Нині вона, як ми пам’ятаємо, одна з найбільших в світі. Значна кількість осіб похилого віку 
позначається на вимогах до охорони здоров’я. Дотепер до 30% витрат на здоров’я в державі 
припадає на частку людей похилого віку. А їх — лише 10% від загального кількості населення. 

Японія — країна капіталістична, і тому медичне обслуговування в ній платне і недешеве. 
Близько 90% витрат громадянина компенсує державна система медичного страхування. Власне, 
в Японії наявні дві основні системи, якими охоплена переважна більшість населення. Перша — 
Національна система страхування здоров’я — охоплює в основному дрібних власників і членів 
їх сімей, інвалідів та інших непрацюючих осіб. Друга — система страхування осіб найманої 
праці, що охоплює найманих працівників та їхніх утриманців, є найбільшою в Японії. У цій 
системі діють різні програми. Деякі з них належать державі, яка сама є страховиком. А в 
програмі соціального страхування страховиком є саме суспільство, створене адміністрацією та 
працівниками одного або кількох підприємств однієї галузі. 

Перебування в стаціонарі коштує дорого. Страхове відшкодування становить 70%. Дорогі й 
ліки, які часом виписуються необґрунтовано і споживаються в досить великих кількостях. Так, 
Японія посідає перше місце в світі з виписування антибіотиків третього покоління. Лікарні та 
амбулаторні відділення мають різну форму власності, але в основному належать великим 
корпораціям. Ще одна цікава деталь — державне планування в охороні здоров’я. Так, в Японії 
існують п’ятирічки, і не тільки вони. Велика кількість державних програм в охороні здоров’я з 
року в рік дають свої позитивні плоди. 

Система охорони здоров’я в Японії — одна з найрозвиненіших у світі. Орієнтація на 
профілактику та реабілітацію дозволила істотно знизити витрати на охорону здоров’я і 
підвищити її якість. Система охорони здоров’я ґрунтується на повному охопленні всього 
населення медичним страхуванням, забезпечуваним державою і роботодавцями приватного 
сектору. 

Особисті витрати населення на охорону здоров’я становлять близько 12% від загального 
обсягу витрат на ці цілі в країні. У видатковій частині сімейного бюджету громадян частка 
медичної страховки невелика. Для сім’ї з чотирьох осіб при одному працюючому вона 
становить близько 4%. Лише невелика кількість громадян, що підпадають під дію законів про 
допомогу бідним, боротьбу з туберкульозом і котрі стосуються осіб віком понад 70 років, 
мають право на безкоштовну або пільгову медичну допомогу. До середини 1980-х років 
держава почала відчувати деякі труднощі з виділенням коштів у бюджеті на систему медичного 
страхування. Основна причина проблема, що виникла, — зростання загальних витрат на 
медицину через збільшення частки літнього населення країни. Однак країна успішно долає 
труднощі й не має наміру змінювати свою політику в цій сфері. 

Сьогодні витрати на охорону здоров’я в Японії становлять 8,1% ВВП. На цьому тлі 
показники медичного обслуговування набагато кращі, ніж у США, які витрачають на ці цілі 
майже в 2 рази більше. Країна домоглася такого успіху шляхом заборони на прибуток 
страхових компаній, а також введенням обмежень на оплату лікарів, що допускають серйозні 
помилки в обслуговуванні пацієнтів. Це якраз те, чого так бракує українській охороні здоров’я, 
де медичне страхування — відверта годівниця для спритних ділків, що окупували цю дуже 
вигідну нішу. Не можна виключити тої обставини, що відмінності в обсягах видатків на 
охорону здоров’я в Сполучених Штатах Америки та Японії абсолютно очевидно зумовлені як 
нижчим рівнем захворюваності в Країні вранішнього сонця, так і менш агресивними методами 
лікування. Частка осіб працездатного віку, що постійно скорочується, буде змушена приймати 
на себе постійно зростаючі витрати на охорону здоров’я та виплату пенсій. Сьогодні в Японії на 
трьох працюючих осіб припадає один пенсіонер, однак через 50 років це співвідношення 
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наблизиться до пропорції 1:1. До 2020 року вартість нових медичних технологій і старіння 
населення підвищать витрати на охорону здоров’я приблизно на 75%, незважаючи на 
встановлений суворий контроль за витрачанням коштів на медичне обслуговування. 

Демографічна ситуація в Японії вважається цілком сприятливою як з економічної, так і з 
соціальної точок зору. У 2009 році в цій країні налічувалося близько 127,47 млн. чоловік. З них 
89% проживає в містах. Японське суспільство лінгвістично і культурно однорідне, іноземних 
робітників небагато. Раніше у складі населення переважали молоді люди, але в кінці минулого 
століття обстановка докорінно змінилася. Японія старіє швидше, ніж будь-яка інша країна в 
світі. У 1970 р. особи віком понад 65 років становили 7%, в 1995 р. — 14%, а в 2025 р. цей 
показник перевищить 25%. Темпи старіння населення Японії в 2–3 рази перевищують такі 
процеси у розвинених західноєвропейських країнах. До 2050 р. вже 40% місцевих жителів 
опиняться за порогом 65-річчя. Це стане серйозним тягарем для економіки і національної 
охорони здоров’я, тому що витрати на лікування людей похилого віку в 4–5 разів вищі, ніж 
витрати на лікування молодих пацієнтів. 

Зниження частки дитячого населення пов’язане з практикою пізніх шлюбів і поширеними 
“перевагами” самотнього життя. В Японії один із найвищих у світі показників тривалості життя 
— близько 81 року (86 років для жінок і 79 років для чоловіків). Нині лише три країни в світі — 
Сан-Марино, Ірландія та Швейцарія — випереджають Японію за тривалістю життя чоловіків. 
Ось у 23-й рік поспіль японські жінки є найбільшими довгожителями в світі, і дослідники 
пояснюють цей феномен, крім усього іншого, раціоном харчування і жорстко регульованими 
соціальними зв’язками. Згідно з доповіддю Міністерства охорони здоров’я Японії, дівчатка, 
народжені у 2007 році, можуть дожити до 86-річного віку, посівши перше місце в світі за 
тривалістю життя, а хлопчики можуть дожити до 79-річного віку і зайняти при цьому четверте 
місце в світі. Згідно зі щорічними даними, кількість осіб, що дожили до ста років, у Японії 
становить 40 399 осіб, і більше 86% з них — жінки. За оцінками ООН, до 2050 року в країні 
буде близько мільйона жителів віком 100 років і більше. 

Дитяча смертність у країні одна з найнижчих у світі — 2,8 випадку на 1000 
живонароджених (наприклад, у Німеччині — 4,0, а в США — 6,3, за даними 2010 р). Згідно з 
висновками Міністерства охорони здоров’я Японії, першими трьома причинами смерті японців 
є рак, інфаркт міокарда та інсульт. Якби вченим вдалося істотно знизити смертність від цих 
причин, тривалість життя збільшилася б до 87,31 року в чоловіків і до 92 — у жінок. Водночас 
Японія є країною з одним із найнижчих коефіцієнтів народжуваності — 1,2. Смертність 
становить 9,5 на 1000. 

Управління у сфері охорони здоров’я здійснюється на чотирьох рівнях: урядовому, 
префектурному, центрів здоров’я та місцевих міських і сільських органів влади. Вся діяльність 
координується Міністерством охорони здоров’я і соціального забезпечення. У структурі органів 
місцевого самоврядування є відділи охорони здоров’я, відповідальні за керівництво місцевими 
програмами охорони здоров’я. Префектури і великі муніципалітети зобов’язані створювати 
центри здоров’я з розрахунку 1 центр на 100 тис. жителів. Вони фінансуються місцевими та 
національними органами управління. 

Як уже було сказано, в Японії діють дві основні системи медичного страхування, якими 
охоплено переважну більшість населення. Жодних обмежень щодо вибору лікаря і лікарні 
страхування не передбачає. З більшості медичних послуг передбачено пайову участь пацієнтів 
у рамках від 10 до 30%. При цьому встановлено верхню межу платежів, що становить 677 
доларів на місяць на сім’ю середнього достатку. Середньостатистична японська родина оплачує 
медичні послуги в розмірі 2300 доларів на рік з особистих коштів. Для деяких верств населення, 
наприклад селян, рибалок і державних службовців, існують спеціальні програми медичного 
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обслуговування, досить обмежені за масштабом. Безробітні залишаються учасниками страхових 
схем за попереднім місцем роботи, хоча внески сплачувати не зобов’язані. 

У країні існує система додаткового приватного страхування, що не має великого попиту. На 
його частку припадає не більше 1% сукупних витрат на охорону здоров’я в країні. 

Починаючи з 60-х років минулого сторіччя, відбулися радикальні зміни в стилі життя сім’ї 
японців. Стала скорочуватися кількість членів у сім’ї, збільшилася кількість працюючих жінок, 
з’явилося багато самотніх старших людей. З цієї причини літні пацієнти намагаються довше 
затримуватися в лікарнях, навіть якщо гострий період хвороби успішно подоланий. У країні 
бракує спеціальних установ, що здійснюють соціальну госпіталізацію, де громадянам надавався 
б виключно необхідний догляд. 

На початку 2000-х років систему медичного страхування з догляду за літніми громадянами 
оформили законодавчо. Особисті внески самих учасників у її фондах досить великі, але основне 
фінансування здійснюється з бюджетів місцевих органів влади. Одна з сильних сторін 
японської системи охорони здоров’я — можливість самостійно обрати лікуючого лікаря і 
швидко потрапити на прийом. Однак ця обставина стала серйозною перешкодою для 
забезпечення належного контролю за якістю медичного обслуговування і його вартістю, який у 
країні фактично не здійснюється. Зростання платежів для системи медичного обслуговування 
людей старечого віку істотно підірвало фінансовий добробут страхових компаній, унаслідок 
чого всі товариства медичного страхування мали заборгованість. 

У країні налічується близько 140 тис. лікувальних закладів, у т. ч. 80 тис. поліклінік (деякі з 
невеликими стаціонарними відділеннями), 10 тис. лікарень, 850 медичних центрів, керованих 
урядами префектур, 50 стоматологічних клінік. Інформація про чисельність медичних установ в 
Японії варіює за даними різних джерел. Це пояснюється тим, що в офіційній статистиці 
кабінети приватних лікарів також іменуються поліклініками, а саме вони і становлять 
переважну кількість лікувальних установ. 

Лікарня в Японії забезпечує як амбулаторне, так і стаціонарне обслуговування. За даними 
світової статистики ВООЗ 2010 р., Японія посідає перше місце в світі за забезпеченістю 
населення лікарняними ліжками — 140 на 10 000, але при цьому вона має більш ніж у два рази 
менше ліжок у блоках інтенсивної терапії та кардіологічних відділеннях, порівняно з США та 
Європою. У Росії цей показник дорівнює 97 ліжок, в США — 47, у ФРН — 103 ліжка на 10 000 
населення. В Японії кількість ліжко-днів на рік на душу населення найвища у світі — 4,0 (у 
США — 1,2, у ФРН — 3,3). Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі також 
найвища в світі і дорівнює 19 дням (в США — 9,1, у ФРН — 16,1). Уряд намагався скоротити 
кількість лікарняних ліжок, але у зв’язку зі сформованими культурними уподобаннями і 
традиціями щодо стаціонарного лікування не зміг подолати опір громадян, і все лишилося як 
було. 

Переважна більшість лікарень і клінік в Японії перебуває в приватних руках, однак через те, 
що всі тарифи на оплату їх послуг встановлює влада, для пацієнтів не існує жодної різниці між 
приватною і державною медициною. Японські лікарні відчувають труднощі з госпіталізацією 
хворих, які потребують екстреної допомоги або перебувають у серйозному стані, у зв’язку з 
величезним потоком пацієнтів, які потребують більш тривіального лікування. Немає 
повноцінної комплектації лікарень цілодобовим персоналом, як це прийнято у великих 
госпіталях США. Компенсація лікарням і клінікам проводиться за принципом відрядної оплати 
(гонорар за кожну надану послугу). Тарифи однакові для лікування в стаціонарах і 
амбулаторіях. Оскільки лікарні при тому ж рівні компенсації повинні фінансувати як зарплату 
персоналу, так і витрати на основні фонди, головна тенденція полягає в максимально ранньому 
переведенні пацієнта на амбулаторне доліковування. 
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Оскільки уряд нав’язує лікарням одноманітні схеми компенсації за послуги, цінової 
конкуренції в країні не існує. Замість цього лікарні намагаються залучити пацієнтів, 
закуповуючи найсучасніше обладнання. Така ситуація, природно, вигідна пацієнтам, але 
водночас вона породжує черги охочих пройти лікування в найбільш оснащених лікарнях і 
“чорний ринок” з оплатою лікарям “з рук у руки”. 

Після важких переговорів з медичними працівниками, що ведуться кожні два роки, уряд 
встановлює ціну на лікування і ліки — і суворо уриває всякі спроби підтасувань. У результаті 
цього більшість японських лікарів заробляє набагато менше, ніж їхні американські колеги. 
Адміністративні витрати в чотири рази менші від аналогічних витрат у США, що частково 
пов’язано з тим, що страхові компанії не встановлюють ціни на лікування або відхиляють 
небажані заявки. За законом, вони не можуть отримувати прибуток або рекламувати послуги 
для залучення багатих клієнтів з низьким рівнем ризику. За останні роки у сфері охорони 
здоров’я були введені деякі додаткові обмеження: зокрема, встановлено поріг на кількість 
діагностичних процедур, які лікарня може здійснити протягом календарного місяця; розцінки за 
ці послуги також урізані. За кількістю наданих медичних послуг Японія вже досягла високого 
рівня, проте існують як райони з надлишковою пропозицією медичних послуг, так і віддалені 
гірські ареали й околиці великих міст, в яких відбувається швидке зростання населення і бракує 
медичних установ. 

В Японії, як і в багатьох країнах Європи, амбулаторну допомогу надають лікарі-терапевти 
та сімейні лікарі. Вони здатні правильно діагностувати за відповідними методиками до 70–80% 
захворювань у пацієнтів, яких регулярно оглядають. Вони також практично безпомилково 
скеровують пацієнтів до профільних фахівців для постановки остаточного діагнозу. Саме це 
дозволяє значною мірою розвантажити лікарів базових поліклінік і лікарень у районі. За минулі 
роки в країні сформувалися три громадські організації сімейних лікарів. Це Японська академія 
сімейної медицини — близько 2100 членів, Японське товариство загальної медицини — 4600 
членів і Японське медичне товариство первинної допомоги — 1000 членів. На початку 2010 
року керівники цих організацій оголосили про майбутнє злиття в єдину структуру — 
Федерацію товариств первинної допомоги. 

У країні встановлено суворий добір і складні іспити для випускників медичних вузів, які 
здобувають право працювати сімейним лікарем. Молоді лікарі повинні мати трирічний стаж 
практичної роботи в широкому спектрі медичних спеціальностей, включаючи терапію, 
педіатрію, екстрену медичну допомогу, хірургію, психіатрію. Водночас вони зобов’язані 
пройти дворічний спеціальний підготовчий курс. 

За сформованою традицією кожен японець відвідує лікаря в середньому 15 разів на рік — це 
один з найвищих показників у світі. Літні пацієнти при відвідуванні поліклінік у разі 
загострення одного захворювання прагнуть відвідати й інших фахівців, навіть якщо в цьому 
немає необхідності, тим більше що кожний прийом у лікаря оплачується страховкою. 
Відповідно до прийнятих нормативів, лікар витрачає на прийом одного хворого 6 хвилин в 
амбулаторних і 4 хвилини в лікарняних умовах (у США на консультацію хворого лікар 
витрачає 20 хвилин). Унаслідок цього перевантажується персонал поліклінік, погіршується 
якість медичного обслуговування, невиправдано зростають медичні витрати. Побутує фраза, 
котра красномовно характеризує таку обстановку: “Три години очікування, три хвилини на 
прийом”. Наслідком, природно, стають переповнені приймальні в клініках і лікарнях. Багато 
позитивного зробила місцева влада для обслуговування літніх громадян, наприклад, у ряді міст 
для них організували клініки “денного перебування”. Однак проблема залишається недостатньо 
розв’язаною. 
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Національний уряд і місцеві органи влади надають великого значення профілактиці. Жителі 
Японії після сорока років можуть записатися на безкоштовне комплексне обстеження. Лікарі 
перевіряють зір і стан зубів, а також проведуть дослідження щодо наявності онкологічних 
захворювань. Жінки можуть пройти безкоштовне гінекологічне обстеження. Уряд вимагає, щоб 
компанії оплачували щорічні медогляди своїх співробітників. Діти також охоплені постійними 
профілактичними оглядами. 

За даними Міністерства охорони здоров’я, охорони праці та соціального забезпечення, яке 
кожні два роки публікує звіти, кількість лікарів в Японії на кінець 2008 року становила 286 699 
осіб. Це на 3,2% більше порівняно з аналогічними даними 2006 року. Забезпеченість медичним 
персоналом в Японії значно нижча, ніж у Європі та США, що певною мірою пов’язано з 
низькою оплатою праці. Забезпеченість лікарями в країні, за даними ВООЗ, у 2010 році 
становила 21 на 10 000 населення. Кількість лікарів у країні поки що нижча від потреби, але до 
2030 р. поступово планується збільшити цей показник до 33 на 10 000 населення. 

Заробітна платня персоналу, оплата лікарняних послуг, ціни на ліки, медичні процедури й 
обладнання визначаються Центральною радою з соціального і медичного обслуговування при 
Міністерстві охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення. Вона встановила ціни на 
настільки низькому рівні, що вартість японської охорони здоров’я зростає повільніше, ніж 
споживчі ціни в цілому. При цьому, якщо попит на медичні послуги в країні підвищується, уряд 
скорочує витрати шляхом урізання компенсацій. Суворий контроль за цінами та зарплатами в 
системі охорони здоров’я Японії певною мірою скорочує приплив лікарів і призначення послуг, 
для яких потрібне дороге обладнання. Однак разом з тим це добрий засіб для того, щоб 
захистити медицину від осіб, котрі перетворюють її на бізнес, і зберегти професійну чистоту 
медичних кадрів. 

У Японії лікарі, що працюють у лікарнях, є службовцями, які отримують зарплату. Частина 
медиків залучені в приватному секторі, але розмір їх гонорарів встановлює держава. Як 
правило, він визначається на основі гонорару за конкретні послуги, проте останнім часом 
оплата за допомогу пацієнтам з деякими хронічними захворюваннями “пакетується” в одну 
загальну суму. 

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Японії середня зарплата лікаря в лікарні 
становить близько $150 тис. на рік. Така система оплати відображає як особливості японської 
медицини, так і спроби стримати зростання витрат на охорону здоров’я. Наприклад, через 
культурнозумовлене неприйняття японцями інвазивних процедур послуги хірургів, як правило, 
оплачуються за набагато нижчими ставками, ніж лікування без оперативного втручання. 

Система фіксованих гонорарів породжує деякі проблеми, пов’язані з корупцією. Оскільки 
розцінки за кожну з понад трьох тисяч процедур і послуг встановлюються окремо й так само 
окремо коригуються раз на два роки, виникає можливість маніпулювати деякими видами 
оплати, не привертаючи особливої уваги. Так, у 2004 році була засуджена група стоматологів за 
підкуп членів комісії, яка встановлює ставки гонорарів за їхні послуги. Крім того, така система 
оплати праці лікарів створює у них стимули для прийому максимальної кількості пацієнтів. 
Результатом стає “конвеєрний” характер медичної допомоги. 

Кваліфіковані лікарі нерідко залишають японські лікарні, переходячи на вищу заробітну 
плату і більш передбачувані години роботи в приватні клініки. Там вони стають лікарями 
першої допомоги і компенсують низьку плату за лікування високим обсягом робіт. Більшість 
лікарів, що перебралися в приватні клініки, подвоюють свої доходи. Лікарські помилки для 
багатьох місцевих лікарів не завдають їм великої шкоди, частково тому, що сума штрафу 
невелика й існує порівняно мало адвокатів, компетентних у медичному праві. 
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У Японії при університетах працює 80 медичних шкіл з 6-річним навчанням, в яких готують 
лікарів. Щорічний прийом — близько 8 тисяч студентів. Співвідношення студентів і студенток 
коливається від 3:1 до 20:1, що свідчить про реальну дискримінацію жінок при навчанні в 
медичних ВНЗ країни. Плата за навчання у медичних ВНЗ в 2,5 разу вища, ніж у технічних, і в 
3,5 разу вища, ніж у гуманітарних. Нова система навчання дала молодим фахівцям можливість 
обирати лікарні, в яких вони хочуть отримати професійну підготовку. У результаті вони 
сконцентрувалися у великих містах. Медичні експерти кажуть, що, можливо, необхідно 
переглянути кар’єрну стратегію і скеровувати новоспечених лікарів на роботу в провінції на 
визначений період часу. 

Забезпеченість середнім медичним персоналом становить 95 на 100 000 населення. У Японії 
існує кілька варіантів отримання освіти для середнього та молодшого медичного персоналу. 
Базова професійна освіта, розрахована на три роки, надається у школах для медичних сестер 
або коледжах, куди можна вступити після закінчення середньої школи. Спеціальність акушерки 
або медсестри громадського здоров’я вимагає додаткової піврічної підготовки. Випускники 
університету після чотирьох років навчання можуть працювати в будь-якій сфері медичних 
послуг. Кваліфікацію помічника медичної сестри дає спеціалізована дворічна школа, де 
навчаються після закінчення 9 класів загальноосвітньої середньої школи. Близько 31% 
медичних сестер в Японії закінчили сестринські школи, 33,4% навчалися в школах помічників 
медичної сестри з подальшим підвищенням кваліфікації, ще третина медсестер отримали 
професійну освіту в школах з підготовки акушерок, медсестер громадського здоров’я, в 
коледжах і університетах. 

Більше 85% медсестер працюють у госпіталях повний робочий день, інші зайняті в 
муніципальних центрах здоров’я, клініках або навчають молодих фахівців. Робочий тиждень 
медичної сестри — 41 годин. Госпітальні медсестри мають не більше 8 нічних чергувань на 
місяць. За умови роботи на одному місці протягом десяти років медсестра в Японії заробляє 
близько 3000 доларів США. Щорічна оплачувана відпустка — в середньому 18 днів, але 
зазвичай медсестри використовують лише половину цього терміну. 

Японська медицина, як і американська, значною мірою спирається на сучасні технології. 
Прикладні й фундаментальні наукові дослідження проводяться в 137 науково-дослідних 
інститутах, деякі з них мають світове визнання. За доступністю сучасних технологій, таких як 
магнітно-резонансна та комп’ютерна томографія або цистоскопія, Японія не поступається 
США. Основа передової професійної медицини — якісна підготовка японських лікарів, новітні 
препарати останнього покоління і високі технології у всіх сферах медичної допомоги, багато з 
яких були розроблені саме в Японії. Наприклад, у країні наявні 19 установок “кібер-ніж”, які є 
далеко не в усіх країнах. У діагностиці та лікуванні часто застосовуються і методи традиційної 
східної медицини. У Японії давно вже немає величезних рукописних томів історій хвороб, 
архівів тощо у зв’язку з широким використанням сучасних інформаційних комп’ютерних 
технологій. 

Разом з тим нові соціальні та економічні тенденції виявляють ряд специфічних проблем, на 
яких необхідно спеціально зупинитися, щоб здобути корисний досвід. До тіньових сторін 
медичної допомоги в Японії належать професійна перевантаженість лікарів під час прийому і 
консультацій. Зважаючи на відсутність у країні системи попереднього запису, в очікуванні 
консультації лікаря хворі в амбулаторіях нерідко витрачають кілька годин. До недоліків 
японської системи медичного страхування можна зарахувати велику кількість пацієнтів, що 
викликано фіксованою ціною на медичні послуги, тобто лікарі прагнуть збільшити свої доходи 
за рахунок збільшення кількості хворих. 
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Ще однією негативною рисою є прагнення лікарів надавати в першу чергу ті послуги, які 
найдорожчі. Зокрема, це стосується лабораторних досліджень та виписування ліків. При цьому 
виписуються в першу чергу нові, запатентовані медикаменти, ціни на які уряд обмежити не 
може. Ще однією і, мабуть, основною негативною рисою японської системи є проблема якості 
медичної допомоги. Оскільки всі лікарі оплачуються однаково, то вони не мають жодних 
стимулів для підвищення своєї кваліфікації і надання якісної допомоги. Програм забезпечення 
якості в Японії не існує. В результаті пацієнти воліють звертатися в спеціалізовані та 
університетські клініки, вважаючи, що якість лікування там вища. Це породжує черги на 
прийом в амбулаторних відділеннях і на госпіталізацію. 

Застій в економіці Японії в поєднанні з браком молодого населення створює перешкоди 
перспективам зростання та обмежує спроможність пов’язаного боргами уряду збільшити 
витрати на охорону здоров’я. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, 
у разі відсутності реформ через десятиліття витрати можуть подвоїтися, сягнувши поточних 
американських рівнів. Статистика свідчить, що в японців набагато менша ймовірність 
виникнення серцевих нападів, ніж у американців, але коли напад все-таки стається, шанси 
померти в японського пацієнта в два рази вищі. У відділеннях екстреної допомоги багатьох 
лікарень бракує ліжок та недостатня діагностична експертиза. 

У Японії залишається мало варіантів для вибору рішень у міру того, як вартість медичної 
допомоги різко підвищиться в наступні 10 років. Це потребуватиме ще одного подвоєння 
податків, які сплачує працююче населення. Можна припустити, що японський уряд не зможе 
ще на 50% збільшити податки з зарплати, а також значно підвищити податок з прибутку, ПДВ 
та муніципальні податки, щоб покрити потреби фінансування охорони здоров’я. Найсуворіший 
контроль за цінами на медичні послуги, який буде необхідний для усунення дефіциту 
фінансування, може загальмувати розвиток сучасних медичних технологій в країні. 

Однак японці мають добре здоров’я не тільки завдяки системі охорони здоров’я. Його 
забезпечують також раціон харчування і спосіб життя. Компанії оплачують щорічні медогляди 
своїх співробітників. У Японії менше тяжких злочинів і менше стається ДТП, мало наркоманів і 
немає проблеми ожиріння нації, як у США. За даними ВООЗ, лише близько 3% японців 
страждають на ожиріння порівняно з 30% американців. І все ж таки західна їжа проникає в 
місцевий раціон, і в країні стали з’являтися громадяни з надмірною вагою, котрі до того ж 
ведуть сидячий спосіб життя. Уряд заохочує розвиток медичного туризму та залучення 
іноземних пацієнтів у кращі клініки Японії, в першу чергу з Китаю, Росії, Австралії. 
Незважаючи на те, що вартість медичних послуг в японських клініках вища, ніж в інших 
азіатських країнах, вона набагато нижча, ніж у США, і компенсується їх високою якістю на 
рівні світових стандартів і східноазіатським сервісом. 

Ще у 1989 р. Міністерство охорони здоров’я та добробуту Японії розробило “Десятирічну 
стратегію сприяння охороні здоров’я та соціальних послуг для людей похилого віку” (“Золотий 
план”) і активно почало перебудовувати принципи громадських послуг у цій сфері. Вже 
зроблено такі кроки, як організація установ з надання медичних послуг для людей похилого 
віку; виділення лікарень, які розміщують переважно пацієнтів похилого віку; розробка місцевих 
тарифів і стандартів для персоналу. Збільшилася кількість “помічників на дому”, які відвідують 
сім’ї та надають послуги з догляду і допомогу по господарству людям похилого віку, створено 
сестринські станції відвідування старих людей на штатній основі, а також установи для осіб, 
яким потрібна не госпіталізація, а сестринський догляд і реабілітація для якнайшвидшого 
повернення додому. У Японії розуміють, що розвиток служби надання послуг вдома є частиною 
заходів з соціального забезпечення населення. З іншого боку, японська медицина, як і 
американська, великою мірою спирається на сучасні технології. Інвестиціям в основні фонди — 
технічне обладнання — надається велике значення. Поки що Японії вдається дуже непогано 
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вирішувати проблему зростання витрат, не вдаючись до нормування, характерного для систем 
державного медичного страхування в багатьох інших країнах. Цього вдається уникнути за 
рахунок компетентного управління системою охорони здоров’я і значної пайової участі 
споживачів в оплаті медичних послуг. 
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З.О. СЛУЖИНСЬКА, О.Б. СЛУЖИНСЬКА 
 

З ІСТОРІЇ «ПЕРЕМОГИ» МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ В 60-Х РОКАХ 20 СТ. 
 
На перехресті епох науковому досліднику корисно оглянутися назад, згадати пройдене і 

оцінити придбане. 
Вибір нових напрямів у генетиці повинен опиратися на попередні досягнення, на 

систематизацію різних сфер діяльності. Проте не так вже часто етапи становлення різних форм 
розвитку генетики аналізувались, фіксувались і кваліфіковано оцінювались. А в цій ділянці 
зроблено чимало. Спираючись на досвід діаспори Північної Америки, зокрема д-ра Павла 
Пундія, який систематично повідомляв у часописах про ювілеї, подавав біографічні довідки, 
товариські імпрези, робимо спробу відтворити хід розвитку організаційних заходів, які 
відбувалися в УРСР у 1965–1966 роках з метою відродження генетики в Україні, зокрема у 
Львові. 

Сучасне покоління вчених напевно буде здивоване, чому треба було відроджувати науку, 
яка в усьому науковому світі визнана і її досягнення високо цінують в різних сферах народного 
господарства і в медицині також. Молодь не в силі зрозуміти тиску КПРС та спецслужб з метою 
заборони наукових досягнень з генетики світового значення, яке в той час не відповідало 
ідеології комуно-більшовиків. У 1940-1960 роках вчених у галузі генетики звинувачували в 
ідеалізмі, що нібито проявлявся в ігноруванні діалектичного розвитку природи, та 
марксистсько-ленінського вчення, а також в тому, що їх діяльність мала реакційно-буржуазне 
спрямування через підтримку формальної (класичної) генетики, яка була визнана партією та 
урядом лженаукою. 

З 31 липня по 7 серпня 1948 року відбулася сесія Всесоюзної академії 
сільськогосподарських наук (ВАСГНІЛ) під назвою «Про положення в біологічній науці». На 
цій сесії засудили діяльність генетиків, яких з погордою називали «менделістами-
вейсманістами-морганістами». Єдино правильним вченням у біології вважались погляди 
Трохима Денисовича Лисенка (1898–1976), які були названі «мічурінським вченням». Дещо про 
творця цього вчення. 

Петро Вольвач із Сімферополя у статті «Володимир Симиренко» дає таку 
характеристику І. В. Мічуріну: «Наприкінці двадцятих років І.В. Мічурін досяг у Союзі вершин 
слави і був улюбленцем Кремля. А любили його там не лише за те, що мічурінський розсадник 
забезпечував маєтності більшовицьких вельмож посадковим матеріалом та ягідками, а й за те, 
що він з лакейською послужливістю відгукувався на всі більшовицькі авантюри та пошуки у 
сільському господарстві». Тут треба нагадати, що в Україні була знищена династія видатних 
вчених-помологів, які створили прекрасні зимостійкі сорти плодових (яблука Симиренка) та 
кущових дерев, відомих у всій Європі. 

Левка Симиренка (1855–1920) застрілив чекіст у 1920 році, його сина Володимира 
Симиренка 8 січня 1933 року заарештували органи НКВД, засудили до страти, яку замінили на 
10 років позбавлення волі, протримали в камері смертників, потім звільнили, знову 
заарештували 30 березня 1938 року і винесли вирок: найвищу міру покарання. Вночі з 17 на 18 
вересня 1938 року розстріляли. В чотирьох томах судової справи Володимира Симиренка 
конкретного звинувачення в шкідництві не знайдено. Петро Вольвач, що присвятив свою 
діяльність відродженню доброї пам’яті видатного українського вченого, стверджує про 
опосередковану причетність І.В. Мічуріна до трагічної долі Володимира Симиренка. 
«Володимир Львович Симиренко, мов середньовічний лицар, став на бій з мічурінським 
мракобіссям у вітчизняній сільськогосподарській науці і загинув на ратному полі, – уболіває 
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Петро Вольвач і продовжує, – він впав у нерівній боротьбі з системою». Ще 1931 року бюро 
президії ВАСГНІЛу затвердило наукову мережу Симиренківського інституту. Всесоюзному 
інститутові плодово-ягідного господарства в Києві підпорядковувались Мелітопольська, 
Тираспільська, Мліївська, Кримська, Закавказька (м. Тбілісі), Бусінанська (Дагестан), Гірно-
Кавказька, Астраханська (м. Алма-Ата), Туркестанська (м. Ташкент) науково-дослідні станції. 
Висока наукова опінія інституту була загрозлива для мічурінської школи в Козлові. Посипались 
доноси, після чого ВІПЯГ з Києва переселили до Козлова в Росію разом з науковцями. Це було 
тотальне знищення української садівничої науки. 

Повертаючись до сумнозвісної вересневої сесії ВАСГНІЛ 1948 року, скажемо, що 
наслідком її було розширене засідання Академії наук СРСР з прийнятою постановою про те, що 
сесія ВАСГНІЛ викрила реакційну, антинародну суть вейсманістсько-морганістсько-
менделівського напряму в біологічній науці і виявила його конкретних носіїв. Академія 
самокритично визнала (!), що вона «не тільки не брала участі в боротьбі проти реакційного 
напряму, але навіть сприяла представникам формально-генетичної буржуазної науки». 
Відповідь М.І. Вавілова на приватний лист В. Симиренка, в якій він просив підтримки для 
генетики, була стримана, бо сам М.І. Вавілов не міг вберегтися від нападів партійних діячів.  

Представники «формально-генетичної лженауки» після відповідних зборів 
(республіканських, обласних, університетських) і стандартних звинувачень у шкідництві та 
сприянні реакційних напрямів були звільнені з керівних посад, а згодом взагалі з роботи. На 
більшості медінститутських кафедр завідувачі замість генетики змінювали тематику, 
наприклад, переключалися  на гельмінтологію, яка була ідеологічно індиферентною. 

Вчені-генетики покидали інститути з почуттям повної своєї рації, інші «каялися». У 
словах Н.П. Дубініна, який непримиренно відкидав лисенківську тезу про успадкування 
надбаних в онтогенезі ознак, відчувалася досада: «Горько было читать, что М.Е. Лобашов, 
отдавший генетике десятки лет своей жизни, отказывается от нее и переходит на позиции Т.Д. 
Лысенко. Не верилось, что С.М. Гершезон, Н.В. Турбин, отлично понимая значение генетики 
как науки, тем не менее писали, что отказываются от принципов хромосомной теории. С.И. 
Алиханян, П.М. Жуковский, И.М. Поляков на заседании сессии ВАСХНИЛ заявили о своем 
отказе от принципов классической генетики». Тільки одиниці, такі, як Д.С. Немчиков, ректор 
Тімірязєвської сільськогосподарської академії, та член-кореспондент АН УРСР А.С. Лазаренко 
у Львові, (завідувач кафедри систематики нижчих рослин), незважаючи на погрози, заявляли, 
що хромосомна теорія увійшла в золотий фонд світової науки. Видатні російські генетики М.І. 
Вавілов, В.П. Ефроімсон були заарештовані ще до вересневої сесії ВАСГНІЛ. М.І. Вавілов 
загинув у в’язниці, у 1943 р. Ефроімсон після «реабілітації генетики» створив перші в СРСР 
енциклопедичні праці з питань медичної генетики. 

З плином років гостра дискусія спадала... І хоч ніхто вголос не говорив про генетичні 
дослідження, проте під прикриттям еволюційних назв проводилися генетичні праці. У 
Львівському державному університеті в 1957-1958 навчальних роках на спецкурсі для 12 
студентів Андрій Созонтович Лазаренко прочитав повний курс формальної генетики. Це був 
мужній крок, а студенти належали до щасливців, бо упродовж десяти років їхні попередники не 
мали можливості слухати таких лекцій і не знали азів генетики. Але 1959 року після Пленуму 
ЦК КПРС 29 червня, на якому перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов вказав на низку 
недоліків у підборі кадрів в Академії наук СРСР, почався новий етап боротьби з генетиками і 
вейсманізмом-морганізмом-менделізмом. У Львові, як і у всіх інших містах СРСР були 
проведені збори біологів. Кожний керівник звітував про напрям досліджень, старався 
підкреслити, що тематика організації, яку він очолює, не має жодного стосунку до генетики, і 
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суворо засуджував тих, хто відхилився від єдиноправильного, вказаного партією та урядом, 
напрямку в біології. 

Ще до створення ВОГіСУ Андрій Созонтович Лазаренко організував семінари з  трьох 
дисциплін, без яких не могли формуватися майбутні вчені, а саме: класичної генетики, 
варіаційної статистики та англійської, мови. На лекції з класичної генетики приходили слухачі з 
різних установ, то були перші у Львові на високому науковому рівні лекції, які допомогли 
вченим, аспірантам і працівникам лабораторій ліквідувати «білі плями» в своїй освіті. 

Від колишніх студентів (у тому числі від Зиновії Служинської) вимагали конспекти 
лекцій А.С. Лазаренка; закидали йому, що своїми лекціями псує рівень совєтського студента, 
що займається «ембріологією людини, що є близьке до расизму» (насправді А.С. Лазаренко був 
бріологом, а не ембріологом!). Дивує те, що звинувачення висували доктори біологічних наук, 
професори, які не змогли відрізнити ембріологію від бріології (науки про мохи), якою насправді 
займався А.С. Лазаренко. Про суть генетики ніхто не думав, треба було продемонструвати свою 
відданість партії і уряду, найважливішим було викрити ворогів народу. 

У цьому випадку доречний дуже вдалий вираз професора Володимира Войтенка: 
«Аморальна влада приречена, але в могилу вона завжди тягне живих». Після осуду професор 
А.С. Лазаренко був змушений подати заяву про звільнення з університету. У філіалі Інституту 
ботаніки ім. Холодного у Львові, де професор А.С. Лазаренко працював за сумісництвом, також 
відбулися збори з різноманітними звинуваченнями. Його зняли з керівної посади, виділили 
маленьку кімнату, де упродовж багатьох років ст. лаборант Євгенія Лисняк і канд. б.н. Олена 
Висоцька проводили перші у Львові і в Україні цитогенетичні дослідження моху. 

Незбагненною залишається інтуїція вчених-дослідників, які для своїх відкриттів 
використовували найрізноманітніші об’єкти, а відкриті ними закони розповсюджувались на всі 
живі організми в тому числі і на людину. Мендель вибрав горох, Морган – дрозофілу, яка за 
один рік може дати 20-25 поколінь, а Лазаренко – протонему мохів. Результати його дослідів і 
об’єкти, майже 20 років після смерті вченого, використовували в космічних кораблях для 
дослідження процесів росту та розвитку організмів. 

На міжнародній арені імперія СРСР з її антинауковими догмами виглядала досить дивно 
і вже 1960-1965 року в Москві, Новосибірську, Ленінграді, а згодом у Києві, Харкові, Кривому 
Розі, і у Львові почали відновлюватися дослідження з медичної генетики. У 1967 році було 
організовано Всесоюзне товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова (ВОГиС). В 
цьому ж році створено Українське товариство генетиків і селекціонерів (УТГіС). Одним з 
перших обласних відділень було львівське. 

У Львові установчі збори Українського товариства генетики (УТГіС) відбулися 26 січня 
1968 року в Будинку вчених за ініціативою члена- кореспондента АН УРСР професора Андрія 
Созонтовича Лазаренка. Головою Львівського відділення обрано професора Степана 
Йосиповича Кусеня, заступником – професора А.С. Лазаренка, вченим секретарем – кандидата 
біологічних наук Романа Теодозійовича Ріпецького. 

До складу Львівського відділення УТГіС входило 11 первинних організацій: 
• науково-дослідний Інститут землеробства і тваринництва Західних регіонів України. 

Голова первинної організації М. С. Бердичевський. 
• Львівський зооветеринарний інститут. Голова Б. А. Павлів. 
• Львівський державний медичний інститут. Голова І.І. Семків. 
• Система охорони здоров’я. Голова О.Б. Служинська. 
• Львівський науково-дослідний Інститут педіатрії, акушерства, спадкової патології. 

Голова Н.П. Мудра. 
• Львівський державний університет. Голова О.М. Бєлоконь. 
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• Філіал Інституту біохімії АН УРСР. Голова Р.С. Стойко. 
• Лабораторія експериментальної морфології рослин Інституту ботаніки АН УРСР. 

Голова О.І.Висоцька. 
• Львівський сільськогосподарський інститут. Голова І.А. Ліщак. 
• Український науково дослідний інститут фізіології та біохімії. Голова В.М. Головач. 
• Львівська плодово-дослідна станція садівництва в Неслухові. Голова А.М. Лисишин. 
В 1970 році на звітно-виборчих зборах головою Львівського відділення УТГіС обрано 

кандидата сільськогосподарських наук Малушу, заступником – Р.Т. Ріпецького, вченим 
секретарем – З.О. Служинську. В 1971 році головою обрано Романа Ріпецького, заступником 
доцента – Богдана Павліва, вченим секретарем – З.О. Служинську. У 1986 році головою був 
обраний Андрій Сибірний. 

У зв’язку зі створенням НДІ педіатрії, акушерства, спадкової патології медична секція 
УТГіС ім. М. Вавілова розширилася і з неї виділилося три первинні організації: медичний 
інститут – голова Ірина Семків, НДІ ПАСП – голова Надія Мудра, системи охорони здоров’я – 
голова Олександра Служинська. Медична секція нараховувала 88 членів, серед яких було 14 
докторів наук, 31 кандидат, 10 наукових співробітників, 22 лікарі, 6 біологів, 5 студентів. Треба 
звернути увагу на те, що спільні засідання первинної організації УТГіС в 60-70 роках, 
незважаючи на їх багатопрофільність, мали багато позитивного. 

За 1968-1986 роки медична секція здійснила наступну роботу: 
- Підготовлено та надруковано посібник «Біологія» (Вища школа 1983), в якому чотири 

розділи присвячені генетиці, за що колектив авторів медінституту, президія Українського 
товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова АН УРСР нагородила дипломом першого 
ступеня.  

- Працівниками кафедри біології Львівського медінституту (ректор М.В. Даниленко) та 
НДІ педіатрії, акушерства, спадкової патології (ПАСП – директор О.З. Гнатейко) надруковано 
12 методичних розробок з різних розділів генетики для студентів, 10 – для клінічних 
ординаторів з медичної генетики, 4 тексти лекцій, 5 інформаційних листків.  

- Організовано курс лекцій для аспірантів та клінічних ординаторів з питань класичної та 
медичної генетики, на якому лекції читали спеціалісти різних дисциплін, доценти Петро 
Калинюк, Богдан Савків, Зиновія Служинська, Всеволод Чума, кан. мед. н. Романа  Поліщук, 
лікар Марта Сандурська, фізик Надія Підзирайло. 

- Організовано цикл лекцій з медичної генетики при Інституті удосконалення вчителів 
для викладачів біології. Лектори: доцент 3.Служинська (медінститут), доцент О. Бєлоконь 
(університет). 

- Обласним відділом охорони здоров’я, медінститутом та НДІ ПАСП проведено дві 
науково-практичні конференції з питань медико-генетичного консультування. 

Відбулися семінари з генетики для учителів біології в містах Самбір, Старий Самбір, 
Турка, Сколе. 

- Організовано кабінет сімейних стосунків з питань «Сім’я і шлюб» при Львівській 
міській фірмі обрядових послуг. 

- Проведено науково-методичну конференцію з питань викладання генетики в медичних 
училищах (Неоніла Саляк, 1985). 

- Створено комплексну інтегровану наскрізну програму викладання медичної генетики 
на теоретичних і клінічних кафедрах медінституту (професор Павло Скочій, доцент Зиновія 
Служинська). 

- Просвітна робота організована разом з товариством «Знання», виїзні лекції з генетики в 
Сколе, Турці, Червонограді. 
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Це були перші кроки впровадження генетики в освітню програму. 
26-27 квітня 1985 р. відбулася науково-практична конференція Львівського обласного 

відділення УТГіС, і одночасно звітно-перевиборні збори. В цей час вже було створено 
Товариство медичних генетиків. Головою Львівського відділення УТГіС Романом Ріпецьким і 
секретарем Зиновією Служинською підготовлена програма науково-практичної конференції 
Львівського обласного відділення УТГіС. Відбулися перевибори.  

Головою обрали професора Андрія Сибірного, який за вказівкою Львівського обкому 
партії настирливо рекомендував спрямувати наукову діяльність інститутів на рейки генної 
інженерії. Для членів обкому партії такий напрям був модний, престижний і можливо 
асоціювався зі «стаханівським рухом» в царині науки. Але для науковців було зрозуміло, що 
без відповідної бази, реактивів, апаратури, підготовлених кадрів і фінансів генна інженерія в 
медичних установах не буде результативною. Дуже спокійно аргументовано зі знанням справи 
виступив професор Степан Кусень, пояснюючи, що наука не може підпорядковуватися моді чи 
вказівці зверху. Зрозуміло, що представник обкому партії, а за ним професор А.Сибірний, який 
прекрасно розумів бутафорність такої тематики, розкритикували виступ фахівця. 

Згодом, голова Львівського відділення УТГіС А. Сибірний на загальних зборах, які 
відбувалися в Інституті педіатрії, акушерства та спадкової патології, виступив із заявою про 
виключення медичних первинних організацій з списку членів УТГіС, нібито за несплату 
внесків, що зрозуміло, було лише приводом. Незважаючи на те, що заступник директора НДІ 
ПАСП Юрій Гаврилюк, дуже толерантно запевнив, що члени медичної секції сплатять членські 
внески, а за порушення фінансової дисципліни просять вибачити, зв’язки медичних генетиків з 
первинними організаціями УТГіС обірвалися. До сьогодні не можна зрозуміти, яка і кому з 
цього вигода. 

По-перше, спільні засідання первинних організацій Львівського відділення УТГіС - це 
була своєрідна школа генетики. Тематика доповідей була різною, доповідачі подавали останні 
новинки та відкриття світової науки (згадаймо бурхливий розвиток біології зокрема, генетики 
та молекулярної біології). По-друге, генетики Львова взаємно були зорієнтовані стосовно 
наукової тематики, що дозволяло об’єднатися для співпраці. По-третє, члени УТГіС завжди 
своєчасно були поінформовані про з’їзди (республіканські та всесоюзні, школи генетиків, 
симпозіуми, конференції), що також було немаловажним для збагачення знань і підвищення 
кваліфікації. По-четверте, аудиторія завжди була заповнена, що вказувало на зацікавлення в 
зустрічах, обміні інформацією, чисто людському спілкуванню, обміні новинами. По-п’яте, 
проходили апробації дисертацій, керівники і дисертанти слухали поради, критику, виправляли 
помилки, допрацьовували пропущене. 

Директор наукового центру медичної генетики АМН України Ігор Романович Бариляк, 
один із перших і найактивніших організаторів медично-генетичної служби УРСР, в книжці 
«Медичні генетики України» (Луганськ, 1982), подає хронологію відродження генетики у 
Львові: «Ще в роки так званої лисенківщини у Львівському університеті ім. Івана Франка член-
кореспондент АН УРСР Андрій Созонович Лазаренко читав факультативний курс загальної 
генетики. В перші роки ренесансу генетики (кінець 50-х років) у ряді наукових центрів України 
зароджуються перші спроби використання медичної генетики в практичній діяльності лікаря. У 
Львівському медичному інституті професори А. І. Гнатишак, А. П. Дибан та Б. А. Собчук 
викладали студентам розділи з біохімії нуклеїнових кислот, досягнення генетики і зокрема, 
медичної генетики. Саме в цей період завдяки зусиллям професорів К.П. Ганіної, І.Т. Шевченка 
в Києві, А.І. Гнатишака, доцентів З.О. Служинської, П.П.Калинюка у Львові зародилися перші 
паростки онкогенетики, спроби диференційного підходу до лікування хворих із злоякісними 
пухлинами з урахуванням функціонального стану генома». 
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Добрим словом треба згадати патофізіолога В.П. Безуглова і біофізика В.Л. Кузменка, 
які не боялися пояснювати складні питання генетики. Уже в перший період розвитку медичної 
генетики було зрозуміло, що необхідно впроваджувати в практику медико-генетичне 
консультування. В 1976 році видані перші рекомендації медико-генетичної служби. Ігор 
Бариляк, директор наукового центру медичної генетики АМН України, писав: «Разом з тим, 
було зрозуміло, що справжній розвиток медичної генетики в Україні можливий лише при 
створенні відповідної науково-дослідної установи. І.Р. Бариляк, І.Ф. Паскевич, В.Т. Полтавець, 
Ю.С. Берлінський, В.В. Андрашко, детально обгрунтували цю проблему та неодноразово 
зверталися до владних структур із питанням про необхідність позитивного рішення щодо 
організації інституту. В 1980 році був створений Інститут спадкової патології у Львові, який 
завдяки підготовленим спеціалістам у Москві – Ореста Олександровича Созанського, Юрія 
Йосиповича Гаврилюка – досить швидко включився у розвиток медико-генетичних проблем 
цитогенетики та медико-генетичного консультування, а дещо пізніше – генетичного 
моніторингу» (І.Р. Бариляк, 2002). Директором інституту став кандидат медичних наук Зіновій 
Гнатейко. 

Професор Олена Гречаніна з Харкова висунула високі вимоги до професії лікара-
генетика:„Лікар-генетик пропонує себе родині не в ролі поводиря, не в ролі стороннього 
порадника і не в ролі арбітра. Він стає ведучим, а це означає – незалежним експертом, 
головною рушійною силою якого є прагнення до глибокого вивчення експресії конкретного 
гена в конкретних умовах, до пошуку шляхів модифікації. 

Лікар-генетик повинен навчити себе сам, сформувати себе сам, використовуючи як 
матрицю збірний образ: С.М. Давиденкова і В.А. Мак-Кьюсика, С.М. Гершензона і А.А. 
Прокофьєвої-Бельговської, М.І. Тимофєєва-Ресовського, Д.Л. Дауна і Опітца, Адамса Гальтона, 
М.П. Бочкова, І.Р. Бариляка, Т.І. Бужієвської, О.3. Гнатейка, 3.О. Служинської.” 

Після з’їзду міжнародного конгресу в Москві 1978 року відбулися установчі збори 
товариства Медичних генетиків. Головою новоствореного товариства став Н.Бочков. В УРСР 
створено Українське товариство медичних генетиків. 16 квітня 1984 року в Києві відкривали 
Перший Всесоюзний з’їзд Медичних генетиків. Згодом 1988 року відбувся І з’їзд медичних 
генетиків Української РСР на базі Львівського науково-дослідного інституту педіатрії, 
акушерства спадкової патології. До складу редакційної комісії увійшли О.З. Гнатейко, Г.Р. 
Гаяне, І.Р. Бариляк, Е.М. Бєлоконь, Т.І. Бужієвська, Ю.І. Гаврилюк, Л.Я. Давидов, І.Ф. 
Криворучко, С.Н. Кусень, П.Г. Скочій, О.А. Созанський. Тези видані російською мовою. 

II з’їзд медичних генетиків відбувся вже у незалежній державі Україна 18-20 жовтня 
1995 року, у Львові на базі Науково-дослідного інституту спадкової патології і Львівського 
медичного інституту. За повідомленням Львівської медичної газети «Народне здоров’я» форум 
зібрав 250 учасників з усіх областей України. Серед закордонних гостей передбачена наявність 
провідних генетиків з Англії, Австралії, Білорусії, Грузії, Ірану, Молдови, Росії, Франції. 
(Народне здоров’я. 1995, №5). Тези надруковані українською мовою. 

ІІІ з’їзд медичних генетиків України відбувся 2-4 жовтня 2002 року у Львові. 
Організатори: Інститут спадкової патології АМН України, Львівський державний медичний 
університет ім. Данила Галицького (обидві установи «виросли» у своїх назвах!), управління 
охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації та Українське товариство 
медичних генетиків. Тези видані українською мовою, з великим художнім смаком, оформлена 
обкладинка збірника, на якій архітектурні шедеври Львова – вежа Корнякта та бароковий 
Домініканський собор. 

1-4 жовтня 2003 року професор Олена Гречаніна організувала І Український конгрес з 
клінічної генетики «Метаболічні спадкові захворювання», де в зверненні до колег з почуттям 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 99 (165). 2020 
 
 
 

47 

гумору порівняла становлення лікаря-генетика до двоспіральної нитки ДНК і одночасно 
висловила високі вимоги до цієї спеціальності. 

IV з’їзд медичних генетиків України відбувся 9-11 жовтня 2008 року у Львові під егідою 
Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я. Організаторами з’їзду 
були: Державна установа у Львові «Інститут спадкової патології АМН України», Львівський 
національний медичний університет ім. Данила Галицького (знову ці два інституту набули 
нового статуса «державної установи» і «національного» відповідно), головне управління 
охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації та Українське товариство 
медичних генетиків. Тези видані українською мовою. Доповіді навіть на першому пленарному 
засіданні не були виголошені державною мовою. З великим розчаруванням стверджуємо, що не 
було узагальнюючої доповіді про досягнення і розвиток генетики в Україні, як завжди заведено 
інформувати, як також і не було доповіді про роботу Державної установи «Інституту спадкової 
патології». Заслуговувала на увагу доповідь зроблена Оленою Гречаніною з Українського 
Інституту клінічної генетики ХНМУ «Фенотипи асоціовані з поліморфними генами фолатного 
циклу, як прояв епігетичної модифікації геному». Це єдина доповідь на першому пленарному 
засіданні, заради якої варто було приїхати завчасно. Відкриття з’їзду, заплановане на 
післяобідню пору, не оправдало такого розподілу часу, бо гості та організатори запізнилися на 
півтори години. Все відбувалося поспіхом з великими реверансами в сторону московських 
учителів, повністю ігноруючи українських вчених. 

Професор Олена Гречаніна у своєму привітанні побажала нових успіхів українським 
генетикам і для посилення «енергетичного рівня» почастувала велетенським тортом-калачем, 
який мали покуштувати всі члени з’їзду.  
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О.Б. СЛУЖИНСЬКА, З.О. СЛУЖИНСЬКА, 
О.А. ГРУШИНСЬКА 

 
ЮРІЮ ГАВРИЛЮКУ (1960–2000) СЬОГОДНІ БУЛО Б 60 РОКІВ…  

АЛЕ І ВІН НА ДАЛЬШЕ З НАМИ! 
 
Всеукраїнське лікарське товариство (ВУЛТ) сформоване 1989 року. Лікарі-українці – 

члени Народного руху України в час перебудови започаткували організаційний рух українських 
лікарів Медичної комісії НРУ, до складу якої входили професори Л. Пиріг, С. Нечаїв,  
С. Гаврилюк, В. Городянський, В. Івасюк, О. Ціборовський. Тоді виникла пропозиція створити 
українську медичну асоціацію (УМА). З цією метою були опрацьовані проекти статуту та 
програма УМА і в червні 1990 року на І установчому з’їзді Української медичної асоціації з 
участю 146 представників від 17 областей України постановили: назву УМА змінити на 
Всеукраїнське лікарське товариство (ВУЛТ), президентом обрали професора Любомира 
Пирога. У 1990 р. на ІІІ конгресі СФУЛТ (Київ-Львів) Всеукраїнське лікарське товариство було 
прийняте до Світової федерації Українських лікарських товариств (СФУЛТ). Від 1997 року до 
смерті головою УЛТ був Юрій Гаврилюк (1960–2000). Харизматична постать. Стільки років 
пройшло від його фізичного відходу, а й ще до сьогодні (2020) він з нами, як приклад 
справжнього науковця з новітніми ідеями. Один з найсильніших генетиків і найактивніших 
організаторів всіх генетичних починань у Львові. І тепер звертаємося до його праць і порад. 

Народився Юрій Гаврилюк 1 червня 1960 року у Львові в сім’ї службовців. Закінчив 
школу № 53 з золотою медаллю, у 1983 році – Львівський державний медичний інститут з 
відзнакою. Від 1983 до 1986 року навчався в аспірантурі при Інституті медичної генетики АМН 
СРСР. У 1986 р. завершив кандидатську дисертацію, 1987 р. захистив дисертацію за 
спеціальністю «Генетика». Перший і єдиний справжній генетик у Львові. 

У 1996 р. захистив докторську дисертацію в Києві на тему «Генетичний моніторинг 
населення регіонів України в умовах забруднення довкілля» за спеціальністю «генетика». У 
1999–2000 рр. – член Президії Українського товариства медичних генетиків, член Українського 
товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, голова секції генетики людини 
Львівського відділення товариства. Автор 120 наукових праць, понад 100 газетних статей та 
інтерв’ю. Його науковий авторитет, як генетика, вийшов за межі Львова та України. З ним 
рахувалися в Союзних наукових установах, а його погляди на генетичні проблеми сприймалися 
і в СРСР і за кордоном. Володів іноземними мовами, вільно виступав на багатьох наукових 
конференціях, симпозіумах, з’їздах у Франції, Австрії, Бельгії, США. У 1999 р. учасник ІІ 
конгресу Європейської асоціації цитогенетиків у Відні. 

Ще у 1990 році став організатором відновленого Українського лікарського товариства у 
Львові, організував офіційну реєстрацію Товариства як громадської організації, налагодив 
розрахунковий рахунок у банку. Від 1994 до 1999 року був членом Головної Управи УЛТ у 
Львові, головним редактором «Народного здоров’я», до 2000 р. – головою УЛТ. 

У 1996 р. за сприянням Юрія Гаврилюка засновано Благодійний фонд «Салюс» – перша і 
єдина на території Західних областей України громадська неприбуткова організація, мета якої – 
боротьба з поширенням хвороб, що передаються статевим шляхом (зокрема ВІЛ-інфекції). 
Фонд охоплював 12 областей України. Президентом фонду «Салюсу» обрана член УЛТ, 
кандидат медичних наук, член НТШ Олександра Служинська.  

УЛТ активно співпрацювало з Благодійним фондом «Салюс». В приміщенні УЛТ двічі 
на рік проводилися семінари, конкурси проектів підготовка до виступів на конгресах Світової 
федерації лікарських товариств (СФУЛТ), публікації праць спільно з НТШ про засоби та шляхи 
профілактики СНІДу, запобігання насильства, психологічна допомога жінкам. 
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З ініціативи Юрія Гаврилюка і Олександри Служинської від 2001 р. виходив квартальник 
«Український інформаційний бюлетень здоров’я» (відповідальний редактор З. Служинська). За 
сприянням фонду «Салюс» в часописі «Народне здоров’я» (головний редактор Зеновій Масний) 
систематично повідомлялося про заходи профілактики СНІДу. Видано серію буклетів «Стоп 
СНІДу». За сприяння посольства Королівства Нідерландів у Львові створено Українське 
відділення Європейського інформаційного центру «Молодь і СНІД». Фонд «Салюс» працював з 
мережею ASTRA, що займалася проблемами репродуктивних прав. Створені неурядові 
організації благочинних фондів «Метаморфози», «Міленіум». Юрій Гаврилюк і Олександра 
Служинська разом з УЛТ здійснили вагомий вклад у пропаганду здорового способу життя 
українського народу.  

Юрій Гаврилюк був провідником не лише в генетиці (треба згадати, що генетика тоді 
«вставала з попелу» після багаторічної заборони КПРС, як «буржуазної науки»), але й як 
всесторонньо обізнана особистість, котра розуміла психологію людини, скеровував свої зусилля 
на цікавий відпочинок, товариські зустрічі, відновлював українські традиції, які були 
започатковані ще до першої світової війни. З його ініціативи відновилися святкування 
«Маланки», на які збиралися лікарі різного віку (досвід старших передавався молоді!!!), 
організував поїздки лікарів до Кракова, Будапешта, ознайомлював молоде покоління з 
системою охорони здоров’я в інших країнах. Організовував «Сніжні поїзди» – прищеплював 
любов до рідних Карпат, бо й сам, любив їх понад усе. Юрій Гаврилюк – представник молодого 
покоління лікарів. Крім постійної зайнятості, безперервно працював над удосконаленням форм 
діяльності Українського лікарського товариства. Зазначу декілька пунктів, над якими Юрій 
Гаврилюк задумувався і як голова товариства пропагував здійснювати: забезпечувати постійну 
взаємодію УЛТ зі Світовою федерацією УЛТ; проводити зустрічі (офіційні та неофіційні) з 
представниками міжнародних і регіональних інституцій та громадських організацій, зокрема і 
релігійних; активізувати видавничу діяльність. Небуденною подією за головування Юрія 
Гаврилюка був вихід у світ «Лікарського збірника» НТШ, Т. 6, в якому поміщена стаття 
присвячена пам’яті доктора Софії Парфанович та збірка віршів доктора Рогніди Сендецької; 
організація краєзнавчо-меморіальних подорожей членів УЛТ до с. Угринів (батьківщина С. 
Бандери), урочища Зелемінь Сколівського району на місце колишнього шпиталю УПА; 
проведення наукових конференцій; проведення студентських конференцій англійською мовою; 
написання і видання книг, як приклад приведена «Медична паразитологія», написана 
колективом авторів, очолюваних доцентом З. Служинською; збереження історичної пам’яті, як 
приклад побудови пам’ятника на могилі професора хірурга, голови УЛТ 1994-1997, Михайла 
Лоби, пам’ятник Мар’яну Панчишину; організація меморіальних вечорів пам’яті Володимира 
Івасюка та Ігоря Хоми; підтримка музею історії Галицької медицини (директор п. Олександр 
Канчалаба); проведення підсумкових засідань УЛТ; активізація лікарів Львова і області для 
участі в конференціях і конгресах СФУЛТ та участь в «Лікарському балі». 

Як керівник, ніколи не принижував студента чи починаючого науковця, навпаки, 
старався підняти, оправдати, і тим стимулював віру до його можливостей. Харизма Юрія 
Гаврилюка вченого, генетика, виховника надальше з нами. Він живе в наших серцях! 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
О.І. БУМБАР, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка жовтня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

2 жовтня 110 років від дня народження Алли Олександрівни Софроненко, тренера з 
художньої гімнастики. У 1940 р. закінчила ДДОІФК ім. П. Лесгафта. У 1942–1944 рр. 
працювала заступником голови спорткомітету м. Ленінграду, у 1945–1947 рр. – голова 
спорткомітету м. Львова; у 1950–1971 рр. – завідувач кафедри фізичної культури і спорту 
Львівського медичного інституту. У 1976–1980 рр. викладач цієї ж кафедри; у 1980–1985 рр. – 
інструктор-методист кафедри. Підготувала 16 майстрів спорту із художньої гімнастики. 
Заслужений тренер УРСР. Померла 28 вересня 2001 р. на 91 році життя. 

2  жовтня 100 років від дня народження Миколи Радейка. Народився в м. Яворів  
(Львівщина). У 1940 р. закінчив Українську гімназію і вступив до Львівського університету. 29 
червня 1941 р. вийшов живим з тюрми «Бригідки» у Львові. У 1942–1944 рр. навчався на 
державних медико-природничих фахових курсах, опісля перебував на Лемківщині і 
Перемищині як учасник УПА до листопада 1947 р. У 1948 р. із Гданська на норвезькому 
кораблі добрався до Норвегії. Навчався в медичному університеті м. Осло і у 1953 р. отримав 
диплом. Працював державним лікарем на рибальських островах у північній Норвегії. Від  
1957 р. працював в Осло. Опублікував у норвезькій пресі багато статей на різні теми. Член 
Норвезького ПЕН-клубу. Колекціонер старих і нових українських видань. Був відзначений 
грамотою СФУЛТу у 1988 р. у Відні. Помер у 2005 р. на 85 році життя. 

3 жовтня 80 років від дня народження Георгія Володимировича Буренка, хірурга. У 
1964 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1990 р. захистив докторську дисертацію на 
тем: «Розробка і обґрунтування клінічного застосування біодеструктних поліуретанів в 
абдомінальній хірургії». Учень А.Л. Пхакадзе та І.Д. Танасієнка. Від 1994 р. – професор 
кафедри загальної хірургії №2 з курсом ВПХ. Заслужений працівник народної освіти. Автор 
понад 100 наукових праць, декількох винаходів і патентів, присвячених хірургії шлунка та 12-
палої кишки, позапечінкових жовчовивідних шляхів, гнійній хірургії та застосуванню медичних 
біополімерів в хірургії. 

5 жовтня 130 років від дня народження Миколи Сисака, інтерніста та патологоанатома. 
Народився в с. Джурин (Тернопільщина). Закінчив гімназію у Станіславові. Навчався на 
медичному факультеті Віденського університету, який закінчив у 1915 р. Спеціалізувався у 
Відні в клініці внутрішніх хвороб. Мобілізований до австрійської армії, у 1917–1918 рр. служив 
полковим лікарем. У 1918–1919 рр. – завідувач інфекційним відділом у таборі біженців під 
Віднем. Наприкінці 1919 р. у складі санітарної місії Міжнародного Червоного Хреста виїхав в 
Україну для боротьби із тифом. Був головним лікарем госпіталю ЧУГА. У 1920 р. – асистент 
кафедри мікробіології Київського медичного інституту, брав участь в створенні науково-
дослідного Інституту фізичної культури ВУАН. В кінці 1921 р. виїхав до Праги, працював у 
Німецькому патологоанатомічному інституті, створив комітет допомоги українським 
науковцям. У 1922 р. вступив в УЛТ у Львові. У 1924 р. на запрошення НКОЗ УРСР повернувся 
до Києва, працював асистентом, а згодом – доцентом кафедри патанатомії КМІ та 
співробітником патологоанатомічного інституту, за сумісництвом завідувачем 
патологоанатомічними відділами у туберкульозному та ортопедичному інститутах. 
Опублікував понад 20 наукових робіт. Тричі його заарештовували, але відпускали (1927, 1930, 
1933). У 1935 р. заарештували вчетверте і засудили до 3-х років концтаборів ГУЛАГу. 
Покарання відбував на півночі в Совжелдорлагу. Звільнили у 1939 р. із забороною повертатися 
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в Україну. Працював у Казані. Захистив кандидатську дисертацію, опублікував понад 50 
наукових праць. Помер 30 листопада 1959 р. на 69 році життя. 

6 жовтня 95 років від дня народження Романа Заплітного, лікаря-хірурга. Народився в 
Тернополі. У 1943 р. закінчив Українську гімназію у Тернополі. У 1950 р. закінчив медичний 
факультет Мюнхенського університету. Емігрував у США, закінчив ординатуру і хірургічну 
резидентуру (1956) в госпіталях Мічиганського університету в Анн-Арборі. Працював хірургом 
в Беттел-Кріку (штат Мічиган). У 1965–1970 рр. – асистент-професор Західного Мічиганського 
університету. Під час корейської війни служив лікарем в американській армії. Був членом 
Мічиганського відділу УЛТ ПА та кількох американських медичних товариств. Автор низки 
медичних публікацій. Був щедрим жертводавцем на українські культурні установи (Гарвардські 
українські студії, УКК, ветеранські організації). Помер 1 липня 1994 р. на 70 році життя. 

8 жовтня 75 років від дня народження Лавра-Богодара Кучинського, бразильського 
лікаря-хірурга. Народився в Бразилії. Середню освіту здобув у семінарії оо. Василіян в 
Прудентополісі. Від 1969 р. навчався медицини в Куритибі. У 1974 р. одержав диплом доктора 
медицини. Спеціалізувався три роки з хірургії в клініці Парані, пройшов дворічну резидентуру 
в Дюссельдорфському університеті і дворічну – в Ерлянгенському університеті, де в 1984 р. 
захистив докторську дисертацію з проблем діафрагмальних гриж і рефлюксної хвороби. В м. 
Марінга (штат Парана) проводить хірургічну практику. Брав участь у різних наукових з’їздах. У 
1990 організував і очолив УЛТ в Бразилії. Подальша доля невідома. 

10 жовтня 115 років від дня народження Ісаака Соломоновича Гінзбурга, стоматолога-
терапевта. Учень Л.А. Білейкіна (1875–1946). У 1945–1947 рр. – в.о. завідувача кафедри 
терапевтичної стоматології. У 1945–1952 рр. – декан стоматологічного факультету Київського 
медичного інституту. Кандидат медичних наук, доцент. Автор близько 20 наукових праць, 
присвячених проблемам діагностики і лікування хвороб слизової оболонки ротової порожнини, 
методам дослідження в терапевтичній стоматології. 

13 жовтня 65 років від дня народження Миколи Миколайовича Тищука, психо-
терапевта. Народився в с. Суховоля Білогірського р-ну Хмельницької обл. У 1973–1979 рр. 
навчався в Одеському медичному інституті. Спеціалізувався з психотерапії та неврології (1984). 
Від 1980 р. працював в санаторно-курортних закладах м. Одеси як лікар-психотерапевт та 
організатор охорони здоров’я. Від 2000 р. – заступник головного лікаря з науково-методичної 
роботи клінічного санаторію «Лермонтовський». Автор понад 50 наукових праць з питань 
медичної психології, психотерапії, реабілітації, організації охорони здоров’я, соціології та 
діяльності громадських організацій. Обраний заступником голови Одеської крайової організації 
ВУЛТу (1996), член правління ВУЛТу та СФУЛТу. Один із засновників Асоціації громадських 
організацій «Громадянська рада з питань охорони здоров’я». Керівник декількох міжнародних 
проектів в галузі громадської охорони здоров’я (1998–2004). 

15 жовтня 55 років від дня народження Тетяни Іванівни Негрич, невропатолога. У  
1991 р. закінчила педіатричний факультет Львівського медичного інституту. У 1992–1994 рр. 
працювала клінічним ординатором кафедри неврології. У 1994–2001 рр. – асистент кафедри 
неврології. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічна оцінка 
терапевтичної ефективності флуренізиду при лікуванні хворих на розсіяний склероз у зоні 
високого ризику захворювання». У 2001–2005 рр. – доцент кафедри. У 2004 р. захистила 
докторську дисертацію на тему «Характеристика деструктивних процесів при розсіяному 
склерозі». У 2006 р. отримала вчене звання професора. Наукові дослідження присвячені 
проблемам діагностики, клініки та лікування розсіяного склерозу. Професор Т.І. Негрич є 
автором близько 150 наукових і навчально-методичних робіт, в т. ч. монографії. 
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16 жовтня 100 років від дня народження Юрія Дицьо, лікаря-гінеколога. Народився у 
Львові. У 1938 р. закінчив Українську Академічну гімназію у Львові. Вивчав медицину у 
Львівському університеті, а диплом лікаря отримав у 1949 р. Ерлянгенському університеті і 
емігрував у США. Пройшов інтершип у Загальній лікарні Байоме і спеціалізацію з гінекології і 
акушерства в госпіталі в Кантоні і Клівлендському університеті. У 1959 р. служив в 
американському війську. Був членом кількох американських медичних товариств. Був щедрим 
жертводавцем на українські церкви та Фонд допомоги дітям Чорнобиля. 

16 жовтня 70 років від дня народження Ірини Сайкевич, лікаря-патолога і цитолога. 
Народилася в США. У 1956 р. переїхала до Меттесону (штат Іллінойс), де закінчила середню 
школу. Закінчила школу українознавства при кафедрі Св. Миколая в Чикаго. Навчалася в 
Чиказькому та Іллінойському університеті в Урбані. У 1972 р. отримала ступінь бакалавра з 
хімії. Медицину вивчала в Медичній школі Нортвестернського університету і отримала диплом 
доктора медицини в 1976 р. Практику пройшла в лікарні Нортвестерн-меморіал в Чикаго, де 
спеціалізувалася з патології. У 1979 р. переселилася в Гонолулу, де пройшла спеціалізацію з 
патології при Гавайському університеті та в 1981 р. отримала сертифікат з анатомічної та 
клінічної патології. У 1982 р. на посаді асистент-професора патології два роки спеціалізувалася 
з цитогенетики в лабораторії Патриції Джейконс. Завершила генетичні студії в лабораторії 
Джанет Равлі в Чиказькому університеті. У 1985 р. повернулася на Гаваї, відкрила приватну 
лабораторію, досліджуючи генетичні механізми раку у дітей. У 1988 р. в університеті 
Альбукерки проводила наукові досліди з гематопатології та молекулярної генетики. У 1990 р. 
отримала посаду асистент-професора Гавайського університету. У 1993 р. отримала посаду 
патолога-генетика при приватній лікарні ГІрезбітеріян у м. Шарлот (штат Північна Кароліна). 
Стала директором лабораторії цитогенетичних досліджень. Член УЛТПА та кількох 
американських медичних товариств. У 1985 р. була відзначена як «Професор Року» медичної 
школи при Гавайському університеті. 

16 жовтня 70 років від дня народження Андрія Ріпецького, психіатра. Народився у м. 
Мюнхені (Німеччина). У 1968 р. закінчив середню освіту в школі Св. Ігнатія в Чикаго та школу 
українознавства. У 1972 р. отримав ступінь бакалавра психології і мистецтва 
Нортвестернського університету. Продовжив медичні студії в цьому ж університеті і в 1976 р. 
отримав диплом директора медицини. Пройшов трирічну спеціалізацію з психіатрії при Юта-
університеті в Солт Лейк-Ситі. У 1979–1981 рр. пройшов резидентуру з геріатричної психіатрії 
в Іллінойському психіатричному інституті і в Раш медичному коледжі в Чикаго. Від 1983 р. – 
клінічний керівник геріатрично-психіатричного відділення Джонстон Р. Бовман-Центру і 
асистент-професор психіатричного відділення при Раш медичному коледжі в Чикаго. Член 
УЛТПА та кількох американських медичних товариств. Опублікував кілька наукових праць. 
Підтримував пожертвами Український науковий інститут при Гарвардському університеті, 
Український музей у Нью-Йорку та Пласт. 

19 жовтня 125 років від дня народження Петра Михайловича Буйка, акушер-
гінеколога. У 1922 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1933–1938 рр. – директор 
Київського НДІ охорони материнства і дитинства, в 1939–1941 рр. – професор кафедри 
акушерства і гінекології. Наукові дослідження присвячені проблемам профілактики та 
лікування розривів промежини в пологах (1938) та лікування міхуровопіхвових нориць (1940). 
Вчений запропонував метод фістулографії з гомотрансплантацією плаценти на дефект сечового 
міхура. Під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр. вчений надавав допомогу 
тяжкопораненим партизанам, був заарештований гестапо і після катувань заживо спалений в с. 
Ярошевка. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, його ім’я 
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присвоєно Київському НДІ педіатрії, акушерства та гінекології (1950). Доля відпустила йому 
майже 48 років життя. 

20 жовтня 110 років від дня народження Галини Дмитрівни Бобровської, 
невропатолога. У 1936 р. закінчила Київський медичний інститут. Учениця Б.М. 
Маньковського. У 1965–1968 рр. – в. о. завідувача кафедри нервових хвороб. Кандидат 
медичних наук, доцент. Наукові дослідження присвячені розладам мозкового кровообігу, 
невропатології цукрового діабету. Померла 17 червня 1980 р. на 70 році життя. 

23 жовтня 105 років від дня народження Володимира Бартошка. Народився в Чехії. У 
1918 р. сім’я Бартошків повернулася до м. Ярослава (нині Польща). У 1934 р. Володимир 
закінчив гімназію і вступив на математично-природничий факультет Львівського університету, 
згодом перевівся на медичний факультет. У 1943 р. закінчив медичний факультет Віденського 
університету. Працював у госпіталі в Регенсбурзі, а згодом – в хірургічному відділі в Каселі. У 
1954 р. емігрував до США. Пройшов інтершип і резидентуру і в 1956 р. нострифікував 
лікарський диплом. У 1957–1991 рр. займався приватною лікарською практикою. Був членом 
УЛТПА, кількох американських медичних товариств. Помер 8 грудня 1994 р. на 80 році життя. 
Залишив 10 тис. дол. на фонд милосердя у Львові, та 10 тис. дол. на відбудову української 
церкви в Ярославі. 

27 жовтня 105 років від дня народження Миколи Ковальського, лікаря загальної 
практики. Народився в с. Богатир (нині Великоновосілківського р-ну Донецької обл.). Гімназію 
закінчив  у Володимирі-Волинському. Медицину вивчав у Львові та в Інсбруку (Австрія), де в 
1947 р. отримав диплом доктора медицини. У 1949 р. емігрував у Канаду. Після нострифікації 
диплому працював у Гамільтоні. Від 1961 р. працював у шпиталі «Маунт Синай» у Торонто, 
водночас мав приватну практику з сімейної медицини; згодом – у лікарні містечка Ошава 
(провінція Онтаріо). Був членом УЛТ ПА, давав щедрі пожертви на благодійні цілі: Фундація 
ім. Т.Г. Шевченка, СКВУ, УЕСУС. Помер 23 липня 2002 р. в Торонто на 87 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.В. САВРАН 
 

ЮРІЙ ІВАНОВИЧ ГУБСЬКИЙ 
До 75-річчя від дня народження 

 
 Юрій Іванович Губський народився 1 

жовтня 1945 р. в м. Харкові в сім’ї Івана Яковича 
Губського (1914–1974), інженера-геодезиста, 
підполковника Радянської Армії та Олександри 
Никанорівни Губської (1918–2003), лікаря-
стоматолога, доктора медичних наук, професора, 
завідувачки кафедри ортопедичної стоматології 
Київського державного інституту вдосконалення 
лікарів (1965–1985). 

У 1963 р. закінчив у Харкові СШ № 5 зі 
золотою медаллю. Ще в школі вирішив 
присвятити життя дослідженням в галузі 
медицини та біології. Поступив на навчання у 
Харківський медичний інститут, згодом перевівся 
на медико-біологічний факультет 2-го 
Московського медичного інституту ім. М. І. 
Пирогова (фах «біофізика»), механіко-
математичний факультет Харківського 
державного університету, з 1966 р. – у Київському 
медичному інституті імені О.О. Богомольця, який 
закінчив у 1969 р. з відзнакою. Був іменним 

стипендіатом імені О.О. Богомольця. Занесений до Золотої книги пошани КМІ. 
У 1969 р. поступив в аспірантуру кафедри біохімії КМІ, якою завідував Євген 

Федорович Шамрай (1911–1980). Після закінчення аспірантури в 1972 р. працював до 1987 р. на 
різних посадах – асистент, доцент. У 1984 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Молекулярные механизмы повреждения мембран гепатоцитов при экпериментальном 
поражении печени». В 1984 р. отримав вчене звання професора по кафедрі біоорганічної та 
біологічної хімії, працював завідувачем Центральної науково-дослідної лабораторії КМІ. 

У 1987–1991 рр. Ю.І. Губський працював заступником директора з наукової роботи 
Київського НДІ фармакології та токсикології МОЗ УРСР (нині – Інститут фармакології та 
токсикології НАМН України); у 1991–1992 рр. – в. о. директора КНДІФТ МОЗ України; у 1990–
1992 рр. – заступник голови Вченої медичної ради МОЗ України. У1992–1993 рр. –Перший 
заступник голови Фармакологічного комітету МОЗ України (нині – Державний експертний 
центр МОЗ України). 

У1992–2000 рр. Ю.І. Губський працював начальником управління та атестаційного 
відділу медичних, біологічних, хімічних та аграрних наук ВАК при Кабінеті Міністрів України, 
у 1992–1996 рр. – член президії ВАК України. У 1993–1996 рр. – головний вчений секретар і 
один із організаторів Національної АМН України, член Президії НАМН України. 

В 1997–2010 рр. Ю.І. Губський працював завідувачем кафедри біоорганічної, біологічної 
та фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 1998–
1999 рр. Ю.І. Губський був один із засновників (разом із проф. Д. С. Волохом та проф. І. С. 
Чекманом) фармацевтичного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця. Ю.І. Губський 
запропонував створити спеціалізовану вчену раду Д 26.003.07 зі захисту докторських 
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дисертацій із спеціальності «Медична біохімія» при НМУ імені О.О. Богомольця і очолив цю 
Вчену раду. 

У 2008–2012 рр. вчений був директором ДП «Інститут паліативної та хоспісної 
медицини МОЗ України», який в 2013–2014 рр. став Державним навчально-науково-
методичним центром паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика.  

З 2010 р. Ю.І. Губський став завідувачем кафедри паліативної та хоспісної медицини 
НМАПО імені П. Л. Шупика, з 2016 р. працював начальником науково-координаційного 
управління Президії НАМН України. 

З 1994 р. Ю.І. Губський став членом-кореспондентом АМН України, академіком УАН. У 
1997 р. Ю.І. Губський отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 
вчений став лауреатом премії НАМН України 1997 р. та  2007 р. Під керівництвом і 
консультуванням Ю.І. Губського підготовлено 13 кандидатських і 17 докторських дисертацій з 
фармакології, токсикології та медичної біохімії. 

Головним напрямком наукових досліджень вченого було вивчення молекулярних 
механізмів пошкодження біомембран та геному клітин при активації вільнорадикальних 
процесів, розкриття механізму спонтанної загибелі клітин за умов пошкодження ДНК 
біоцидними ксенобіотиками. 

Ю.І. Губський проводив велику науково-громадську діяльність: був головою Експертної 
проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Біологічна та медична хімія», членом Наукової 
ради / Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України, членом 
спеціалізованої Вченої Ради МОН України по захисту докторських дисертацій при Інституті 
біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, членом Науково-експертної ради Державного 
Експертного Центру та Центрального формулярного комітету МОЗ України, головним 
редактором журналу «Медична і клінічна хімія», членом редколегій «Журналу НАМН 
України», «Українського біохімічного журналу», «Фармацевтичного журналу», журналів 
«Современные проблемы токсикологии», «Клінічна фармація», «Сімейна медицина», Медичної 
газети «Здоров'я України – XXI сторіччя». 

Така потужна діяльність не могла не позначитися на здоров’ї вченого. 18 травня 2019 р. 
на 74 році життя Юрій Іванович відійшов у Вічність. Залишилася світла пам’ять про видатного 
Вченого, педагога, лікаря. 
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ЯРОСЛАВ ІЛЛІЧ АЛЕКСЕВИЧ 
До 85-річчя від дня народження 

 
Ярослав Ілліч Алексевич народився 5 жовтня 

1935 р. в с. Курівці (нині Зборівського р-ну 
Тернопільської області). Батько навчався в Укра-
їнському таємному університеті, а згодом закінчив 
торговельну школу і працював у Тернопільському 
«Маслосоюзі», потім став вчителем у рідному селі. 
Ярослав закінчив 7 класів Плотицької середньої школи 
і в 1949 р. вступив до Львівської фельдшерсько-
акушерської школи, яку закінчив у 1953 р. В цей час 
активно займався багатьма видами спорту, був відомим 
спортсменом: мав спортивні розряди з 11 видів спорту, 
в т. ч. був майстром спорту з кульової стрільби. У  
1953 р. вступив на санітарно-гігієнічний факультет 
Львівського державного медичного інституту. В 
інституті проявив здібності до наукової роботи і 
активно працював у студентському науковому гуртку 

кафедри мікробіології під керівництвом доцента Максима Максимовича Музики. У 1959 р. 
закінчив медичний інститут і отримав кваліфікацію санітарного лікаря. В 1959-1962 рр. 
працював епідеміологом-бактеріологом Підволочиської районної лікарні Тернопільської 
області. 

У 1962 р. вступив а аспірантуру Інституту епідеміології та мікробіології до професора 
Л.О. Чорної. Перша наукова робота була опублікована у 1964 р. Вчений розробив 
флуоресцентний метод виявлення збудників правця та газової гангрени у травматичних 
пошкодженнях хворих. У 1965 р. закінчив аспірантуру і був обраний молодшим науковим 
співробітником Львівського інституту епідеміології та мікробіології (1965–1970). У 1967 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему “Иммунологические аспекты профилактики 
столбняка новорожденных». В кандидатській дисертації автором встановлено, що при 
імунізації правцевим анатоксином під час вагітності імунологічна толерантність до правцевого 
антигену не наступає. Застосування цього методу уможливило зниження захворюваності на 
правець в деяких країнах у 8-10 разів 

У 1967 р. був обраний на посаду старшого наукового співробітника, у 1970 р. – обраний 
старшим науковим співробітником Центральної науково-дослідної лабораторії ЛДМІ. На цій 
посаді пропрацював до 1979 р.  

У 1971 р. Я.І. Алексевич встановив здатність DMSO відновлювати втрачену чутливість 
патогенних мікробів до антибіотиків, що дало можливість при гнійних перитонітах знизити 
смертність з 12% до 4%. Вчений запропонував (разом з проф. Г.А. Івашкевичем) застосовувати 
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при гнійно-септичних захворюваннях інгібітори протеолізу. У 1979–2002 рр. працював 
завідувачем ЦНДЛ Львівського медичного інституту. 

За час керування ЦНДЛ ЛДМІ в ній були виконані фрагменти 27 докторських та 96 
кандидатських дисертацій.  

У 1984 р. разом з проф. М.Ф. Тимочко виявив механізм виживання високорезистентних 
до гіпоксій індивідів в експериментальних умовах, який полягає у синтезі енергії за рахунок 
ендогенного кисню. Це відкриття отримало диплом МАІ від 1997 р. У 1987 р. Я.І. Алексевич 
завершив роботу над комплексним лікуванням правця і отримав патент України в 2002 р. У 
1989 р. разом з І. Кокодиняком відкрив новий фактор імунітету – антигемолізин, дефіцит якого 
сприяє виникненню гнійно-септичних захворювань (відкриття №00211 від 1994 р.). 

У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему «Новые аспекты патогенеза и лечения 
столбняка». Диплом доктора медичних наук виданий 15 листопада 1991 р. У 1995 р.  
Я.І. Алексевич був обраний дійсним членом Міжнародної Академії Інформатизації. 

У 1997 р. вчений отримав диплом на відкриття № 00291 «механізму захисту 
внутрішнього середовища організму від мікробів» (разом з В.І. Ковалишиним, В.А. Монас-
тирським), який проявився в їх негайній ізоляції шаром фібрину. 

Від 2002 р. працював в. о. професора кафедри фармакології Львівського медичного 
університету. Вчений є автором близько 200 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 9 
авторських свідоцтв, 3 винаходів, підготував 2 кандидатів наук. 

У 2003 р. Я.І. Алексевич разом з проф. В.А. Монастирським отримав патент України 
№55075 на спосіб омолодження організму фібринолітичними елементами. 

23 червня 2014 р. доктор медичних наук Ярослав Ілліч Алексевич вийшов на заслужений 
відпочинок.  

Помер 7 січня 2019 р. у Львові на 84 році життя. 
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ІВАН ІВАНОВИЧ БОБРИК – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АНАТОМ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Іван Іванович Бобрик народився 6 жовтня 1925 р. в 

смт Митки Барського району  Вінницької області. З 
початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. був 
мобілізований в РА і брав участь у бойових діях в складі 
підрозділів 1-го Українського, а згодом 1-го Білоруського 
фронтів. Визволяв від нацистів Україну, Польщу, 
Німеччину. За бойові заслуги нагороджений орденом 
«Отечественной войны» ІІ ст., медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За освобождение Берлина», «За 
участие в Великой Отечественной войне», «За 
форсирование Одера и Ниссы», польським орденом 
«Бронзовий хрест за заслуги», польськими медалями «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы». 

Демобілізувався з армії в грудні 1945 р. і продовжив 
навчання у СШ №1 м. Бар. 10 класів закінчив у 1949 р. з 
відзнакою і, як учасник війни, був зарахований на 1-й курс 
лікувального факультету Київського медичного інституту 
без іспитів. Під час навчання зацікавився анатомією і 

працював у науковому гуртку кафедри анатомії. У 1955 р. закінчив КМІ з відзнакою.  
У 1958–1960 рр. працював асистентом кафедри топографічної анатомії Тернопільського 

медичного інституту. У 1960–1964 рр. І.І. Бобрик почав працювати асистентом на кафедрі 
оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту ім. О.О. 
Богомольця, якою керував у 1963–1995 рр. Костянтин Іванович Кульчицький (1922–1997). 
Після захисту кандидатської дисертації  І.І. Бобрик працював у 1964–1976 рр. доцентом 
кафедри.  

У 1974 р. захистив докторську дисертацію на тему «Нервные элементы культи желудка и 
органов гепатопанкреатодуоденальной области после резекции желудка на разных уровнях». У 
1976 р. І.І. Бобрик отримав диплом доктора медичних наук. У 1977 р. був обраний деканом 1-го 
лікувального факультету КМІ. На цій посаді він пропрацював до 1986 р. У 1978 р. отримав 
вчене звання професора. В тому ж році Іван Іванович Бобрик був обраний завідувачем кафедри 
анатомії людини. На цій посаді вчений пропрацював до 2004 р. 

Основний напрямок наукових досліджень вченого – це розвиток мікроциркуляторного 
русла різних органів людини. Вивчення морфогенезу мікроциркуляторного русла органів 
людини відповідало стандартам світового рівня і згодом привело до створення самобутньої 
морфологічної школи. Під керівництвом проф. І.I. Бобрика і при його консультації було 
підготовлено 20 кандидатів і 17 докторів медичних наук. 
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Учні професора стали завідувачами морфологічних кафедр в Астрахані, Вінниці, 
Донецьку, Сімферополі, Мелітополі, Львові.  

Найбільшим його прагненням було вивчення фундаментальних проблем анатомії, 
пов’язаних із віковими змінами в організмі людини. Наукові розробки вченого втілилися в 
понад 300 наукових публікаціях, в т. ч. 16 монографіях, книгах, посібниках, анатомічному 
атласі. 

 
У 1986 р. І.І. Бобрик став лауреатом Державної премії УРСР, а в 1989 р. отримав почесне 

звання Заслуженого діяча науки і техніки УРСР. У 1997 р. Іван Іванович Бобрик був обраний 
членом-кореспондентом АПН України.  

Весь життєвий шлях І.І. Бобрика – це приклад самовідданого служіння медицині 
та людям. 14 червня 2011 р. на 86 році життя Іван Іванович Бобрик покинув цей світ. 
Залишилася світла пам’ять про Людину, Вченого. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ГАННА ВАЛЕНТИНІВНА ЄЛЬСЬКА 
До 80-річчя від дня народження 

 
Ганна Валентинівна Єльська народилася 15 жовтня 

1940 р. в м. Сталіно (нині Донецьк) в українській родині: 
батько Валентин Іванович Левицький (1910–1970), 
завідувач відділу Міністерства енергетики УРСР, мати 
Лідія Антонівна (1916–1996), чоловік Ладохін Сергій 
Васильович (1935 р. н.). 

Після закінгчення СШ в 1957 р. поступила в 
Донецький медичний інститут, який закінчила в 1963 р. з 
відзнакою. До 1965 р. працювала в ДМІ. У 1965–1968 рр. 
навчалася в аспірантурі відділу нуклеїнових кислот 
Інституту біохімії ім. В.О. Палладіна АН УРСР. Захистила 
кандидатську дисертацію на тему «До питання про зміну 
набору індивідуальних тРНК залежно від якості 
синтезованих білків» (1968). У 1968 р. отримала вчений 
ступінь кандидата біологічних наук. У 1973 р. Г.В. Єльська 
разом із відділом перейшла у новостворену установу – 
Інститут молекулярної біології і  генетики АН УРСР. В 

1975 р. Г.В. Єльська захистила докторську дисертацію на тему «Адаптація транспортних РНК і 
аміноацил-тРНК-синтетаз до синтезу специфічних білків». 

У 1976 р. Г.В. Єльська стала доктором біологічних наук. У 1986 р. Г.В. Єльська отримала 
вчене звання професора. 

Від 1978 р. Г.В. Єльська почала працювати завідувачем відділу механізмів трансляції 
генетичної інформації Інституту.  

У 1988 р. Г.В. Єльська була обрана членом-кореспондентом АН УРСР, у 1992 р. стала 
дійсним членом НАН України. Від 1996 р. Г.В. Єльська працювала заступником директора з 
наукової роботи. Від 2003 р. Г.В. Єльська  була призначена директором Інституту молекулярної 
біології і генетики НАН України. 

Під науковим керівництвом вченої підготовлено 28 кандидатських та 6 докторських 
дисертацій. При сприянні Г.В. Єльської при Інституті молекулярної біології і генетики НАН 
України було створено філію кафедри біохімії зі спеціальності «Молекулярна біологія» КНУ 
імені Тараса Шевченка. 

Творчий доробок вченої – понад 400 наукових праць, включаючи наукове відкриття № 
367 «Властивості клітин, що продукують специфічні білки, змінювати в ході диференціювання 
швидкість синтезу окремих транспортних РНК», 6 монографій, десятки авторських свідоцтв на 
винаходи та патентів. 

Наукові інтереси вченої  охоплювали декілька напрямків: механізми білкового синтезу 
та його регуляція у вищих еукаріот, розробка нових аналітичних систем (біо- та хемосенсорів) 
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на основі різноманітних електрохімічних перетворювачів і біологічного матеріалу або 
біоміміків синтетичного походження. 

Разом з проф. Г. Х. Мацукою відкрито явище так званої «функціональної адаптації» 
тРНК до синтезу специфічних білків як один із важливих регуляторних факторів. В працях 
групи проф. Г. В. Єльської було вперше продемонстровано унікальну структурну та 
функціональну особливості апарату трансляції вищих еукаріот, що забезпечують 
компартменталізацію цього процесу в еукаріотичній клітині.  

Найвагоміші результати отримано при створенні ферментних сенсорів для потреб 
медицини, екологічного моніторингу, біотехнології та харчової промисловості. На цьому 
напрямку отримано багато міжнародних грантів та налагоджено співробітництво з 
англійськими, французькими, німецькими, іспанськими лабораторіями. 

Вчена проводила велику науково-організаційну роботу: з 1991 р. була членом Президії 
Українського біохімічного товариства, а з 2003 р. стала віце-президентом цього товариства. З 
2003 р. Г.В. Єльська стала головою Вченої ради із захисту кандидатських та докторських 
дисертацій в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України, з 2007 р. – керівником 
науково-технічної програми НАН України «Сенсорні системи для медико-екологічних та 
промислово-технологічних потреб». З 2010 р. Г.В. Єльська стала головою науково-
організаційного супроводу комплексної програми НАНУ «Фундаментальні основи 
молекулярних та клітинних біотехнологій».  

Вчена є членом багатьох редакційних колегій: «Biopolymers and Cell» (гол. ред.); 
«Ukrainica Bioorganica Acta», «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів»; 
членом редакційної ради: «Український біохімічний журнал», «Biotechnologia Acta». 

Наукові досягнення вченої були гідно пошановані: премія АН УРСР імені О.В. 
Палладіна (1978 р.), Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1986 р.), диплом на 
відкриття у Держкомітеті у справах відкриттів та винаходів СРСР (1989), Заслужений діяч 
науки і техніки України (1998), грамота Президії і Верховної Ради УРСР, Почесна грамота ВР 
України (2004), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2004), Золота медаль Української 
федерації вчених (2005), Лауреат 10-ї загальнонаціональної програми «Людина року» в 
номінації «Вчений року» (2006), орден княгині Ольги III ст. (2008), відзнака «European Quality 
Award» та диплом Європейської Бізнес Асамблеї (2009), відзнака НАНУ «За наукові 
досягнення» (2010), орден княгині Ольги ІІ ст. (2015), Золота медаль імені В.І. Вернадського 
НАНУ (2015), Лідер науки України 2016. Web of Science Award. 

Бажаємо вченій міцного здоров’я! 
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В.І. ФЕДОРЕНКО, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ КАЛЮЖНИЙ – ВИДАТНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ ГІГІЄНІСТ 

До 120-річчя від дня народження 
 

Денис Миколайович Калюжний народився 16 
жовтня 1900 р. у с. Калюжне (хутір Калюжний) 
Лебединського повіту Харківської губернії (нині – 
Сумської області) у селянській сім’ї Миколи 
Андрійовича та Євдокії Микитівни Калюжних; був 
найменшим із п’ятьох дітей. Закінчив Гудимівську 
сільську школу, у 1915 р. був зарахований на 
навчання до Харківської губернської земської 
фельдшерської школи. Після її закінчення у 1918 р. 
працював санітарним фельдшером (помічником 
санітарного лікаря) –вузлової дезінфекційної станції 
Харківського медико-санітарного управління 
Південних залізних доріг і виконував функції 
дезінфектора. Це була важка і відповідальна робота, 
що включала виявлення і госпіталізацію інфекційних 
хворих, перевірку якості питної води тощо, і разом з 
тим це вже було становлення майбутнього гігієніста. 

У 1921 р. він був зарахований студентом Харківської медичної академії (пізніше Харківський 
медичний інститут). Під час навчання в академії продовжував працювати санітарним 
фельдшером на дезінфекційній станції, де часто виконував обов’язки завідувача дезстанції, 
бездоганно проводив роботу лікаря-епідеміолога. Після закінчення у 1927 р. медичного 
інституту , Д.М. Калюжний був скерований за розподілом санітарним лікарем до Харківського 
санітарно-епідеміологічного відділу, де працював до 1931р. Цього ж року Д.М. Калюжний 
вступив до аспірантури на кафедрі загальної гігієни Харківського медінституту. Навчаючись в 
аспірантурі, працював асистентом на кафедрі і молодшим науковим співробітником в 
Українському НДІ комунальної гігієни, яким керував О.М. Марзєєв. Перші наукові праці 
стосувалися досліджень забруднення атмосферного повітря промислових міст Донбасу, 
методики очищення атмосферного повітря від забруднення хімічними шкідливими речовинами. 
Після закінчення аспірантури у 1933 р. Денис Миколайович продовжив працювати в 
Українському НДІ комунальної гігієни і в 1937 р. був призначений керівником відділу гігієни 
атмосферного повітря. Д.М. Калюжний опрацював і впровадив систему гігієнічної очистки й 
охорони атмосферного повітря. Ця система мала універсальне значення і стала стандартом 
таких заходів у промислових містах. Значну увагу він надавав оздоровленню атмосферного 
повітря. 

У 1937 р. Д.М. Калюжного було призвано до армії, і призначено старшим викладачем 
Харківського військово-медичного училища. В училищі викладав військову гігієну і 
епідеміологію - основу профілактичних заходів в армії у мирний і воєнний час. Ним були 
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розроблені аспекти побутового забезпечення військ (гігієна бліндажів, тимчасового укриття, / 
інших місць розміщення особового складу військових формувань).  

У 1940 р. Д.М. Калюжний успішно захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Санитарное изучение атмосферного воздуха населенных мест Украины и меры борьбы с его 
загрязнением». 

У 1942 р. його було переведено на посаду викладача гігієни Куйбишевської військово-
медичної академії, де працював до вересня 1942 р. Тоді ж був скерований на посаду начальника 
фронтової санепідлабораторії 1-го Українського фронту, яку займав до звільнення в запас – до 
липня 1946 р. 

У роки війни Денис Миколайович Калюжний – військовий гігієніст-епідеміолог, керував 
ліквідацією багатьох інфекційних спалахів. Ліквідацію епідемії висипного тифу в таборі для 
військовополонених у м. Терезін біля Праги оцінено як подвиг українського лікаря. За це він 
отримав вищу нагороду Чехословаччини – орден Бойового Червоного Хреста. Зі звіту Д.М. 
Калюжного дізнаємося, що у м. Терезін до 1939 р. розміщувався військовий гарнізон. Після 
захоплення німецькими військами усіх мешканців міста було виселено і влаштовано єврейський 
табір із «задовільним побутом». Насправді це був табір-фільтр, звідки ув’язнених переводили 
до інших таборів. Тут до травня 1945 р. налічувалося понад 30 000 ув’язнених, котрих 
привозили з різних таборів. У таборі з’явилася епідемія висипного тифу. Були також хворі на 
дизентерію, черевний тиф, паратиф, сухоти, пневмонію, кахексію. Після відходу німецьких 
військ представники чехословацького Червоного Хреста розпочали надавати допомогу 
ув’язненим, але протиепідемічні заходи практично не проводились. На допомогу прибула 
санітарно-епідеміологічна група фронту, яку очолював Д.М. Калюжний, а також декілька 
польових госпіталів, дезінфекційний загін, батальйон військ для контролю за дотриманням 
карантину. Керував ліквідацією епідемії Денис Миколайович. Завдяки його рішучим діям, 
знанням і досвіду ефективно проведена організаційно-протиепідемічна робота запобігла 
розповсюдженню епідемії висипного тифу. 

Перебуваючи на фронті Д.М. Калюжний знаходив можливість занотовувати свої наукові 
спостереження з військової гігієни, які надалі узагальнив у праці «Польове розміщення військ, 
будівництво необоронних споруд з досвіду Великої Вітчизняної війни (гігієнічне 
дослідження)». Демобілізували Д.М. Калюжного для роботи в наукових цивільних закладах. У 
його службовій характеристиці від начальника військово-санітарного управління Центральної 
групи військ зазначалося, що він висококваліфікований спеціаліст в галузі військової гігієни та 
епідеміології, організатор військово-санітарної служби, успішно керував ліквідацією низки 
спалахів інфекційних захворювань у військах і виявив при цьому високу організованість. 

Після демобілізації Д.М. Калюжний з 1946 р. до 1956 р. працював заступником 
директора Українського інституту комунальної гігієни, академіка О.М. Марзєєва, з наукової 
роботи. З 1956 р. до 1971 р. – Денис Миколайович Калюжний очолював Науково-дослідний 
інститут загальної та комунальної гігієни імені О.М. Марзєєва (тепер ДУ «Інститут гігієни та 
медичної екології імені О.М. Марзєєва») й одночасно був завідувачем кафедри комунальної 
гігієни Київського державного медичного інституту удосконалення лікарів (1946-1956, 1965-
1970) і Київського медичного інституту (1956-1960). 

У 1955 р. Денис Миколайович захистив докторську дисертацію «Гигиеническая оценка 
загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий черной металлургии и мероприятия 
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по его оздоровлению». У 1957 р. отримав вчене звання професора. У 1961 р. був обраний 
членом-кореспондентом АМН СРСР, у 1964 р. йому присвоєно звання Заслуженого діяча науки 
УРСР. 

За роки керування Інститутом напрями наукових досліджень Д.М. Калюжного 
охоплювали практично усі розділи гігієни, започатковані нові наукові напрями й організовані 
нові лабораторії. Передусім опрацьовувався актуальний науковий напрям з санітарної охорони 
атмосферного повітря населених місць і впливу забруднень атмосферного повітря на стан 
здоров’я населення, проводилося комплексне вивчення довкілля і людини в їхній взаємодії. 

Д.М. Калюжний започаткував наукові напрями - гігієна електромагнітних 
випромінювань, гігієна канцерогенних факторів, полімерних синтетичних матеріалів, вивчення 
впливу забруднень атмосферного повітря викидами виробництв на фізичний розвиток 
школярів, гігієна фізичних чинників довкілля, упроваджено імунологічні дослідження, 
організував лабораторію радіаційної гігієни, яка надалі стала науково-методичним центром 
країни, лабораторію аероіонізації (пізніше лабораторія електронних випромінювань), вперше в 
Україні була створена лабораторія боротьби із шумом, лабораторія з вивчення канцерогенних 
речовин в навколишньому середовищі. Опрацьовувалися проблеми гігієни води, ґрунту, житла, 
гігієни дітей і підлітків. 

Значну увагу Д.М. Калюжний надавав розвиткові напряму планування населених місць, 
зокрема сіл, гігієні і санітарному благоустрою села. Уперше в світі за ініціативи Д.Н. 
Калюжного розпочинається нормування забруднювачів атмосфери - хлору, ртуті, свинцю, 
соляної кислоти, пилу, сажі, сірчистих, вуглеводистих сполук. 

Денис Миколайович був автором понад 250 наукових праць, у т. ч. 24 монографій, 
зокрема «Санитарная охрана атмосферного воздуха от выбросов предприятий черной 
металургии», «Вопросы гигиены села», «Загрязнение внешней среды и ее санитарная охрана», 
«Гигиена сельских населенных мест». Створив свою наукову школу, підготував 22 кандидатів і 
16 докторів медичних наук з різних напрямів гігієни. Його учні очолювали і очолюють 
гігієнічні відділи Інституту. 

Д.М. Калюжний був активним громадським діячем - виступав і широко друкував статті у 
засобах масової інформації, зокрема щодо питань комунальної гігієни - планування і забудова 
населених місць, водопостачання. 

Упродовж багатьох років очолював Республіканське товариство гігієністів і санітарних 
лікарів, був членом технічних рад низки проектно-конструкторських закладів, членом 
редколегії журналу «Врачебное дело», членом редакційної Ради журналу «Гигиена и 
санитария». Д.М. Калюжний – ініціатор зведення нової будівлі Інституту. За його керівництва 
розпочато будівництво нового корпусу на Лівому березі Дніпра, де зараз і знаходиться Інститут 
гігієни та медичної екології імені О.М, Марзєєва 

Д.М. Калюжний – талановитий вчений гігієніст, висококваліфікований педагог, 
організатор і громадський діяч, Людина з великої літери, учень, однодумець, продовжувач ідей 
і справи акад. О.М. Марзєєва. Їх пов’язувала багаторічна праця і дружба. Він був надзвичайно 
доброю, чуйною і прекрасною людиною. 

Д.М. Калюжний нагороджений орденом Червоної Зірки за ліквідацію епідемічних 
ситуацій (1943), орденами Вітчизняної війни І і II ступеня за санітарне забезпечення бойових 
операцій (1944, 1945), Орденом «Чехословацький бойовий залізний Хрест» за протиепідемічну 
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роботу (1945), медаллю «За перемогу над Німеччиною» (1946), орденом Трудового Червоного 
Прапора (1954 і 1961), Пам’ятною Дукельською медаллю (Чехословаччина, 1960). 

Денис Миколайович Калюжний відійшов у вічність 24 червня 1976 р. на 76 році життя, 
похований у Києві на Байковому кладовищі. 

Учні, колеги, працівники інституту ім. О.М. Марзєєва свято вшановують і бережуть 
пам’ять про свого Вчителя і Наставника. Про його життєвий і творчий шлях видано книгу 
Сердюк А.М., Виленский Ю.Г. «Вехи жизни Дениса Николаевича Калюжного», 2010. 

Наведемо слова академіка Сердюка А.М. з його доповіді про життя і діяльність Д.М. 
Калюжного до 100-ліття від дня народження (цит. з книги «Вехи жизни Дениса Николаевича 
Калюжного»): «У цьому залі зібралося багато учнів, однодумців, які протягом десятиліть 
працювали разом з Денисом Миколайовичем, реалізовували його ідеї, проторювали наукові 
дороги. Всі ми любили його за творчий талант, мудрість і людяність, відвертість і чесність, 
людську скромність, що так прикрашала його. Згадаймо його доброту, постійну увагу до колег, 
бажання завше прийти на допомогу, поділитися своїм досвідом, знаннями, надати добру 
пораду... Він незримо і постійно присутній серед нас – його рідних, близьких, учнів, колег, 
послідовників, шанувальників. Низький уклін йому, його пам’яті, його справам». 
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.В. БЕРЕЗНІЧЕНКО 
 

ВІКТОР ПАВЛОВИЧ ПРОТОПОПОВ – ВИДАТНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХІАТР 

До 140-річчя від дня народження 
 

Віктор Павлович Протопопов народився 22 жовтня 
1880 р. в с. Юрках (Полтавщина). Закінчив гімназію в 
Ростові-на-Дону. Вступив до Військово-медичної академії. 
Навчаючись на IV курсі, виконав при кафедрі В. М. Бех-
терєва (1859–1927) експериментальну роботу, яка була 
високо оцінена і удостоєна медалі. Після закінчення 
академії з відзнакою у 1906 р. академік В. М. Бехтерєв 
залишив В.П. Протопопова на 3 роки в ад’юнктурі при 
кафедрі психіатрії. 

У 1909 р. В.П. Протопопов захистив докторську 
дисертацію на тему «Про сполучно-рухові реакції на 
звукові подразники». У 1911 р. В.П. Протопопов отримав 
вчене звання приват-доцента і продовжував працювати в 
клініці і лабораторії В. М. Бехтерєва, де займався 
дослідженням соматичних розладів при маніакально-
депресивному психозі, що стало початком формування 
концепції про патогенез цього захворювання, а також 

вивченням рухових умовних рефлексів у людини. 
У 1921 р. В. П. Протопопов став професором організованої ним кафедри психіатрії 

Пермського університету. На педагогічному факультеті вчений викладав психопатологію з 
вченням про дефективність, водночас був директором Інституту дефективної дитини і завідував 
обласною психіатричною лікарнею, займався підготовкою кваліфікованої групи лікарів для 
кафедри та лікарні. 

У 1923 р. В.П. Протопопов переїхав до Харкова, де реорганізував психіатричну лікарню 
(так звану Сабурову дачу) в Український державний інститут клінічної психіатрії та соціальної 
психогігієни, який згодом увійшов у склад Всеукраїнської психоневрологічної академії (нині 
Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України). В.П. Протопопов організував при 
Харківському медичному інституті кафедру психіатрії, якою завідував 20 років, і першу в СРСР 
кафедру вищої нервової діяльності при Інституті народної освіти. Згодом В.П. Протопопов взяв 
участь у створенні кафедри психіатрії і ВНД при Психоневрологічному інституті кадрів, був 
деканом інституту. В той же час В.П. Протопопов був першим інспектором з психіатрії НКОЗ 
УРСР і брав активну участь в організації психіатричної допомоги в республіці. 

З початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Харківський медичний інститут був 
евакуйований у м. Чкалов (перейменований згодом в Оренбург). В.П. Протопопов  займався 
проблемою травматичних психозів воєнного часу, раціональною терапією шизофренії, 
продовжував керувати кафедрою психіатрії. В той час вчений разом із співробітниками 
займався лікувальною роботою, консультував хворих евакогоспіталів. Колектив кафедри вивчав 
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проблему психічних розладів при краєвій патології – агранулоцитозі, що виникав внаслідок 
вживання з їжею перезимованих злаків. 

Після звільнення України від нацистів В.П. Протопопов повернувся в Київ. Київський 
період діяльності В.П. Протопопова виявився найбільш плідним в його житті. В.П. Протопопов 
створив відділ психіатрії і патології ВНД в системі АН УРСР. У 1945 р. Віктор Павлович 
Протопопов був обраний академіком АН УРСР. Вчений створив кафедру психіатрії при 
Київському інституті удосконалення лікарів (нині НМАПО ім. П. Л. Шупика). Цими 
структурами (відділом і кафедрою) вчений керував до кінця життя. В. П. Протопопов був 
головою Вченої ради і головним психіатром МОЗ УРСР. 

У післявоєнні роки вчений досліджував проблеми патогенезу шизофренії і МДП, а також 
складних порушень ВНД людини. Академіка В. П. Протопопова сміливо можна вважати одним 
із основоположників патофізіологічного напрямку сучасної психіатрії. 

Вченим було експериментально підтверджено гіпотезу І. П. Павлова про гіпноїдний стан 
кори головного мозку у хворих на шизофренію. Було встановлено, що при шизофренії мають 
місце гіпноїдні фази, схильність їх до іррадіації та інертності. Увесь цей комплекс 
взаємозв’язаних розладів В. П. Протопопов означив як «гіпноїдний синдром», що став 
патофізіологічною основою всієї симптоматики шизофренії. Розлади мислення при шизофренії 
виникають на основі гіпноїдних станів з розладами вищого аналізу та синтезу. Вчений висунув 
положення про те, що психоз є захворюванням не тільки мозку, а й усього організму. 

Численні дослідження групи вченого встановили токсичність крові, сечі, ліквору у 
хворих на шизофренію, а також збільшення токсичних продуктів білкового метаболізму: аміак, 
нітрити, ароматичні сполуки. Встановлено, що процеси видалення токсичних продуктів з 
організму у хворих на шизофренію значно порушені.  

Усі дослідження дали можливість вченому сформувати гіпотезу патогенезу шизофренії, 
яка полягає у неспроможності захисних механізмів блокувати нагромадження в організмі 
шлакових продуктів обміну, які блокують окислювальні ферментні системи всього організму, в 
т. ч. мозку. Це сприяє розвитку гіпоксії і гіпноїдного стану, який лежить в основі складної 
психопатологічної клініки шизофренії. 

Це дало можливість застосувати комплекс біологічних методів лікування: 
дезінтоксікацію, посилення окислювальних процесів в організмі, застосування лікування сном. 

Велике значення мали дослідження вченого в галузі клініки МДП. Вчений виявив низку 
соматовегетативних ознак МДП: тахікардія, закрепи, сухість шкіри, зменшення маси тіла, 
аменорея у жінок. Вчений дійшов висновку, що в основі МДП є підвищене збудження в таламо-
гіпоталамічній ділянці мозку. Це збудження призводить до розвитку симпатикотонічного 
синдрому і зміни інтенсивності обмінних процесів. 

Вчений вивчав також пресенильні психози та епілепсію. 
Надавав великого значення застосуванню трудотерапії. 
В. П. Протопопов розробив структуру позалікарняної допомоги психічнохворим у 

вигляді мережі амбулаторій (диспансерів), був сторонником ідеї децентралізації, створення 
психіатричної служби в кожній області та районі.  

В. П. Протопопов створив свою оригінальну наукову школу, в якій проблеми психіатрії 
пов’язувались з фізіологією і патологією ВНД, біохімією і загальною патофізіологією.  

В.П. Протопопов був автором понад 160 наукових праць, в т. ч. 5 монографій.  
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Вчений підготував 25 кандидатів і 11 докторів медичних наук. Його учні очолювали 
кафедри психіатрії в медичних інститутах Москви, Горького, Харкова, Іжевська, 
Новосибірська, Чернівців. 

 
 
За свою діяльність вчений отримав почесне звання Заслуженого діяча науки УРСР 

(1934), звання академіка АН УРСР (1945), був нагороджений орденами і медалями СРСР.  
Помер вчений 29 листопада 1957 р. на 78 році життя. Похований на Байковому 

кладовищі. Залишилася світла пам’ять про Людину, Вченого, Лікаря. 
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Р.Я. ДУТКА, Ю.М. ПАНИШКО 
 

ОЛЕГ НИКОНОВИЧ НАДАШКЕВИЧ 
До 65-річчя від дня народження 

 
Олег Никонович Надашкевич народився 23 

жовтня 1955 р. у Львові. Закінчив СШ з поглибленим 
вивченням англійської мови з золотою медаллю в  
1972 р. і поступив на медичний факультет Львівського 
державного медичного інституту, який закінчив у  
1978 р. Працював лікарем-інтерном терапевтичного 
відділення Львівської міської клінічної лікарні №1 у 
1978–1979 рр. У 1979–1982 рр. працював терапевтом 
ЦРЛ м. Городок, за сумісництвом був районним 
ендокринологом. У 1982–1984 рр. працював клінічним 
ординатором кафедри терапії № 4 ЛДМІ.  

У становленні О.Н. Надашкевича на початку 
його медичної кар’єри суттєву роль відіграв декан 
педіатричного факультету проф. Р.Я. Дутка. За 
сприяння проф. Р.Я. Дутки Олег Никонович 
Надашкевич мав можливість стажуватися в 
університетах Канади. 

У 1984 р. О.Н. Надашкевич поступив в 
аспірантуру кафедри терапії №4, яку закінчив у 1987 р. 

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Плацентарний полібіолін в терапії ревматоїдного 
артриту» у 1988 р. У 1987–1996 рр. працював асистентом кафедри внутрішньої дисципліни №4. 
Проходив стажування у Віденському університеті, Альбертському (1994–1995), м. Калгарі 
(2003) університетах Канади.  

З 1996 р. почав працювати доцентом кафедри. На цій посаді працював до 2003 р. У  
2001 р. захистив докторську дисертацію на тему «Системна склеродермія: розробка підходів до 
систематизації, вдосконалення, діагностики і лікування на основі клініко-лабораторних та 
інструментальних методів дослідження». 

З 2004 р. О.Н. Надашкевич працював професором кафедри пропедевтики внутрішніх 
хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

У 2006–2016 рр. проф. О.Н. Надашкевич працював завідувачем кафедри терапії №2 та 
дерматології, венерології ФПДО Львівського НМУ імені Данила Галицького. Від 2016 р. проф. 
О.Н. Надашкевич є завідувачем кафедри сімейної медицини Львівського НМУ імені Данила 
Галицького.  

Проф. О.Н. Надашкевич є членом міжнародних дослідницьких товариств: Group for 
Assesment and Research of Psoriasis and Psoriatic Arthritis, European Scleroderma Trial and 
Research, Scleroderma Clinical Trials Consortium, Assesment of Spondylo Arthritis International 
Society, European Autoimmunity Standardisation Initiative, професійних асоціацій: Асоціації 
ревматологів України (член Президії), Української асоціації дерматовенерології та 
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косметології, Української асоціації сімейної медицини, Української академії 
дерматовенерології, European League Against Rheumatism, European Academy of 
Dermatovenerology 

Проф. О.Н. Надашкевич є членом видавничих рад наукових журналів: «Львівський 
клінічний вісник», «Clinical Rheumatology» (United Kingdom), «Biomedical Research and Clinical 
Practice» (Japan), «Advances in Dermatology and Allergology» (Poland), «Arthritis» (USA).  

В співпраці з канадськими професорами Девісом та Фрітулером запропонував 
діагностичні критерії для системної склеродермії, що стали популярними у світі. Вчений взяв 
участь у розробці та популяризації нової нозологічної одиниці під назвою «Аксіальний 
спондилоартрит». Запропоновані підходи до лікування хворих з даною патологією 
забезпечують працездатність великої частини пацієнтів. Є успіхи і в лікуванні ревматоїдного 
артриту, інших автоімунних хвороб (системної склеродермії, системного червоного вовчака, 
системних васкулітів, дерматоміозатів, псоріазу шкіри, псоріатичного артриту) новими 
медикаментами.  

За свою діяльність проф. О.Н. Надашкевич нагороджений медалями «За сприяння в 
охороні державного кордону України» (2009), «20 років АН ВОУ» (2012), «За заслуги в охороні 
здоров’я» (2018), орденом «Єдність і слава» (2018). 

Проф. О.Н. Надашкевич є автором близько 150 наукових та навчально-методичних 
праць. Проф. О.Н. Надашкевич є власником і директором медцентру «Академічна медична 
група AMG» (Львів). Проф. О.Н. Надашкевич є академіком АН ВО України. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
Хроніка жовтня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
2 жовтня 185 років від дня народження Луї-Антуана Ранвьє, французького лікаря-

анатома, гістолога. Народився в Ліоні. Закінчив Коллеж де Франс в Парижі. Був учнем К. 
Бернара ((1813–1878). Від 1872 р. працював в Коллеж де Франс. Від 1875 р. — професор 
гістології, від 1886 р. – професор загальної анатомії. Майже всі його наукові роботи мають 
анатомо-фізіологічний характер. Основні наукові дослідження присвячені вивченню структури 
кісткової, м’язової, сполучної та нервової тканини. Удосконалив гістологічну техніку (метод 
мацерації, метод позолочування нервових волокон, камера прижиттєвого спостереження клітин. 
У 1871 р. описав структуру периферичних нервів, явище клазматозу (витягування відростків і 
відрив частинок цитоплазми від лейкоцитів та гістоцитів), волоскові клітини кортієва органу 
(клітини Ранвьє), перехвати в мієлінових нервових волокнах (перехвати Ранвьє). Автор 
підручника з гістології. Утворив школу учнів різних національностей для удосконалення в 
гістологічній техніці. Помер 22 березня 1922 р. на 77 році життя. 

4 жовтня 130 років від дня народження Володимира Миколайовича Беклемішева, 
російського зоолога. Народився в м. Гродно. У 1913 р. закінчив Петербурзький університет. Від 
1920 р. – професор Пермського університету, від 1932 р. – завідувач відділу ентомології 
Інституту малярії і медичної паразитології (Москва). Від 1934 р. – професор Московського 
університету. Основні наукові роботи присвячені зоології безхребетних, екології, біоценології, 
порівняльній анатомії безхребетних, паразитології, епідеміології. Був автором понад 180 
наукових праць. Монографія «Основы сравнительной анатомии беспозвоночных животных» 
видавалася в СРСР тричі, друкувалася в ПНР, НДР, СРР, Великобританії. Від 1924 р. займався 
проблемами малярії. Засновник школи медичних паразитологів та ентомологів. У 1945 р. був 
обраний академіком АМН СРСР, заслужений діяч науки РРФСР (1945), двічі лауреат 
Сталінських премій (1946, 1952). Дійсний член Польської АН, іноземний член Фінського 
товариства із вивчення фауни і флори, експерт ВООЗ із малярії. Помер 4 вересня 1962 р. на 72 
році життя. 

15 жовтня 235 років від дня народження Міхаеля Штекера, австрійського 
природознавця, філософа. У 1812 р. закінчив філософський факультет Віденського 
університету. У 1812–1813 рр. – керівник експериментального сільськогосподарського угіддя 
графів Кінських у Наварії біля Львова; у 1914р.– доцент сільськогосподарських наук у 
Львівському ліцеї; у 1817р. – професор сільськогосподарських наук Львівського університету. 
У 1818 р. – доктор філософії. У 1821–1822 рр. декан філософського факультету Львівського 
університету; у 1824–1829 рр. — директор екологічного інституту при Львівському 
університеті. Викладав зоологію, ботаніку, мінералогію, хімію та фізіологію рослин, лісове 
господарство, природничі науки. У 1828–1831 рр. -професор, керівник кафедри природничої 
історії. У 1831–1836 рр. – професор кафедри сільськогосподарських наук; у 1836–1837 рр. – 
декан філософського факультету Віденського університету. Куратор Імператорського саду у 
Відні. Член наукових товариств Праги, Граца, Лейпціга. Наукові дослідження присвячені 
удосконаленню сільськогосподарських технологій, виноградарству, лісовій промисловості, 
систематизації природничих збірок та колекцій Львівського університету. У 1830–1850 рр. був 
видавцем та редактором «’Wirstschafts kalender der Landwirtschafts – Gesellschaft in Wien», 
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одночасно засновник та редактор «Niederosterreichischen Landwirtschaflichen Wochenblatt». 
Опрацював і видав «Realindex zu Dinglers Polyteclinischen Journal» (Stuttgart, 1843) в 73 томах. 
Помер 2 листопада 1854 р. на 70 році життя. 

 
19 жовтня 120 років від дня народження Ервіна Симоновича Бауера, угорського 

біолога. Народився в м. Леч в Австро-Угорщині (нині м. Левіце в Словаччині) в сім’ї Симона 
Бауера, викладача французької та німецької мов у реальному училищі. У 1914 р. закінчив 
Будапештський університет. Був мобілізований до австро-угорської армії. У 1915–1918 рр. 
працював у гарнізонній лікарні. Перша дружина, відома угорська письменниця Маргіт Каффка і 
маленький син померли у 1918 р. від грипу. Захопившись соціалістичними ідеями Ервін взяв 
участь в угорській революції 1919 р. Після поразки революції емігрував до Відня, а потім – до 
Геттінгена, де працював в Інституті загальної патології. Згодом сім’я Бауера переїхала до 
Праги, де Ервін працював асистентом у відділі загальної біології та експериментальної 
морфології Карлова університету. У 1925 р. сім’я Бауера переселилася в СРСР, де вчений 
працював в лабораторії загальної біології Інституту профзахворювань ім. В.А. Обуха. Від  
1930 р. – завідувач кафедри загальної біології 2-го Московського медичного інституту, а в  
1931 р. організував лабораторію загальної біології в новоствореному Біологічному інституті ім. 
К.А. Тімірязєва. У 1934 р. з родиною переїхав до Ленінграду, куди був запрошений до 
новоствореного Всесоюзного інституту експериментальної медицини (ВІЄМ) для організації 
відділу загальної біології з лабораторіями: загальної біології, ракової, обміну речовин, 
біологічної та фізичної хімії та ін. Саме у ВІЄМ була видана головна праця Е. Бауера 
«Теоретическая биология» (1935). У своїй головній книзі він сформулював принципи сталої 
нерівноваги живих систем: «Всі і тільки живі системи ніколи не бувають у рівновазі і постійно 
виконують за рахунок своєї вільної енергії роботу проти рівноваги, визначеної законами фізики 
та хімії за існуючих зовнішніх умов». Цей принцип є визначальним для кардинального 
розрізнення працюючої живої системи і працюючої механічної системи або машини. Е. Бауер 
стверджував, що робота, вироблена даною структурою живої клітини, виконується лише за 
рахунок нерівноваги, а не за рахунок надходження енергії ззовні, тоді як в машині робота 
виконується безпосередньо від зовнішнього джерела енергії. Організм витрачає зовнішню 
енергію, що надходить, не на роботу, а тільки на підтримку даних нерівноважних структур. 
Таким чином, організм займається тільки створенням нерівноважних молекулярних структур, а 
кожна функція виконується за рахунок їх прагнення до рівноваги. Своїми працями в галузі 
теоретичної біології вчений передбачив розвиток низки концепцій сучасної біології. У 1937 р. 
Е. Бауер і його дружина, Стефанія Силард були заарештовані і зникли в ГУЛАГ у, а їхні діти 
Михайло і Карл, були віддані до дитячих будинків. Е Бауер був засуджений і розстріляний у 
1938 р. на 48 році життя. 

20 жовтня 120 років від дня народження Сіро Акаборі, японського хіміка-органіка і 
біохіміка. Народився в Сідзуокі. У 1925 р. закінчив університет Тохоку. Удосконалював освіту 
в Європі та США в галузі органічної хімії. Від 1935 р. працював в Осакському університеті, 
викладав хімію. Від 1938 р. – професор кафедри. В 1958 р. організував Інститут білка при цьому 
університеті і був його директором. Від грудня 1960 р. по грудень 1966 р. був президентом 
Осакського університету. 12 лютого 1964 р. був обраний членом Японської АН за 
спеціальністю «органічна біохімія». 8 лютого 1966 р. обраний іноземним членом АН СРСР. У 
цьому ж році став президентом Японського біохімічного товариства. Від 1967 р. обіймав посаду 
президента Інституту фізичних і хімічних досліджень. Основні роботи присвячені вивченню 
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білків і біохімічних окислювальних процесів. Розробив оригінальні способи синтезу 
амінокислот, а також метод асиметричного органічного синтезу. Відкрив реакції відновлення а-
амінокислот або їх ефірів в аміноальдегіди дією амальгами Na в спирті в присутності 
мінеральної кислоти (1931) і отримання аміноспиртів альдольною конденсацією амінокислот із 
ароматичними альдегідами і наступним декарбоксилюванням (1943). У 1949 р. отримав премію 
Японського хімічного товариства, у 1955 р. – премію Японської АН, у 1965 р. – орден 
Культури. Помер вчений 3 листопада 1992 р. на 93 році життя. Японське пептидне товариство у 
2000 р. заснувало пам’ятну премію Акаборі. 

21 жовтня 150 років від дня народження Михайла Миколайовича Шатернікова, 
російського фізіолога. Народився в Москві. У 1896 р. закінчив Московський університет. Після 
закінчення навчання захистив дисертацію про новий спосіб визначення у людини кількості 
видихнутого повітря і вмісту в ньому вуглекислоти. Був у відрядженні в Німеччині, працював у 
лабораторіях Кріса, Фойта. У 1902–1911 рр. – приват-доцент кафедри фізіології Московського 
університету, в 1903 р. очолив кафедру фізіології Вищих жіночих курсів (до 1924 р.). Від  
1917 р. – завідувач кафедри фізіології Московського університету, згодом 1-го Московського 
медичного інституту. Від 1920 р. – директор організованого ним Інституту фізіології 
харчування, який у 1930 р. увійшов в Інститут харчування НКОЗ СРСР, де вчений завідував 
відділом фізіології і був консультантом з питань харчування населення СРСР. Наукові праці 
М.М. Шатернікова відносяться до фізіології сенсорних систем та обміну речовин і енергії. 
Вчений побудував перший в СРСР респіраторний апарат закритого типу, який дозволив 
методом газообміну вирішити питання обміну речовин у людини. За допомогою цього апарату 
вивчив питання про роль жирової тканини в організмі. Під керівництвом вченого була почата 
розробка фізіологічних норм харчування. Сприяв розвитку радянської вітамінології. Помер 1 
вересня 1939 р. на 69 році життя. 

22 жовтня 150 років від дня народження Влодзімежа Яна Сєрадзкі, польського судового 
медика. Народився в м. Вєлічка. У 1894 р. закінчив медичний факультет Краківського 
університету. У 1894–1898 рр. – асистент, згодом доцент кафедри судової медицини 
Краківського університету, у 1898–1941 рр. – керівник кафедри судової медицини Львівського 
університету / медичного інституту; за сумісництвом керівник кафедр патологічної анатомії та 
загальної й експериментальної патології (1915). У 1900 р. отримав вчене звання професора, у 
1911 р. був президентом Львівського лікарського товариства. Наукові дослідження присвячені 
проблемам експертиз випадкової дитячої смерті, психопатології в судовій медицині, вивчення 
механізмів та патогенезу при задушенні, дослідження дії гемолізинів, цитотоксинів, 
преципітинів: вивчення підгруп крові, запровадження оригінальної проби для визначення 
карбоксигемоглобіну в крові, питання кримінальної антропології, історії медицини. Був 
автором близько 40 наукових праць, в т. ч. монографій. 4 липня 1941 р. без суду розстріляний 
гітлерівськими окупантами. Прожив 70 років і 8,5 місяців. 

23 жовтня 210 років від дня народження Анрі Мільн-Едвардса, французького зоолога і 
природослідника. Народився у м. Брюгге (Бельгія). Жив в Парижі у старшого брата, фізіолога. 
В 1823 р. став медиком, а згодом захопився історією та дослідженням тварин. Працював під 
керівництвом Жоржа Кювье (1769–1832), послідовником якого став. Вивчав, в основному, 
морську фауну. В 1832 р. став професором гігієни і природної історії в Центральному коледжі 
мистецтв. У 1838 р. обраний членом Паризької АН. В 1841 р. став професором Національного 
музею природної історії. Від 1864 р. – декан факультету природничих наук Паризького 
університету. Разом із сином Альфонсом написав багатотомне керівництво з анатомії та 
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фізіології тварин і медицини. Разом з Ж.-В. Одуеном встановив вертикальну зональність в 
розподілі морської фауни. Був президентом Ентомологічного товариства Франції. Помер 29 
липня 1885 р. на 85 році життя. На честь вченого названі деякі роди і види тваринного світу. 

28 жовтня 210 років від дня народження Фрідріха Генріха Біддера, російського 
фізіолога і анатома німецького походження. Закінчив Дерптський університет. Захистив 
дисертацію на тему: «Про цілющу силу вагітності» в 1834 р. і дістав ступінь доктора медицини. 
Вдосконалювався у Німеччині. Від 1842 р. – ординарний професор анатомії, а в 1843–1869 рр. -
професор фізіології і патології Дерптського університету. Заснував фізіологічний інститут, що 
відіграв важливу роль в утвердженні експериментального методу досліджень. Був ректором 
Дерптського університету. Наукові роботи присвячені гістології і фізіології нервової системи, а 
також фізіології харчування. В 1842 р. разом з А.В. Фолькманом (1800–1877) дав точний опис 
симпатичної нервової системи, показав походження симпатичних нервових волокон з 
відповідних гангліїв, виявив прямий зв’язок між тілом нервової клітини і нервовими 
волокнами. У 1847 р. Ф.Г. Віддер виділив гангліозні клітини. У 1852 р. виявив скупчення 
гангліозних клітин на межі передсердь і шлуночка серця жаби (передсердно-шлуночкові вузли, 
або вузли Біддера). Плідно працював з хіміком К.Е. Шмідтом (1822–1894). У 1851 рр. вчені 
встановили в експериментах на тваринах, що розпад білка в організмі залежить від кількості 
білка, який вводиться з їжею. Запропонували у фізіологію обміну речовин поняття азотистої 
рівноваги, додаткового і від’ємного азотистого балансу. З’ясували процес утворення і дії 
кишкового соку, значення жовчі для всмоктування жирів, відкрили наявність вільної соляної 
кислоти в шлунковому соці, спостерігали виділення шлункового соку у собаки із шлункової 
фістули, коли їй показували їжу. У 1852 р. опублікували книгу «Травні соки і обмін речовин, 
фізіолого-хімічне дослідження». Велике наукове значення мали праці Біддера про будову й 
розвиток спинного мозку (1857), про дію отрути кураре (1865), про іннервацію підщелепної 
слинної залози (1866), про гальмівні нерви і гальмівні центри (1871). Вчений створив велику 
наукову школу. Був відзначений премією ім. К.М. Бера Петербурзької АН (1879). Помер 10 
серпня 1894 р. на 85 році життя.  

30 жовтня 125 років від дня народження Тадеуша Марціняка, польського анатома. 
Народився у Львові. У 1922 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. У 1919–
1929 рр. працював асистентом кафедри нормальної анатомії. У 1929–1938 рр. – доцент цієї ж 
кафедри. У 1938–1944 рр. – професор кафедри; у 1944–1945 рр. – завідувач кафедри нормальної 
анатомії, декан медичного факультету (1944) Львівського університету / медичного інституту. 
У 1946–1960 рр. керівник кафедри нормальної анатомії Вроцлавського університету; у 1960–
1966 рр. – професор біомеханіки, одночасно у 1960–1962 рр. – проректор, у 1962–1965 рр. – 
ректор Вроцлавської вищої школи фізичного виховання. Наукові дослідження присвячені 
питанням нормального і патологічного морфогенезу, тератології, біомеханіки, анатомічної 
термінології. Був автором близько 40 наукових праць, в т. ч. 2 монографій, підручника. 
Підготував 2 професорів. Помер 26 серпня 1966 р. на 71 році життя. 
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І.В. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
НІЛЬС ХЕНРІК ДАВИД БОР – ВИДАТНИЙ ДАНСЬКИЙ ФІЗИК 

До 135-річчя від дня народження 
 

Нільс Бор народився 7 жовтня 1885 р. в 
Копенгагені в сім’ї Крістіана Бора і Еллен 
(Адлер) Бор. Батько був відомим професором 
фізіології в Копенгагенському університеті; а 
мати походила з єврейської сім’ї, відомої в 
банківських, політичних та інтелектуальних 
колах. Нільс навчався в Гаммельхольмській 
граматичній школі в Копенгагені, яку  закінчив у 
1903 р. Під час навчання захоплювався футболом, 
катанням на лижвах і вітрильним спортом. 

Поступив у Копенгагенський університет, 
де вивчав фізику і став бакалавром у 1907 р. Його 
дипломний проект заслужив золоту медаль 
Данської королівської АН. Закінчив університет у 
1908 р. Ступінь магістра отримав у 1909 р. Його 
докторська дисертація з теорії електронів в 
металах вважалася потужним теоретичним 
дослідженням. Вчений розкрив нездатність 
класичної електродинаміки пояснити магнітні 

явища в металах. Це допомогло Бору зрозуміти, що класична теорія не може повністю описати 
поведінку електронів. 

У 1911 р. Н. Бор отримав докторський ступінь і відправився в Англію, до 
Кембриджського університету, щоб працювати з Дж.Дж. Томсоном (1856–1940), який відкрив 
електрон в 1897 р. На той час Дж. Дж. Томсон займався іншими проблемами і практично не 
зацікавився дисертацією Бора. Тоді в Манчестерському університеті працював Ернест 
Резерфорд (1871–1937), який займався проблемами радіоактивності елементів і будовою атома. 
Н. Бор переїхав у Манчестер на початку 1912 р. і енергійно розпочав дослідження. Зробив 
багато висновків з ядерної моделі атома, запропонованої Е. Резерфордом, яка в той час ще не 
отримала широкого визнання. Дискусії з Е. Резерфордом підштовхнули Н. Бора до створення 
власної моделі будови атома. Влітку 1912 р. Н. Бор повернувся в Копенгаген і став асистент-
професором Копенгагенського університету. В тому ж році вчений одружився з Маргрет 
Норлунд. У подружжя було шестеро синів, один з яких, Oгe Бор, став відомим фізиком. 

Упродовж наступних двох років Н. Бор працював над проблемами, що виникають у 
зв’язку з ядерною моделлю атома. Е. Резерфорд у 1911 р. припустив, що атом складається з 
позитивно зарядженого ядра, навколо якого по орбітах обертаються негативно заряджені 
електрони. Разом з тим, ця модель містила один парадокс. Згідно з класичною 
електродинамікою, електрон, що обертається по орбіті, повинен постійно втрачати енергію, 
віддаючи її у вигляді світла або іншої форми електромагнітного випромінювання. Із втратою 
енергії електрон повинен наближатися по спіралі до ядра і врешті впасти на ядро, що призвело 
б до руйнування атома. Однак атоми стабільні, і тому в теорії  утворилася велика «дірка».  

У 1900 р. Макс Планк припустив, що електромагнітне випромінювання гарячої речовини 
йде не суцільним потоком, а дискретними порціями енергії. У 1905 р. Альберт Ейнштейн назвав 
ці одиниці квантами і поширив цю теорію на електронну емісію, що виникає при поглинанні 
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світла деякими металами (фотоелектричний ефект). Застосовуючи нову квантову теорію до 
проблеми будови атома, Н. Бор припустив, що електрони володіють стійкими орбітами, на яких 
вони не випромінюють енергію. Лише у випадках, коли електрон переходить з однієї орбіти на 
іншу, він отримує або втрачає енергію на величину, яка дорівнює енергетичній різниці між 
двома орбітами. Ідея, що частинки можуть володіти конкретними орбітами, була 
революційною. Згідно з класичною теорією, їх орбіти могли розташовуватися на будь-якій 
відстані від ядра. 

Хоча модель Бора здавалася дивною і трохи містичною, вона допомогла вирішити 
проблеми, які турбували фізиків.  

Н. Бор розробив і в 1914 р. опублікував теорію атома, в якій показав, що планетарна 
структура атома і властивості його спектра випромінювання можна пояснити, якщо вважати, 
що рух електрона підпорядкований деяким додатковим обмеженням, т. зв. «постулатам Бора». 
Згідно з цими постулатами для електрона існують вибрані, або «дозволені»орбіти, рухаючись 
якими, він не втрачає енергію, але може «стрибком» перейти на ближчу до ядра «дозволену» 
орбіту і при цьому випустити квант енергії, пропорційний частоті електромагнітної хвилі. 

Оцінивши важливість роботи Н. Бора, Е. Резерфорд запропонував йому ставку лектора в 
Манчестерському університеті – посаду, яку Н. Бор обіймав з 1914 по 1916 р. У 1916 р. Н. Бор 
отримав посаду професора, створену для нього в Копенгагенському університеті, де він 
продовжував працювати над будовою атома. У 1920 р. вчений заснував Інститут теоретичної 
фізики в Копенгагені і керував цим інститутом до кінця життя, за винятком 1943–1945 рр. 
Упродовж 1920-х рр. модель атома Н. Бора була замінена теорією руху мікрочастинок, 
створеною в 1924–1926 рр. Л. де Бройлем, В. Гейзенбергом і В. Шредінгером. 

У 1922 р. Н. Бор був нагороджений Нобелівською премією з фізики «за заслуги в 
дослідженні будови атомів і випускання ними випромінювання».  

Бор також сформулював два з фундаментальних принципів, що визначили розвиток 
квантової механіки: принцип відповідності і принцип додатковості. Принцип відповідності 
стверджує, що квантово-механічний опис макроскопічного світу повинен відповідати його 
опису в рамках класичної механіки. Принцип додатковості стверджує, що хвильовий і 
корпускулярний характер речовини і випромінювання представляють собою взаємовиключні 
властивості. 
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У 1930-х рр. Н. Бор звернувся до ядерної фізики. Енріко Фермі зі співробітниками 
вивчали результати бомбардування атомних ядер нейтронами. Н. Бор разом з іншими вченими 
запропонував краплинну модель ядра. Ця модель, де поведінка нестабільного атомного ядра 
порівнюється з краплею рідини, що ділиться, дала в кінці 1938 р. можливість Отто Р. Фришу і 
Лізі Майтнер розробити теоретичну основу для розуміння поділу ядра. Під час візиту в 
Прінстон на початку 1939 р. Н. Бор визначив, що уран-235, є матеріалом, який розщеплюється. 
Це суттєво вплинуло на розробку атомної бомби. 

В перші роки Другої світової війни Н. Бор працював в Копенгагені, в умовах німецької 
окупації. В 1943 р. попереджений про арешт Н. Бор із сім’єю втік у Швецію. Звідти разом із 
сином Оге перелетів в Англію в бомбовому відсіку британського військового літака. 
Наприкінці 1943 р. Н. Бор із сином Оге Бором відправилися в Лос-Аламос для участі в роботі 
над Манхеттенським проектом. Н. Бор зробив низку технічних розробок при створенні бомби. 

Після завершення війни Н. Бор повернувся в Інститут теоретичної фізики. Він допоміг 
заснувати ЦЕРН (Європейський центр ядерних досліджень) і відігравав активну роль в його 
науковій програмі в 1950-ті рр. Вчений взяв участь у заснуванні Нордичного інституту 
теоретичної атомної фізики в Копенгагені – об’єднаного наукового центру Скандинавських 
держав. У ці роки Бор продовжував виступати в пресі за мирне використання ядерної енергії і 
попереджав про небезпеку ядерної зброї. У 1950 р. Н. Бор написав відкритий лист в ООН, в 
якому повторив свій заклик до «відкритого світу» і міжнародного контролю над озброєннями.  

У 1955 р. у віці 70 років (обов’язкової відставки) покинув посаду професора 
Копенгагенського університету. 

В 1957 р. Н. Бор отримав премію «За мирний атом» від Фонду Форда.  
Н. Бор був членом понад двадцяти провідних наукових товариств і був президентом 

Данської королівської академії наук (з 1939 р.). Вчений отримав медаль Макса Планка 
Німецького фізичного товариства (1930), медаль Коплі Лондонського королівського товариства 
(1938). Вчений мав почесні наукові ступені багатьох університетів: Кембридж, Манчестер, 
Оксфорд, Едінбург, Сорбонна, Прінстон, Макгіл, Гарвард, Рокфеллерівський центр. 

Помер вчений 18 листопада 1962 р. на 78 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

АРТУР ГАРДЕН 
До 155-річчя від дня народження 

 
Артур Гарден народився 12 жовтня 1865 р. в 

Манчестері в сім’ї бізнесмена Альберта Тайєса 
Гардена і Ельзи (Макалістер) Гарден. Хлопчик був 
третьою дитиною з 9 дітей в сім’ї побожних сектантів, 
які виховували своїх дітей в релігійній пуританській 
атмосфері. Артур отримав початкову освіту в школі 
«Вікторія-парк» в Манчестері і в 1877 р. поступив у 
Таттенхолл-коледж в графстві Стаффордшир, який 
закінчив у 1881 р. Згодом поступив в Оуенс-коледж 
при Манчестерському університеті і в 1885 р. відмінно 
склав іспити та отримав ступінь бакалавра з хімії. В 
1886 р. Артур отримав стипендію, яку використав для 
завершення освіти в Німеччині у 1887–1888 рр. у 
Філіппа Отто Фішера (1852–1932) в Ерлангенському 
університеті. Під керівництвом Ф.О. Фішера Артур 
Гарден у 1888 р. захистив дисертацію, присвячену 
властивостям органічної речовини нітро-
зонафтіламіну. В тому ж році А. Гарден став лектором 
з курсу хімії в Манчестерському університеті, де він 
працював до 1897 р. 

У 1895–1897 рр. А. Гарден став директором технічного інституту і водночас інспектором 
департаменту науки та мистецтва Південного Кінгстону. У 1897 р. А. Гарден був запрошений 
на посаду хіміка в Дженнерівський інститут профілактичної медицини в Лондоні. Спочатку 
вчений викладав хімію і мікробіологію та цікавився історією природознавства.  

Наприкінці 1890-х років А. Гарден проявив інтерес до процесів ферментації, що 
визначається бактеріями, і починаючи з 1899 р опублікував декілька праць з цієї тематики. Ще 
в 1896 р. Е. Бухнер (1860–1917) довів, що рідина, відокремлена від дріжджів, викликає 
бродіння, хоча сама рідина не містить живих дріжджових клітин. Крім того, Е. Бухнер 
продемонстрував, що один із компонентів екстракту, фермент, який він назвав зимазою, 
розщеплює молекули сахарози на фрагменти.  

До 1904 р. для А. Гардена стало цілком очевидним, що ферментація – це сукупність 
хімічних процесів. Для підтвердження своєї гіпотези він отримав препарат зимази і 
профільтрував препарат під високим тиском через пористий фарфор. Вчений встановив, що 
зимаза складається з двох компонентів, один з яких проходить через фільтр, а інший не 
проходить. Вчений довів, що процес бродіння припиняється при відсутності одного з двох 
компонентів. А. Гарден залишив назву «зимаза» за одним компонентом, а другий компонент 
або кофермент назвав козимазою.  

У 1905 р. А. Гарден зробив друге відкриття: процес ферментації вимагає фосфат-іону. 
Він зазначив, що швидкість розпаду сахарози, що складається з глюкози і фруктози, з 
утворенням СО2 і спирту з часом сповільнюється. При додаванні в розчин фосфату швидкість 
ферментації різко зростає.  

А. Гарден вирішив, що фосфату-іони зв’язуються з молекулами сахарози, створюючи 
умови для ферментативного посилення бродіння. Встановив, що фосфат-іон залишається після 
завершення ферментації. 
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А. Гарден висунув гіпотезу, 
що ферментація відбува-
ється лише тоді, коли 2 
молекули фосфату взаємо-
діють з двома молекулами 
гексоз з утворенням 
речовини, яку він назвав 
зимодифосфазою. 

У 1906 р. А. Гарден 
почав керувати біохімічним 
факультетом Лістерівського 
інституту. Через 5 років він 
став почесним професором 
біохімії Лондонського 
університету, водночас був 
директором Лістерівського 
інституту. В 1913 р.  

А. Гарден разом з М. В. Бейлісом став співвидавцем «Biochemical Journal», з яким співпрацював 
протягом 26 років, за винятком 1914–1918 рр., коли вчений займався військовими дослідженнями з 
хімії двох водорозчинних вітамінів. 

У 1929 р. А. Гардені разом з Гансом фон Ейлер-Хельпіном отримав Нобелівську 
премію з хімії «за дослідження ферментації цукру і ферментів бродіння». В наступному році 
після отримання Нобелівської премії А. Гарден подав у відставку з посади директора 
Лістерівського інституту і наступні 10 років присвятив науковій діяльності. 

Педантизм і велика завантаженість не заважали вченому бути чудовим ковзанярем, грати 
в гольф, любити театр, регулярно відвідувати концерти, бути прекрасним садівником. 

У 1890 р. А. Гарден одружився з Георгіною Сідней Юридж. Подружжя не мало дітей. У 
1928 р. дружина померла. А. Гарден до кінця життя залишався вдівцем. 

А. Гарден у 1909 р. був обраний членом Лондонського королівського товариства. У  
1935 р. був нагороджений медаллю Деві Лондонського королівського товариства,  йому були 
присуджені почесні вчені ступені університетів Манчестера, Ліверпуля, Афін. У 1926 р.  
А. Гарден отримав дворянство.  

Помер вчений 17 червня 1940 р. від прогресуючого нервового захворювання в Борн-Енд 
на 75 році життя. 
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Н.І. НОВИКОВА, Ю.М. ПАНИШКО 
 

РОМАН СЕМЕНОВИЧ ЧЕБОТАРЬОВ 
До 115-річчя від дня народження 

 
Роман Семенович Чеботарьов народився 15 

жовтня 1905 р. в с. Старинка (нині Вітебської області) 
в селянській родині. Почав працювати з дитинства і 
лише з 13 років почав вчитися в школі. У 1925 р. 
вступив до Вітебського ветеринарного інституту, який 
закінчив у 1929 р. Після закінчення інституту 
відміннику навчання Роману Чеботарьову 
запропонували посаду ординатора клініки інвазійних 
хвороб тварин, а в 1931 р. він перевівся на посаду 
асистента кафедри паразитології та інвазійних хвороб 
Вітебського ветеринарного інституту. З цього часу 
фактично почалася його науково-педагогічна 
діяльність і зростання як вченого-паразитолога. 

У 1932–1933 рр. Р.С. Чеботарьов був у 
відрядженні в Ленінграді, де під керівництвом 
академіка Є.М. Павловського (1884–1965) у 

Військово-медичній академії вивчав арахно-ентомологію, а у Ветеринарному інституту 
під керівництвом проф. В.Л. Якимова удосконалив свою знання із протозоології. Після 
навчання в Ленінграді Р.С. Чеботарьова переводять на посаду старшого асистента 
кафедри паразитології та інвазійних хвороб Чкалівського сільськогосподарського 
інституту і одночасно він став науковим співробітником відділу паразитології 
Чкалівського науково-дослідного медичного інституту. У 1935 р. Р.С. Чеботарьов за 
конкурсом обрався на посаду завідувача кафедри паразитології та інвазійних хвороб 
Київського ветеринарного інституту, де працював до початку німецько-радянської війни 
1941–1945 рр. Цей період був надзвичайно плідним для наукової діяльності вченого. Він 
вивчав питання патогенезу при гельмінтозах тварин. Одним із перших Роман Семенович 
досліджував прояв алергії при гельмінтозах тварин. Окремим напрямком досліджень 
було вивчено розповсюдження сверблячки у тварин, розробка засобів її лікування і 
профілактики. Він звернув увагу на можливість зараження людини сверблячкою від 
домашніх тварин. За матеріалами проведених досліджень у 1937 р. Р.С. Чеботарьов в 
Московському медичному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему «Зимняя 
заклещеванность крупного рогатого скота». В липні 1941 р. Р.С. Чеботарьова 
призначили начальником санітарного загону Південно-Західного фронту. Але в серпні 
1941 р. він брав участь в евакуації Київського ветеринарного інституту. У вересні  
1941 р. був призначений завідувачем кафедри паразитології та інвазійних хвороб, а 
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згодом – заступником директора Свердловського сільськогосподарського інституту, де  
він працював до 1944 р.  

У 1942 р. в Казанському ветеринарному інституті Р.С. Чеботарьов захистив 
докторську дисертацію з проблеми піроплазмозу коней. У 1944 р. йому присвоєно вчене 
звання професора. Після звільнення Києва Романа Семеновича запросили до Київського 
ветеринарного інституту, де він знову очолив кафедру паразитології та інвазійних 
хвороб. У 1944 р. Р.С. Чеботарьова призначено директором і завідувачем кафедри 
паразитології Львівського ветеринарного інституту, де він працював до 1949 р. В своїй 
праці «Эпизоотология и патогенез желудочно-кишечных колик у лошадей» вчений 
прийшов до висновку, що причиною цієї хвороби є наявність паразитарного фактору, 
описаного ще у 1945–1946 рр. – личинками шлункового оводу. Вчений почав 
розпрацьовувати новий напрямок по використанню деяких рослин – лютика кормового 
конюшини, гарбуза – при паразитарних хворобах шлунково-кишкового тракту тварин. 
Вивчав протозойні хвороби тварин: балантидіоз великої рогатої хвороби, трихомоноз і 
амебну дизентерію свиней. Особлива увага приділялася вивченню паразитоценозів 
сільськогосподарських і домашніх тварин. 

В квітні 1959 р. Р.С. Чеботарьова призначили директором Білоруського науково-
дослідного ветеринарного інституту. На цій посаді він пропрацював до 1968 р. У 1959 р. 
його обрали академіком Білоруської сільськогосподарської академії, а в 1961 р. – 
академіком АН БРСР. В Білоруському НД ветеринарному інституті він працював до 
1976 р. 

Р.С. Чеботарьов був автором понад 180 наукових праць, в т. ч. 4 монографій. 
Багато часу він віддавав підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 10 
кандидатських дисертацій. Вчений брав активну участь в громадському житті. Був 
членом Президії Всесоюзного товариства паразитологів при АН СРСР, головою 
Білоруського відділення ВОГ. Нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер вчений 
20 травня 1981 р. на 76 році життя. 
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В.В. ЧОП’ЯК, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
БАРУХ БЕНАСЕРРАФ 

До 100-річчя від дня народження 
 

 Барух Бенасерраф народився 20 жовтня 1920 р. 
в м. Каракасі (Венесуела) в інтернаціональній родині: 
батько – іспанський єврей, а мати – алжирська 
француженка. У 1925 р. сім’я переїхала в Париж, де 
залишалася до 1939 р. – початку Другої світової війни, 
після чого повернулася до Венесуели, а через один рік 
переїхала в США, де зупинилася в Нью-Йорку. В  
1942 р. Барух закінчив загальноосвітню школу 
Колумбійського університету і поступив у медичний 
коледж штату Віргінія. Після закінчення коледжу 
Барух був мобілізований в американську армію з 
дозволом продовжити навчання. В 1943 р. він став 
американським громадянином, а в 1945 р. отримав 
медичний диплом і звання старшого лейтенанта 
медичної служби збройних сил США. Військовим 
лікарем прослужив два роки в Нансі (Франція) в 
демобілізувався. 

Баруха Бенасеррафа цікавили механізми 
імунології, оскільки в дитинстві сам страждав на 

бронхіальну астму. Консультувався з багатьма вченими про подальшу наукову діяльність і 
врешті отримав запрошення від Елвіна Кабата, імунохіміка, який працював у Неврологічному 
інституті, в школі лікарів і хірургів Колумбійського університету. В 1948 р. Б. Бенасерраф 
розпочав вивчати механізми алергії. В 1949 р. вчений отримав запрошення попрацювати в 
паризькому госпіталі Бруссе, продовжив імунохімічні дослідження. Оскільки вчений не зміг 
отримати власну лабораторію у Франції, він вирішив повернутися в США, коли отримав 
запрошення  Льюїса Томаса в 1956 р. Вчений став асистент-професором патології в медичній 
школі Нью-Йоркського університету. Це дало йому можливість організувати лабораторію і 
знову досліджувати механізми гіперчутливості. У 1960 р. Б. Бенасерраф став професором 
патології. 

На початку 1960-х рр. вчений працював із Джералдом Морісом Едельманом, який вивчав 
структуру антитіл, що утворюються імунною системою у відповідь на атаку антигенів. Б. 
Бенасерраф встановив, що одні тварини реагували на антиген виробленням антитіл, а інші не 
реагували. Цей факт дозволив Б. Бенасеррафу встановити, що здатність реагувати на антитіла 
визначена Генетично. Він назвав відповідні гени IR-генами (від Immuneresponse – імунна 
відповідь).  

У 1965 р. Х’ю Макдевіт з колегами знайшли подібні гени у мишей і встановили, що вони 
розташовуються в головному комплексі тканинної сумісності – MHC (Major Histocompatibility 
Complex). Цей комплекс, вперше описаний Джорджем Д. Снеллом в кінці 1940-х рр., 
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представляє собою сукупність тісно пов’язаних генів, що називаються трансплантаційний 
генами, оскільки зумовлені ними відмінності в антигенах донора і реципієнта призводять до 
відторгнення пересадженого органа. Комплекс MHC людини, названий комплексом HLA, був 
виявлений завдяки працям Жана Доссе (1916–2009).  

У 1968 р. Б. Бенасерраф з колегами перейшли в Національний інститут охорони 
здоров’я, де Барух Бенасерраф отримав посаду завідувача лабораторії імунології.  

 

 
 
У 1970 р. Б. Бенасерраф водночас обійняв посади професора порівняльної фізіології та 

завідувача кафедри патології Гарвардської медичної школи. Через два роки виявив рестрикцію, 
яка залежала від IR-локусу (функція двох типів лімфоцитів – В- і T-клітин). Ці клітини 
відіграють вирішальну роль в здатності імунної системи розпізнавати специфічні речовини 
інфікуючих мікроорганізмів і реагувати з ними. B-клітини виробляють антитіла, які 
взаємодіють з антигенами, а T-клітини безпосередньо реагують з чужорідними клітинами. 
Взаємодія між T- і B-клітинами стримується комплексом МНС. У 1976 р. інші дослідники 
встановили, що T-клітини можуть знищувати уражені вірусами клітини, якщо і ті та інші мають 
однакові трансплантаційні антигени. Продукти трансплантаційних генів, виявлені на поверхні 
більшості клітин організму, називаються сьогодні молекулами класу I, а продукти IR-генів зі 
складу імунної системи – молекулами МНС класу II. 

Б. Бенасерраф висунув гіпотезу, згідно з якою продукти класу I MHC в уражених 
клітинах з тих чи інших причин змінюються, і Т-клітини спеціалізуються на розпізнаванні 
таких найдрібніших змін, зокрема за комбінації нормальних молекул класу І організму з 
пухлинними або вірусними антигенами. 
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Це явище пояснює відторгнення чужих органів. Т-клітини реципієнта реагують на 
антигени класу І MHC донора, знищуючи клітини, які їх несуть, так само,як і клітини з 
антигенами І класу, змінені в результаті вірусного зараження або пухлинного переродження. 
Здатність Т-клітин регулювати активність В-клітин, як і розпізнавання Т-клітинами уражених 
клітин, залежить від розпізнавання ними найдрібніших продуктів МНС. В-клітини інформують 
Т-клітини про те, з яким антигеном будуть реагувати антитіла, які вони виробляють. Якщо в 
людини немає Т-клітин, які розпізнають певну комбінацію HLA-D і антигену, то цей антиген 
буде для нього «невидимим» і тоді імунна реакція не виникне. 

У 1980 р. Нобелівський комітет присудив Б. Бенасеррафу, Дж. Снеллу, Ж. Доссе 
Нобелівську премію з фізіології та медицини «за відкриття, які стосуються генетично 
детермінованих структур на клітинній поверхні, що регулюють імунні реакції».  

Б. Бенасерраф продовжив працювати в Гарварді і досліджувати генетику та біохімію 
МНС і його роль в діяльності T-клітин. 

У 1943 р. Барух одружився з Аннетою Дрейфус. Їхня донька Беріл працює радіологом.  
Б. Бенасерраф отримав премію Реббі Шаї Шакнаі за дослідження в галузі імунології та 

раку Єврейського університету в Єрусалимі (1974), меморіальну премію Дакетта Джонса Фонду 
Хелен Хей Уїтні (1976), отримав почесний ступінь Женевського університету. Вчений був 
членом НАН США, Американської асоціації імунологів. Американського товариства 
експериментальної патології. Товариства експериментальної біології та медицини, Британської 
імунологічної асоціації. Французького товариства біологічної хімії. Американської академії 
наук та мистецтв. Він був членом ради керівників Вейцманівського інституту, радником ВООЗ, 
президентом Інституту раку Сіднея Фарбера.  

Помер вчений 2 серпня 2011 р. в Бостоні на 91 році життя. 
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І.В. ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ФЕЛІКС БЛОХ 

До 115-річчя від дня народження 
 

Фелікс Блох народився 23 жовтня 1905 р. в 
Цюріху в сім’ї Густава Блоха, оптового торговця 
зерном, і Агнес (Майєр) Блох. Фелікс навчався в 
гімназії Цюріхського кантона, яку закінчив у 1924 р. 
Хлопчика, що цікавився математикою і астрономією, 
записали по інженерній спеціалізації у Федеральному 
технологічному інституті в Цюріху. Прослухавши 
перший фізичний курс, Ф. Блох вирішив стати 
фізиком-теоретиком, а не інженером.  У 1924–1927 рр. 
навчався в Федеральному інституті, де серед вчителів 
були видатні вчені Петер Дебай і Ервін Шредінгер. 
Згодом Фелікс навчався в Лейпцігському університеті 
у Вернера Гейзенберга. Докторський ступінь Ф. Блох 
отримав у 1928 р. в Лейпцігу за дисертацію, 
присвячену опису руху електрона в полі кристалічної 
гратки металів. У своїй дисертації, яка заклала основу 
фізики твердого тіла, вчений сформулював теорему, 

що визначала вид хвильових функцій електрона в металах (функції Блоха). Після завершення 
докторської дисертації Ф. Блох став володарем декількох стипендій, що дозволило йому 
співпрацювати з Вернером Гейзенбергом, Нільсом Бором, Енріко Фермі, Вольфгангом Паулі. 
Саме в той час він зробив основний внесок в теоретичну фізику.   

Ф. Блох теоретично вивів емпіричний закон німецького фізика Едварда Грюнейзена, що 
стосувався залежності провідності металів від температури, який нині відомий як 
співвідношення Блоха-Грюнейзена. Ціла низка теорем і ефектів названі його іменем: теорема 
Блоха в теорії надпровідності, закон Блоха, що стосується залежності намагніченості 
феромагнітних матеріалів від температури, стінки Блоха – межі між магнітними доменами. У 
1932 р. Ф. Блох розвинув працю Н. Бора і Ганса А. Бете із гальмування рухомих заряджених 
частинок у речовині і отримав формулу Бете-Блоха для цього ефекту. 

Коли Гітлер прийшов до влади в Німеччині, Ф. Блох, будучи євреєм, покинув 
батьківщину і поселився в США. Він став ад’юнкт-професором Станфордського університету в 
1934 р. У 1936 р. Ф. Блох обійняв посаду повного професора. Згодом вчений почав 
досліджувати недавно відкритий нейтрон. Восени 1938 р. Ф. Блох почав працювати на 37-
дюймовому циклотроні в Каліфорнійському університеті в Берклі, щоб визначити магнітний 
момент нейтрона, передбачив, що його можна буде встановити по розсіюванню повільних 
нейтронів на залізі і що пучок нейтронів після розсіювання на залізній мішені виявиться 
поляризованим. У 1939 р. вчений разом з Луїсом У. Альваресом виміряв магнітний момент 
нейтрона, використовуючи циклотрон Каліфорнійського університету як джерело нейтронів. 

Під час Другої світової війни як член Манхетенського проекту зі створення атомної 
бомби досліджував властивості ізотопів урану. Згодом він став помічником керівника групи, що 
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займалася протирадарними розробками в дослідницькій радіолабораторії Гарвардського 
університету.  

 

 
 
Після війни вчений повернувся у Станфордський університет. Саме тут він застосував 

радіохвильову техніку для вивчення магнітних моментів ядер. Фізикам, які хотіли зрозуміти 
поведінку атомних ядер, потрібно було знати відносні магнітні моменти різних типів ядер з 
високим ступенем точності.  В 1946 р. Ф. Блох запропонував метод, який був дуже точним. 
Коли атом перебуває у магнітному полі, магнітний момент його ядра змушує ядро прецесувати. 
Частота або швидкість прецесії ядра залежить від величини магнітного поля і від магнітного 
моменту ядра. Якщо відома сила поля і вдалося визначити частоту прецесії, то можна 
вирахувати магнітний момент. Щоб визначити частоту прецесії, Ф. Блох помістив зразок 
матеріалу в магнітне поле потужного електромагніту, заставляючи ядра прецесувати з 
постійною швидкістю. Згодом він збуджував ядра за допомогою слабшого магнітного поля, 
керованого радіосигналами. Це друге поле флуктувало з частотою, відповідною частоті 
управляючих радіохвиль. Коли частота збуджуючого поля співпадає з прецесійною частотою 
ядер, орієнтація спінів ядер миттєво змінювалася на протилежну – цей ефект носить назву 
ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Відома частота сигналів, що відповідає цьому 
резонансу, дорівнює частоті прецесії ядра. Знаючи точну частоту прецесії даного ядра в полі 
заданої напруженості, можна визначити магнітний момент цього ядра з великою точністю. 
Метод Ф. Блоха надав фізикам-теоретикам дуже цінну інформацію.  він запропонував рівняння 
Блоха, які визначають еволюцію ядерної намагніченості в часі.  

В той самий час Едуард М. Перселл досліджував ту ж проблему. Одночасно і незалежно 
він продумав методику вимірювання ядерних магнітних моментів, яка була майже ідентична 
методу Блоха. 

Користуючись методом ЯМР, Е. Перселл встановив, що водень випромінює сигнал в 
радіочастотному діапазоні. 
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Дослідники за допомогою ЯМР встановили, що результуючий магнітний момент 
атомного ядра в молекулі змінюється під впливом магнітних полів оточуючих електронів. ЯМР 
швидко став одним з важливих аналітичних інструментів хімії. 

 

 
Ф. Блох та Е. Перселл  

У 1952 р. Ф. Блох та Е. М. Перселл отримали Нобелівську премію з фізики «за 
розвиток нових методів для точних ядерних магнітних вимірювань і пов’язані з цим 
відкриття».  

У 1952-1954 рр. Ф. Блох взяв дворічну відпустку в Станфорді, щоб стати генеральним 
директором ЦЕРНу (Європейського центру ядерних досліджень) в Женеві. У 1963 р. він 
отримав посаду професора фізики в Станфорді. У 1977 р. вийшов у відставку і повернувся до 
Цюріха. 

У 1940 р. Ф. Блох одружився з Лорою К. Миш, фізик. У них було троє синів і донька.  
Ф. Блох був членом НАН США, Американської академії наук і мистецтв, Швейцарської 

академії природничих наук, Американського фізичного товариства, президентом якого він був 
у 1965 р.. 

Помер вчений 10 вересня 1983 р.  на 78 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Г.М. КАРМАЗИН 

 
ГЕРХАРД ЙОХАННЕС ПАУЛЬ ДОМАГК 

До 125-річчя від дня народження 
 

Герхард Домагк народився 30 жовтня 1895 р. в 
сім’ї Пауля Домагка, вчителя і помічника директора 
школи, та Марти (Реймер) Домагк в Лейгау, передмісті 
Бранденбургу. Отримав початкову освіту в 
Зоммерфельді. Після закінчення середньої школи в 
Легниці Герхард в 1914 р. розпочав навчання на 
медичному факультеті Кільського університету. З 
початком Першої світової війни Герхард пішов 
добровольцем на Східний фронт, був поранений і після 
лікування служив у медичних частинах до кінця війни. 
Згодом продовжив навчання в Кільському університеті і 
в 1921 р. отримав медичний диплом і захистив 
дисертацію з проблеми креатиніну в організмі людини 
після фізичного навантаження. 

Був залишений в Кільському університеті на 
посаді асистента у відділі хімії та патології. Вивчав 
можливості використання рентгенівських променів при 
нефриті та раку в Інституті патології в Грейфсвальді, де в 
1924 р. став приват-доцентом із загальної патології і 
анатомії. У 1925 р. Г. Домагк був призначений приват-

доцентом Мюнстерського університету. В 1928 р. вчений став професором загальної патології і 
патологічної анатомії. У цих двох університетах він продовжував досліджувати проблеми раку. 

У 1927 р. німецький хімічний концерн «І.Г. Фарбеніндустрі» запросив Г. Домагка на 
посаду директора експериментальної науково-дослідної лабораторії патології і бактеріології в 
Вупперталь-Ельберфельді. На цій посаді вчений пропрацював до пенсії. 

З історії медицини відомо, що в 1910 р. Пауль Ерліх застосував сальварсан для лікування 
сифілісу. Це дало поштовх для пошуку інших хімічних речовин для лікування інфекційних 
захворювань.  

Г. Домагк провів тестування деяких антибактеріальних препаратів при бактеріальних 
інфекціях: пневмонії та туберкульозі. Згодом вчений перейшов до пошуку можливих засобів з 
галузі барвників для застосування в медичній практиці. Спочатку речовини тестували за їх 
впливом на деякі мікроорганізми. Згодом визначали толерантні дози для лабораторних тварин і, 
нарешті, вивчали ефективність їх дії на інфекції у тварин та людей. У 1932 р. Г. Домагк 
встановив, що червоний азобарвник, синтезований Фріцем Мітчем і Джозефом Кларером в «І.Г. 
Фарбеніндустрі» під назвою «пронтозил» як барвник для фарбування шкіряних виробів у 
комбінації з сульфонамідним радикалом виявився ефективним проти стрептококових інфекцій 
у мишей. 

Експериментальні результати використання пронтозилу як терапевтичного препарату 
вперше були опубліковані в лютому 1935 р. в «Німецькому медичному щотижневику». Першою 
пацієнткою, яку врятував Г. Домагк, була його донька Хільдегард, яка мала стрептококову 
інфекцію, стійку до всіх видів лікування.  
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Подальші спостереження підтвердили добрий ефект пронтозилу при лікуванні 
цереброспінального менінгіту, пневмонії, гонореї. Сульфаніламідні препарати були широко 
запроваджені в хірургічну і стоматологічну практику. У Франції Даніеле Бове (1907–1992) з 
колегами створили (1936) препарат сульфаніламід, який володів аналогічною дією. Відкриття 
антибактеріальних ефектів пронозилу, першого з так званих сульфаніламідних препаратів, було 
одним з великих успіхів в історії медицини. 

Г. Домагк був нагороджений Нобелівською премією з фізіології та медицини за  
1939 р. «за відкриття антибактеріального ефекту пронтозилу». Але А. Гітлер заборонив 
німцям отримувати Нобелівську нагороду, оскільки в 1935 р. антифашист Карл фон Осецький 
отримав Нобелівську премією миру.  

Після повідомлення про нагороду Г. Домагк був заарештований, потрапив у в’язницю і 
змушений був публічно відмовитися він нагороди. Лише в 1947 р. Г. Домагк зміг приїхати у 
Стокгольм та отримати диплом і золоту медаль, але не зміг отримати преміальні гроші, 
оскільки вони були повернуті в резервний фонд Нобелівського комітету. 

Під час Другої світової війни вчений досліджував туберкульоз і в 1946 р. зробив 
повідомлення про туберкулостатичний ефект сульфатіазолу і сульфатіодіазолу. В останні кілька 
років свого життя Д. зацікавився проблемою раку і сподівався отримати речовину для 
руйнування клітин злоякісних пухлин, які не діють на інші клітини тварин або людини. 

У 1925 р. вчений одружився з Гертрудою Стрюбе. У подружжя народилися донька і троє 
синів.  

За своє життя вчений отримав низку нагород: медаль Еміля Фішера Німецького 
хімічного товариства (1937), премію Камерона і звання професора Едінбурзького університету 
(1938), золоту медаль Пауля Ерліха університету у Франкфурті (1956), орден Сонця на Сході 
(Японія, 1960).  

Помер вчений в Бюрбергу 24 квітня 1964 р. на 69 році життя. 
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ДІКІНСОН ВУДРАФ РІЧАРДС 
До 125-річчя від дня народження 

 
Дікінсон Вудраф Річардс народився 30 жовтня 

1895 р. в Орінджі (штат Нью-Джерсі) в сім’ї 
Дікінсона Вудрафа Річардса та Саллі (Ламбер) 
Річардс. Після закінчення школи Хочкіса у 
Коннектикуті Д. Річардс поступив у Єльський 
університет і в 1917 р. закінчив його, отримавши 
ступінь бакалавра. Через 3 місяці він завербувався в 
армію, оскільки США вступили в Першу світову 
війну. У 1918 р. служив в американському 
експедиційному корпусі у Франції. Після повернення 
в США Д.В. Річардс поступив у Коледж лікарів і 
хірургів Колумбійського університету і в 1922 р. 
отримав магістерський ступінь з фізіології, а в  
1923 р. – медичний диплом. Згодом він став інтерном 
і практикантом в Нью-Йоркській пресвітеріанській 
лікарні. Цілий рік вчений працював у Лондонському 
національному інституті медичних досліджень 
науковим співробітником від Колумбійського 
університету.  

В 1928 р. Д.В. Річардс повернувся в США на 
роботу в Пресвітеріанську лікарню і Коледж лікарів і хірургів. 

Проводячи дослідження, Д.В. Річардс і його колега Андре Курнан дійшли висновку, що 
легені, серце і кровоносні судини потрібно розглядати як єдину систему, яка забезпечує 
транспорт дихальних газів з атмосфери до органів і тканин. Д.В. Річардс розпочав спільні 
дослідження з А. Курнаном з 1913 р, коли працював лікарем під керівництвом Джеймса 
Олександра Міллера в лікарні Бельвю – клініці Коледжу лікарів і хірургів. Вчений мав 
можливість спостерігати і вивчати багатьох хворих з хронічною легеневою недостатністю, при 
якій страждає легеневий кровообіг. Д.В. Річардс підтвердив факт, що у хворих з хронічними 
легеневими захворюваннями нормальний газообмін в альвеолах здійснюватися не може.  

З історії досліджень серцево-судинної системи відомо, що в 1929 р. німецький лікар 
Вернер Форсман успішно ввів собі тонкий гумовий катетер довжиною 60 см через вену руки в 
праве передсердя під контролем рентгенівського апарату. 

Д.В. Річардс і А. Курнан вирішили використовувати метод В. Форсмана для вивчення 
сумарного кровообігу через легені. У 1936 р. вони почали проводити дослідження на собаках і 
шимпанзе, а в 1941 р. змогли ввести катетер в праве передсердя людини. Було встановлено, що 
катетер може перебувати в правому передсерді до семи годин без будь-яких ускладнень для 
людини. Ця методика дала можливість вченим вимірювати кров’яний тиск у правому 
передсерді, правому шлуночку, легеневій артерії, а також загальний об’єм крові.  
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Під час Другої світової війни Д.В. Річардс працював головою підкомісії з вивчення шоку 
Національної ради з наукових досліджень. За допомогою методу катетеризації серця Д.В. 
Річардс з колегами досягли суттєвих успіхів у вивченні механізмів шоку і встановили, що для 
лікування шоку потрібно вводити кров, а не плазму. 

У 1944 р. Д.В. Річардс був призначений заступником керівника відділу фізіології 
Комітету з медичних досліджень Управління наукових досліджень і розвитку науки. На цій 
посаді вчений пропрацював до 1946 р. У 1945 р. він був призначений ординатором 
Пресвітеріанської лікарні та директором медичного відділення Колумбійського університету в 
лікарні Бельвю. На цій посаді вчений пропрацював до 1961 р., коли вийшов на пенсію та 
отримав звання почесного професора. 

Після закінчення війни вчений продовжував свої дослідження, вивчаючи дію препаратів 
наперстянки, що підсилюють скоротливу функцію серця.  

У 1956 р. Д.В. Річардс, А. Курнан, В. Форсман отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття, що стосуються катетеризації серця і патологічних 
змін системи кровообігу».  

У 1962 р. Д.В. Річардс став президентом Асоціації з покращення стану клініки Бельвю і 
за його ініціативою почалася реконструкція цієї лікарні. Вчений виступав за широку медичну 
допомогу літнім людям. 

У 1931 р. вчений одружився з Констанс Б. Рілі. У подружжя народилися чотири доньки.  
Д.В. Річардс був удостоєний багатьох нагород: меморіальної премії Джона Філіпса 

Американської колегії лікарів (1960), медалі Трюдо Національної асоціації з проблем 
туберкульозу (1968), медалі Кобера Асоціації американських лікарів (1970). У 1963 р. він став 
кавалером французького ордена Почесного легіону. Вчений був членом-кореспондентом 
Американської колегії лікарів, членом Асоціації американських лікарів, Американської 
медичної асоціації, Американської клінічної та кліматологічної асоціації.  

Помер вчений 23 лютого 1973 р. на 78 році життя в своєму будинку в Лейквіллі від 
серцевого нападу. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Р. ЮРЕВИЧ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
РАГНАР АРТУР ГРАНІТ – ВИДАТНИЙ ШВЕДСЬКИЙ НЕЙРОФІЗІОЛОГ 

До 120-річчя від дня народження 
 

 Рагнар Артур Граніт народився 30 жовтня 
1900 р. в Гельсінкі у шведській сім’ї Артура 
Граніта, державного лісничого, і Альбертіни 
Хелени (Мальмберг) Граніт. Хлопчик відвідував 
шведську школу. Будучи школярем (1918), брав 
участь у боротьбі за незалежність Фінляндії від 
Росії, за що був нагороджений фінським Хрестом 
Свободи. У 1919 р. Рагнар Граніт вступив до 
Гельсінського університету, де вивчав 
експериментальну фізіологію. Відчув потребу 
поглибити свої знання з медицини і в 1923 р. 
отримав магістерський ступінь, а в 1927 р. – 
медичний ступінь. 

Р. Граніт зацікавився саме фізіологією зору, 
оскільки вже накопичились конкретні знання в цій 
галузі. Ще в 1894 р. Сантьяго Рамон-і-Кахал 
(1852–1934), один із засновників мікроскопічної 
нейроанатомії, заявив, що сітківка ока – це 
справжній нервовий центр, який є прямим 
продовженням мозку. Італійський гістолог 

Камілло Гольджі (1844–1926) удосконалив систему фарбування нейронів азотнокислим сріблом 
і відкрив всередині клітини тонку мережу, яку назвали «апаратом Гольджі». У 1926 р. Едгар 
Едріан (1889–1977) уперше зареєстрував електричні імпульси в окремих нервових волокнах. 

Р. Граніт зрозумів, що багато цінної інформації про роботу мозку і, зокрема, зору, можна 
отримати, вивчаючи сітківку за допомогою методу реєстрації імпульсів, розробленого Е. 
Едріаном. Р. Граніт у 1928 р. відправився в Оксфордський університет, щоб попрацювати не 
лише з Е. Едріаном, але й з Ч. С. Шеррінгтоном (1857–1952). Саме Ч. С. Шеррінгтон відкрив, 
що нерви, контролюючі м’язи стегна і гомілки, пов’язані між собою таким чином, що 
стимуляція одного викликає гальмування іншого.  

Освоївши методи електронейрофізіології, Р. Граніт відправився у 1929 р. до США, де 
працював у Джонсоновському інституті медичної фізики Пенсільванського університету. 
Продовжив свої дослідження в галузі фізіології зору, познайомився з Х. Кеффером Хартлайном 
(1903–1983) та Джорджем Уолдом (1906–1997), які працювали з подібною тематикою. Р. Граніт 
використовував електроретінограму (ЕРГ) – реєстрацію активності сітківки в цілому з метою 
довести, що деталі зорового образу розвиваються під дією збудження і гальмування нервового 
центру самої сітківки.  

У 1932 р. Р. Граніт повернувся на батьківщину. Багато електроретінографічних 
досліджень вченого були виконані в Гельсінському університеті, куди він повернувся у 1935 р. 
на посаду професора. Згодом він зацікавився проблемами кольорового зору. 

У свій час німецький фізик Фердінанд фон Гельмгольц (1821–1894) та англійський 
вчений Томас Юнг (1773–1829) висловили припущення, що здатність людського ока розрізняти 
спектр кольорів пояснюється наявністю в сітківці рецепторів з пігментами, чутливими до 
світлових хвиль різної довжини. За теорією кольорового зору в сітківці присутні 3 види 
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кольоросприймаючих елементів – для червоного, зеленого та фіолетового кольорів. Сприйняття 
інших кольорів залежить від комбінованої стимуляції цих елементів. Вже в 1937 р. Р. Граніт 
виконав перші досліди з кольорового зору. 

У 1939. р під час радянсько-фінської війни Р. Граніт служив лікарем на о. Корпо в 
Балтійському морі. Після закінчення війни вчений отримав запрошення від Гарвардського 
університету і Каролінського інституту. Вчений вибрав батьківщину і в 1940 р. переїхав у 
Стокгольм. 

В Швеції Р. Граніт з колегами розпрацював метод реєстрації електричних імпульсів 
нервів і окремих клітин із застосуванням мікроскопічних електродів без анатомування. Вчений 
встановив наявність трьох типів колбочок: блакитного, зеленого, червоного. Біохімічні докази 
на підтримку теорії Р. Граніта одержав у 1950-х рр. Джордж Уолд, який виділив із колбочок 3 
пігменти. 

У 1945 р. Каролінський інститут реорганізував 
лабораторію Р. Граніта у відділ медичного 
Нобелівського інституту, де вчений працював 
директором Нобелівського інституту нейрофізіології 
і професором Каролінського інституту.  

У 1967 р. Р. Граніт, Х.К. Хартлайн, Дж. 
Уолд отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття, пов’язані з первинними 
фізіологічними та хімічними зоровими процесами, 
що відбуваються в оці».  

Крім фізіології зору Р. Граніт цікавився 
вивченням м’язових веретен, розглядом 
взаємозв’язків між м’язами, мотонейронами і 
веретенними нервами в спинному і головному мозку. 

Ще до від’їзду в США вчений одружився з 
баронесою Маргеріт Еммою Брюн. У подружжя 
народився син. До останнього року Р. Граніт вів 
активний спосіб життя: плавав на яхті під вітрилами 
по Балтійському морю. 

В житті вчений отримав низку відзнак: ювілейна нагорода Шведського товариства 
лікарів (1947), золота медаль Андерса Ретціуса Стокгольмського університету (1957), медаль 
Дондерса Утрехтського університету (1957). Вчений був членом Шведської королівської АН, а 
в 1963–1965 рр. – її президентом. Він був членом Американської академії наук і мистецтв, 
іноземним членом Лондонського королівського товариства, НАН США та інших академій.  

Помер вчений 12 березня 1991 р. на 91 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЙОГАНН ФРІДРІХ ВІЛЬГЕЛЬМ АДОЛЬФ ФОН БАЙЄР –  
ВИДАТНИЙ НІМЕЦЬКИЙ ХІМІК 

До 185-річчя від дня народження 
 

 Адольф Байєр народився 31 жовтня 1835 р. в 
Берліні, в сім’ї Йоганна Якоба Байєра і Євгенії (Хітциг) 
Байєр. Батько Адольфа був офіцером прусської армії, 
автором праць з географії та заломлення світла в 
атмосфері, а мати – донькою відомого юриста та 
історика Юліуса Едуарда Хітцига. Хлопчик зацікавився 
хімією з дитинства і в 12-річному віці зробив перше 
хімічне відкриття. Це була нова подвійна сіль – 
карбонат міді та натрію. Після закінчення гімназії 
Фрідріха Вільгельма Адольф Байєр в 1853 р. поступив 
у Берлінський університет, де упродовж двох років 
вивчав математику та фізику. 

Після одного року служби в армії Адольф Байєр 
став студентом Гейдельберзького університету і почав 
вивчати хімію під керівництвом Роберта Бунзена 
(1811–1899). Молодий дослідник займався фізичною 
хімією.  

Після 1857 р. А. Байєр захопився органічною хімією і почав працювати у Фрідріха 
Августа Кекуле (1829–1896). Саме в лабораторії нового шефа досліджував органічні сполуки 
миш’яку. За цю роботу Адольф Байєр отримав докторський ступінь. Від 1858 р. упродовж двох 
років А. Байєр працював разом з Ф. А. Кекуле в Гентському університеті в Бельгії, а потім 
повернувся в Берлін, де читав лекції з хімії у Берлінській Вищій технічній школі.  

Під впливом досліджень Ф. А. Кекуле Адольф Байєр спочатку досліджував сечову 
кислоту, а починаючи з 1865 р., почав вивчати структурний склад індиго, що був цінним синім 
барвником у промисловості. 

Ще в 1847 р. французький хімік Огюст Лоран (1807–1853), досліджуючи будову індиго, 
виділив ізатин – розчинну у воді речовину. А. Байєр у 1866 р. отримав ізатин, використовуючи 
нову технологію відновлення індиго шляхом нагрівання його з подрібненим цинком. 
Аналізуючи зворотний процес – отримання індиго шляхом окислення ізатину, А. Байєр у  
1870 р. вперше зумів синтезувати індиго, що дало можливість налагодити його промислове 
виробництво. 

У 1872 р. А. Байєр переїхав у Страсбург і отримав місце професора хімії в 
Страсбурзькому університеті. Займаючись проблемами реакцій конденсації альдегідів та 
фенолів, вченому вдалося виділити декілька барвників, в т. ч. пігменти еозину, які він згодом 
синтезував. 

У 1875 р. після смерті Юстуса фон Лібіха, професора хімії Мюнхенського університету, 
Адольф Байєр став на чолі кафедри хімії Мюнхенського університету. Упродовж майже 40 
років кафедра хімії була центром притягання багатьох обдарованих студентів.  
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У 1883 р. А. Байєр оголосив результати  своїх досліджень структури індиго. Ця сполука 
складається з двох зв’язаних «стрижневих» молекул (їх він назвав індолом). Упродовж 40 років 
створена модель залишалася актуальною.  

Вивчення барвників привело А. Байера до дослідження бензолу – вуглеводню, в 
молекулі якого 6 атомів вуглецю утворюють кільце. Яка природа зв’язків між цими атомами 
водню? Було багато теорій. А. Байєр  висунув свою теорію – теорію «напруження: зв’язки між 
атомами вуглецю перебувають під напругою. 

У 1885 р. в день 50-річчя А. Байера в знак 
визнання його заслуг перед Німеччиною вченому 
був наданий титул, що давав право ставити частку 
«фон» перед прізвищем. 

У 1905 р. Адольф фон Байєр отримав 
Нобелівську премію «за заслуги в розвитку 
органічної хімії та хімічної промисловості 
завдяки працям з органічних барвників і 
гідроароматичних сполук».  

У 1906 р. вчений продовжив свої 
дослідження молекулярної структури. Його праці з 
кисневих сполук привели до відкриття, що 
стосувалося чотирьохвалентності та основності 
кисню. 

У 1868 р. А. Байєр одружився з Адельгейдою 
Бендеман. Подружжя виховало доньку і двох синів.  

Вчений отримав медаль Деві Лондонського 
королівського товариства, був членом Берлінської 
АН, членом-кореспондентом Петербурзької АН. Адольф фон Байєр був Президентом 
Німецького хімічного товариства (1871, 1881, 1893, 1903). 

Помер вчений 20 серпня 1917 р. на 82 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка листопада. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ  

І ВЧЕНИХ 
 

1 листопада 90 років від дня народження Олександра Жупника, лікаря-педіатра. 
Народився в с. Молодятин на Івано-Франківщині. Середню освіту здобував у Коломиї та 
Словаччині. У 1951 р. вступив на медичний факультет Братиславського університету. Медичні 
студії завершив у 1957 р. Пройшов 2 роки госпітальної практики, а в 1959–1960 рр. працював 
повітовим лікарем у Словаччині. У 1960 р. пройшов іспити на фахівця з педіатрії і почав 
працювати лікарем-асистентом, а згодом – старшим лікарем у дитячій клініці Братислави. У 
1967 р. переселився в Австрію, де 5 років працював у лікарні для дітей з порушеннями функцій 
нервової системи. Від 1972 р. – ґмінний лікар Відня. Після складання спеціальних іспитів 
іменований радником охорони здоров’я Відня. У 1982 р. виступав з лекціями в Українському 
вільному університеті у Мюнхені, в 1985 р. в Колегії Св. Йосафата у Римі і отримав звання 
професора пасторальної медицини. У 1984 р. нагороджений президентом Австрії грамотою 
«Заслужений лікар Австрії» та іменований надрадником охорони здоров’я Відня. У 1985 р. — 
співорганізатор і перший голова УЛТ в Австрії. О. Жупник був автором близько 20 статей в 
медичних журналах. Помер 1 лютого 1993 р. на 63 році життя. 

8 листопада 155 років від дня народження Віктора Івановича Недригайлова, 
мікробіолога, імунолога. Народився в Курську. У 1893 р. закінчив медичний факультет 
Харківського університету, після чого вивчав бактеріологію у В.К. Високовича (1854–1912), 
який читав курс бактеріології і епідеміології (1891) і упродовж 9 років – курс загальної 
патології. Від 1894 р. брав участь в організації Бактеріологічного інституту Харківського 
медичного товариства, якому віддав 20 років свого життя. В цьому інституті працював 
асистентом; сприяв організації виробництва протидифтерійної сироватки. З метою вивчення та 
освоєння цього лікарського засобу медичне товариство Харкова відрядило у 1896 р. В.І. 
Недригайлова за кордон, де він деякий час стажувався під керівництвом провідних вчених 
Австрії та Німеччини, а також у Парижі у Пастерівському інституті у свого співвітчизника 1.1. 
Мечникова. Повернувшись до Харкова В.І. Недригайлов налагодив у великих масштабах 
виробництво протидифтерійної сироватки. Харківська сироватка стала еталоном при 
виробництві цього препарату в багатьох медичних та фармацевтичних центрах. В Харківському 
бактеріологічному інституті були організовані випуск протистрептококової, протидифтерійної 
та протихолерної вакцини. У 1902 р. В.І. Недригайлов вдруге був відряджений в Париж до 1.1. 
Мечникова. У 1909 р. захистив докторську дисертацію про резистентність гусениць бджолиної 
молі до різних мікроорганізмів. Розпрацював метод вакцинації проти газової гангрени з 
використанням в якості антигену цукровичної рідини і матеріалу із змінених м’язів. Від 1914 р. 
В.І. Недригайлов – завідувач сироватковим відділом Інституту експериментальної медицини в 
Петербурзі. Від 1918 р. В.І. Недригайлов був членом Петроградської вакцино-сироваткової 
комісії і працював під керівництвом Д.К. Заболотного (1866–1929) та М.Ф. Гамалії (1859–1949). 
В.І. Недригайлов був автором близько 60 наукових праць, які стосувалися імунології, головним 
чином, дифтерії, сказу, холери. Помер 27 квітня 1923 р. на 58 році життя. 

9 листопада 110 років від дня народження Неоніли Михайлівни Дмитрієвої, 
фармаколога. У 1937 р. закінчила Харківський медичний інститут, у 1941 р. – аспірантуру на 
кафедрі фармакології. Учениця О.І. Черкеса (1894–1974). У 1941–1944 рр. – асистент 
Хабаровського медичного інституту, згодом асистент кафедри фармакології Харківського 
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медичного інституту. Від 1952 р. – доцент кафедри. У 1960 р. захистила докторську дисертацію 
на тему «Особенности фармакодиагностики сердечных гликозидов при различных состояниях 
организма». У 1962 р. отримала вчене звання професора. У 1958 р–1962 рр. працювала деканом 
педіатричного факультету. У 1960–1967 рр. – проректор з навчальної роботи. У 1962–1971 рр. –
професор кафедри фармакології; у 1971–1972 рр. – завідувач кафедри фармакології Київського 
медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Була автором понад 100 наукових робіт, присвячених 
впливу серцевих глікозидів на функції та метаболізм міокарду. Померла 7 вересня 1986 р. на 76 
році життя.  

11 листопада 90 років від дня народження Семена Сидоровича Корольчука, лікаря-
акушера. Народився в с. Глинськ на Рівненщині в селянській сім’ї. Після закінчення 
восьмирічки вступив до Рівненського медичного училища, яке закінчив у 1949 р. Вступив до 
Львівського медичного інституту і диплом лікаря отримав у 1955 р. Працював лікарем 
Турківської районної лікарні Львівської області. Від 1959 р. — акушер Львівської обласної 
лікарні Охматдиту, працював над кандидатською дисертацією. В квітні 1967 р. його затримали 
співробітники КДБ у справі «Українського національного фронту», згодом встановили 
стеження. 21 квітня 1971 р. С.С. Корольчука заарештували, згодом відправили на психіатричну 
експертизу до Центрального НДІ судової психіатрії в Москві і визнали осудним. Лікаря 
засудили на 4 роки ув’язнення в таборах суворого режиму за ст. 62 ч. 1 КК УРСР. Покарання 
відбував у мордовських і пермських концтаборах. Після звільнення йому вдалося емігрувати до 
США. Після проголошення незалежності України повернувся до Львова. 

13 листопада 100 років від дня народження Ольги Теодорівни Гончаренко, 
рентгенолога. У 1950 р. закінчила медичний факультет Львівського медичного інституту. У 
1950–1967 рр. працювала лікарем-рентгенологом Львівського інституту Охматдит. У 1964 р. 
захистила кандидатську дисертацію на тему «Рентгенокимографическая характеристика 
функционального состояния сердца у больных ревматизмом детей при лечении кортизоном, 
бутадионом и пирамидоном». У 1964–1973 рр. працювала асистентом кафедри рентгенології та 
радіології ЛМІ, в 1973–1974 р. – доцент кафедри, у 1974–1977 рр. завідувач кафедри 
рентгенології та радіології ЛМІ. У 1977–1995 рр. – лікар-рентгенолог 4-го Львівського 
медичного об’єднання. Була автором близько 30 наукових праць. Дослідження присвячені 
рентгенологічній характеристиці легеневого туберкульозу у жінок, рентгенографічному 
вивченню серцево-судинної системи у дітей, хворих на ревматизм. Померла 24 березня 2001 р. 
на 81 році життя. 

15 листопада 70 років від дня народження Данила-Олега Григорчука, лікаря-
токсиколога. Народився в м. Шампейн (США). Після закінчення катедральної української 
школи Св. Миколая навчався в гімназії Св. Ігнатія. Університетські студії відбув у 
Нортвестернському університеті, де у 1972 р. одержав ступінь бакалавра з англійської мови та 
літератури. Вивчав медицину в Іллінойському університеті, де у 1976 р. одержав диплом 
магістра і доктора медицини. Спеціалізувався з внутрішньої медицини та професійної патології 
при Кук Кавнті-госпіталі. Після одержання диплому спеціаліста медицини і медичної 
токсикології був іменований директором токсикології при Кук Кавнті-лікарні та асоційованим 
професором Іллінойської школи здоров’я. Очолює «Great Lakes Center for Occupational and 
Environmental Health» при Іллінойському університеті. Опублікував в американських медичних 
журналах понад 50 наукових рефератів. Член УЛТПА в Чикаго, кількох американських 
медичних товариств. Працював у місії Світового банку, яка аналізувала екологічні проблеми 
України. 

16 листопада 120 років від дня народження Якова Васильовича Куколєва, акушера-
гінеколога. Народився в с. Кенарокошовці (РФ). У 1925 р. закінчив медичний факультет 
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Саратовського університету. У 1926–1928 рр. працював завідувачем медичних дільниць 
Саратовської області. У 1928–1930 рр. – аспірант Московського інституту Охматдит, в 1930–
1932 рр. – асистент Свердловського інституту Охматдит; в 1932–1935 рр. – асистент кафедри 
акушерства і гінекології Пермського медичного інституту; в 1935–1936 рр. – асистент 1-го 
Ленінградського медичного інституту; в 1937–1941 рр. – асистент, згодом доцент кафедри 
акушерства і гінекології Ленінградської Військово-медичної академії; у 1944–1945 рр. –
головний гінеколог Південно-Західного фронту; у 1945–1949 рр. – доцент кафедри акушерства і 
гінекології Львівського медичного інституту; у 1949–1951 рр. – завідувач кафедри акушерства і 
гінекології ЛМІ; у 1951–1959 рр. – завідувач кафедри акушерства і гінекології 
Дніпропетровського медінституту; у 1959–1971 рр. – завідувач кафедри акушерства і 
гінекології Одеського медичного інституту. Наукові дослідження присвячені вивченню 
патогенезу та лікуванню набряків вагітних, лікуванню тріщин сосків у матерів, лікуванню 
гінекологічних захворювань, які супроводжуються матковими кровотечами. За час роботи у 
Львові був автором 23 наукових праць. Був керівником 5 кандидатів наук. Помер у 1972 р. на 72 
році життя. 

16 листопада 55 років від дня народження Олександра Миколайовича Науменка, 
оториноларинголога. У 1988 р. закінчив Київський медичний інститут. Від 1990 р. працював на 
кафедрі оториноларингології НМУ ім. О.О. Богомольця: старшим лаборантом, молодшим 
науковим співробітником. Від 1993 р. – асистент, від 2000 р. – доцент. У 2002 р. захистив 
докторську дисертацію на тему: «Патоморфоз хронічного риніту у киян в трансформованих 
умовах життєзабезпечення після аварії на ЧАЕС». Автор понад 80 наукових праць, в т. ч. 2 
патентів на винаходи, 1 навчального посібника у співавторстві. Працював помічником ректора з 
питань переводу і поновлення студентів, був заступником декана (1997) факультету підготовки 
лікарів для ЗСУ НМУ ім. О.О. Богомольця. 

17 листопада 100 років від дня народження Олександра-Романа Стрільбицького. 
Народився в с. Березів на Івано-Франківщині. Середню освіту отримав в Українській державній 
гімназії у Станіславові (нині Івано-Франківськ) у 1939 р. Медицину вивчав у Львові, а закінчив 
у 1948 р. в Ерлянгенському університеті в Баварії. У 1949 р. захистив докторську дисертацію. В 
цьому ж році емігрував у США. Пройшов хірургічну спеціалізацію в кількох госпіталях у 
Детройті та Толедо, працював домашнім лікарем в Детройті і 27 років лікарем-хірургом у 
Ветеранському шпиталі в Форт-Вейні. Був членом УЛТПА, кількох американських товариств, 
українських культурних і церковних товариств та установ. Спонсорував видання української 
медичної літератури в Україні. 

20 листопада 85 років від дня народження В’ячеслава Григоровича Станіславського, 
нейрохірурга. У 1959 р. закінчив Вінницький медичний інститут. У 1970–1981 рр. – керівник 
курсу нейрохірургії кафедри нервових хвороб. У 1973 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Первинні саркоми півкуль мозку (патоморфологія, клініка, діагностика, хірургічне та 
комбіноване лікування)». У 1978 р. отримав вчене звання професора. Організатор і завідувач 
кафедри нейрохірургії (1981–1986). Автор понад 120 наукових праць, в т. ч. 2 монографій, 12 
винаходів, присвячених питанням нейроонкології, травматичним пошкодженням центральної та 
периферичної нервової системи, був керівником 7 кандидатських дисертацій. Помер 27 липня 
1986 р. на 51 році життя.  

30 листопада 120 років від дня народження Анатолія Марковича Воробйова, фізіолога. 
У 1926 р. закінчив медичний факультет Харківського медичного інституту. У 1926–1928 рр. був 
аспірантом кафедри фізіології 1-го Харківського медичного інституту; у 1929–1934 рр. асистент 
кафедри фізіології; у 1934–1938 рр. – доцент цієї ж кафедри; у 1938–1941 рр. – завідувач 
кафедри фізіології Харківського стоматологічного інституту; за сумісництвом завідувач відділу 
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фізіології травлення Харківського інституту ендокринології; у 1940 р. став доктором медичних 
наук і професором; у 1941–1944 рр. – старший науковий співпрацівник Інституту фізіології АН 
Грузинської РСР; у 1945 р. – завідувач кафедри фізіології Харківського фармацевтичного 
інституту; у 1945–1951 рр. — завідувач кафедри фізіології, декан лікувального факультету 
(1945–1950) Львівського медичного інституту; у 1952–1955 рр. – директор Інституту фізіології 
АН УРСР. У 1951 р. був обраний членом-кореспондентом АН УРСР. Наукові дослідження 
присвячені фізіології вищої нервової діяльності, фізіології травлення, електроенцефалографії, 
нейрогуморальній регуляції, фізіологічних і патологічних процесів. Опублікував близько 60 
наукових праць. Помер 26 жовтня 1955 р. на 55 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Б. НОВОСАД 
 

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ ЛАВРИК – ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ  
ГЕМАТОЛОГ, ТРАНСФУЗІОЛОГ І ОРГАНІЗАТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

До 105-річчя від дня народження 
 

Семен Семенович Лаврик народився (20 жовт-
ня) 2 листопада 1915 р. в с. Велика Слобідка (нині 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької 
області) в селянській родині. Дитинство співпало з 
Першою світовою війною, наступними революціями, 
розпадом Російської імперії, громадянською війною. 
Початкову школу закінчив у рідному селі, семирічну 
школу в Баговиці, закінчив  Кам’янець-Подільську 
медичну школу (нині Кам’янець-Подільське медичне 
училище). Працював фельдшером в сільському районі. 
С. Лаврик поступив у Вінницький медичний інститут, 
який закінчив з відзнакою у 1940 р. Після закінчення 
медінституту отримав направлення в м. Бершадь, де 
працював завідувачем поліклініки, але в листопаді 
1940 р. розпочалася його армійська служба. На 
Далекому Сході він працював старшим лікарем полку.  

З початком німецько-радянської війни 1941–
1945 рр. військові частини зі Сходу були  направлені 
на оборону Москви. Всі місяці війни він знаходився 
в діючій армії. Старший лікар стрілецького полку, 

згодом начальник санітарної служби армії, начальник армійських госпіталів на Західному, 3-му 
Білоруському, 1-му Українському фронтах – така військова біографія. Після захоплення Берліна 
разом із побратимами Семен Лаврик поставив свій підпис на стінах рейхстагу.  

За участь в боях С.С. Лаврик був нагороджений орденами Вітчизняної війни ІІ і І ст., 
Червоної Зірки і 12 бойовими медалями. 

Організаційний досвід С.С. Лаврика, якості організатора медичної допомоги сприяли 
тому, що в 1946 р. у віці 31 року його призначили директором Львівського науково-дослідного 
інституту невідкладної хірургії і переливання крові. На цій посаді С.С. Лаврик пропрацював до 
1950 р. і був призначений головою Львівського обласного відділу охорони здоров’я (до 1952 р.).  

В 1953–1954 рр. С.С. Лаврик був призначений директором Станіславського (нині Івано-
Франківського)державного медичного інституту. 

В 1954 р. С.С. Лаврик став першим заступником міністра охорони здоров’я УРСР. На цій 
посаді він пропрацював до 1960 р. За цей час разом з міністром В.Д. Братусем вирішували 
питання будівництва лікарень, становлення педіатрії, акушерства, основ профілактичної 
медицини.  

З 1960 р. С.С. Лаврик став працювати директором Київського НДІ гематології та 
переливання крові. Цією установою вчений керував 10 років. За цей час він організував у складі 
інституту лабораторію консервування кісткового мозку і трансплантації кровотворних тканин. 
Цією лабораторією вчений керував до кінця життя. У 1966 р. вчений захистив докторську 
дисертацію на тему «Консервирование костного мозга глубоким замораживанием». Як 
головний гематолог МОЗ України від 1963 р. С.С. Лаврик розумів необхідність розробки 
методів отримання лікувальних препаратів донорської плазми: фібриногену, альбуміну, гамма-
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глобулінів спрямованої дії, які успішно запроваджені в лікарську практику. В тому ж 1966 р. 
С.С. Лаврик отримав вчене звання професора. В перший період діяльності НДІ установа 
знаходилася в приміщенні станції переливання крові.  

Одночасно С.С. Лаврик ініціює і здійснює будівництво сучасного корпусу інституту. 
Наукова діяльність НДІ і проблемної лабораторії охоплюють цикл аутотрансфузії 
консервованих клітин крові, проведення ауто- і гомотрансплантацій кісткового мозку. Такі 
трансфузії вперше дозволили реалізувати повні курси променевої та хіміотерапії в процесі 
лікування онкозахворювань. Вчений з колегами здійснили понад 200 таких пересадок. 

С.С. Лаврик вніс суттєвий внесок у дослідження механізмів впливу низьких температур на 
клітини крові і кісткового мозку в процесі консервування, а також впровадження полівініл-
піролідону як першого засобу для тривалого захисту таких компонентів. Вчений став ініціатором 
створення першого в УРСР банку тривалого збереження крові і клітин кісткового мозку при 
низьких температурах. Це дало можливість добитися позитивних ефектів при лікуванні низки 
пацієнтів з гострою променевою хворобою після вибуху на Чорнобильській АЕС. 

За праці із консервування кісткового мозку С.С. Лаврик в 1977 р. отримав премію ім. 
О.О. Богомольця АН УРСР. 

У 1970 р. С.С. Лаврик призначається ректором Київського медичного інституту ім. А.А. 
Богомольця. На цій посаді вчений працював до 1984 р. 

За час ректорства С.С. Лаврика КМІ поповнився 4 гуртожитками з восьми, якими нині воло-
діє НМУ ім. О.О. Богомольця. При С.С. Лаврику був збудований і фізико-хімічний корпус КМІ. 

Наукова і педагогічна діяльність С.С. Лаврика була відзначена орденами Жовтневої 
революції, Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, Знаком Пошани.  

Вчений був автором понад 150 наукових праць, в т. ч. 2 монографій. Він був обраний 
членом Міжнародного наукового товариства гематологів і трансплантологів і головою такої 
наукової організації в УРСР. Семен Семенович Лаврик був заступником редактора «БМЭ» з 
цих дисциплін.  

В 1979 р. вченого обрали членом-кореспондентом АН УРСР. У 1975 р. вчений отримав 
почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР». 

Помер вчений 7 липня 1990 р. на 75 році життя. 
19 грудня 1992 р. група вчених, в т. ч. С.С. Лаврик (посмертно) отримала Державну 

премію України в галузі науки і техніки за цикл праць «Створення наукових основ та методів 
консервування клітинних суспензій і їх застосування у медицині». 

Залишилася світла пам’ять про Вченого, Педагога, організатора охорони здоров’я 
України. 
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6. Семен Семенович Лаврик (К 70-летию со дня роджения) // Гематология и трансфузиология. – 
1986. – Т. 31, №2. – С. 61-62. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.О. МАТВІЄНКО 
 

ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ СКОЧІЙ – ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Павло Григорович Скочій народився 2 лис-

топада 1925 р. в с. Дігтярі Чернігівської губернії. 
Родина в свій час зазнала чимало репресій, арештів. 
Окремі члени родини відбули каторгу на 
спорудженні Біломорсько-Балтійського каналу. 
Голодомор 1932–1933 рр. забрав із сім’ї трьох дітей з 
чотирьох. Тікаючи від голодної смерті родина 
переселилася у Луганську область, де батько почав 
працювати шахтарем. Середню школу Павло 
закінчив у 1941 р. Під час німецької окупації Донбасу 
опинився в таборі м. Ровеньки, де збирали молодь 
для відправлення у Німеччину. Павлу Скочію 
вдалося втекти, повернутися додому і разом з 
матір’ю за 35 днів пішки добратися до рідного села. 
Брав активну участь в партизанському русі Черні-
гівської області. Від 20.09.1943 р. по 02.03.1944 р. 

Павло Скочій – сержант 340 СД 1-го Українського фронту. Після тяжкого поранення і 
тривалого лікування в госпіталях Павла Григоровича демобілізували. Повернувся 
додому, підлікувався, закінчив 6-місячні курси української мови і літератури (м. Прилу-
ки Чернігівської області) і поїхав працювати вчителем в Ізмаїльську область. У 1946 р. 
поступив на військово-медичний факультет Харківського медичного інституту, який 
закінчив у 1952 р. 

У 1952–1954 рр. працював військовим лікарем. У 1954–1958 рр. був лікарем 
станції швидкої допомоги в м. Чернігові. У 1958–1965 рр. працював невропатологом 
Чернігівської міської лікарні. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Влияние метеофакторов на возникновение и течение острых нарушений мозгового 
кровообращения». 

У 1965–1968 рр. працював лікарем-невропатологом в Алжирі, після повернення з 
відрядження – ординатором неврологічного відділення Київської обласної клінічної 
лікарні (1968–1969 рр.). 

У 1969–1972 рр. П.Г. Скочій – асистент кафедри неврології Львівського 
державного медичного інституту. В 1972–1977 рр. – доцент кафедри неврології ЛДМІ. В 
1975 р. захистив докторську дисертацію на тему «Нарушения минерального гомеостаза 
в дифференциальной диагностике мозговых инсультов». В 1977–1999 рр. працював 
завідувачем кафедри неврології, з грудня 1999 по червень 2009 р. –професором кафедри 
неврології Львівського медичного університету імені Данила Галицького. 
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В 1986 р. проф. П.Г.Скочію присвоєно звання «Заслуженого працівника Вищої 
школи України», він обраний академіком АН технологічної кібернетики України, в  
2005 р. йому присвоєно звання «Заслужений професор ЛНМУ імені Данила 
Галицького». 

П.Г. Скочій був автором близько 400 наукових і навчально-методичних праць, в 
тому числі 8 монографій, 2 підручників; він підготував 15 кандидатів наук, 3 докторів 
наук. 

П.Г. Скочій активний учасник національного відродження України. Відкривав 
Львівську обласну сесію народних депутатів І демократичного скликання (1990 р.). 
Нагороджений орденом Вітчизняної 1 ст., орденом Червоної Зірки, відзнакою 
Президента України орденом «За заслуги» III ст. Член «Просвіти» з 1988 р., член НРУ з 
1989 р., член Конгресу української інтелігенції Львівщини. Поезії П.Г. Скочія видані 
трьома поетичними збірками. П.Г. Скочій є автором багатьох статей з проблем 
державотворення, історичної спадщини, мови, культури, голодомору на Україні в 1932–
1933 рр. 

В 2009 р. у зв’язку з тяжкою хворобою вийшов на пенсію. 
Свої життєві дороги П.Г. Скочій описав в книзі «Короткі спогади про пережите 

того, хто вцілив». 
6 грудня 2010 р. Павло Григорович Скочій відійшов у Вічність. Пам’ять про 

добру Людину, чуйного лікаря залишається в наших серцях. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЦЕЗАР КАЙТАНОВИЧ БОРЖІЄВСЬКИЙ 
До 90-річчя від дня народження 

 
Цезар Кайтанович Боржієвський з’явився в моєму житті в лютому 1965 р., коли я 

почав навчання на курсах спеціалізації з анестезіології-реаніматології при кафедрі 
торакальної хірургії та анестезіології ЛДМІ. 6 місяців навчання швидко промайнули. В 
серпні 1965 р. Ц. К. Боржієвський представив мене завідуючому кафедри проф. М.В. 
Даниленку як перспективного анестезіолога. Після короткої бесіди з Михайлом 
Васильовичем я отримав пропозицію поступити в аспірантуру. Так почалася моя дорога в 
науку, яка триває вже 55 років. Сьогодні є нагода згадати Цезаря Кайтановича як доброго 
вчителя, наставника. 

 
 Цезар Кайтанович Боржієвський народився 

5 листопада 1930 р. у селянській родині в с. 
Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмель-
ницької області. У 1936 р. сім’ю Боржієвських, де 
було двоє дітей, як «особливо небезпечних для 
радянської влади», вислали в с. Степне 
Келіровського району Кокчетавської області 
Казахської РСР. Казахстан належав до 
«найпопулярніших» місць «політичного 
виховання ворогів народу». Для одних казахська 
висилка стала місцем мучеництва, для інших – 
могилою, переважно безіменною. 

У 1945 р. Цезар Кайтанович вступив у 
Петропавловський медичний технікум; у 1949 р. – 
став студентом Вінницького медінституту ім. М.І. 
Пирогова. Саме з Вінницею у Ц. Боржієвського 
пов’язані найкращі спогади, – там відбулося його 
становлення як загального і торакального хірурга, 
уролога, анестезіолога і реаніматолога. 

Після закінчення медінституту в 1955 році 
Ц. Боржієвський працював хірургом у Багри-

нівській лікарні Літинського району Вінницької області і в 1957 році був переведений у 
Вінницьку обласну клінічну лікарню ім. М. І. Пирогова – унікальний широкопрофільний 
медичний заклад з першокласним колективом, дбайливо дібраним головним лікарем Ю. Ост-
ровським. У 1958 р. у Вінницькій обласній клінічній лікарні організували торакальне відділення 
на чолі з доктором медичних наук М.В. Даниленком. Він швидко налагодив роботу, у 
відділенні розпочали виконувати найрізноманітніші операції на органах грудної порожнини, 
зокрема на серці, – з причин мітрального стенозу, перикардиту, коарктації аорти, перев’язки 
Боталлової протоки, раку легень і стравоходу, на вилочковій залозі з приводу міастенії. 
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У 1960 р. сталися зміни: М. Даниленко став завідувачем кафедри госпітальної хірургії 
медінституту, а Ц. Боржієвський – його асистентом, який вів торакальних хворих. Одночасно на 
кафедрі організували лабораторію штучного кровообігу, керівником якої призначили Ц. Бор-
жієвського. У 1963 році Цезар Кайтанович захистив кандидатську дисертацію. Влітку 1964 р. 
починається нова сторінка в житті М. Даниленка, а також Ц.К. Боржієвського. 

М.В. Даниленка призначили ректором Львівського медичного інституту, і сюди ж він 
перевів свого чи не найкращого вихованця. З організацією у Львові кафедри торакальної 
хірургії та анестезіології Ц. Боржієвський став доцентом кафедри, де вів курс анестезіології та 
реаніматології. З роботою впорався успішно, зібрав великий фактологічний та науковий 
матеріал і підготував докторську дисертацію на тему «Оцінка наркотичних засобів та методів 
знеболення при прихованій та явній печінковій недостатності», яку успішно захистив у вересні 
1970 р. Після захисту очолив щойно відкрите реанімаційне відділення у Львівській обласній 
клінічній лікарні, де виконували ургентні операції з найактивнішою участю і самого Ц. 
Боржієвського. У 1972 р. постало питання про відкриття кафедри урології, однак не було 
кандидата на посаду професора-завідувача кафедри. За згодою Ц.К. Боржієвського ректор 
М.В.Даниленко прийняв рішення повернути його до першої медичної спеціальності – урології. 
На рік Ц.К. Боржієвський відбув на стажування в Київський науково-дослідний інститут, де 
опановував новітню на той час урологію під керівництвом директора інституту професора В. С. 
Карпенка, завідувача кафедри урології інституту вдосконалення лікарів професора О. В. 
Проскури та завідувача кафедри урології Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця. 

У липні 1973 р. у ЛДМІ відкрили кафедру урології. У найкоротший термін кафедра стала 
повноцінним науково-методичним та лікувальним осередком, де поступово були запроваджені 
всі інноваційні засади сучасної урології. Відповідно оновлено методичні матеріали для 
студентів. 

У 1986 р. Ц.К. Боржієвський заснував відділення з надання допомоги хворим з 
термінальною стадією ниркової недостатності. У цьому відділенні щорічно здійснювали 
близько 6000 гемодіалізів і до 20 пересадок трупної нирки. За 10 років роботи з участю і під 
керівництвом Ц. К. Боржієвського здійснено понад 150 пересадок нирки з виживанням 
трансплантата протягом року в 55,2% операцій. Завдяки широким науковим зв’язкам Ц.К. 
Боржієвського працівники лікарні стажувалися у клініках Польщі, Франції, Німеччини, США. З 
Детройта (США) до Львова двічі приїжджав доктор медицини Aaron К. Kirkemo, він навчав 
виконувати операції з ТУР аденоми і пухлин сечового міхура. У 1995 р. розпочато плідну 
співпрацю між урологічними клініками Львівського медінституту та Вроцлавської медичної 
академії на чолі з професором Є. Лоренцом та його колегами. Зі своїми асистентами професор 
Є. Лоренц у Львові здійснював показові операції з приводу різних захворювань, виступав з 
доповідями на засіданні Львівського обласного наукового товариства урологів. Між кафедрами 
урології Львівського медінституту та Вроцлавської медакадемії була укладена угода про 
наукову, практичну та організаційну діяльність. 

Прагнучи до максимального розширення міжнародних контактів з метою введення 
львівської урології в новітні науково-практичні здобутки, професор Ц. Боржієвський 
налагоджував контакти з Європейською школою урологів на чолі з професором Ф. Шредером, 
який з розумінням поставився до інтересів львівських колег. У 1994 році у Львові проведено 
теоретичний симпозіум провідних учених-урологів Західної Європи, а через рік з ініціативи 
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професора Ф. Шредера – ще один симпозіум з проведенням практичних занять з приводу 
малоінвазивних операцій з лікування коралоподібних каменів, ТУР аденоми простати і раку за 
участю професорів Н. Вігфільда та П. Алкена. 

Протягом багатьох років професор Ц. Боржієвський був членом спеціалізованої ради 
Інституту урології АМН України, членом редколегії журналів «Урологія», «Acta Medica 
Leopoliensia».  

Ц.К.Боржієвський нагороджений медалями «Societas urologorum in Polonia, ХХШ 
congressus Stetini», «На честь 50-річчя Вроцлавської академії»; «На честь 50-ти річчя 
проведення урологічних з’їздів у Польщі». 

 

 
 
У 2005 р. йому присвоєно звання «Заслужений професор Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького». 
Ц.К. Боржіевський був автором близько 400 наукових праць, авторських свідоцтв, 

рацпропозицій, підготував 19 кандидатів та 3 докторів наук.  
У 2014 р. Ц.К. Боржіевський вийшов на заслужений відпочинок. 
Дружина Оксана Євгенівна Боржієвська – обласний пульмонолог, лікар вищої 

кваліфікаційної категорії, працює у Львівській обласній поліклініці. Син, Андрій 
Цезарович Боржієвський, д. м. н., професор, завідувач кафедри урології Львівського 
національного медичного університету. 

В кінці вересня Ц.К. Боржієвський заразився коронавірусом Cоvid-19 і був 
госпіталізований. Незважаючи на зусилля лікарів, 5 жовтня 2020 р. помер. Похований 
Ц.К. Боржієвський на Личаківському кладовищі. 

Залишилася світла пам’ять про Людину, Лікаря, Вченого. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.О. МАТВІЄНКО, 
Л.Є. КОРНІЛОВА 

 
АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ РОМОДАНОВ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

НЕЙРОХІРУРГ 
До 100-річчя від дня народження 

 
Андрій Петрович Ромоданов народився 11 

листопада 1920 р. в м. Лубни Полтавської губернії 
(УНР) в сім’ї священика, єпископа УАПЦ Петра 
Дмитровича. Під час репресій сім’я переїхала до 
Києва, де Петро Дмитрович влаштувався 
педагогом. Але в 1937 р. батька заарештували і він 
пропав назавжди. Лише у 1961 р. Андрію 
Петровичу вдалося реабілітувати батька. У 1938 р. 
А. П. Ромоданов поступив у Київський медичний 
інститут, який закінчив у 1942 р. вже у Челябінську, 
куди був евакуйований КМІ. У роки німецько-
радянської війни був у діючій армії в якості 
командира санітарної роти полку, начальником 
окремого медичного санітарного батальйону на 
Західному і 1-му Українському фронтах. В травні 
1945 р. капітан медичної служби А.П. Ромоданов 
був на даху Рейхстагу в Берліні. Повернувся з 
фронту із двома орденами Вітчизняної війни (ІІ та І 
ст.), двома орденами Червоної Зірки, медалями «За 
бойові заслуги», «За взяття Берліну», «За 
звільнення Праги», «За перемогу над Німеччиною». 

Наставник Андрія Петровича, тодішній ректор КМІ Лев Іванович Медвідь, 
порекомендував молодого хірурга головному нейрохірургу НКОЗ УРСР, завідуючому 
нейрохірургічної клініки Київського психоневрологічного інституту Олександру Івановичу 
Арутюнову. З того часу впродовж 18 років Андрій Петрович Ромоданов був найближчим 
помічником  і однодумцем видатного нейрохірурга. 

У 1946–1949 рр. А.П. Ромоданов навчався в аспірантурі Київського психоневрологічного 
інституту. Після закінчення аспірантури, в 1949 р. А.П. Ромоданов захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Травматические гранулёмы инородных тел в головном мозге». В 1949–
1950 рр. Андрій Петрович – завідувач відділення Київського інституту психоневрології; у  
1950 р. – завідувач дитячого відділення Київського інституту нейрохірургії, а в 1951 р. 
заступник директора з наукової частини. У 1963 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Опухоли головного мозга у детей». Після від’їзду О.І. Арутюнова до Москви у 1964 р. був 
призначений директором інституту. У 1964 р. отримав вчене звання професора і звання 
«Заслужений діяч науки і техніки УРСР». 

Андрій Петрович Ромоданов розробив принцип надання спеціалізованої 
нейрохірургічної допомоги і створив перші в УРСР спеціалізовані установки для комплексного 
лікування хворих на епілепсію. Досліджував питання діагностики та лікування наслідків та 
ускладнень вогнепальних черепно-мозкових поранень, внутрішньочерепних крововиливів. У 
1980-ті роки співробітники Київського інституту нейрохірургії під керівництвом А.П. 
Ромоданова розробляли питання хірургічного лікування артеріальних і артеріовенозних 
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аневризм головного мозку, хіміотерапії злоякісних внутрішньомозкових пухлин. Інститут 
нейрохірургії став центром міжнародного співробітництва з нейроонкохіміотерапії. За участю 
А.П. Ромоданова була розроблена ефективна методика відновного лікування порушень рухових 
функцій після травм, судомних захворювань, видалених пухлин головного мозку. У 1974 р. 
А.П. Ромоданов створив першу в СРСР клініку функціональної стереотаксичної нейрохірургії. 
Вчений запровадив в клінічну практику застосування внутрішньомозкових мікроелектродів для 
лікування больових синдромів, еластичності, судомних явищ. У 1986 р. створив кафедру 
нейрохірургії в Київському медичному університеті і керував цією кафедрою 7 років. За той час 
був підготовлений цикл атласів і монографій, створений новий підручник із нейрохірургії, було 
створено науково-виробниче об’єднання «Нейрохірургія». 

А.П. Ромоданов був автором (співавтором) понад 450 наукових праць, в т. ч. 24 
монографій та 23 винаходів. Під його керівництвом виконано 30 докторських та 52 
кандидатські дисертації. А.П. Ромоданов був творцем наукової школи українських 
нейрохірургів, головним нейрохірургом МОЗ УРСР. 

У 1980 р. А.П. Ромоданову присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці. Вчений обирався депутатом Верховної 
Ради СРСР, заступником голови Всесоюзного та головою 
Українського наукових товариств нейрохірургів, був членом 
виконкому Європейської асоціації нейрохірургів, почесним 
членом товариства нейрохірургів імені X.Кушинга (США), 
Чехословацького товариства імені Я. Пуркіне, югославського, 
португало-іспанського, скандинавського та низки зарубіжних 
товариств нейрохірургів. 

Помер 5 серпня 1993 р. на 73 році життя. Його ім’я 
присвоєно Інституту нейрохірургії АМН України. Меморіальна 
дошка встановлена на будинку 40/2 по вул. Великій 
Житомирській, де у 1941–1993 рр. проживав видатний вчений. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.В. ЛУКАВЕЦЬКИЙ 
 

ГНАТ МИХАЙЛОВИЧ МАТЯШИН 
До 95-річчя від дня народження 

 
Гнат Михайлович Матяшин народився 11 

листопада 1925 р. в с. Андріївці Селидівського району 
Сталінської (нині Донецької) області в родині відомих 
лікарів: батько, Михайло Прокопович Матяшин – лікар 
широкого профілю, заслужений лікар УРСР, мати – 
Олена Георгіївна (Черюнова) Матяшина – лікар-
інфекціоніст, заслужений лікар УРСР. У 1932 р. Гнат 
Матяшин пішов у перший клас школи в м. Макіївка, за 
місцем служби батька. У 1941 р. батька переводять на 
роботу в м. Петрозаводськ Карело-Фінської РСР. З 
початком німецько-радянської війни батьки були 
мобілізовані до лав Червоної Армії, а Гнат Матяшин 
евакуйований в м. Прокоп’євськ (тоді Новосибірської 
області). У 1942 р. Гнат Матяшин виїхав до м. 
Бєломорська, де працювали батьки.  

У вересні 1942 р. вступив у Архангельський 
медичний інститут, а в грудні 1942 р. мобілізований до 

Червоної Армії і направлений в Архангельське військово-кулеметне училище. В серпні 1943 р. 
направлений у 51 гвардійську танкову бригаду 3-ї гвардійської танкової армії 1-го Українського 
фронту, де служив до березня 1944 р. Брав участь в боях при визволенні Сумської, Полтавської 
областей, Києва, Житомира, Фастова. 

В боях за визволення Проскурова (нині Хмельницький) отримав сліпе осколкове 
поранення в хребет. Лікувався в госпіталях № 1959, 1141, 2148 до червня 1945 р. Переніс 10 
операцій на хребті. В червні 1945 р. був демобілізований і знятий з військового обліку. За 
мужність, проявлену в боях, отримав орден Червоної Зірки та медалі. 

У вересні 1945 р. поступив на лікувальний  факультет Сталінського (Донецького) 
медичного інституту. В студентські роки проявилися здібності організатора, лідера. В 1947–
1948 рр. Г.М. Матяшин працював головою профкому СМІ. У 1950 р. з відзнакою закінчив 
медінститут і був направлений в м. Ворошиловград, де очолив обласну станцію переливання 
крові, а згодом став заступником головного лікаря обласної лікарні.  

У 1952 р. Гнат Михайлович Матяшин був затверджений клінічним ординатором кафедри 
загальної хірургії лікувального факультету Сталінського (Донецького) медичного інституту. З 
вересня 1953 р. був призначений в. о. асистента тієї ж кафедри.  

У 1956 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. Рішенням ВАК від 27.05.1957 р. 
Г.М. Матяшин отримав вчений ступінь кандидата медичних наук. Наказом № 334 від  
4.07.1958 р. по СМІ затверджено рішення Ради інституту про обрання Г.М. Матяшина на 
посаду доцента кафедри. Рішенням ВАК від 20.09.1959 р. йому присуджено вчене звання 
доцента.  
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У 1964 р. Г.М. Матяшин захистив докторську дисертацію на тему «Пластика пищевода 
толстой кишкой». Рішенням ВАК СРСР від 12.06.1965 р. йому присуджено науковий ступінь 
доктора медичних наук. 23.02.1966 р. рішенням ВАК Г.М. Матяшину присвоєно вчене звання 
професора за фахом «хірургія».  

Г.М. Матяшин 24.11.1964 р. був призначений завідувачем кафедри загальної  хірургії. 
Робота на кафедрі швидко активізувалася, зросли контакти кафедри з  провідними хірургічними 
клініками держави: Москви, Ленінграду, Одеси, Новосибірська, Томська. 

27 серпня 1968 р. Г.М. Матяшин був обраний за конкурсом завідувачем кафедри 
факультетської хірургії Київського медичного інституту. На цій посаді Гнат Михайлович 
пропрацював майже до кінця 1979 р. У 1970–1979 р. проф. Г.М. Матяшин працював головним 
хірургом МОЗ УРСР. Від 1973 р. Г.М. Матяшин очолив Республіканське товариство хірургів, а 
в 1976 р. став почесним членом Міжнародного товариства хірургів.  

Київський період життя Гната Михайловича був найбільш плідним в його діяльності. 
Вчений був одним із видатних представників медичної науки, провідним фахівцем в галузі 
діагностики, лікування і профілактики хірургічних захворювань органів травної системи. В той 
час вийшла серія монографій вченого: «Тотальная пластика пищевода толстой кишкой» (1971), 
«Осложнения аппендэктомии» (1974; співавт.), «Симптомы и синдромы в хирургии»  (1975; 
співавт.), «Справочник хирургических операций» (1979, співавт.), «Воспалительные 
псевдоопухоли пищеварительного тракта и передней брюшной стенки» (1980, співавт.). 

Вчений опублікував понад 250 наукових праць. 
У 1979 р. Г.М. Матяшин отримав почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР». 
За роботи в галузі відновної хірургії вчений був нагороджений ювілейною  медаллю 

«100-річчя Н.А. Богораза» і медаллю «За заслуги в розвитку відновної хірургії». 
Вчений отримав державну нагороду – орден Трудового Червоного Прапора. 
Г.М. Матяшин  створив велику школу видатних хірургів: Ю.В. Балтайніс, Г.В. Бондар, 

В.Н. Буценко, Ф.К. Панаров, В.К. Гусюк. Під керівництвом і при консультації вченого виконано 
27 кандидатських і 5 докторських дисертацій. 

Напружене і стресове життя Г.М. Матяшина було настільки виснажливим, що стан його 
здоров’я різко погіршився: він потрапив у «зону ризику». 30 жовтня 1979 р. раптово  помер. Вся 
медична громада Києва проводжала Гната Михайловича в останню путь. Похований на 
Байківському кладовищі. 

Залишилася світла пам’ять про Бійця Другої світової війни, Лікаря, який віддав своє 
життя людям. 
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О.В. ЛУКАВЕЦЬКИЙ, Ю.М. ПАНИШКО 
 

МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ ХІРУРГ ТА ОРГАНІЗАТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

До 90-річчя від дня народження 
 
Михайло Петрович Павловський народився 15 

листопада 1930 р. у м. Берестечко Волинської області. 
В 1948 р. закінчив Берестечківську середню школу і 
поступив у Львівський державний медичний інститут. 
В 1954 р. із відзнакою закінчив лікувальний факультет. 
В 1954–1956 рр. працював клінічним ординатором 
кафедри факультетської хірургії ЛДМІ. В 1956– 
1959 рр. був ординатором хірургічного відділення 
Дорожньої лікарні Львівської залізниці. В 1959 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Портокавальні органоанастомози в хірургії цирозів 
печінки». 

В 1959–1964 рр. М.П. Павловський працював 
завідувачем II хірургічного відділення ЛОКЛ. В 1964–
1967 рр. працював асистентом кафедри факультетської 
хірургії. В жовтні 1967 р. йому присвоєно вчене звання 

доцента. В травні 1970 р. захистив докторську дисертацію «Матеріали до хірургії надниркових 
залоз». З липня 1973 р. став завідувачем кафедри хірургії факультету вдосконалення лікарів. В 
жовтні 1974 р. йому присвоєно вчене звання професора. В 1974–1979 рр. М.П. Павловський – 
проректор із лікувальної роботи. В липні 1976 р. обраний завідувачем кафедри факультетської 
хірургії лікувального факультету. З січня 1980 р. –проректор із міжнародних зв’язків 
Львівського державного медичного інституту; в листопаді 1980 р. присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник вищої школи України». 

З лютого 1981 р. М.П.Павловський – ректор Львівського державного медичного 
інституту. В грудні 1987 р. на засіданні Вченої ради одноголосно переобраний на посаду 
ректора Львівського державного медичного інституту. В жовтні 1996 р. наказом МОЗ України 
затверджений на посаді ректора Львівського державного медичного інституту. Але в 1998 р. 
М.П. Павловський був змушений передати керування медуніверситетом проф. Б.С. 
Зіменковському. 

Всі здобутки Михайла Петровича Павловського пов’язані з його титанічною працею. 
Діапазон наукової і практичної діяльності академіка М.П. Павловського був надзвичайно 
широкий. У керованій ним клініці традиційно розвивалися хірургія печінки і позапечінкових 
жовчних проток. Він по праву належить до піонерів, які розвивали в Україні хірургію 
портальної гіпертензії та хірургію надниркових залоз. Клініка стала провідним центром 
лапароскопічної хірургії біліарної системи, продовжилося вивчення проблем портальної 
гіпертензії, успішно розвивалися ендоскопічні малоінвазійні технології. Увагу вченого завжди 
привертала хірургія стравоходу, шлунка і товстої кишки. Багаторічні фундаментальні 
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дослідження присвячені патоморфозу, методам консервативного і хірургічного лікування 
захворювань щитоподібної та прищитоподібних залоз, зокрема, гіперпаратиреозу, автоімунних 
тиреоїдитів, вузлового, тиреотоксичного та рецидивного зоба, раку щитоподібної залози. 
Впроваджено відеолапароскопічні методи хірургічного 
лікування гормональноактивних пухлин і склерокістозу 
яєчників, неплідності жінок. Міжнародне визнання 
отримали праці, присвячені алотрансплантації, особливо 
інтрапортальній, клітин підшлункової залози при 
цукровому діабеті, проблемам сучасного лікування 
діабетичної стопи. 

М.П. Павловський – хірург найвищої кваліфікації. 
За роки професійної діяльності він особисто виконав 
близько 15000 операцій, здобув заслужену повагу і 
вдячність тисяч хворих, яким повернув здоров’я і 
врятував життя. 

М.П.Павловський – дійсний член (академік): 
Національної академії медичних наук України, Академії 
наук вищої школи, Академії національного прогресу, 
Академії технологічної кібернетики України, Нью-Йоркської академії наук, Польської академії 
медицини, Світової академії медицини ім. Альберта Швейцера; дійсний член НТШ, Почесний 
академік Білоруської академії медичних наук; Відмінник охорони здоров’я України, 
Заслужений працівник Вищої школи України, Заслужений винахідник СРСР, Заслужений 
професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Почесний 
професор Харківського національного медичного університету, почесний професор 
Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевского, Почесний 
професор Інституту проблем ендокринології ім. В. Я. Данилевського (Харків). 

М. П. Павловський – член Президії Національної АМН України (відділення клінічної 
медицини); Почесний Президент Асоціації хірургів України; член Правлінь наукового 
товариства хірургів України, ендокринологів України; член Ради з вищої медичної освіти при 
МОЗ України; член бюро Західного наукового центру НАМ України; голова Ради Львівських 
наукових товариств; голова Львівського обласного осередку наукового товариства хірургів 
України; член Правління Львівського обласного товариства ендокринологів; віце-президент і 
член Правління Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ); член Правління 
ВУЛТ. Голова спеціалізованої вченої ради зі захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі 
спеціальностей «Хірургія» і «Стоматологія» при Львівському національному медичному 
університеті ім. Данила Галицького. Засновник і багаторічний головний редактор, член 
редакційної Ради «Львівського медичного часопису» (Acta medica Leopoliensia). Член 
редакційних колегій і рад: Польського хірургічного журналу («Polski przegląd chirurgiczny»), 
«Журналу Національної Академії Медичних Наук України», журналів «Клінічна хірургія», 
«Лікарська справа», «Хірургія України», «Міжнародний медичний журнал», «Харківська 
хірургічна школа», «Ендокринологія і ендокринна хірургія», «Практична медицина», 
лікарських збірників «Медицина і біологія» Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) і низки 
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інших журналів. Титульний редактор і співавтор двохтомного «Українсько-латинсько-
англійського медичного тлумачного словника». 

Акад. М.П. Павловський автор і співавтор понад 1100 наукових праць; підготував 17 
докторів і 47 кандидатів медичних наук; троє завідують кафедрами. Ним створена відома в 
Україні та за її межами наукова хірургічна школа. За цикл робіт «Розробка, теоретичне 
обґрунтування та клінічне впровадження нових методів оперативного лікування, детоксикації і 
реабілітації хворих із захворюваннями печінки і жовчних протоків» йому присуджена Державна 
премія України в галузі науки і техніки (1986 р.).Друга Державна премія України в галузі науки 
і техніки (2000 р.) присуджена М.П. Павловському з колегами за цикл наукових праць 
«Тромбоемболія гілок легеневих артерій та посттромбоемболічна легенева гіпертензія: 
діагностика та профілактика». 

Праця М.П. Павловського відзначена: орденами: «Знак пошани» (1976), «Дружби 
народів»(1986), «За заслуги III ст.» (1997); медалями: «Ветеран праці» (1988), «Захиснику 
Вітчизни» (1999, 2005); ВДНХ; «За вклад у справу Відродження» (1991); «Медаль М.І. 
Пирогова за заслуги в гуманітарній діяльності» (1989); «Медаль Людвіка Ридігера» (1999); «50 
років визволення України» (1994); «60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні» (2008); 
Золота відзнака «За заслуги для Краківської землі» (1989); Медаль Інтернаціонального 
інституту Універсіалістичної медицини Альберта Швейцера (1997); Велика Міжнародна золота 
зірка Світової академії медицини Альберта Швейцера (1999); Велика золота медаль Світової 
академії медицини Альберта Швейцера (2005); Відзнака Міністерства оборони України «Знак 
пошани» (2009). 

М.П. Павловський – Лауреат Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та . 
якості «Золота фортуна»; нагороджений Дипломом «Галицький Лицар». 

М.П. Павловський нагороджений Почесними грамотами: Президії Верховної Ради 
України, Міністерства охорони здоров’я, Президії НАМН України, Львівської та Волинської 
облдержадміністрацій, Львівської міської ради, Правління міжнародної асоціації хірургів, 
Правління Асоціації хірургів України, Правління СФУЛТ, Правління Українського лікарського 
товариства у Львові; Правління Американського міжнародного альянсу здоров’я; Лікарського 
товариства Угорщини. Краківського лікарського товариства (Польща). 

Михайло Петрович Павловський довго боровся з важкою хворобою, але 18 січня 2013 р. 
на 83 році життя відійшов у Вічність. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.Є. БОРЖІЄВСЬКА 
 

ЮРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ КУЛАЧКОВСЬКИЙ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Коли пригадуєш своїх вчителів-педагогів із Львівського медичного інституту, 

в пам’яті виникає образ Юрія Владиславовича Кулачковського, асистента кафедри 
фтизіатрії. Заняття проходили в надзвичайно доброзичливій, невимушеній 
атмосфері, скоріше нагадували бесіду. Його галицька інтелігентність проявлялася у 
всьому. Сьогодні є нагода згадати його «незлим, тихим словом». 

Юрій Владиславович Кулачковський 
народився 22 листопада 1925 р. в м. Галич 
(нині Івано-Франківської області) в сім’ї 
службовця.  В 1945 р. закінчив гімназію і 
поступив у Львівський державний медичний 
інститут, який закінчив у 1950 р. з відзнакою. 

Розпочав свою трудову діяльність 
завідувачем медичного пункту нафтопе-
реробного заводу в Дрогобичі, а згодом 
вступив у клінічну ординатуру з фтизіатрії 
при Львівському науково-дослідному 
інституті туберкульозу (1950–1953). У 1953 р. 
Юрій Владиславович отримав запрошення від 
проф. І.Т. Стукало обійняти посаду асистента 
кафедри фтизіатрії ЛДМІ. Ю.В. 
Кулачковський проявив великі здібності до 
наукової роботи і в 1957 р. захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Туберкульоз легень у вагітних і породіль (клініка, 
перебіг і лікування)». 

В 1965 р. Ю.В. Кулачковський був обраний доцентом кафедри фтизіатрії ЛДМІ. 
Продовжував інтенсивно працювати над докторською дисертацією. В 1968 р. вчений 
захистив докторську дисертацію на тему «Хроническое легочное сердце при 
туберкулезе: клиника, диагностика, лечение и профилактика». 

У 1969 р. вчений очолив кафедру фтизіатрії. У 1970 р. отримав диплом доктора 
медичних наук, а в 1971 р. – вчене звання професора. 

Юрій Владиславович був ініціатором застосування комбінованої терапії 
туберкульозу: протитуберкульозні препарати разом з кортикостероїдами. Запровадив у 
практику комплекс патогенетичної терапії хворих на туберкульоз. В науковій діяльності 
переважали два напрямки: проблема туберкульозу у вагітних і породіль; 
функціональний стан серцево-судинної та легеневої систем при туберкульозі. 
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Вчений був автором понад 150 наукових праць, в т. ч. 7 монографій. 
Підготував 12 кандидатів та 3 докторів наук. 
Юрій Владиславович вважався в Україні спеціалістом з діагностики та лікування 

саркоїдозу легень. 
Ю.В. Кулачковський був членом правління Всесоюзного і республіканського 

наукових товариств фтизіатрів, упродовж багатьох років був головою Львівського 
обласного наукового товариства фтизіатрів, членом спеціалізованої Вченої ради по 
захисту дисертацій при Київському інституті туберкульозу та грудної хірургії, членом  
проблемної комісії з пульмонології при МОЗ УРСР. Багато років був заступником 
головного редактора газети ЛДМІ «Медичні кадри». 

Був нагороджений нагрудним знаком «Відмінник охорони здоров’я». 
Проводив  консультативну та організаційно-методичну роботу у фтизіатричних 

установах Західного регіону України. 
Прожив яскраве, насичене життя. Помер 16 лютого 1988 р. на 63 році життя. 
Залишилася світла пам’ять про Людину, Лікаря, Вченого. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ГЕННАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ АПАНАСЕНКО – ВІДОМИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ ВАЛЕОЛОГ 

До 85-річчя від дня народження 
 

Геннадій Леонідович Апанасенко 
народився  22 листопада  1935  р. в  м.  
Турткуль Кара-Калпакської АРСР 
Узбекистану. Після закінчення СШ в Ужгороді 
поступив у Військово-медичну академію ім. 
С.М. Кірова в Ленінграді, яку  закінчив у  
1959 р. З 1959 по 1967 р. проходив службу на 
Червонопрапорному Тихоокеанському флоті. 

У 1967 р. поступив в ад’юнктуру при 
ВМА ім. С.М. Кірова. Працював над 
кандидатською дисертацією на тему 
«Організація післяпоходового відпочинку 
підводників». З 1970 р. по 1979 р. продовжив 
службу у ВМА на посаді наукового 
співробітника, викладача ВМА ім. С.М. Кірова.  

У 1975 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Фізичний стан та професійна працездатність підводників» 

В 1979 р. звільнився в запас, переїхав у Київ, де влаштувався на посаду завідувача 
відділу Київського науково-дослідного інституту медичних проблем фізичної культури 
МОЗ УРСР. На цій посаді пропрацював до 1980 р. 

У 1980 р. за конкурсом був обраний завідувачем кафедри лікарського контролю і 
лікувальної фізичної культури Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.  У 
1983 р. отримав вчене звання професора. 

У 1982–1990 рр. Г.Л. Апанасенко працював головним реабілітологом Управління 
охорони  здоров’я м. Києва.  

Завідувачем кафедри ЛК і ЛФК КМІ ім. О.О. Богомольця вчений працював до 
1990 р. За завданням МОЗ УРСР вчений підготував кваліфікаційну характеристику 
спеціальності «лікар-санолог», яка була затверджена в 1991 р.  У 1992 р. Г.Л. 
Апанасенко організував при Київському інституті удосконалення лікарів (нині –
НМАПО ім. П.Л. Шупика) кафедру спортивної медицини і санології, яку очолював до 2 
жовтня 2013 р. 

Розробив навчальну програму за фахом «лікар-санолог»,  ПАЦ із спортивної 
медицини і санології, декілька ТУ із спортивної медицини і санології.  

Вчений підготував 31 кандидата наук і 3 докторів і наук. У 2003 р. вчений 
отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України». У 2012 р. Г.Л. 
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Апанасенко став лауреатом Національної медичної премії України. Вчений був обраний 
академіком Європейської академії природничих наук ім. Лейбніца (Німеччина).   

Г.Л. Апанасенко  є автором понад 400 наукових публікацій, в т. ч. 15 монографій, 
підручників, навчальних посібників, зокрема Національний підручник з санології (2011). 

 

                 
 
У 2007–2010 рр. вчений був членом  Національної Ради з питань охорони здоров’я 

при Президентові України. 
Наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 16.06.2016 р. № 2257 створена наукова 

школа «Управління здоров’ям людини».  Головні завдання школи: перехід від 
«Концепції постійного вдосконалення медичної допомоги населенню», що не 
виправдала себе, до «концепції відтворення, збереження і зміцнення здоров’я 
населення». 

Проф. Г.Л. Апанасенко входить до складу редакційних рад низки журналів: 
«Валеология», «Спортивная медицина», «Физкультура в профилактике, лечении и 
реабилитации», «Донозология». 

Своє життя вчений присвятив охороні та зміцненню здоров’я людей. 
Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Ложкін Г.В. Апанасенко Геннадій Леонідович / Г.В. Ложкін // ЕСУ в 30 т. / гол. редкол.: І.М. 
Дзюба. – Київ: НАН України, 2016. – Т. 1: А. – С. 607. 

2. 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: [Апанасенко Геннадій Леонідович]. 
– С. 9-10. 

3. Свістельник І. Здоровий спосіб життя: анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома 
мовами / Ірина Свістельник. – Київ: Кондор, 2011. –  337 с. – Зі змісту: [Апанасенко Г.Л.]. – 
С. 10. 

4. Фізична реабілітація: анот. бібліогр. покажч. друкованих та електронних видань трьома 
мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Київ: Кондор - Видавництво, 2012. –  1162 с. – Зі 
змісту: [Апанасенко Г.Л.]. – С. 221, 250. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 99 (165). 2020 
 
 
 

122 

Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ ДРОБОТЬКО 

До 135-річчя від дня народження 
 

Віктор Григорович Дроботько народився 23 
листопада 1885 р. в с. Дігтярі Прилуцького повіту 
Полтавської губернії (нині Срібнянський район 
Чернігівської області) в сім’ї сільського фельдшера. 
У 1896 р. вступив до Прилуцької гімназії, яку 
успішно закінчив у 1905 р. У 1905 р. вступив на 1 
курс медичного факультету Київського університету 
ім. св. Володимира. За агітаційно-масову роботу 
серед селян під час революційних подій у Росії 
1905–1907 рр. отримав шестимісячне ув’язнення і 
дворічне заслання в с. Дігтярі. Університет закінчив 
лише в 1913 році. Під час навчання під керівництвом 
відомого хірурга і мікробіолога проф. О.Д. 
Павловського (1857–1946) він виконав дослідження 
впливу мікробних токсинів на перебіг 

атеросклерозу. Прилюдний захист її в 1914 р. був удостоєний премії М.І. Пирогова та 
золотої медалі. 

З січня 1914 р. працював земським лікарем у с. Бобрик (Роменського повіту 
Полтавської губернії). У 1916 р. В.Г. Дроботько перевівся в м. Ромни, де працював 
лікарем, водночас керував діагностичною лабораторією, організував і очолив санітарно-
бактеріологічну лабораторію, читав лекції на медичних курсах м. Ромни. 

В 1913–1925 рр. В.Г. Дроботько працював практичним лікарем. Після переїзду у 
1925 р. в Київ він працював у Київському санітарно-бактеріологічному інституті 
асистентом  і водночас був консультантом Київської міської санітарно-гігієнічної 
станції та бактеріологічного відділення Київського туберкульозного інституту.  

У 1930 р. в Харкові вийшла монографія «Склерома горішніх дишних шляхів: 
клініка, патологічна анатомія, бактеріологія та серологія», авторами якої були О. Пуч-
ківський, Г. Мачулько-Горбацевич, В. Дроботько. 

В 1931 р. В.Г. Дроботько став завідувачем відділу медичної  мікробіології і 
епідеміології НКОЗ УРСР (нині – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН України). Цим відділом вчений керував упродовж 30 років, а потім до 
кінця 1966 р. був науковим консультантом. 
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В.Г. Дроботько – ординатор Роменської повітової лікарні Полтавської губернії, 1922 р. (сидить у другому ряду – 

другий праворуч; у першому ряду ліворуч – дружина вченого, Таїсія Іванівна) 
 
Багатогранний талант В.Г. Дроботька розкрився під час роботи в Київському 

санітарно-епідеміологічному інституті та особливо в Інституті мікробіології ВУАН, 
яким від упродовж 18 років керував. 

У 1934 р. за рішенням кваліфікаційної комісії ВУАН В.Г. Дроботькові було 
присуджено ступінь доктора біологічних наук без захисту дисертації. В 1938 р. В.Г. 
Дроботько отримав вчене звання професора, а у 1939 р. був обраний членом-
кореспондентом АН УРСР. 

Основні наукові праці вченого присвячені вивченню мінливості мікроорганізмів, 
бактеріофагії, хіміотерапії інфекційних хвороб, отриманню антибіотиків. Вчений 
досліджував розповсюдження бактеріофагів у природі, розпрацював методики їх 
виділення. Відкрив явище псевдобактеріофагії у синьогнійної палички. Результати своїх 
праць з вивчення мінливості бактерій використав для критики теорії циклогенії. 
Досліджував обмін речовин бактерій кишково-тифозної групи. У 1937–1938 рр. разом з 
колегами вияснив природу грибкового захворювання коней і людей – 
стахіоботріотоксикозу, розпрацював способи боротьби з цією хворобою, що призвело до 
її ліквідації до 1939 р. За це відкриття вченого було нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора. 

Вчений розпрацював питання теорії та практики хіміотерапії бруцельозу, 
висипного тифу та низки інших інфекційних хвороб. Брав участь у розробці отримання з 
рослин низки антибіотиків: іманіну, новоіманіну, аренаріну. Запропонував способи 
лікування дизентерії, стафілококових та інших бактеріальних інфекцій за допомогою 
бактеріофагів, деяких сульфамідних препаратів. 
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Для лабораторної практики вчений запропонував сольові культуральні 
середовища, бактеріальний фільтр для вилучення бактеріофагів. Вчений запропонував 
середовище Дроботька і фільтр Дроботька, камеру для спостереження за 
мікроорганізмами, метод негативного контрастування капсульних форм бактерій. 

У вересні 1939 р. вчений був мобілізований до лав Червоної армії. З початком 
німецько-радянської війни 1941–1945 рр. АН УРСР була евакуйована  в Уфу, де вчений 
повернувся до наукової роботи. Упродовж 1941–1944 років В.Г. Дроботько керував 
відділом мікробіології Інституту зоології АН УРСР в Уфі та Москві, за сумісництвом 
працював заступником директора Башкирського інституту мікробіології, епідеміології 
та санітарії. Запропонував важливий процес регенерації використаних перев’язувальних 
матеріалів, за що  був удостоєний звання «Відмінник охорони здоров’я СРСР». 

У 1948 році В. Дроботька обрали академіком АН УРСР. Упродовж 1946–1965 рр. 
працював відповідальним редактором «Мікробіологічного журналу». 

Вчений був автором близько 160 наукових праць, в т. ч. 7 монографій, 
присвячених  питанням медичної, сільськогосподарської та промислової мікробіології 

У 1948–1958 рр. В.Г. Дроботько був головою Українського республіканського 
товариства мікробіологів, епідеміологів та інфекціоністів. У 1966 р. вченому присвоєно 
звання «Заслужений діяч науки УРСР». 

Помер вчений 10 вересня 1966 р. на 81 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

МИРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ КРУК – ВІДОМИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 

До 80-річчя від дня народження 
 

Народився 24 листопада 1940 р. в місті 
Львові. Закінчив СШ №8 в 1958 р. У вересні 
цього ж року вступив на лікувальний факультет 
Львівського державного медичного інституту, 
який закінчив у 1964 р. Після закінчення 
інституту був направлений на роботу лікарем-
оториноларингологом в Рудківську районну 
лікарню №2 Городоцького району Львівської 
області, в якій працював хірургом та оторинола-
рингологом. В поліклініці організував роботу 
ЛОР-кабінету та 5 ліжок денного ЛОР-
стаціонару. 

В 1965 р. пройшов 6 місячну 
спеціалізацію з оториноларингології на кафедрі 
ЛОР-хвороб. 

У травні 1967 р. наказом завідувача 
облздороввідділу був переведений на роботу 
лікарем оториноларингологом і бронхологом у 
Львівський обласний госпіталь інвалідів війни, 
де був організований відділ торакальної хірургії 

з висококваліфікованими хірургами (С. Слободнік, В. Мілявський, І. Вовк). В цьому ж році 
пройшов місячне стажування по бронхології в Московському інституті туберкульозу у проф. Н. 
Вознесенського та по отології у проф. Н Зберовської, де оволодів піднаркозною бронхоскопією, 
бронхографією, оптичним оглядом слухової труби, основами тимпанопластики й аудіології. 

У вересні 1968 р. поступив в аспірантуру з оториноларингології у ЛДМІ, яку закінчив в 
1971 р. (науковий керівник проф. Р.Р.Бариляк). Вивчаючи стан слухової труби, разом з 
інженерами Львівщини, розробив та вперше використав в СРСР діагностичні прилади: 
імпедансний тимпанометр, звуковий тубоманометр, пневмофон. 

Вперше в СРСР разом з проф. Ю. Сушком та Ю. Руденком сконструйовано 
діагностичний прилад для визначення аеродинамічної функції слухової труби – звуковий 
тубоманометр, запроваджено в практику дослідження функції слухової труби при 
перфоративному отиті. 

З 1969 р., вперше в світовій практиці, в комплексному лікуванні втрати слуху 
сенсоневрального типу, а також при початкових стадіях тубарної дисфункції, застосовано 
сеанси гіпербаричної оксигенації і рефлексотерапію. 

В 1972 р. захистив кандидатську дисертацію в Київському НДІ оториноларингології на 
тему «Деякі методики діагностики і лікування порушеної функції слухової труби». 

Після закінчення аспірантури в 1972–1973 рр. працював оториноларингологом в 1-й 
міській лікарні, а також на 0,5 ставки асистентом кафедри оториноларингології ЛДМІ. У 1973–
1977 рр. – асистент кафедри. За цей період пройшов багаторазове стажування з 
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оториноларингології та педагогіки в Київському НДІ оториноларингології імені проф. О.О. 
Коломійченка і в клініці оториноларингології ЦОЛІУ лікарів (м. Москві). 

З 1974 р. за пропозицією проф. В. Погосова і проф. В. Антоніва (Москва), а також проф. 
Є. Панасюка почав науково-дослідницьку та експериментальну роботу з уточнення причин та 
методів діагностики втрати слуху кондуктивного типу при хворобах верхніх дихальних шляхів 
на кафедрах оториноларингології, нормальної фізіології ЛДМІ та ЦОЛІУЛ. 

За наказом МОЗ СРСР з січня 1976 р. по грудень 1976 р. пройшов навчання на 
факультеті міжнародної охорони здоров’я Центрального ордена Леніна інституту 
удосконалення лікарів (ЦОЛІУЛ). Окрім цього в вечірній період проводив науково-клінічні 
обстеження хворих по вивченню впливу патології верхніх дихальних шляхів на слухову трубу 
та середнє вухо (аудіологічні, імунологічні, експериментальні дослідження) на кафедрі 
оториноларингології ЦОЛІУЛ під керівництвом проф. В. Погосова. 

З січня 1977 р. згідно міждержавного контракту був направлений МОЗ СРСР на роботу 
старшим викладачем кафедри оториноларингології медичного інституту Оранського 
університету (Алжир), а також клінічним ординатором отоларингологічного відділення 
центрального госпіталю університету. В цьому університеті була створена міжнародна група 
викладачів (СРСР, Франція, Польща, Угорщина, Чехословаччина), якою керував алжирець 
проф. М. Мансурі. Завданнями цієї групи були: підготовка лікарів ОРЛ Західного регіону 
Алжиру, навчання студентів, лікувальна допомога місцевому населенню. Викладання 
проводилось французькою мовою. 

В медуніверситеті в співавторстві був надрукований посібник «Оториноларингологія в 
запитаннях і відповідях» для інтернів на французькій мові, декілька статей із методів лікування 
хвороб середнього вуха, носа. Під час однієї з поїздок у 1978 р. потрапив у автомобільну 
аварію. Через відсутність заміни був змушений продовжити роботу в університеті ще два роки. 

Після закордонного відрядження шестимісячну відпустку провів на кафедрі 
оториноларингології ЦОЛІУЛ, де продовжив дослідження по темі докторської дисертації і до 
1987 р. щорічні відпустки використовував для проведення наукових досліджень в цій клініці, а 
також вивчення зарубіжної літератури в Центральній науково-медичній бібліотеці. 

В 1987 р. у співавторстві з проф. В. Погосовим та проф. В. Антонівим надруковано 
навчальний посібник для лікарів «Методики обстеження функціонального стану слухової 
труби». Після повернення з закордонного відрядження до 1988 р. працював асистентом кафедри 
ЛОР ЛДМ1. 

В березні 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему «Функціональний стан 
слухової труби при хворобах вуха та верхніх дихальних шляхів» в Московському НДІ 
оториноларингології (наукові консультанти проф. В. Погосов і проф. Є. Панасюк). 

З 1988 р. обраний доцентом кафедри оториноларингології. В 1989–1991 рр. – проректор з 
міжнародних зв’язків і навчальної роботи з іноземними студентами. В цей час, за пропозицією 
проф. М. Плужнікова (Ленінград), Президента міжнародної академії ЛОР та хірургії голови і 
шиї, організовано міжнародну англомовну студентську конференцію з оториноларингології, в 
якій взяли участь студенти більш ніж 10 країн. З 1991 р. – професор кафедри 
оториноларингології. З 2002 року – завідувач кафедрою оториноларингології Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького. Лікар-отоларинголог вищої 
категорії. 

Проф. М.Б. Крук постійно підвищує кваліфікацію оториноларинголога. Пройшов 
короткотривалі (до 10 днів) стажування по мікроотохірургії в 1993, 1995, 1996, 2002, 2007, 2009 
роках (Київ), Місячне стажування (за рахунок відпустки) в Міжнародному інституті 
оториноларингології післядипломної освіти ім. Ж. Портманна (1994 р., Франція). Обраний 
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дійсним членом інституту; 1,5 місячне стажування з ринохірургії та мікрохірургії гортані  
1999 р. в ЛОР-клініці медичного університету імені Земмельвейса у проф. О. Рібарі та проф.  
Г. Репеші (Будапешт), удосконалення хірургічних методів лікування: участь в майстер-класі по 
естетичній пластичній ринохірургії – риносептопластиці (Москва, 2001, 2004 рр.; Київ, 2005, 
2006, 2007 рр.; Одеса, 2007, 2008 рр.), стажування по алергології (Київ, 2002 р.), по 
ендоназальній оптичній хірургії (Київ, 2010 р.). 

Був активним учасником міжнародних навчальних семінарів: «Сучасна фізіотерапія в 
оториноларингології» (Німеччина, 2005), «Діагностика та лікування алергічних риносинуситів. 
Методика рандомізованих обстежень» (США, 2006), «Протизапальна терапія верхніх і нижніх 
дихальних шляхів» (Франція, 2007), «Антибіотикотерапія верхніх дихальних шляхів» 
(Словенія, 2008), «Діагностика патології верхніх дихальних шляхів; діагностика та лікування 
алергії; лікування аденоїдитів; місцеві кортикостероїди» (Берлін, 2009). 

Проф. М. Круком розроблено комплекс діагностичних методик для визначення 
функціонального стану слухової труби, її оптичне обстеження, методики лікування, доведено 
основний її вплив на розвиток негнійного хронічного отиту та зв’язок з хронічними 
параназальними синуситами. 

З результатами науково-практичних розробок виступав на щорічних конференціях 
Українського наукового медичного товариства оториноларингологів з початку їх організації 
академіком Д. Заболотним, на Європейському з’їзді оториноларингологів (Будапешт, 1995), на 
міжнародних з’їздах оториноларингологів Польщі (Бялосток, 2001, Люблін, 2003, Познань, 
2000, Лодзь, 2008, Варшава, 2010); на 21-й щорічній асамблеї міжнародної академії з 
оториноларингології, хірургії голови і шиї (Місхор, 2007), на 2-у Міжнародному симпозіумі 
товариства Політцера (Франція, 2008), 8-у міжнародному з’їзді оториноларингологів по 
проблемі холестеатоми (Туреччина, 2008). 

Автор понад 250 наукових друкованих робіт (в тому числі 3 учбових посібників), 30 
раціоналізаторських пропозицій. 

Вибраний академіком Української академії наук, Міжнародного інституту 
післядипломної освіти з оториноларингології ім. А. Портманна (м. Бордо, Франція), 
міжнародного товариства отологів ім. А. Політцера, членом правління Українського наукового 
медичного товариства оториноларингологів, членом Всеукраїнської асоціації пластичних, 
реконструктивних та естетичних хірургів (ВАГІРЕХ), головою Львівського відділення 
Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів та отоневрологів, заступником голови 
правління Львівського обласного відділення Українського наукового медичного товариства 
оториноларингологів, членом НТШ, членом редакційної колегії журналів «Журнал вушних, 
носових і горлових хвороб», «Polska otolaryngologia». 

За період керівництва кафедрою удосконалено сучасну аудіологічну навчально-
дослідницьку лабораторію (к.м.н. О. Кіцера мол., асист. В. Пушкарьова), організовано кабінет 
фоніатрії (асист., к. м. н. О. Москалик), на базі клінічного шпиталю інвалідів та репресованих 
організовано кабінет ендоскопічного обстеження ЛОР-органів (зав. відділом І. Чушак) та 
запроваджено в практику функціональну оптичну хірургію параназальних синусів. 

Проф. М. Круком підготовлено двох кандидатів медичних наук: А. Бариляк та О. 
Москалик, магістрів: З. Гаєвського, Н. Франків, X. Івасівка. 

З метою покращення педагогічного процесу для лікарів та інтернів факультету 
післядипломної освіти, удосконалення діагностичних та лікувальних методик при ЛОР-
захворюваннях з 2002 року, розширено міжнародну співпрацю кафедри, а саме з: кафедрою 
оториноларингології і курсом післядипломної освіти, клінікою отоларингології і ЛОР онкології 
Медичного університету в Любліні (Польща, проф. В. Голомбек), кафедрою дитячої 
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оториноларингології, фоніатрії і аудіології Медичного університету в Любліні (Польща, проф. 
Г. Недзельська), ЛОР-кафедрою Варшавського медичного університету (проф. К. Немчик), 
Міжнародним центром слуху і мови Інституту фізіології і патології слуху в Варшаві (проф. Г. 
Скаржинський), Інститутом медицини праці в Лодзі (проф. М. Слівінська), кафедрою 
оториноларингології Ягеллонського університету в Кракові (проф. Я. Складзень). 

Враховуючи той факт, що існуюча методика післядипломної освіти недосконала, вперше 
на Україні, організовано та проводяться одно– дводенні позапланові тематичні навчальні курси, 
міжнародні навчальні семінари для лікарів оториноларингологів Західного регіону, за участю 
відомих професорів України (академік АМНУ проф. Д. Заболотний, чл. кор. АМНУ проф. Г. 
Тімен, проф. Ю. Мітін, проф. А. Розкладка, проф. Ю. Сушко, проф. О. Борисенко, проф. Б. 
Безшапочний, проф. В. Мамчур та ін.), Бельгії (проф. Б. Аре, голова товариства ЛОР в Бельгії), 
Польщі (проф. В. Голомбек, проф. Г. Недзельська, проф. К. Немчик, проф. Г. Олжинський, 
проф. М. Слівінська, проф. Е. Гасман). 

М.Б. Крук – батько 4-х дітей, двоє лікарі: Крук М. М. – оториноларинголог, Діхтяр Л. М. 
– регіональний менеджер фармфірми «Біоноріка». 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка листопада. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ  

ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
3 листопада 120 років від дня народження Курта Мотеса, німецького біохіміка. 

Народився в Плауені. У 1925 р. закінчив Лейпцігський університет. Від 1925 р. працював в 
університеті в Галле, в 1935–1945 рр. – професор ботаніки Кенігсбергського університету, від 
1950 р. – професор університету в Галле, одночасно, в 1949–1957 рр. – завідувач відділу біохімії 
Інституту із вивчення культурних рослин в Гатерслебені. В 1959–1960 рр. – директор Інституту 
ботаніки в Галле, в 1958–1965 рр. – директор Інституту ботаніки рослин Німецької АН. Основні 
наукові роботи присвячені вивченню біохімії алкалоїдів, азотистого обміну і регуляторів росту 
рослин. Досліджував гормон рослин цитокінін, його хімічну природу та механізм дії. Лауреат 
Національної премії НДР (1953), нагороджений медаллю Німецької академії 
природодослідників «Леопольдіна». Був президентом Німецької академії природодослідників 
«Леопольдіна» (1971), іноземним членом АН СРСР (1971), почесним членом низки АН та 
багатьох університетів. Помер у 1983 р. на 83 році життя. 

4 листопада 165 років від дня народження Михайла Олександровича Мензбіра, 
російського зоолога, зоогеографа. Народився в дворянській сім’ї в Тулі. В 1874 р. екстерном 
закінчив Тульську гімназію і поступив на природниче відділення фізико-математичного 
факультету Московського університету. У 1878 р. закінчив університет із золотою медаллю і 
був залишений при університеті для підготовки до професорського звання. У 1882 р. захистив 
дисертацію на ступінь магістра зоології. Був відправлений у відрядження в Європу, під час 
якого працював у зоологічних музеях Граца, Відня, Лейдена, Брюселя, Парижу, Лондона. У 
1884 р. повернувся в Росію і був затверджений доцентом кафедри порівняльної анатомії 
Московського університету. У 1886 р. захистив дисертацію на ступінь доктора зоології на тему: 
«Порівняльна остеологія пінгвінів у застосуванні до основних підрозділів класу птахів». У  
1887 р. вчений був обраний екстраординарним, а в 1898 р. – ординарним професором кафедри 
зоології і порівняльної анатомії Московського університету. У 1911–1917 рр. професор Вищих 
жіночих курсів в Москві, в 1917–1919 рр. – ректор Московського університету. Основні наукові 
дослідження відносяться до орнітології, зоогеографії, порівняльної анатомії. Вивчав 
орнітофауну Росії, Кавказу. Опублікував перші повні дані із систематики і біології птахів Росії. 
Був редактором творів Ч. Дарвіна (1925–1929). У 1929 р. обраний академіком АН СРСР. Був 
президентом Московського товариства природодослідників (1915–1935). Помер 10 жовтня  
1935 р., проживши майже 80 років. 

8 листопада 115 років від дня народження Конрада Хела Уоддингтона, англійського 
біолога. Народився в Івшемі (Вустершир). Навчався в Кліфтон-коледжі і Сідней Сассекс-
коледжі Кембриджського університету. У 1926 р. на випускному іспиті став першим з геології. 
У 1928 р. отримав стипендію в Кембриджському університеті для вивчення філософії. До  
1942 р. працював викладачем зоології в Крайст-коледжі. Під час Другої світової війни 
працював у ВПС Великобританії, в 1944–1945 рр. був науковим радником головнокомандувача 
морської авіації. Від 1946 р. – професор генетики тварин Едінбурзького університету. У 1960–
1961 рр. працював в Уесліанському університеті в США. Вчений зробив суттєвий внесок в 
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теорію еволюції. У 1935 р. працював в лабораторії Томаса Моргана (1866–1945),  лауреата 
Нобелівської премії з фізіології та медицини 1933 р. В кінці 1930-х років К.Х. Уоддингтону 
вдалося побудувати формальні моделі дії регуляторних продуктів генів на шляхи 
ембріонального розвитку. Був автором концепції каналізованості (автономності), тобто 
здатності організмів породжувати однакові фенотипи, незалежно від дії генів або умов 
зовнішнього середовища. Йому належить відкриття механізму генетичної асиміляції, який 
дозволяє реакцію організму на вплив зовнішнього середовища зробити постійною частиною 
процесу ембріонального розвитку. У 1972 р. К.Х. Уоддингтон заснував Центр екології людини. 
Він висунув припущення про існування процесу, який отримав назву «генетичної асиміляції», 
що фіксує набуті організмом зміни в генотипі, роблячи їх спадковими. Був почесним членом 
Американської академії мистецтв і наук (від 1960), Президентом Міжнародного союзу 
біологічних наук (1966–1967), Фінської АН (від 1967). Помер 26 вересня 1975 р. на 70 році 
життя. 

14 листопада 110 років від дня народження Даніеля Ізраїля Арнона, американського 
біохіміка. Народився у Варшаві. У 1932 р. закінчив Каліфорнійський університет в Берклі. 
Працював там же. Основні наукові роботи присвячені вивченню окислювального 
фосфорилювання. Відкрив, що молібден і ванадій є незамінними мікроелементами для земних 
рослин і водоростей. Встановив (1954), що всі ферменти, необхідні для фотосинтезу, містяться 
в хлоропластах. Доказав роль ферредоксину в реакціях фотосинтезу. Знайшов (1957), що 
фотофосфорилювання АДФ може проходити нециклічним шляхом. У 1952–1953 рр. був 
президентом Американського товариства фізіології рослин. Був членом Американської академії 
мистецтв і наук (від 1962) та низки АН і наукових товариств. Помер 20 грудня 1994 р. на 85 
році життя. 

16 листопада 155 років від дня народження Яна Рудольфа Рачинські, польського 
педіатра. У 1889 р. закінчив медичний факультет Краківського університету. У 1889–1890 рр. 
працював військовим лікарем у Кракові; у 1890–1896 рр. – ординатором Краківського дитячого 
госпіталю, за сумісництвом (1892–1897) – асистентом кафедри педіатрії Краківського 
університету. У 1894 р. стажувався з педіатрії у Вроцлаві. У 1896–1902 рр. – доцент кафедри 
педіатрії Краківського університету; у 1902–1904 рр. – професор, керівник кафедри педіатрії 
Краківського університету; у 1904–1918 рр. керівник кафедри дитячих хвороб Львівського 
університету, за сумісництвом – директор дитячого госпіталю Св. Софії у Львові (1904–1918). 
Був співзасновником та редактором журналів «Lwowski Tygodnik Lekarski» (1905), та «Przegląd 
Pediatryczny» (1908). Ініціатор реорганізації педіатричної клініки, яка відповідала найвищим 
стандартам того часу (1908). Був автором близько ЗО наукових праць, в т. ч. 2 монографій. 
Дослідження присвячені діагностиці, клініці та лікуванню патологій основних органів і систем 
організму дітей, лікуванню інфекційних хвороб, в т. ч. дифтерії, скарлатини, дизентерії, 
черевного тифу, туберкульозу, менінгіту. Встановив позитивний вплив сонячних ванн для 
профілактики і лікування рахіту. Був засновником Львівської педіатричної школи. Помер 1 
липня 1918 р. на 53 році життя. 

18 листопада 110 років від дня народження Михайла Олексійовича Прокоф’єва, 
хіміка-органіка. Народився в селянській родині. Від 1923 р. проживав у Москві. У 1929 р. 
робітник хімічного заводу. У 1930–1935 рр. навчався на хімічному факультеті Московського 
університету. У 1935–1937 рр. – служба в армії. У 1937–1940 рр. навчався в аспірантурі НДІ 
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хімії при МДУ; у 1940 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Синтез альфа-амино-
бета-оксикислот и их дегидратация». У грудні 1940 – жовтні 1941 рр. – заступник директора 
НДІ хімії при МДУ. У жовтні 1941 р. добровольцем пішов на фронт. Служив у військово-
морському флоті. Від 1946 р. – старший науковий співробітник, заступник директора НДІ хімії 
при МДУ. Від 1951 р. – заступник, а в 1959–1966 рр. – перший заступник міністра вищої та 
середньої спеціальної освіти СРСР. У 1961 р. організував і очолив кафедру хімії природних 
сполук в МДУ. У 1963 р. став доктором хімічних наук. У 1966–1984 рр. – міністр освіти СРСР. 
Наукові роботи присвячені хімії біополімерів та інших природних сполук. Здійснив синтез 
оксиамінокислот, амінокислотних похідних нуклеозидів. Разом із співробітниками розпрацював 
ефективні методи синтезу олігонуклеотидів. Вивчав обмін нуоклеотидного фонду 
мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків. Нагороджений орденами СРСР. Помер 29 квітня 
1909 р. на 89 році життя.  

21 листопада 235 років від дня народження Вільяма Бомона, американського фізіолога. 
Народився в Лебаноні (шт. Коннектикут). Освіту отримав у Вермонті. У 1812–1839 рр. 
працював військовим хірургом в різних фортах, від 1839 р. – лікар в Сент-Луїсі. Основні роботи 
відносяться до фізіології травлення. У 1822–1853 рр. систематично спостерігав за шлунковою 
норицею, яка утворилася внаслідок поранення шлунку. Результати своїх спостережень 
опублікував у 1833 р. в монографії «Досліди і спостереження за шлунковим соком і фізіологією 
травлення», яка містить розділи: про їжу; про голод і спрагу; про задоволення і насичення; про 
жування, слиновиділення і ковтання; про травлення їжі за допомогою шлункового соку; про 
просування їжі; про стан слизової оболонки. Ця праця, за словами К. Бернара (1813–1878) 
відкрила нову еру в фізіології травлення. Після появи цієї монографії В. Бомона почали 
називати «Батьком Всієї Гастрофізіологіі». Помер вчений 25 квітня 1853 р. на 68 році життя. 
Американська гастроентерологічна асоціація заснувала нагороду В. Бомона. Ця нагорода 
присуджується 1 раз в три роки за внесок, що просуває фундаментальні або клінічні 
дослідження в галузі гастроентерології. 

22 листопада110 років від дня народження Ісхака Курбановича Мусабаєва, узбецького 
інфекціоніста. Народився в с. Наукет Ферганської області. У 1930 р. закінчив Ферганський 
медичний технікум, а в 1935 р. – Самаркандський медичний інститут. У 1935– 1938 рр. – 
аспірант і асистент кафедри інфекційних хвороб Самаркандського медичного інституту. 
Початок німецько-радянської війни 1941–1945 рр. застав І. Мусабаєва в клініці. В грудні 1941 р. 
він був мобілізований в армію. Працював епідеміологом 92 окремої стрілецької бригади. В 
травні 1942 р. під Єлецьком був поранений. За клопотанням уряду УзРСР і рішенням Комітету 
оборони для підготовки кадрів для фронту І.К. Мусабаєв демобілізований і відправлений в 
розпорядження НКОЗ УзРСР, який направив його в Самаркандський медичний інститут. В 
1944–1949 рр. – доцент кафедри інфекційних хвороб, в 1949–1951 рр. – завідувач кафедри 
інфекційних хвороб і, одночасно головний лікар інфекційної клінічної лікарні Самарканда. У 
1951 р. захистив докторську дисертацію на тему «Функция печени при тифопаратифозных 
заболеваниях». В 1951–1988 рр. – завідувач кафедри інфекційних хвороб, одночасно у 1962–
1970 рр. – заступник директора з науки Узбецького НДІ епідеміології, мікробіології та 
інфекційних хвороб. Від 1988 р. – професор-консультант Ташкентського інституту 
удосконалення лікарів. Вчений брав участь в ліквідації холери під час епідемії в Каракалпакії в 
1965 р. І.К. Мусабаєв був автором понад 500 опублікованих робіт, в т. ч. 34 монографій і 
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керівництв, 17 методичних посібників. Підготував 17 докторів і 86 кандидатів наук. В 1961 р. 
обраний членом-кореспондентом АМН СРСР, в 1966 р. – дійсним членом АН РУ. Був головою 
Республіканського наукового товариства епідеміологів, мікробіологів, інфекціоністів, 
заступником голови Всесоюзного наукового товариства епідеміології і мікробіології, почесним 
членом наукових товариств епідеміологів Казахстану, Грузії, Азербайджану, Латвії, членом 
Всесоюзної наукової проблемної комісії, членом Президії АМН, членом ВАК, членом 
редколегії «БМЭ». Був заслуженим лікарем Республіки Узбекистан (1944), «Заслуженим діячем 
науки і техніки Каракалпацької АРСР» (1965), лауреатом Державної премії Узбекистана з науки 
імені Беруні (1990). Нагороджений орденами і медалями СРСР. Помер у 2003 р. на 93 році 
життя. 

23 листопада 180 років від дня народження Луіджі Лючіані, італійського фізіолога. 
Народився в Асколі-Пічено. У 1868 р. закінчив Болонський університет. У 1872–1874 рр. 
працював у Німеччині в лабораторії К.Ф. В. Людвіга (1816–1895). Від 1875 р. – професор 
загальної патології Пармського університету, в 1880–1882 рр. – професор фізіології в 
Сієнському університеті; у 1882–1893 рр. – професор Флорентійського університету; в 1893–
1917 рр. – професор у Римському університеті. Був членом Медичної академії Риму, її віце-
президентом, членом Туринської та Неаполітанської АН. Основні наукові роботи присвячені 
фізіології серця, вивченню тривалого голодування на організм людини, фізіології ЦНС, 
особливо мозочка. Описав фази діяльності серця. Зробив висновок, що дихальний центр має 
автоматичну діяльність. Вивчав локалізацію функцій у великих півкулях мозку, діяльність 
мозкових центрів і значення кори головного мозку в патогенезі епілепсії. У 1891 р. провів 
досліди по видаленню мозочка і описав симптоми розладу діяльності організму. Був членом 
Лондонського королівського товариства (від 1914) та низки інших академій і товариств. Помер 
23 червня 1919 р. на 79 році життя. 

25 листопада 150 років від дня народження Франтишека Карела Студнічки, чеського 
гістолога і ембріолога. У 1895 р. закінчив Празький університет. Від 1900 р. – доцент кафедри 
гістології і мікроскопічної анатомії Празького університету. Від 1909 р. – професор зоології і 
порівняльної анатомії Чеського політехнікуму в Брно. Від 1919 р. – професор гістології та 
ембріології медичного факультету університету в Брно. Від 1934 р. – завідувач кафедри 
гістології та ембріології медичного факультету Карлова університету. Основні наукові роботи 
присвячені вивченню гістології і ембріології хребетних тварин. Показав важливу роль 
безклітинних структур в організмі, на основі чого висунув теорію екзоплазми. Був обраний 
академіком Чехословацької АН (1952), членом-кореспондентом Міжнародної академії історії 
наук в Парижі. Помер 2 серпня 1955 р. на 85 році життя. 

28 листопада 120 років від дня народження Всеволода Маврикієвича Клечковського, 
агрохіміка. Народився в Москві. У 1929 р. закінчив Московську сільськогосподарську 
академію. Від 1930 р. працював у цій академії. Наукові дослідження присвячені застосуванню 
методу мічених атомів у агрохімії. Одним із перших організував широкі дослідження 
харчування рослин із застосуванням радіоактивних ізотопів. Створив ряд приладів для цієї цілі. 
Вивчив поведінку продуктів поділу важких ядер в ґрунтах. Зробив внесок у фізико-математичне 
обґрунтування явища періодичності, увів (1951) уявлення О(n+l) -областях електронних станів 
в атомах і сформулював (n+1) – правила формування електронних конфігурацій атомів із 
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зростанням заряду ядра (правила Клечковського). У 1952 р. отримав Державну премію СРСР. 
Від 1956 р. був обраний академіком ВАСГНІЛ. Помер 2 травня 1972 р. на 72 році життя. 

29 листопада 125 років від дня народження Олександра Григоровича Гінецинського, 
фізіолога. Народився у Вологді. У 1922 р. закінчив 1-й Петроградський медичний інститут. 
Учень Л.А. Орбелі. У 1923 р. спільно із Л.А. Орбелі встановив, що втомлений м’яз відновлює 
свою працездатність при подразненні його симпатичного нерву. Це явище отримало назву 
«феномену Орбелі-Гінецинського». У 1951–1955 рр. працював завідувачем кафедри фізіології 
Новосибірського медичного інституту. Від 1955 р. працював в Інституті еволюційної фізіології 
АН СРСР, в 1958–1960 рр. — директор Інституту. Вчений працював у галузі вегетативної 
нервової системи та фізіології водно-сольового обміну. Визначив просторове розташування 
холінергічної субстанції в м’язах і досліджував процес перетворення її в онтогенезі. Вияснив 
основні закономірності еволюції нервово-м’язового з’єднання. У 1941 р. отримав премію ім. 
І.П. Павлова АН СРСР, в 1946 р. був обраний членом кореспондентом АМН СРСР. Помер 20 
жовтня 1962 р. на 67 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Мотес Курт]. – С.434-435. 

2. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Мензбир Михаил Александрович]. – С. 414. 

3. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. — 816 с. – Из 
содерж.: [Уоддингтон Конрад Хэл]. – С. 641. 

4. 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.: 
[Арнон Даниэль Израиль]. – С. 21. 

5. Надрага О. Рачиньскі Ян Рудольф / О. Надрага, В. Гриновець, С. Різничок // Зіменковський 
Б.С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2009. – С. 281-282. 

6. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. — Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Прокофьев Михаил Алексеевич]. – С.516. 

7. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. — Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Бомон Уильям]. -С.84. 

8. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Мусабаев Исхак Курбанович]. – С.437. 

9. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Лючиани Лунджи]. – С.387. 

10. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Студничка Франтишек Карел]. – С.602. 

11. 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.: 
[Клечковский Всеволод Маврикиевич]. – С. 209. 

12. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Гинецинский Александр Григорьевич]. – С. 177–178. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 99 (165). 2020 
 
 
 

134 

Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АНИЧКОВ – ВИДАТНИЙ  
РОСІЙСЬКИЙ ПАТОЛОГ 

До 135-річчя від дня народження 
 

Микола Миколайович Аничков 
народився 3 листопада 1885 р. в Санкт-
Петербурзі в дворянській родині. Батько, 
Микола Мілієвич (1844–1916), дійсний 
таємний радник, секретар, товариш міністра 
народної освіти. Мати, Л.І. Аничкова – донька 
священнослужителя І.В. Васильєва. У 1909 р. 
М.М. Аничков закінчив Імператорську 
Військово-медичну академію. Був залишений 
при кафедрі патологічної анатомії для 
подальшого удосконалення. У 1912 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «О 
воспалительных изменениях миокарда, к 
учению об экспериментальном миокардите». У 
1912–1914 рр. знаходився у закордонних 
відрядженнях, де вивчав експериментальну 
патологію. Під час Першої світової війни був 
на фронті старшим лікарем польового 

військово-санітарного потягу. У 1920–1938 рр. очолював кафедру патологічної фізіології 
Військово-медичної академії, одночасно (1920–1964) керував відділом патологічної анатомії 
Інституту експериментальної медицини. У 1933 р. М.М. Аничков організував кафедру 
патологічної анатомії в Ленінградському медвузі – лікарні ім. І.І. Мечникова; у 1939–1946 рр. 
керував кафедрою патологічної анатомії Військово-медичної академії. 

М.М. Аничков опублікував понад 260 наукових робіт, в т. ч. кілька монографій. У  
1912 р. М.М. Аничков вперше описав клітинні елементи міокарду, які в російській медичній 
літературі отримали назву «міоцити Аничкова». Відомі його роботи з атеросклерозу, розпочаті 
у 1912–1913 рр. шляхом добавки у корм тваринам холестерину; отримав у них ураження аорти і 
судин, які нагадували ураження судинної системи у людей. Висунув «інфільтраційну» теорію 
патогенезу атеросклерозу. Ці роботи лягли в основу уявлень про атеросклероз в 50-60 рр.  
XX ст. Вагомий внесок М.М. Аничкова у вчення про ретикуло-ендотеліальну систему, в 
розробку питання інфекційної патології і проблеми аутоінфекції. Використовуючи різні методи 
дослідження М.М. Аничкову вдалося отримати ряд експериментальних «моделей», що 
достатньо точно відтворювали деякі хвороби. 
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Наукові праці М.М. Аничкова отримали визнання. У 1920 р. він став професором, у 1939 
р. був обраний академіком АН СРСР, в 1942 р. став лауреатом Сталінської премії І ст., в 1943 р. 
йому було присвоєно звання генерал-лейтенанта медичної служби, в 1944 р. обраний 
академіком АМН СРСР. У 1946–1953 рр. вчений був президентом АМН СРСР, був обраний 
членом 9 зарубіжних АН і Королівських наукових товариств. М.М. Аничков був одним із 
фундаторів радянських медичних енциклопедій. У першому виданні «БМЭ» вчений був 
редактором з питань патології серцево-судинної системи і обміну речовин. У другому виданні 
«БМЭ» він був членом редколегії і відповідальним редактором відділу «Патология и 
морфология». Працював у редколегії «БСЭ», журналах «Архив патологии», «Природа». Був 
депутатом Ленміськради і Верховної Ради РРФСР та СРСР. 

М.М. Аничков створив наукову школу,до якої належали: В.Д. Цинзерлінг, І.Р. Петров, 
К.Г. Волкова, М.А. Захарьєвська, П.Н. Веселкін, П.П. Гончаров, В.М. Константинов, М.В. 
Войно-Ясенецький, Н.Н. Зайко та ін. 

М.М. Аничков помер 7 грудня 1964 р. на 80 році життя. Його іменем названа лабораторія 
атеросклерозу в НДІ експериментальної медицини анатомічного корпусу ВМА і на одному з 
корпусів НДІ експериментальної медицини встановили меморіальні дошки. Біографія М.М. 
Аничкова включена у всі енциклопедії і словники РФ. Починаючи з 2007 р. Європейське 
товариство із вивчення атеросклерозу (The European Atherosclerosis Society (EAS) щорічно 
призначає престижну Аничкову премію, бронзову медаль і чек на 10000 євро. 
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Н.І. НОВИКОВА, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ ПРЯНИШНИКОВ –  
ВИДАТНИЙ АГРОХІМІК, БІОХІМІК РОСЛИН 

До 155-річчя від дня народження 
 

Дмитро Миколайович Прянишников наводився 6 
листопада 1865 р. в с. Кяхта Бурятської АРСР. 
Виховувався без батька. У 1883 р. закінчив Іркутську 
гімназію. Вступив на природниче відділення фізико-
математичного факультету Московського університету, 
який закінчив у 1887 р. На здібного студента звернув 
увагу професор В.В. Марковников (1837–1904), фахівець 
з органічної хімії і запропонував Дмитру Миколайовичу 
залишитися на кафедрі органічної хімії. Але випускник 
університету вирішив продовжити навчання і поступив на 
3-й курс Петровської землеробської та лісної академії 
(нині Московська сільськогосподарська академія ім. К.А. 
Тимирязева). Закінчив академію в 1889 р. і залишився там 
для викладацької роботи. У 1892 р. був відряджений 
академією в Німеччину, Францію, Швейцарію для 
досліджень в галузі білкового обміну в рослинах. Від 
1895 р. і до кінця життя (1948) пропрацював в 
Московській сільськогосподарській академії. Від 1895 р. 

був професором, одночасно читав лекції в Московському університеті (1891–1931), 
Московському сільськогосподарському інституті (в 1916–1917 рр. – директор); на Голіцинських 
вищих жіночих сільськогосподарських курсах (1909–1917) і працював в низці науково-
дослідних інститутів, організованих за його участю : Інституті міндобрив і інсектофунгіцидів 
ВАСГНІЛ (1919–1948), Всесоюзному інституті міндобрив, агротехніки і агроґрунтоведення 
(1931–1948), Центральному інституті цукрової промисловості ВАСГНІЛ. Брав активну участь в 
роботі Держплану і Комітету із хімізації народного господарства СРСР. 

Наукові дослідження присвячені проблемам агрохімії, харчуванню рослин, застосуванню 
міндобрив у землеробстві. Сформулював (1916) теорію харчування рослин. Розпрацював обмін 
азотистих речовин в рослинному і тваринному світі. Вивчав обмін аміаку, аспарагіну. Науково 
обгрунтував (1895–1899) можливість використання солей амонію і фосфоритів в якості 
міндобрив. Запропонував і обґрунтував різні методи підгодовування, удобрення і вивчення 
харчування рослин. Ввів у практику викладання (1896) вегетаційні досліди. Був автором 
підручників «Частное земледелие» (1898), «Агрохимия» (1934). Був редактором журналів 
«Известия Московского сельськохозяйственного института» (1899–1918) и «Вестник 
сельського хозяйства» (1902–1904). 
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3 початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. був евакуйований в Середню Азію, 
де керував обстеженням земель для розширення сільського господарства. Було виявлено понад 
13 млн. га, придатних для землеробства, що відіграло велику роль в забезпеченні країни 
продовольством. Був членом-кореспондентом Імператорської Санкт-Петербурзької АН (1913), 
академіком АН СРСР (1929), ВАСГНІЛ (1936); віце-президентом Московського товариства 
сільського господарства (від 1906), почесним членом Німецької академії природодослідників 
«Леопольдіна» (від 1927), Шведської королівської академії сільського і лісового господарства 
(від 1913), Чехословацької сільськогосподарської академії (від 1937), членом-кореспондентом 
Паризької АН (від 1946), членом Нідерландського (від 1935) і Німецького (від 1933) ботанічних 
товариств. 

Відрізнявся порядністю і громадянською мужністю. Декілька років робив спроби 
визволити генетика М.І. Вавілова: був на прийомі у Л.П. Берії та його заступника Кобулова, 
написав декілька листів Й.В. Сталіну, запропонував кандидатуру М.І. Вавілова на 
нагородження Сталінською премією, висунув його кандидатуру у Верховну Раду СРСР. Був 
нагороджений Сталінською премією (1941), премією ім. К.А. Тимирязева (1945), орденами і 
медалями СРСР.  

Помер 30 квітня 1948 р. на 83 році життя.  
У 1948 р. ім’я академіка Прянишникова присвоєно Всесоюзному науково-дослідному 

інституту добрив і агрогрунтоведення, Російській академії сільськогосподарських наук і 
Пермському сільськогосподарському інституту. Від 1948 р. АН СРСР присуджувала премії 
імені академіка Д.М. Прянишникова. У 1962 р. заснована золота медаль ім. Д.М. 
Прянишникова. У 1996 р. РАН заснувала премію Д.М. Прянишникова. У Москві перед 
Московською сільськогосподарською академією ім. К.А. Тимирязева встановлений пам’ятник 
Д.М. Прянишникову. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ БАРАНОВ – ВИДАТНИЙ  
РОСІЙСЬКИЙ ГЕНЕТИК 

До 80-річчя від дня народження 
 

Владислав Сергійович Баранов 
народився 6 листопада 1940 р. в м. Ленін-
граді в сім’ї хіміків. В 1946 р. сім’я 
Баранових переїхала до м. Львова. Після 
закінчення СШ в 1957 р. вступив на 
лікувальний факультет Львівського 
державного медичного інституту, який 
закінчив з відзнакою у 1963 р. Вже на 3 
курсі почав працювати у студентському 
науковому гуртку на кафедрі гістології та 
ембріології.  

Поступив в аспірантуру лабораторії 
ембріології Інституту експериментальної 
медицини АМН СРСР (м. Ленінград) і після 
закінчення аспірантури працював на посаді 
молодшого, а згодом – старшого наукового 

співробітника 1ЕМ. У 1966 р. захистив кандидатську, а в 1976 р. – докторську дисертацію. 
У 1980 р. перейшов працювати в лабораторію біохімічної генетики ІЕМ на посаду 

старшого наукового співробітника. У 1987 р. В.С. Баранов організував і очолив лабораторію 
пренатальної діагностики спадкових і вроджених хвороб Інституту акушерства, гінекології і 
репродуктології ім. Д.О. Отта АМН СРСР (нині – РАМН). Від моменту заснування лабораторія 
стала одним із провідних центрів РФ із діагностики генних та хромосомних хвороб і постійно 
діючим консультативним і навчальним центром для лікарів, що спеціалізуються в галузі 
медичної генетики та пренатальної діагностики. На базі лабораторії у 1989 р. був створений 
центр із пренатальної діагностики муковісцидозу, а в 1993 р. лабораторії присвоєний статус 
Федерального медико-генетичного центру. Велика роль В.С. Баранова у впровадженні в 
практичну медицину методів та алгоритмів пренатальної діагностики хромосомних і 
моногенних хвороб. За його безпосередньою участю вперше в РФ була здійснена пренатальна 
діагностика муковісцидозу, гемофілії А і В, міодистрофії Дюшена, фенілкетонурії, синдрому 
фрагільної Х-хромосоми, міотонічної дистрофії. В 1994 р. отримав вчене звання професора. 

В процесі досліджень отримані результати, які стосуються нових способів доставки 
генних конструкцій в уражені органи тварин – біологічних моделей цих захворювань. Професор 
В.С. Баранов обґрунтував і активно впроваджував у життя ідею «генетичного паспорту». 
Розвиток концепції тестування «генів прихильності» покладено в основу науково-практичного 
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напрямку – предиктивної (профілактичної) медицини. Великий внесок В.С. Баранова в 
цитогенетику ембріонального розвитку ссавців і людини. Результати досліджень знайшли своє 
відображення в монографії, написаній разом із вчителем, професором А.П. Дибаном (1978), яка 
була перекладена і надрукована у Великобританії та Німеччині (1987). 

В.С. Баранов приділяє велику увагу науково-педагогічній діяльності. Він є професором 
кафедри дитячих хвороб Військово-медичної академії, кафедри генетики і селекції біолого-
ґрунтового факультету Санкт-Петербурзького державного університету. 

Від 1977 р. вчений читає курси лекцій із ембріології та тератології ранніх стадій 
розвитку ссавців і людини для студентів Санкт-Петербурзького державного університету, від 
1999 р. – курс лекцій із медичної генетики для студентів медичного факультету СпбДУ і з  
2001 р. – для курсантів Військово-медичної Академії. Від 1988 р. В.С. Баранов є головним 
спеціалістом міста, а від 2009 р. – Північно-Західного регіону РФ із медичної генетики. В 1995-
2004 рр. В.С. Баранов був членом Експертної групи ВООЗ із генетики людини, в 1997-2007 рр. 
– членом Ради Директорів Європейського товариства цитогенетиків. В теперішній час вчений є 
членом редколегії 2-х Міжнародних («Balkan Journal of Medical Genetics» та «European Journal 
or f Obstetrics, Gynecology and Reproduktion») та 6-ти російських наукових журналів: 
«Пренатальная диагностика», «Медицинская генетика», «Экологическая генетика», 
«Акушерство и гинекология», «Журнал женских болезней», «Вестник Вавиловского общества 
генетиков и селекционеров».  

В.С. Баранов є автором понад 500 наукових праць, в т. ч. 15 монографій, понад 30 
оглядів, розділів у колективних монографіях, 20 методичних рекомендацій. За цей час 
підготував 33 кандидатів і 7 докторів наук. У 2002 р. В.С. Баранов обраний членом-корес-
пондентом РАМН, у 2005 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки РФ». 

В.С. Баранов нагороджений дипломом і премією ім. акад. А.А. Баєва за розробку 
наукових основ і впровадження в клінічну практику методів генодіагностики найбільш 
поширених соціально-значимих спадкових хвороб (1995), Почесною грамотою РАМН «За 
плодотворный труд по развитию медицинской науки и здравоохранения» (1997), Дипломом 
Координаційної Міжвідомчої Ради із Пріоритетного напрямку науки про життя та біотехнології 
(1998), Почесною грамотою (2005) і знаком «Отличник здравоохранения» (2007) МОЗ і 
соціального розвитку РФ, медаллю ім. С.Н. Давиденкова Російського товариства медичних 
генетиків (2007), премією ім. І.П. Павлова Уряду Санкт-Петербурга «За выдающиеся научные 
результаты в области науки и техники» (2008), премією ім. С.Н Давиденкова РАМН за 
найкращу роботу з медичної генетики (2009), Почесним дипломом . Європейської науково-
промислової палати (2012). 

Владислав Сергійович Баранов є головним позаштатним спеціалістом МОЗ по ПЗ ФО 
РФ і комітету охорони здоров’я Уряду Санкт-Петербургу з медичної генетики, членом 
Проблемної ради з медичної генетики колегії МОЗ РФ, членом Ради Санкт-Петербурзького 
відділення Вавіловського товариства генетиків і селекціонерів, членом Правління Російського 
товариства медичних генетиків, академіком РАПН. 
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Дружина В.С. Баранова – Олена Леонідівна Кузменко, випускниця ЛДМІ 1963 р., 
навчалася в ординатурі та аспірантурі з гематології в Ленінградському НДІ переливання крові. 
Вона була кандидатом медичних наук, старшим науковим співробітником, незмінним ученим 
секретарем Російського НДІ гематології й трансфузіології, померла у 2019 р. Донька, Олена 
Владиславівна, закінчила 1-й Ленінградський інститут ім. акад. І.П. Павлова та клінічну 
ординатуру з інфекційних хвороб. Після стажування в Бірмінгемському університеті закінчила 
докторантуру в Університеті м. Клермон-Феран (Франція), працює професором, президентом 
Європейського інституту персоналізованої медицини і здоров’я. Разом із сім’єю проживає у 
Франції. Син, Владислав Владиславович, закінчив 1-й Ленінградський медичний інститут ім. 
акад. І.П. Павлова, ординатуру і аспірантуру з неврології в Медичній академії післядипломної 
освіти. Він – кандидат медичних наук, генеральний директор Міжнародного медичного центру 
«Согаз». 

 
Від імені випускників ЛДМІ 1963 р. бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на многії і 

благії літа! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 
 

БЕРНГАРД РУДОЛЬФ КОНРАД ФОН ЛАНГЕНБЕК –  
ВИДАТНИЙ НІМЕЦЬКИЙ ХІРУРГ 

До 210-річчя від дня народження 
 

Бернгард Лангенбек народився 8 листопада 
1810 р. в містечку Падіннбюттель поблизу 
Ганновера в сім’ї сільського пастора. Батько надав 
Бернгарду не лише початкову освіту, а й прищепив 
йому любов до науки, мистецтва, а також почуття 
милосердя до чужої біди, поваги до людей. До 17-
річного віку Бернгард готувався до богословської 
кар’єри. Зі зміною обставини почав навчатися в 
Гільдесгеймській гімназії, після якої через три роки 
поступив на медичний факультет Геттінгенського 
університету. Після чотирьох років навчання Б. 
Лангенбек склав іспит на звання лікаря. 17 квітня 
1834 р. він захистив дисертацію про будову сітківки, 
має назву «De retinae structura penitiore». Справа в 
тому, що Бернгард Лангенбек був племінником 
відомого німецького офтальмолога, анатома і хірурга 
Конрада фон Лангенбека, якому вдалося прищепити 
молодому лікарю любов до мікроскопічної анатомії. 
Цю працю Бернгард присвятив своєму дядькові. 

Отримавши ступінь доктора медицини, Бернгард продовжив дослідження в цій галузі. 
В 1936 р. Бернгард Лангенбек представив свою другу працю «Observationes anatomico-

patholоgicae de retina». За цю працю медичний факультет присудив молодому вченому 
«Блюменбаховську стипендію», що передбачала дворічну наукову поїздку в університети 
Бельгії, Франції, Англії. Зрозуміло, що тривалі заняття гістологією допомогли йому стати 
акуратним спостерігачем і прищепили якості, необхідні вченому. 

Під час зарубіжної поїздки вчений відвідав клінічні лабораторії багатьох дослідників. На 
вибір подальшої спеціальності Б. Лангенбека, на думку біографів, вплинув англійський хірург 
Естлі Купер (1768–1841). Сам Б. Лангенбек писав, що в день зустрічі з англійським хірургом 
він «побував в іншому світі, під іншими небесами». Б. Лангенбек був настільки вражений 
манерою спілкування з колегами, гуманним ставленням до хворих, хірургічним мистецтвом Е. 
Купера, що у всьому намагався бути схожим на прославленого хірурга, наслідувати не лише 
його оперативну техніку, але й інтонацію голосу, манери і стиль в одязі. 

У 1838 р. Бернгард Лангенбек отримав звання приват-доцента по кафедрі фізіології та 
патологічної анатомії Геттінгенського університету і почав вести курс патологоанатомічних 
розтинів. У 1841 р. вченого обирають екстраординарним професором кафедри патологічної 
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анатомії. Згодом Бернгард отримав посаду асистента в клініці Конрада Лангенбека і читав 
лекції з оперативної хірургії з виконанням операцій на трупах, що мали великий успіх у 
студентів та лікарів.  

Діапазон оперативних втручань Б. Лангенбека вражає. Відомо понад 20 методик, 
пов’язаних з його ім’ям. 

У 1848 р. Б. Лангенбек отримав посаду очільника кафедри хірургії в Берлінському 
університетів після раптової смерті Й. Ф. Диффенбаха (1794–1847)  

Вчений багато оперував при ускладнених переломах, вроджених і набутих дефектах. 
Здійснював хіло- і ринопластику, виконував резекції верхньої і нижньої щелепи, уражених 
пухлинним процесом, екстирпацію гортані, глотки, резекцію язика. Здійснив ефективну 
уранопластику. В 1852 р. Б. Лангенбек вперше виконав остеосинтез при лікуванні несправжніх 
суглобів [21]. Разом з Теодором Кохером (1841–1917) розпрацював методику стабілізації 
відламків при переломах проксимального відділу стегна та вертлужної заглибини. 

Б. Лангенбек розробив операцію артротомії кульшового, променево-зап’ясткового та 
ліктьового суглобів (артротомія Лангенбека). Запропонував пластичну операцію відновлення 
носа (ринопластика за Лангенбеком), операцію усунення щілини піднебіння (уранопластика за 
Лангенбеком) та інші пластичні операції на обличчі та в порожнині рота. Його ім’я носить 
близько 20 операцій. 

У 1875 р. Б. Лангенбек зробив успішну екстирпацію гортані з частиною язика, глотки і 
стравоходу. Розробив оригінальний спосіб лікування геморою за допомогою «листових 
щипців» (щипці Лангенбека). Винайшов декілька хірургічних інструментів: голкотримач зі 
свинцевими пластинками на робочих губках (голкотримач Лангенбека); розбірний пінцет для 
захоплення і утримування тканин (пінцет Лангенбека). Вчений описав пухлину, що швидко 
росте і виходить з окістя основи крилоподібного відростка (защелепна пухлина Лангенбека). 
Вченому належить метод вимірювання гостроти слуху  (аудіометрія Лангенбека) 

Великий внесок зробив Б. Лангенбек у розвиток військово-польової хірургії, адже хірург 
брав участь в 100 битвах. В прусській армії черговість надання медичної допомоги залежала не 
від важкості стану пораненого, а від його військового звання. Б. Лангенбек першим звернув 
увагу на необхідність післядипломної освіти військових лікарів. За ініціативою Б. Лангенбека в 
Німеччині було створено «Товариство Червоного Хреста». Саме Б. Лангенбек головував на 
Міжнародній конференції «Червоного Хреста» в Женеві в 1884 р. У 1886 р. вчений разом з 
лікарями Coler і Werner видав книгу, що описувала влаштування переносних лазаретних 
бараків. Під час франко-прусської війни 1870–1871 рр. Б. Лангенбек втратив свого сина – 
лейтенанта гвардії Юліуса Лангенбека, але не покинув свого місця.  

Навесні 1872 р. разом з Ріхардом Фолькманном та Густавом Симоном було засновано 
Німецьке товариство хірургів, головою якого у 1872–1885 рр. був Б. Лангенбек. 

За своє життя Б. Лангенбек написав 47 наукових праць. В 1960 р. разом з Теодором 
Більротом заснував журнал «Archiv fur klinische Chirurgie». 

Б. Лангенбек був причетний до хірургів Росії: Н.В. Скліфосовського, А.А. Миславського. 
Його клініку відвідував М.І. Пирогов. 
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Наприкінці своєї кар’єри Б. Лангенбек отримав чин генерал-майора, дійсного таємного 
радника. 

У 1882 р. Б. Лангенбека попрощався з колегами і відправився на свою віллу «Tusculum» 
у Вісбадені. Помер 29 вересня 1887 р. на 77 році життя.  
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

СТАНІСЛАВ ЙОЗЕФ МАТІАС ПРОВАЧЕК – ВИДАТНИЙ ЧЕСЬКИЙ 
МІКРОБІОЛОГ І ПАРАЗИТОЛОГ 

До 145-річчя від дня народження 
 

Станіслав Провачек народився 12 листопада 
1875 р. в містечку Нейхауз, Богемія. В гімназії 
навчався посередньо. Але позитивні зміни відбулися 
після вступу Станіслава в Празький німецький 
університет, де він почав вивчати зоологію та 
ботаніку. Вищу освіту закінчив у Віденському 
університеті, де отримав диплом доктора філософії: 
в той час природознавство було дисципліною 
філософського факультету. До моменту захисту 
дисертації С. Провачек був вже автором декількох 
праць, надрукованих у спеціальних журналах. 
Професор Пауль Ерліх (1854–1915) звернув увагу на 
талановитого протозоолога і запропонував йому 
посаду асистента в своєму Інституті 
експериментальної терапії у Франкфурті-на-Майні. 
Згодом вчений працював на кафедрі зоології 
Мюнхенського університету, опісля в 
паразитологічній лабораторії Імператорського 

Берлінського госпіталю. 
Доля звела С. Провачека з відомим німецьким протозоологом Фріцем Шаудіном (1871–

1908), одним із дослідників (1905) блідої трепонеми, збудника сифілісу. Молодий С. Провачек 
став співробітником, а згодом і, особистим другом Ф. Шаудіна в Інституті зоології, а після 
смерті Ф. Шаудіна – завідувачем лабораторії та опікуном дітей Ф. Шаудіна. Від 1907 р. керував 
зоологічним відділом Інституту корабельних і тропічних хвороб в Гамбурзі. 

С. Провачек брав участь в експедиціях по вивченню тропічних хвороб на о. Ява, 
організованих для вивчення сифілісу А. Нейссером (1855–1916). Будучи в експедиції він вивчав 
також трахому та віспу. 

Останні десятиріччя перед І Світовою війною С. Провачек вивчав питання спадковості, 
імунітету, фітопатології, патології комах, вивчав малярію, віспу, трахому. Безперервно 
мандрував: брав участь в експедиціях в Китаї, Японії, Індії. В Бразилії допомагав ліквідовувати 
епідемію віспи. У 1910–1912 рр. відвідав Суматру і близько 35 островів з групи Маріанських 
островів і островів Самоа. Провів там близько 400 очних операцій. 

С. Провачек був автором понад 200 наукових праць, включаючи відкриття збудників 
трахоми і висипного тифу. Наукові роботи присвячені дослідженню амеб, трихомонад, 
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трипаносом, спірохет, гемогрегарин, кишкових джгутикових. Разом з Гальберштедтером вивчав 
трахому і методи вакцинації проти неї. Був засновником журналу «Archiv fur Protisten Kunde» i 
його співредактором від 1901 р., а також засновником і редактором капітальної праці 
«Handbuch der Pathogenen Protozoen». 

В кінці 1914 р. С. Провачек почав роботу в табірній лікарні в Хотебузі, де серед 
російських військовополонених розпочалася епідемія висипного тифу. Проводячи дезінфекцію, 
знищуючи вошей, С. Провачек так описав ситуацію в таборі: «Самі ми спасаємося від вошей 
тільки щільно облягаючими халатами, гумовим взуттям і змазуванням чобіт анісовою олією. 
Вошей тут мільйони ... сиплються дощем. Небезпека інфекції набагато більша, ніж про це 
думалося в лабораторії». Але через місяць роботи в таборі С. Провачек відчув перші ознаки 
захворювання. В таборному бараці його лікарем, санітаром і єдиним зв’язковим із світом був 
його соратник, бразильський патолог, мікробіолог, імунолог Енріке Роша Ліма (1879–1956). 
Йому випала сумна роль сповістити різним науковцям, що незважаючи на опіку та тверде 
бажання вченого перемогти хворобу, С. Провачек 17 лютого 1915 р. помер. Йому було 39 років. 
В пам’ять про жертви висипного тифу: американського мікробіолога Говарда Тейлора Ріккетса 
(1871–1910) і чеського мікробіолога, паразитолога С. Провачека (1875–1915) бразильський 
вчений Енріке Роша-Ліма назвав ці мікроорганізми – рикетсіями Провачека. 

В книзі Г. Цинссера «Крысы, вши и история» С. Провачеку присвячені наступні слова: 
«Він не був ні полководцем, ні імператором, ні королем, цей хлопець із містечка Йіндржихув-
Градец, що залишився в п’ятому класі гімназії на другий рік. І все-таки він належить до числа 
тих, хто вплинув на хід Світової історії, оскільки викрив агента, який знищував імперії, скидав 
династії, вирішував кінець війн і робив безлюдними цілі країни». 

Залишилася світла пам’ять про Лікаря, який віддав своє життя за людей. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
М.Г. ОРЕЛ 

 
МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПИРОГОВ – ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИЙ ХІРУРГ 

До 210-річчя від дня народження 
 

Микола Іванович Пирогов народився 13 
листопада 1810 р. в Москві в сім’ї службовця. 
Початкову освіту Микола Пирогов отримав в 
домашніх умовах. У лютому 1822 р. був відданий в 
приватний пансіон В.С. Кряжева, який був 
призначений для виховання і навчання «дітей 
шляхетного звання», де виховувався у зв’язку з 
важким матеріальним станом сім’ї лише 2 роки. 
Продовжити подальшу освіту М. Пирогову допоміг 
професор Московського університету Єфрем 
Осипович Мухін (1766–1850). уродженець 
Слобожанщини, український і російський анатом, 
фізіолог, судовий медик і лікар, старий знайомий 
сім’ї Пирогових, який рекомендував підготовити 
хлопчика для вступу в університет. У 1824 р. у віці 
14 років Микола Пирогов успішно здав іспити і 
вступив на медичний факультет Московського 
університету, який закінчив у травні 1828 p.  

За рішенням царського уряду при Дерптському університеті був організований 
професорський інститут, який повинен був готувати професорів із «природних росіян», що 
успішно закінчили університет і були готові присвятити себе науково-педагогічній діяльності. 
За пропозицією Є.О. Мухіна почав готуватися до іспитів з предмету фізіологія, але оскільки цей 
профіль підготовки в інституті був відсутній, то М. Пирогов зупинив свій вибір на хірургії. 
Витримав іспит при Петербурзький АН і був зарахований в професорський інститут. 
Навчаючись в Дерптському інституті М.І. Пирогов зосередив свою увагу на анатомії і 
експериментальній хірургії. У 1829 р. виконав роботу «Что наблюдается при операциях 
перевязки больших артерий» і отримав за цю роботу Золоту медаль, а в 1832 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой 
области легко выполнимым и безопасным вмешательством». В травні 1833 р. М.І. Пирогов був 
відряджений в Німеччину для удосконалення. Працював у хірургічній клініці С.Ф. Грефе 
(1787–1840) і в Геттінгені у Б.Р.К. Лангенбека (1810–1887), видатного німецького хірурга. У 
1835 р. М.І. Пирогов повернувся в Росію, розраховуючи отримати кафедру хірургії в 
Московському університеті. Але кафедру хірургії отримав Федір Іванович Іноземцев (1802–
1869), який першим в Росії (7 лютого 1847 р.) застосував ефірний наркоз при хірургічних 
операціях. 

М.І. Пирогов залишився в Дерпті і працював у хірургічній клініці свого вчителя І.Ф. 
Мейєра. Хірургічна майстерність М.І. Пирогова вразила його колег і І.Ф. Мейєр обрав М.І. 
Пирогова своїм спадкоємцем. В березні 1836 р. Микола Іванович очолив хірургічну клініку 
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Дерптського університету, був обраний на посаду професора теоретичної і практичної хірургії, 
в 1837 р. отримав звання ординарного професора. 

В Дерптському університеті М.І. Пирогов пропрацював 5 років. Видав знамениті 
«Анналы хирургической клиники» (в 2-х томах), які вразили читачів критичною оцінкою своєї 
хірургічної діяльності. В Дерпті М.І. Пирогов закінчив свою класичну працю «Хирургическая 
анатомия артериальных стволов и фасций», за яку Російська АН присудила М.І. Пирогову 
Демідівську премію. Під його керівництвом в Дерпті було написано 12 докторських дисертацій. 

В жовтні 1840 р. М.І. Пирогов був призначений професором Петербурзької Медико-
хірургічної академії. В березні 1841 р. вчений приступив до обов’язків професора госпітальної 
хірургічної клініки, патологічної і хірургічної анатомії і головного лікаря хірургічного 
відділення 2-го військово-сухопутного госпіталю. У 1843–1848 рр. М.І. Пирогов опублікував 
«Полный курс прикладной анатомии человеческого тела, с рисунками (анатомия описательно-
физиологическая и хирургическая)». За цю роботу АН присудила М.І. Пирогову Демідівську 
премію. У 1846 р. була надрукована книга «Анатомические изображения человеческого тела, 
назначенные преимущественно для судебных врачей. С атласом». 

В 1846 р. американський лікар і хімік Джексон запропонував стоматологу В. Мортону 
використовувати пари ефіру для знеболювання. М.І. Пирогов негайно провів експериментальну 
роботу, результати якої виклав в монографії «Наблюдения над действием эфирных паров как 
болеутолительного средства в хирургических операциях» (1847). В 1847 р. М.І. Пирогов був 
обраний членом-кореспондентом РАН. 

Під час потужної епідемії холери в Петербурзі у 1848 р. М.І. Пирогов негайно приступив 
до вивчення патологічної анатомії холери. Результати своїх досліджень на матеріалі 800 
розтинів він узагальнив у праці «Патологическая анатомия азиатской холеры» (1850). Ця праця 
була удостоєна Демідівської премії. 

У 1848 р. М.І. Пирогов виїхав на Кавказ для перевірки ефірного наркозу при лікуванні 
поранених в умовах військового часу (осада аулу Салти). В звіті «Отчёт о путешествии по 
Кавказу» (1849). М.І. Пирогов дає позитивну оцінку загального знечулення поранених за 
допомогою ефірного наркозу. 

Під час петербурзької діяльності (1841–1856) під керівництвом М.І. Пирогова було 
написано 10 докторських дисертацій. У 1854 р. М.І. Пирогов опублікував результати кістково 
пластичних ампутацій під назвою “Костнопластическое удлинение костей голени при 
вылущении стопы”. Під час Кримської війни 1853–1856 рр. М.І. Пирогов двічі побував на 
театрі бойових дій і безпосередньо брав участь в організації медичного забезпечення бойових 
дій та лікування хворих. Прибув в Севастополь 12 листопада 1854 р. у супроводі кращих лікарів 
Петербурга. Десять місяців пропрацював в Криму, не знаючи втоми, спасаючи поранених. У 
середині грудня 1855 р. вчений повернувся до Петербурга. 

Після публікації в 1856 р. в «Морском сборнике» педагогічної статті «Вопросы жизни» 
М.І. Пирогова призначили «попечителем Одеського навчального округу», де він пропрацював 
два роки. Упродовж 1858–1861 рр. М.І. Пирогов – попечитель Київського навчального округу. 
У своїй педагогічній діяльності сприяв демократизації освіти: піклувався про всенародне 
початкове навчання, навчання рідною мовою, про підготовку кадрів для шкіл та гімназій; у 
реформі вищої школи виступив за автономію університетів, за розширення можливостей для 
вступу до університетів різних верств населення. Микола Іванович сприяв організації недільних 
шкіл для дорослих у Києві (1859) та створення Новоросійського університету в Одесі (1863). 
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Нагляд за школами, за розпорядженням М.І. Пирогова, було покладено на професора П.В. 
Павлова. 

У статті «Про недільні школи» М.І. Пирогов писав: «За запровадження недільних шкіл 
узялися першими малороси, ревні шанувальники Куліша та Шевченка, кращі з кращих учнів 
професора Павлова». Ідею створення недільних шкіл підтримав Т.Г. Шевченко, який надіслав у 
I860 р. з Петербурга для учнів 50 примірників «Кобзаря», а в 1861 р. для недільних шкіл 
«Буквар південноросійський». Працюючи в Києві М.І. Пирогов консультував хворих та робив 
операції в хірургічній клініці В.О. Караваєва, його учня у роки діяльності в Дерптському 
університеті. 

Прогресивна діяльність М.І. Пирогова на посаді попечителя Київського навчального округу 
викликала невдоволення урядових органів і особливо Київського генерал-губернатора І.І. 
Васильчикова. Ще в жовтні 1860 р. губернатор доповів у Петербург, що його (М.І. Пирогова) не 
можна залишати попечителем навчального округу «без опасения пагубных последствий для 
державы». З березня 1861 р. попечитель Київського навчального округу М.І. Пирогов «по 
высочайшему повелению» був звільнений від посади «по расстроеному здоровью». 

Вийшовши у відставку М.І. Пирогов до кінця свого життя проживав у своєму маєтку в с. 
Вишня (тепер с. Пирогове), де лікував хворих у заснованій ним лікарні, а також займався 
громадською роботою. Час ознайомлення і наведення ладу в маєтку пройшов дуже швидко і в 
березні 1862 р. з’являється указ імператора про відрядження члена головного правління училищ 
таємного радника Пирогова за кордон на 4 роки. Тому в 1862–1866 рр. М.І. Пирогов працював у 
Німеччині, де керував роботою професорського інституту. Спочатку сім’я Пирогових 
проживала у Гейдельбергу, а потім переїхала в Берлін. За 4 роки через професорський інститут 
пройшло понад 100 вчених з Росії. Велика 
роль М.І. Пирогова в призначенні стипендії 
Міністерства народної освіти молодому 
вченому І.І. Мечникову.  

Мав міжнародний лікарський 
авторитет: був запрошений для медичного 
обстеження канцлера О. Бісмарка (1854) та 
національного героя Італії Дж. Гарібальді 
(1862). 

В серпні 1862 р. під час походу за 
звільнення Риму в бою був важко поранений 
Джузеппе Гарібальді. Оскільки здоров’я 
революціонера не покращувалося, західні 
лікарі звернулися до М.І. Пирогова з 
проханням проконсультувати національного 
героя Італії і російська група вчених була в 
захопленні від рішучості Пирогова поїхати в 
Італію. Генерал Д. Гарібальді особисто 
подякував в листі М.І. Пирогову за 
«сердечные заботы, которые Вы мне щедро 
оказывали. Примите, дорогой доктор, мои 
уверения в преданности. Ваш Д. Гари-
бальди». 
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В травні 1866 р. закінчився термін перебування М.І. Пирогова в Німеччині. Новий 
міністр народної освіти Д.А. Толстой вимагав відсторонення М.І. Пирогова від посади. В червні 
1866 р. вийшов указ імператора про звільнення М.І. Пирогова від займаної посади. З відчуттям 
образи М.І. Пирогов повернувся в Росію. В 1870 р. під час франко-прусської війни Головне 
управління Товариства піклування про поранених і хворих вояків (пізніше Російське товариство 
Червоного Хреста) звернулося до вченого з пропозицією поїхати на театр військових дій для 
ознайомлення з роботою військово-санітарних установ. У 1870 р. разом з лікарем І.В. 
Бертенсоном він виїхав за кордон. За 5 тижнів М.І. Пирогов оглянув 70 військових лазаретів. 
Мандри М.І. Пирогова німецькими і французькими госпіталями пройшли з великим успіхом. 
Зарубіжні колеги тепло приймали великого вченого. 

У 1877 р. почалася російсько-турецька війна. І знову Головне управління Товариства 
піклування про поранених і хворих вояків доручило М.І. Пирогову виїхати на місце військових 
дій Дунайської армії для огляду лазаретів, санітарних поїздів, інших установ. Півроку М.І. 
Пирогов провів на фронті і в тилу армії. За час перебування в Болгарії (10.10–17.12.1877) М.І. 
Пирогов проїхав понад 700 км і оглянув в 19 населених пунктах 10 із 13 військових госпіталей, 
10 дивізійних лазаретів і 3 аптечних склади. У 1879 р. вчений завершив роботу над працею 
«Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей 
армии». 

Наукова спадщина Пирогова охоплює багато проблем медицини. М.І. Пирогов – один із 
основоположників анатомо-фізіологічного напрямку в хірургії. Для анатомічних досліджень 
застосовував розроблені ним методи так званої льодової та скульптурної анатомії 
(розпилювання заморожених трупів, висікання окремих органів із заморожених трупів, що дало 
можливість повністю і точно встановити топографічні співвідношення органів і тканин в 
людському організмі. 

М.І. Пирогов розробив ряд принципових положень, озброївши хірургію науково 
обґрунтованими методиками оперативного втручання. 

Перший у військово-польових умовах випробував на поранених перев’язку великих 
артеріальних судин, уперше описав оперативний доступ для перев’язки язикової артерії 
(«Пироговський трикутник), розробив проекційні лінії для перев’язки променевої та 
підколінної артерій. Описаний ним оперативний доступ для позачеревинного підходу до 
клубової артерії носить ім’я автора. Першим використав крохмальну нерухому пов’язку, 
застосувавши вперше в історії медицини гіпсову пов’язку. Першим у світі висунув ідею 
кісткової пластики (провів першу в світі пластичну операцію безносому цирульнику, викроївши 
новий ніс).Запропонував кістково-пластичну операцію стопи, яка увійшла в медичну літературу 
під назвою «Пирогова ампутація» (1854). Вперше описав патолоанатомічні зміни при азіатській 
холері (праця під такою назвою удостоєна Демидівської премії (1850). Першим описав картину 
газової інфекції і гнійного остеомієліту. Дав опис клінічної картини шокового стану. 

М.І. Пирогов був основоположником знеболювання в Росії, автором нових способів 
інгаляційного та неінгаляційного наркозів. Вперше в світі застосував ефір як знеболювальний 
засіб при хірургічних операціях на полі бою (Кавказ, 1847).Першим запропонував ректальний 
наркоз. Вперше застосував йодну настоянку для обробки операційного поля. Під час оборони 
Севастополя вперше в історії медицини застосував сортування поранених і хворих, організував 
транспортні відділення і санітарні роти. Засновник першого в світі Анатомічного інституту. 4 
рази був удостоєний Демидівської премії. 
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Підпорядкувавши топографічну анатомію практичній хірургії, зробив анатомію 
клінічною. Ім’я Пирогова носять численні анатомічні утворення : апоневроз двоголового м’яза 
плеча, місце злиття підключичної і внутрішньої яремної вен (венозний кут Пирогова), плечовий 
канал Пирогова, підколінний канал Пирогова, клітковинний простір у нижній третині 
передпліччя (простір Парони-Пирогова), лімфатичне глоткове кільце (кільце Пирогова-
Вальдейєра), клітковина між поперечною та підочеревинною фасціями (жировий шар 
Пирогова-Богро), фасціальна капсула, дуплікатура вісцеральної фасції таза (капсула Пирогова-
Ретціуса), лімфатичний вузол у медіальній частині судинної лакуни стегна (лімфатичний вузол 
Пирогова-Розен-Мюллера). 

У травні 1881 р. в Московському університеті відбулися урочистості з нагоди 50-річчя 
наукової та громадської діяльності М.І. Пирогова. Але вже взимку здоров’я М.І. Пирогова 
похитнулося. На слизовій оболонці піднебіння утворилася виразка, що не загоювалася. Микола 
Іванович спробував її лікувати всіма відомими йому засобами, але хвороба продовжувала 
прогресувати і він встановив остаточний діагноз: повзуча ракова виразка слизової оболонки 
рота. Помер видатний хірург 23 листопада 1881 р., проживши 71 рік і 10 днів. Тіло його було 
набальзамоване і зберігалося в спеціальному склепі. 

У 1895 р. почав виходити «Журнал общества русских врачей в память Н.И. Пирогова». 
Починаючи від 1902 р. з’їзди Товариства російських лікарів почали називатися Пироговськими. 

У 1947 р. садибу М.І. Пирогова перетворено на музей. У Вінниці встановлено пам’ятник 
М.І. Пирогову. Ім’я Пирогова носять Вінницький медичний університет, Одеський медичний 
університет. 

Справа Пирогова витримала випробовування Часом. Понад 250 знаків увіковічнюють 
його пам’ять. Про нього написані книги, створені кінофільми, встановлені пам’ятники в 
Україні, РФ, за кордоном. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

МІШЕЛЬ ВАЛЕНТИН МАРСЕЛЬ ЖУВЕ –  
ВИДАТНИЙ НЕЙРОФІЗІОЛОГ І СОМНОЛОГ 

До 95-річчя від дня народження 
 

Мішель Жуве народився 16 листопада 1925 
р. в Лон-ле-Соньє (Юрський департамент) і сім’ї 
лікаря. В 1941 р. німецькі війська окупували 
половину Франції. Під час окупації юний Мішель 
пішов у «макі» (партизани) в горах масиву Юра. В 
своїх мемуарах Мішель згадував ті часи, коли 
доводилося воювати в основному із власівцами, які 
під командуванням офіцерів СС жорстоко 
розправлялися з учасниками ліонського руху 
Опору. Після звільнення Юрського регіону в 
серпні 1944 р. М. Жуве вступив добровольцем в 
альпійські стрільці, що патрулювали кордон з 
Італією в холодну зиму 1944–1945 рр. В січні 1945 
р. в складі бригади воював на Рейні, захищаючи 
Страсбург від наступу німецьких танків. Отримав 
поранення в спину, від якого страждав тривалий 
час. Після капітуляції Німеччини сержант М. Жуве 

служив у штабі французьких окупаційних військ у Відні. 
У жовтні 1945 р. М. Жуве демобілізувався і вступив до Ліонського медичного 

інституту під тиском батька, оскільки не цікавився медициною, а хотів стати 
мандрівником або вченим-етнографом. Закінчив медінститут у 1951 р. і поступив в 
ординатуру з нейрохірургії. У той час про роботу мозку було відомо з праць І.П. 
Павлова, згідно з якими корі головного мозку приписувалася головна роль у всіх 
процесах. 

У 1951 р. М. Жуве став свідком зустрічі в Ліонському університеті з двома 
послідовниками вчення І.П. Павлова – К.М. Биковим (1886–1959) і Е.А. Асратяном 
(1903–1981). 

Ознайомившись з працями Дж. Моруцці (1910–1986) та Х. Мегуна (1907–1991), 
М. Жуве зрозумів, що ретикулярна формація мозку може контролювати багато функцій, 
виступаючи в якості «конкурента» кори великих півкуль. Вчений почав захоплюватися 
нейрофізіологією і проводити досліди на кішках. Як ветеран війни він отримав 
стипендію сенатора Дж. Фулбрайта (1905–1995) і грант французького уряду на поїздку в 
США, у лабораторію Хораса Мегуна в Каліфорнії. Упродовж 1954–1955 рр. М. Жуве 
проходив стажування в лабораторії Х Мегуна. 
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Після повернення в Ліон М. Жуве завершив навчання в ординатурі за двома 
спеціальностями: нейрохірургії та неврології. 

Ще в 1954 р. М. Жуве з колегами опублікував невелику статтю про м’язову 
атонію, що супроводжується під час сну ЕЕГ і швидкими рухами очей у кицьок. Був 
виявлений останній з трьох параметрів, необхідних для розділення стану бадьорості та 
різних фаз і стадій сну. Ці параметри (ЕЕГ, електроокулограми і електроміограми) 
навіть і тепер вважаються «золотим стандартом» полісомнографії, обов’язковим при 
реєстрації сну.  

Вченим вдалося зареєструвати під час сну кішки відсутність ЕМГ і наявність 
швидкісних низькоамплітудних хвиль, що буває в стадії бадьорості. Це заставило 
вчених назвати нову фазу сну «парадоксальною». Вченим довелося провести серію 
досліджень, щоб встановити причини  парадоксального сну. 

М. Жуве був одним із перших, хто реєстрував електрофізіологічні прояви 
парадоксального (швидкого, ромбенцефаліческого) сну в кішки. Але саме М. Жуве 
зрозумів, що було зроблено відкриття і створив нову парадигму. Згідно з М. Жуве, 
парадоксальний сон – не класичний сон і не стан бадьорості, а особливий, третій стан 
організму, що характеризується парадоксальним поєднанням активності мозку і 
розслаблення м’язів. 

Всі «відкривачі» швидкого сну, включаючи М. Жуве, зіткнулися з неприйняттям 
їх результатів. Відкриття швидкого сну в 1959 р. суперечило концепції висхідної 
ретикулярної активуючої системи. Лише в 1963 р. на Ліонському симпозіумі був 
досягнутий консенсус між європейськими та американськими нейрофізіологами. 

В 1962 р. вчений організував скромну нейрофізіологічну лабораторію. У наступні 
роки М. Жуве реорганізував свою лабораторію і кафедру експериментальної медицини 
Ліонського університету імені Клода Бернара в найбільший в Європі і один з 
найпотужніших в світі центрів з експериментального і клінічного вивчення сну.  

М. Жуве був членом НАН Франції, лауреатом багатьох національних і 
міжнародних премій, неодноразово висувався для нагородження Нобелівською премією, 
але не отримав її. 

Мішель Жуве описав власне життя в книзі «Про науку і про сновидіння – мемуари 
онейролога». Вчений прожив довге життя і помер 3 жовтня 2017 р., не доживши 6 
тижнів до 92 років.  
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Ю.М. ПАНИШКО, Н.І. НОВИКОВА, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ОЛЕКСАНДР ОНУФРІЙОВИЧ КОВАЛЕВСЬКИЙ 

До 180-річчя від дня народження 
 

Олександр Онуфрійович Ковалевський 
народився 7(19) листопада 1840 р. в сім’ї 
відставного реєстратора і поміщика в с. 
Жустянка Дінабурзького повіту Вітебської 
губернії Російської імперії. У 1856 р. 
Олександр вступив до Корпусу інженерів 
шляхів сполучення у Санкт-Петербурзі, але 
одночасно цікавився природничими науками, 
яким на початку 60-х років ХІХ ст. почали 
захоплюватися його співвітчизники. Ці думки 
суспільства зацікавили Олександра Кова-
левського та змусили його покинути Корпус 
інженерів і поступити в 1859 р. вільним 
слухачем на природниче відділення фізико-
математичного факультету Петербурзького 
університету. Але викладання природничих 
наук не задовольняло допитливого юнака і він 
вирішив повчитися за кордоном. У 1860 р. 
юнак їде до Німеччини, де впродовж двох 

років вчиться у знаменитих вчених Гейдельберзького і Тюбінгенського університетів. 
Олександр Онуфрійович повернувся в Росію і в 1862 р. закінчив природниче відділення 
фізико-математичного факультету Петербурзького університету.  

В 1865 р. О. О. Ковалевський захистив магістерську дисертацію на тему «История 
развития ланцетника Amphioxus lanceolatus». Саме в ембріології цього примітивного і 
давнього хребетного – ланцетника – О. О. Ковалевський розраховував знайти загальні 
риси розвитку всіх тварин.  Тому перша ембріологічна праця О.О. присвячувалася 
розвитку ланцетника, якого сам учений називав «дивовижною рибкою». 

Найбільш ранні стадії розвитку ланцетника виявилися надзвичайно подібними до 
відповідних етапів формування багатьох безхребетних. Висновок: розвиток усіх тварин 
здійснюється «за єдиним планом». В магістерській дисертації О.О. Ковалевського були 
встановлені факти виняткового значення. 

Ідея єдності в ембріональному розвитку всіх тварин  заставляє вченого з’ясувати 
дуже важливі питання – в якій саме групі безхребетних тварин потрібно шукати 
невідомих родичів хребетних і з якою групою безхребетних споріднена личинка 
ланцетника? Свої плани подальших досліджень вчений повідомляє в листі до І. І. 
Мечникова у 1866 р.  

Вчений повернувся у Петербург, в жовтні 1866 р. отримав посаду консерватора 
Зоологічного кабінету Петербурзького університету, в цьому ж місяці вченого обирають 
на посаду приват-доцента і він читає курс зоології. 
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В 1868 р. почав читати курс зоології як приват-доцент Петербурзького 
університету і одночасно працював консерватором при його зоологічному кабінеті. 

У 1867 р. вчений захистив докторську дисертацію на тему «Анатомия и история 
развития форонис».  Ця тварина належить до типу червів і майже не досліджувалася. 
Докторська дисертація О. О. Ковалевського була надрукована окремою книжкою як 
додаток до «Записок Петербургской академии наук». 

20 грудня 1867 р. О. О. Ковалевського обирають професором Казанського 
університету. На початку 1868 p. сім’я Ковалевських переїздить з Петербурга до Казані. 
Саме в Казані О. О. Ковалевський вивчав ембріональні процеси у прісноводних і 
наземних безхребетних, а з хребетних – осетрових риб і черепах. Життя в Казані було 
нелегким для О.О. Ковалевського і він подав заяву до Київського університету. 

Фізико-математичний факультет Київського університету св. Володимира почав 
клопотати про переведення О. О. Ковалевського на кафедру зоології. В лютому 1869 р. 
О.О. Ковалевського було обрано професором Київського університету, де він 
пропрацював чотири роки.  

Вчений активно включився в роботу Київського товариства природодослідників. 
В січні 1870 р. О.О. Ковалевського обрано секретарем товариства. Після повернення з 
Червоного моря О.О. Ковалевського обирають президентом Київського товариства 
природодослідників.  

З 20 по 30 серпня 1871 р. у Києві відбувся III з’їзд російських дослідників 
природи і лікарів, у якому взяли участь видатні вчені A. М. Бекетов, О. М. Бутлеров, B. 
Р. Зеленський, Д. І. Менделєєв, М. О. Максимович, Ф. В. Овсянников. На ціьому з’їзді 
головою було обрано О.О. Ковалевського.  

Праці О.О. Ковалевського про ембріональний розвиток червів, членистоногих, 
кишковопорожнинних, плечоногих створили зоологу світове ім’я. 

З 1874 р. О. О. Ковалевський почав працювати в Новоросійському (Одеса) 
університеті. Одеський період наукової діяльності О.О. Ковалевського характеризувався 
поступовим переходом до вивчення проблем порівняльної анатомії, гістології та 
фізіології. Основними об’єктами досліджень вченого в Одесі були комахи, що слід 
розглядати як внесок у загальну ентомологію. Другий розділ досліджень вченого – 
метаморфози органів личинок мух. Третя проблема – анатомія комах та їх фізіологія. 
Нині загальновизнано, що мальпігієві судини комах функціонально відповідають 
сечовим канальцям нирок вищих хребетних тварин. 

У 1890 р. О.О. Ковалевського було обрано дійсним членом Петербурзької АН і 
водночас професором Петербурзького університету по кафедрі зоології, порівняльної 
анатомії з фізіологією. З 1898 р. О.О. Ковалевський обіймав посаду директора 
Севастопольської біологічної станції. 

О. О. Ковалевський був автором 115 наукових праць, присвячених анатомії та 
історії розвитку безхребетних. Своїми дослідженнями разом з І.І. Мечниковим заклав 
основи порівняльної ембріології безхребетних тварин, а також зробив внесок в 
експериментальну та еволюційну гістологію. 

О.О. Ковалевський був дійсним або почесним членом більшості академій наук та 
наукових товариств європейських країн, почесним членом Американської Академії наук 
по секції зоології та фізіології, кавалером орденів Анни, Володимира, Станіслава, 
турецького ордена Меджидіс І ст. Вчений двічі отримав премію ім. К. М. Вера 
Петербурзької АН, двічі – премії ім. Серра Паризької Академії наук. У 1891 р. рішенням 
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президії АН Росії він поділив з В. В. Заленським премію ім. Ф. Ф. Бранта за роботи з 
порівняльної анатомії. 

Помер О. О. Ковалевський 9(22) листопада 1901 р. у Санкт-Петербурзі, проживши 
61 рік. 

 

 
Пам’ятник О.О. Ковалевському у Севастополі 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕРЛ ВІЛБУР САЗЕРЛЕНД 
До 105-річчя від дня народження 

 
Ерл Вілбур Сазерленд народився 19 

листопада 1915 р. в м. Берлінгеймі (Східний Канзас) 
в сім’ї Ерла Сазерленда, мануфактурника та Едіт 
(Хартшорн) Сазерленд п’ятою дитиною. В школі 
захоплювався спортом, особливо баскетболом, 
футболом і тенісом. Книга Поля де Крайфа 
«Мисливці за мікробами»викликала зацікавленість 
Ерла-молодшого у вивченні біології та медицини. 

У 1933 р. Ерл Сазерленд поступив в 
Уошберн-коледж в м. Топіка (Канзас). Під час 
Великої депресії в США батьки збанкрутували, що 
змусило Ерла працювати санітаром місцевої лікарні, 
оскільки самої стипендії на життя не вистачало. 
Продовжив навчання і в 1937 р. отримав диплом 
бакалавра. В тому ж році почав вивчати медицину в 
медичній школі Вашингтонського університету в 
Сент-Луїсі. Курс фармакології проводив Карл Корі 
(1896–1984). Ерл справив на викладача гарне 
враження і Карл Корі запропонував йому посаду 
студента-лаборанта. Завдяки цій обставині студент 
Ерл Сазерленд отримав чітке уявлення про наукову 

роботу і встановив добрі стосунки з К. Корі. 
У 1942 р. Ерл отримав медичний диплом і поступив на роботу інтерном в госпіталь 

Барнса в Сент-Луїсі. В кінці Другої світової війни був мобілізований в армію і працював 
спочатку батальйонним хірургом, а згодом лікарем у госпіталі в Німеччині. 

Після закінчення війни в 1945 р. Е. Сазерленд демобілізувався і повернувся в Сент-Луїс. 
Прислухався до поради К. Корі та почав займатися науково-дослідною роботою. 

Упродовж 8 наступних років працював на факультеті біохімії Вашингтонського 
університету спочатку викладачем, а згодом ад’юнкт-професором. Вчений спочатку 
досліджував фосфорилазу – фермент, що каталізує розщеплення глікогену в печінці та м’язах 
до глюкози. Потім він спробував визначити, яким чином гормон адреналін і глюкагон 
викликають звільнення глюкози з печінки. 

У 1953 р. Е. Сазерленд очолив факультет фармакології університету Вестерн-Резерв у 
Клівленді. Вчений встановив, що перший етап розпаду глікогену в екстрактах з печінки 
стимулюється адреналіном або глюкагоном, а згодом каталізується фосфорилазою. Він 
встановив, що в екстрактах печінки знаходяться ще два ферменти: один з них перетворює 
активну фосфорилазу в неактивну (при цьому виділяється неорганічний фосфат), а другий 
реактивує неактивну фосфорилазу, а неорганічний фосфат включається в її молекулу. Цей цикл 
реакцій фосфорилювання-дефосфорилювання є одним з важливих процесів, що відповідає за 
виділення енергії в організмі.  

В той же час біохіміки з університету штату Вашингтон в Сієтлі Ервін Кребс і Едмунд 
Фішер знайшли подібний фермент в м’язах і показали, що реактивація фосфорилази в м’язовій 
тканині відбувається в присутності нуклеотиду АТФ і спеціального ферменту, який відомий під 
назвою кінази фосфорилази. Вчені провели дослідження впливу гормонів на препарати з 
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неактивною фосфорилазою і АТФ. Було встановлено, що і адреналін, і глюкагон викликають 
утворення активної форми фосфорилази. 

Згодом Е. Сазерленд виявив невідому речовину – циклічний 3’,5’-аденозин-монофосфат 
(ц-АМФ). Ця речовина сприяла перетворенню неактивної фосфорилази в активну і відповідала 
за вивільнення глюкози в клітині. 

Відкриття ц-АМФ дозволило Е. Сазерленду сформулювати гіпотезу вторинних 
посередників в дії гормонів, пояснюючи, яким чином гормони передають сигнали тканинам. Е. 
Сазерленд припустив, що такі гормони, як адреналін і глюкагон, є первинними посередниками, 
що виділяються з місць їх утворення і переносяться з кров’ю до тканин. Тут вони зв’язуються з 
рецепторами зовнішньої поверхні клітин, і ця реакція є сигналом для клітини до підвищення 
активності аденілатциклази – ферменту, розташованого на її внутрішній поверхні. Активація 
аденілатциклази викликає утворення ц-АМФ, який є вторинним медіатором, що стимулює 
специфічні функції багатьох ферментів клітин.  

У 1963 р. Е. Сазерленд став професором фізіології в Університеті Вандербільта в 
Нашвіллі (штат Теннессі). Вчений показав, що ця речовина служить вторинним медіатором для 
понад 12 гормонів ссавців. 

До отримання Нобелівської премії Е. Сазерлендом, ц-АМФ вивчали понад 2000 
дослідників. Його відкриття призвели до появи нових галузей в цілком різних дисциплінах – від 
ендокринології до онкології і навіть психіатрії, оскільки, як сказав Е. Сазерленд, ця речовина 
«впливає на все – від пам’яті до кінчиків пальців». 

У 1971 р. Е. Сазерленд отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини «за 
відкриття, що стосуються механізмів дії гормонів». 

З 1971 р. Е. Сазерленд почав вивчати 3’,5’-гуанозин-монофосфат (ц-ГМФ), який також 
широко розповсюджений в тканинах ссавців та інших тварин. 

У 1973 р. Е. Сазерленд перейшов в університет Маямі.   
У 1937 р. Е. Сазерленд одружився з Мілдред Раїс. Шлюб виявився невдалим. У 1963 р. 

вчений одружився з Клаудією Себесте. В подружжя було четверо дітей. 
Крім Нобелівської премії, вчений отримав премію Торалда Соллмена в галузі 

фармакології Американського товариства фармакології і експериментальної терапії (1969), 
премію Діксона з медицини Пітсбурзького університету (1970), премію Альберта Ласкера за 
фундаментальні медичні дослідження (1970) і премію за наукові дослідження Американської 
кардіологічної асоціації (1971). Він був членом Американського товариства біохіміків, 
Американського хімічного товариства, Американського товариства фармакології і 
експериментальної терапії та Американської асоціації сприяння розвитку науки. Вчений 
отримав почесні ступені Єльського і Вашингтонського університетів.  

9 березня 1974 р. вчений помер від сильної кровотечі із стравоходу на 59 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО 
 

ЖЮЛЬ ЕМІЛЬ ПЕАН – ВИДАТНИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ ХІРУРГ 
До 190-річчя від дня народження 

 
Жюль Еміль Пеан народився 21 листопада  

1830 р. в Марбуе, поблизу Шатодена в сім’ї 
мірошника. Навчатися Жюль почав пізно, коли йому 
виповнилося 15 років. У коледжі в Шартре за два роки 
зумів підготуватися до іспитів на атестат зрілості. У 
віці 19 років почав вивчати медицину в Парижі під 
керівництвом відомого французького хірурга Огюста 
Нелатона (1807–1873), фахівця в галузі хірургічного 
лікування хвороб і травм кісток та суглобів, сечових 
хвороб. П’ятитомний посібних О. Нелатона з хірургії 
та урології (1844–1859) багато років зберігав свою 
цінність. 

Навчання медицини в Паризькому університеті 
розтягнулося на довгі 11 років. у 1860 году захистив 
докторську дисертацію про лопатково-плечову 
резекцію. В 1860 р. – прозектор медичного факультету 
Паризького університету. Лише в 1861 р., у віці 31 
року, Ж.Е. Пеан був призначений лікарем в лікарню 
«Saint-Antoine», в якій незмінно пропрацював 32 роки. 

З 1868 р. Ж.Е. Пеан став головним хірургом 
великих паризьких лікарень: «Hopital des Enfants», «Lourcine», «Saint-Antoine», «Saint-Lonis».  

З 1974 р. – професор хірургії і водночас керівник хірургічної клініки Сен-Луї. 
Ж.Е. Пеан займався актуальними проблемами загальної, абдомінальної хірургії та 

оперативної гінекології.  
Хірург в 1862 р. запропонував кровоспинний затискач, що використовується й досі 

хірургами всього світу (пеани). У 1964 р. одним із перших здійснив видалення яєчників – 
оваріектомію. В 1867 р. вчений виконав операцію видалення селезінки. Робив трепанацію 
черепа для видалення пухлин мозку 

У 1875 р. написав книгу «Елементи патологічної хірургії», «Уроки клінічної хірургії» в  
1876 р., а в 1877 р. книгу по використанню кровоспинного затискача, який він винайшов у 1862 р. 

9 квітня 1879 р. Ж.Е. Пеан виконав першу в світі резекцію шлунка з приводу раку 
антрального відділу, яку він назвав «гастректомією». В післяопераційному періоді пацієнту 
переливали кров, не знаючи про існування груп крові. Хворий помер на 5 добу. 

Художник Анрі Тулуз-Лотрек, слухаючи захоплені відгуки свого кузена Габріеля, який 
стажувався в лікарні Сен-Луї, захопився Ж.Е. Пеаном, цим геркулесової сили чоловіком, який 
маніпулював скальпелем зі спритністю віртуоза. Художник почав наполягати від Габріеля 
Тап’є, щоб той попросив для нього у Пеана дозволу бути присутніми при операціях. В 
операційній, влаштувавшись якомога ближче до столу, Лотрек з величезною увагою спостерігав 
за тим, як Пеан з незвичайною спритністю розсікав тканини, продовжуючи в той же час 
театрально міркувати на найрізноманітніші теми. Лотрек був в захваті від урочистості хірурга, 
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його любові до помпезності (він оперував у фраку, лише 
пов’язавши навколо шиї серветку), його світської балаканини. 
Написав дві картини: «Операція Пеана» і «Трахеотомія». 

У 1882 р. Ж.Е. Пеан був обраний членом Національної 
академії медицини. Він був нагороджений Орденом Почесного 
легіону. 

Еліта французької знаті вважала за честь лікуватися у 
знаменитого хірурга. Вважається, що саме Пеан вилікував 
Матильду Бонапарт (племінницю Луї Наполеона Бонапарта 
III), провівши успішну гінекологічну операцію. 

В 1890 р. першим в світі здійснив гістеректомію з 
приводу раку.  

У 1892 р. вчений вийшов у відставку, але продовжував 
працю в побудованій на власні кошти лікарні «Hopital 
Internacional» в Парижі, яка до теперішнього часу носить його 
ім’я. 

У 1893 р. хірург виконав першу в світі операцію 
ендопротезування плечового суглоба протезом власного виготовлення, який був імплантований 
в плече французького офіціанта. Цей протез функціонував 2 роки і був видалений через 
розвиток інфекційних ускладнень.  

 

 

Протез плечового суглоба, виготовлений та імплантований Ж.Е. Пеаном 
 
Помер у січні 1898 р. в своєму будинку в Парижі. Похований 1 лютого 1898 р. на 

цвинтарі Монмартр. 
Через 11 років після смерті Ж.Е. Пеана 16 грудня 1909 р. йому був встановлений 

пам’ятник на бульварі Порт-Рояль, який був знесений нацистами під час окупації Парижа 27 
листопада 1941 р. Одна з вулиць Шатодена названа в його честь. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК,  
О.І. БУМБАР, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 

3 грудня 85 років від дня народження Андрія Олеарчика, хірурга. Народився у 
Перемишлі (Польща). У 1953–1961 рр. навчався на лікувальному відділенні Медичної академії 
у Варшаві. У 1959–1967 рр. публікував статті з історії медицини та охорони здоров’я в Україні 
в засобах масової інформації. Був завідувачем секції анестезіології і асистентом відділу хірургії 
воєводської лікарні в Кельце (1963–1966); отримав спеціалізацію І ст. з анестезіології (1964) та 
загальної хірургії (1965). У 1966 р. емігрував у США, закінчив інтернатуру (1967–1968). У 
1969–1970 рр. отримав градуаційну медичну освіту в Пенсільванському університеті; у 1970–
1973 рр. – резидентуру загальної хірургії у Гейсінгерському медичному центрі. У 1980–1982 рр. 
– резидентура із грудної та серцево-судинної хірургії (Альгейнська загальна лікарня, 
Піттсбург). У 1976 р. здобув звання дипломанта Американської ради хірургії; у 1983 р. – 
Американської ради грудної хірургії. Приватно практикував у галузі загальної хірургії (1973–
1977, Філадельфія, Дейтош). Від 1982 р. працював в галузі серцево-судинної та грудної хірургії 
(Нью-Джерсі, Філадельфія). Автор понад 150 медичних праць українською, польською, 
німецькою, англійською та російською мовами. У 1961–1967 рр. – член Польського лікарського 
товариства; в 1964–1967 рр. – Польського товариства анестезіологів, у 1965–1967 рр. – 
Товариства польських хірургів; з 1971 р. – член УЛТПА, від 1978 р. – АМА, Міжнародної 
колегії хірургів з грудної хірургії (1983–1987), Американської колегії кардіології (1984–1987), 
від 1984 р. – Американської колегії хірургів, з 1986 р. – Товариства грудних хірургів; від 1992 р. 
– Американської колегії ангіології. Від 1993 р.– член Нью-Йоркської Академії наук. 

5 грудня 95 років від дня народження Анатолія Лисого, гінеколога. Народився в с. 
Підлипне Конотопського району на Сумщині. Батько у 1935 р. був заарештований, 
звинувачений у «петлюрівщині» і засуджений на 5 років тюрми. Медицину вивчав у 
Мюнхенському університеті (1945–1950). У 1950 р. захистив дисертацію на тему «Невралгія 
трійчастого нерва». У 1950 р. емігрував у США. Після госпітальної практики (інтершип) в 
Міннеаполіському госпіталі одержав право працювати в штаті Міннесота. 2 роки відслужив у 
лавах американської армії. Демобілізувався у чині майора. У 1957–1960 рр. спеціалізувався з 
акушерства і гінекології у головному госпіталі Міннеаполісу. Від 1963 р. почав працювати за 
фахом. У 1970–1980 рр. був клінічним асистент-професором Міннесотського університету. Від 
1985 р. – президент корпорації «Оукдейл гінекологія й акушерство». Від 1982 р. – голова 
фундації Івана Багряного; від 1965 р. – постійний член ЦК та секретаріату УРДП, член Ради 
Метрополії УПЦ. В роки національного відродження в Україні став головою Українсько-
американського професійного товариства та товариства сприяння Рухові в Міннесоті. Ініціатор 
відправки в Україну повного обладнання 40-ліжкового госпіталю для лікарень України та 2 т. 
ліків. Упродовж багатьох років член колегії журналу «Молода Україна»; у 1973–1977 рр. – 
голова головної управи ОДУМУ в США. Респондент багатьох україномовних видань США. 
Помер 5 червня 2013 р. в Міннеаполісі. 

9 грудня 105 років від дня народження Володимира Миколайовича Грезе, гідробіолога. 
Народився в Москві. У 1937 р. за доносом був заарештований і звинувачений в 
контрреволюційній терористичній діяльності. Під час слідства був реабілітований і відновлений 
в правах. У 1939 р. закінчив Харківський університет. Брав участь в німецько-радянській війні 
1941–1945 рр. У 1939–1951 рр. працював у Всесоюзному НДІ озерного і річкового рибного 
господарства; від 1959 р. – в Інституті біології південних морів АН УРСР (в 1968–1977 рр. – 
директор, від 1977 р. – завідувач відділу планктону). Наукові праці присвячені гідробіології. 
Займався проблемами біологічної продуктивності водоймищ. Вивчав фауну річок та озер 
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Сибіру, біологічну структуру Чорного, Середземного, Карибського морів, Атлантичного 
океану. Запропонував прилади для кількісної оцінки планктону і бентосу. Розпрацював методи 
розрахунку продукції популяцій тварин. Досліджував трофічну структуру планктону Іонічного 
моря; зробив розрахунок річної продукції зоопланктону у Чорному морі. У 1967 р. був обраний 
членом-кореспондентом АН УРСР. В 1976 р. обраний віце-президентом Всесоюзного 
гідробіологічного товариства. В 1968–1978 рр. – голова Севастопольського відділення 
гідробіологічного товариства. Помер 26 січня 1988 р. на 73 році життя. 

9 грудня 100 років від дня народження Микола Степановича Заноздри, лікаря-
кардіолога. Народився в м. Каневі, нині Черкаської області. У 1964 р. закінчив Київський 
медичний інститут. Працював в Інституті кардіології АМН УРСР; від 1961 р. очолював 
відділення функціональної діагностики. У 1962 р. захистив докторську дисертацію. У 1967 р. 
отримав вчене звання професора. Від 1970 р. очолював відділення гіпертонічної хвороби, від 
1998 р. – відділ симптоматичних гіпертензій. У 1993 р. йому присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». Отримав Державну премію України в галузі науки і 
техніки, премію ім. М. Стражеска НАЛУ. Наукові дослідження присвячені проблемам 
діагностики, лікування й профілактики артеріальної гіпертензії. Помер 28 вересня 1999 р. на 79 
році життя. 

12 грудня 80 років від дня народження Миколи Федоровича Дрюка, хірурга. Народився 
в м. Охтирка Сумської області. У 1963 р. закінчив Харківський медичний інститут. Працював 
лікарем. У 1967–1971 рр. – у Київському медичному інституті; від 1972 р. – в Інституті хірургії 
та трансплантології АМН УРСР: керівником відділу мікрохірургії та пластичної хірургів, 
водночас – заступником директора з наукової роботи (1988–1995), за сумісництвом – доцентом 
Київського інституту удосконалення лікарів (1975–1988). У 1982 р. став лауреатом Державної 
премії СРСР. У 1987 р. захистив докторську дисертацію. У 1991 р. присвоєно вчене звання 
професора. Співорганізатор і керівник (від 1979) Республіканського центру з мікрохірургії. 
Наукові дослідження присвячені проблемам мікрохірургії, судинній, реконструктивній та 
пластичній хірургії. Був співавтором кількох монографій. 

14 грудня 100 років від дня народження Наталії Білозор-Коропецької, лікаря-
анестезіолога. Народилася у Львові. У 1939 р. закінчила державну гімназію у Коломиї. 
Медицину вивчала у Львові (1940–1944), а закінчила у Мюнхенському університеті в 1948 р.. 
Емігрувала у США, спеціалізувалася з анестезіології. У 1982–1986 рр. була лікарем пластових 
таборів. Керувала вишколом юнацтва та проводила курси з першої медичної допомоги і 
психології віку дозрівання для пластових вихованців. Співпрацювала з часописом «Юнак», 
виступала з доповідями у філадельфійському відділі Союзу українок Америки. Підготувала 
підручник першої допомоги для юнацтва, була респондентом журналу «В дорогу з юнацтвом» 
(1982–1983). 

15 грудня 75 років від дня народження Галини Борисівни Афоніної, імунолога. 
Народилася в м. Орськ, РФ. У 1970 р. закінчила Горьківський медичний інститут. У 1991 р. 
захистила докторську дисертацію на тему «Изменения мембран и функции 
иммунокомпетентных клеток при свободнорадикальном окислении в норме и при патологии». 
Учениця I.M. Моргунова (1913–1991). Від 1998 р. – завідувач лабораторії клінічної імунології 
НДЛЦ. У 2000 р. отримала вчене звання професора. Автор понад 180 наукових праць, 
присвячених вивченню механізмів імунопатології та імунорегуляцїї. Досліджувана вплив 
вільних радикалів, антиоксидантів і ліпідів на мембрани, функціональну фенотипну орієнтацію 
імунокомпетентних клітин при соматичних захворюваннях, дії радіації і токсичних чинників. 
Розробила концепцію структурної імунокорекції, в якій обгрунтувала необхідність нормалізації 
стану ліпідів імунокомпетентних клітин і доцільність поетапного використання ліпідних 
модуляторів, антиоксидантів та імуноактивних препаратів. Запропонувала використовувати 
імуномодулятори та антиоксиданти. 
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17 грудня 110 років від дня народження Романа Дзядіва, радіолога. Народився в с. 
Підгайчики біля Перемишлян (Львівщина). Навчався у Головній Академічній гімназії у Львові. 
У 1930 р. склав іспит зрілості. У 1935 р. розпочав вивчати медицину в Празькому університеті, 
який закінчив у 1941 р. Працював у дерматовенерологічному госпіталі (1941–1945) у Празі. В 
1945 р. переїхав у Німеччину і працював табірним лікарем для переміщених осіб у 
Ашаффенбурзі. У 1947 р. емігрував у США, пройшов госпітальну практику в Нью-Йорку. У 
1950 р. нострифікував лікарський диплом і отримав ліцензію на приватну практику. Пройшов 
спеціалізацію з радіології і працював у Ветеранській лікарні Маотінсбургу. З червня 1957 р. 
працював радіологом у лікарнях Нью-Йорку і викладав радіологію в Нью-Йоркському 
університеті (1969–1978). Отримав звання клінічного професора радіології. У 1978 р. вийшов на 
пенсію. Був членом УЛТПА, кількох американських лікарських асоціацій, публікувався в 
американських медичних журналах. Був щедрим меценатом церковних і культурних установ. 
Помер 12 серпня 1990 р. на 80 році життя. 

18 грудня 60 років від дня народження Олега Романовича Піняжка, фармаколога. У 
1983 р. закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1983–1986 рр. 
працював аспірантом, у 1986–1993 рр. – асистентом кафедри фармакології. У 1988 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Сравнительное исследование гепатотропности 
нейролептиков разных химических групп, гепатопротективных свойств сирепара и эссенциале». 
У 1993–1998 рр. працював доцентом кафедри. Від 1998 р. – завідувач кафедри фармакології. У 
2000 р. захистив докторську дисертацію на тему «Експериментальні дослідження нефро-
протекторних та ранозагоювальних властивостей тіотриазоліну». У 2005 р. отримав вчене 
звання професора. Наукові дослідження присвячені вивченню фармакологічних властивостей 
тіотриазоліну; правовим, медичним та фармацевтичним аспектам створення та застосування 
лікарських засобів. О.Р. Піняжко є автором близько 80 наукових і навчально-методичних праць, 
в т. ч. 2 авторських свідоцтв, навчального посібника. 

19 грудня 100 років від дня народження Миколи Войтовича, сімейного лікаря. Народився у 
Трійчиці (Перемищина). Середню освіту отримав в Українській гімназії Перемишля; медицину 
вивчав у Віденському університеті (1941–1944), закінчив у Ерлангені в 1949 р. У 1950 р. емігрував 
в Австралію, де нострифікував лікарський диплом. У 1959 р. переїхав у США, пройшов 
госпітальну практику в Чикаго, витримав нострифікаційний лікарський іспит і почав працювати у 
Філадельфії. У 1961–1974 рр. був лікарем спортивного товариства «Тризуб» та активним членом 
УЛТПА у Філадельфії. Був щедрим меценатом українських наукових і культурних установ ( 
культурний центр у Філадельфії, Гарвардський університет, відзначення 1000-ліття українського 
християнства, спортивних товариств «Тризуб», «Рух – Україна»). Неодноразово відвідував 
Україну. Помер 6 лютого 1995 р. на 75 році життя. 

19 грудня 95 років від дня народження Олени Патрикіївни Краснюк, лікаря-гігієніста. 
Народилася в с. Мліїв Городищенського р-ну Черкаської області. У 1948 р. закінчила Київський 
медичний інститут і працювала в Українському інституту клінічної медицини (нині Інститут 
кардіології НАМНУ); від 1953 р. – в Інституті медицини праці АМНУ. У 1972 р. захистила 
докторську дисертацію. У 1972–2001 рр. – завідувач відділу професійної патології. У 2001– 
2010 рр. – головний науковий співробітник. Наукові дослідження присвячені патогенезу 
професійних захворювань хімічної, фізичної та біологічної етіології, детоксикацій організму 
при гострих і хронічних професійних отруєннях. Автор деяких розділів в кількох монографіях 
та словниках. Померла 30 березня 2010 р. на 85 році життя. 

20 грудня 100 років від дня народження Юлії Берестянської-Сидор, лікаря загальної 
практики. Народилася в м. Теребовля (на Тернопільщині). Середню освіту отримала в 
Українській гімназії в Теребовлі. Медицину почала вивчати у Львові, а закінчила у 1948 р. в 
Інсбруцькому університеті. Емігрувала до США. У 1950 р. пройшла інтершип і резидентуру з 
дитячих хвороб, нострифікувала лікарський диплом і отримала ліцензію на лікарську практику. 
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Працювала в Глен-Еллині, одночасно упродовж 30 років працювала в клініці убогих у Вгітоні 
(штат Іллінойс). Була членом УЛТПА в Чикаго, кількох американських товариств. 
Співзасновниця-меценат Місійної станиці в Назареті (від 1968 р.). 

23 грудня 90 років від дня народження Андрія Костянтиновича Коломійцева, 
гістолога. Народився в м. Саратові, РФ. У 1954 р. закінчив Дніпропетровський інститут. Учень 
Н.І. Зазибіна (1903–1982), У 1974 р. захистив докторську дисертацію на тему «Тканевые 
реакции при аллопластике». Відтоді працював у Національному медичному університеті (Київ): 
від 1978 – професор кафедри гістології та ембріології; водночас 1992–1998 рр. – співорганізатор 
та професор однойменної кафедри Київського медичного інституту Української асоціації 
народної медицини. У 1982 р. отримав звання Лауреата державної премії УРСР. Винахідник 
СРСР. Автор понад 100 наукових праць, присвячених вивченню тканинних реакцій при 
аллопластиці та імплантації полімерів медичного призначення, дослідженню регенерації тканин 
і органів при відновлювальних операціях. Помер 29 липня 2010 р. в Києві на 80 році життя. 

24 грудня 280 років від дня народження Опанаса Филимоновича Шафонського, лікаря, 
історика, громадського діяча. Народився в селищі Сосниця (Чернігівщина) в сім’ї сосницького 
сотника Чернігівського полку. Від 1756 р. вчився за кордоном: в університеті м. Галле здобув 
ступінь доктора прав, в університеті Лейдена – доктора філософії, в Страсбурзі – доктора 
медицини (1763). Від 1768 р. працював генерал-штат-доктором 2-ї армії. Від 1770 р. працював у 
Москві, де першим розпізнав епідемію чуми і разом з Данилом Самійловичем (1744–1805) та 
Касіяном Ягельським брав участь у боротьбі з нею. У 1794 р. видав книжку «Описание о 
бывшей в Москве язвы и о всех средствах, употребляемых для ёё прекращения» та склав 
медико-топографічний опис Москви. Цю книжку перевидано багатьма мовами. Від 1776 р. 
очолював Московську медичну контору. У 1781 р. повернувся до Чернігова. Спочатку 
працював головою карного суду, потім генеральним суддею Чернігівського намісництва. На 
основі матеріалів, зібраних українським істориком Д.Р. Пащенком (1759–1809) написав у 1784–
1786 рр. довідникову працю «Черниговского наместничества; топографическое описание...», 
яка була видана у Києві у 1851 р. В ній зібрані численні відомості з історії України, природи, 
господарства, населення, говорів української мови (українських діалектів Чернігівщини), 
соціально-економічного стану, побуту та здоров’я населення Лівобережної України другої 
половини XVIII ст. Помер 27 березня 1811 р. на 71 році життя. 

24 грудня 135 років від дня народження Євгена Суховерського. Народився в с. Кучурів 
Великий (Буковина) в селянській родині. Навчався в рідному селі, а згодом у Чернівецький 
гімназії. У 1908 р. вступив до Чернівецького університету на юридичний факультет, став 
членом Українського студентського товариства «Січ». З часом вирішив покинути юридичний 
факультет і записався на ветеринарну медицину. Починав навчатися у Відні, але з часом 
перейшов до Ветеринарної академії у Львові. Був одним із організаторів українського 
студентського товариства, яке отримало назву «Ватра», Головою товариства обрали Євгена 
Суховерського. З початком І Світової війни був вояком австрійської армії; з жовтня 1918 р. 
зголосився до Українських Січових Стрільців. Від 1919 р. працював ветлікарем у Делятині, а 
потім у повітовому місті Сереті під румунською владою. В 1931–1939 рр. працював у Чернівцях 
на посаді ветлікаря. У жовтні 1940 р. покинув Буковину і виїхав у Німеччину, згодом у 
Чехословаччину. Воєнні події розлучили сім’ю. Лише у 1962 р. сім’я з’єдналася. Багато 
друкувався. Помер 10 листопада 1974 р., проживши майже 79 років. 

24 грудня 115 років від дня народження Данила Яковича Василенка, ветеринара. 
Народився в селянській родині на Київщині. У 1930 р. закінчив зооінженерний факультет 
Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту. Працював зоотехніком району та асистентом 
Полтавського сільськогосподарського інституту. В 1933–1936 рр. – старший науковий співробітник 
Всесоюзного НДІ свинарства (Полтава). В 1936–1941 рр. – директор племгосподарства «Василівка» 
Харківської області. В 1941–1945 рр. учасник німецько-радянської війни, відзначений орденами і 
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медалями СРСР. У 1946–1949 рр. – начальник управління племрадгоспів Міністерства радгоспів 
УРСР. Від 1949 р. – викладач Київського ветеринарного інституту. У 1950 р. захистив 
кандидатську дисертацію 3 листопада 1957 р. призначений директором (з 1960 р. – ректором) 
Львівського зооветеринарного інституту, в якому працював до 1965 р., водночас у 1960–1965 рр. 
завідував кафедрою годівлі сільськогосподарських тварин. У 1962 р. захистив докторську 
дисертацію. Від 1965 р. працював завідувачем кафедри, пізніше професором кафедри Української 
сільськогосподарської академії (Київ). Під керівництвом Д.Я. Василенка було підготовлено 5 
докторських і 18 кандидатських дисертацій. Він був автором понад 120 статей, «Зооінженерного 
словника», 2 книг з питань розвитку свинарства. 31 серпня 1998 р. у Львівській державній академії 
ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького, лауреату Державної премії України, професору Д.Я. 
Василенку було надано почесне звання «Doctor honoris Causa». Помер 26 червня 2002 р. в Києві на 
97 році життя. 

25 грудня 95 років від дня народження Ореста-Мирона Рижія, хірурга. Народився у Львові 
в сім’ї лікаря Івана Рижія. Середню освіту здобув в Українській академічній гімназії у Львові у 
1942 р. Медичні студії завершив у 1951 р. в Бонні над Рейном в університеті ім. Фрідріха-
Вільгельма. Був членом управи, а згодом президентом Міжнародного об’єднання чужинецьких 
студентів Боннського університету. Від 1953 р. – один із засновників Союзу українських 
студентських товариств Америки (СУСТА) на конгресі студентів у Колумбійському університеті в 
Нью-Йорку. Після еміграції у США спеціалізувався із загальної і судинної хірургії в Головному 
госпіталі Метрополітен у Клівленді. Згодом працював у госпіталі Пітера Вент Брігема в Бостоні, 
який є навчальним госпіталем Гарвардської медичної школи. Оселився в Клівленді, працював у 
приватних госпіталях в штаті Огайо, був співзасновником відділу УЛТПА. Щедрий меценат 
українських наукових та культурних заходів. 

27 грудня 95 років від дня народження Василя Трухлого, акушер-гінеколога. Народився 
в м. Мукачеве (Закарпаття), де закінчив гімназію у 1943 р. Медичну освіту здобував у 
Братиславі, а закінчив у 1950 р. в Гейдельбергу. Емігрував у США. Спеціалізувався з 
гінекології. У 1953–1955 рр. був на військовій службі США в Японії, де керував відділом 
акушерства та гінекології армійського госпіталю. У 1964 р. витримав іспити з акушерства і 
гінекології. Працював у Пресвітеріанському госпіталі. Додатково спеціалізувався з 
ендокринології в Нью-Йоркському госпіталі. Повернувся в Чикаго і очолив ендокринологічний 
відділ та посаду асистент-професора в Раш-медичній школі. Опублікував низку наукових статей 
в «Лікарському віснику» та американських журналах. Член УЛТПА, в 1977–1979 рр. – голова 
Головної управи УЛТПА, член кількох медичних товариств. Брав активну участь в 
українському громадському житті. Організатор і диригент кількох відомих хорів, був членом 
капели бандуристів і лікарського оркестру. У 1990 р. брав активну участь в організації наукової 
програми лікарського конгресу СФУЛТу в Україні. Декілька разів відвідав Україну, де провів 
гінекологічні операції і виступав з доповідями перед українськими лікарями. 

29 грудня 55 poків від дня народження Олександри Зенонівни Готри, біофізика. У  
1989 р. закінчила електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту. У 1989–
1995 рр. працювала викладачем кафедри фізики Львівського лісотехнічного інституту; у 1995–
2001 рр. викладач Львівського медичного університету. У 1996 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему: «Дослідження електрооптичних параметрів гемато-холестеричних сумішей 
з індукованою спіральною структурою». У 2001–2002 рр. – старший науковий співпрацівник 
Львівської політехніки; у 2002–2004 рр. – доцент кафедри біофізики; у 2004–2005 рр. – 
професор кафедри біофізики; від 2005 р. – завідувач кафедри медичної інформатики 
Львівського медичного університету. Наукові дослідження присвячені вивченню 
електрооптичних ефектів в рідких кристалах, розробці пристроїв для вимірювання температури 
на основі інтегральних схем та волокно-оптичних елементів. Автор понад 180 наукових праць, 
в т. ч. 17 патентів, 6 монографій, 4 навчальних посібників. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.В. ДЖУНЬ, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК, В.І. КОВЦУН 

 
МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ ГЕРЦИК 

До 85-річчя від дня народження 
 

Мирослав Степанович Герцик 
народився  6  грудня  1935  р. в  м.  Боле-
хові (нині  Івано-Франківської області) в 
національно свідомій та релігійній родині. 
Закінчив Болехівську СШ №1 в 1953 р. і 
відразу поступив у Львівський державний 
інститут фізичної культури, який закінчив 
з відзнакою у 1957 р. Під час навчання в 
ЛДІФК займався лижними перегонами, з 
часом став одним із кращих веслярів-
каноїстів УРСР. У 1959–1963 рр. був 
чемпіоном УРСР  з  веслування.  

У 1959 р. став майстром спорту 
СРСР. У 1962 р. став чемпіоном СРСР. 

Працював тренером у Львівському спортивному товаристві «Спартак». По праву 
М.С. Герцика вважають засновником Львівської школи веслування. За час тренерської 
роботи виховав велику групу відомих спортсменів-веслярів – чемпіонів світу, Європи, 
СРСР та УРСР, 48 майстрів спорту та 18 майстрів спорту міжнародного класу. З них 20 
його учнів стали заслуженими тренерами УРСР. Серед його вихованців видатні 
спортсмени: В. Береза, Р. Вишенко, І. Ковальчук, П. Редько, Р. Карбівник, І. Хрущак, В. 
Примак, С. Дмитрів, Р. Нагірний, Б. Мороз. У 1964–1984 рр. М.С. Герцик був залучений 
як тренер до підготовки збірних команд УРСР та СРСР. 

У 1967 р. М.С. Герцик став заслуженим тренером УРСР. Великі організаторські 
здібності привели М.С. Герцика до керівництва Львівської міської ради спортивних 
товариств і організацій та Львівського міського комітету з фізичної культури і спорту 
(1963–1969).  

У 1990  р. М.С. Герцик  став  одним  із  ініціаторів  створення  Української  
спортивної асоціації Львівщини, а згодом ініціатором, засновником та віце-президентом 
Національного комітету України (1990–1999). У 1990–1992 рр. М.С. Герцик працював 
головою Львівського обласного спортивного комітету.  

Події в ЛДІФК у 1990–1992 рр. внесли зміни в житті М.С. Герцика. Протистояння 
осередку НРУ і ректора ЛДІФК В.М. Мухіна викликало у керівництва Спорткомітету 
УРСР проблему заміни керівника інституту. Осередок НРУ ЛДІФК настояв на 
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привабливості кандидатури М.С. Герцика. У 1992 р. М.С. Герцик став ректором 
Львівського державного інституту фізичної культури. Активна громадянська позиція 
М.С. Герцика призвела до переводу всіх  навчальних  дисциплін  на  українську  мову 
викладання. У 1993 р. на базі ЛДІФК утворено навчально-методичний комплекс у складі 
Івано-Франківського коледжу фізичного виховання та Львівського вищого училища 
фізичної культури. 

ЛДІФК ініціював  проведення легкоатлетичного пробігу-естафети «Від сокільства 
– до стрілецтва! Від УСА до НОКу!» та урочистої академії визначного організатора і 
педагога спортивно-гімнастичного руху проф. І. Боберського. 

У 1995 р. ЛДІФК розпочав підготовку фахівців зі спеціальності «Фізична 
реабілітація». У 1995 р. М.С. Герцик отримав звання доцента. У 1997 р. в ЛДІФК було 
започатковано щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію «Молода 
спортивна наука України», яка з часом стала міжнародною з одночасним виданням 
наукового збірника, визнаного ВАК України фаховим виданням. У 1997 р. М.С. Герцик 
очолив гуманітарну секцію відділення фізичної культури УАН. 

У 1998 р. ЛДІФК став членом європейської мережі спортивної науки, освіти і 
зайнятості (ENSSHE).  

Від 2000 р. в ЛДІФК функціонує  спеціалізована Вчена рада з правом проведення 
захистів кандидатських дисертацій за всіма науковими спеціальностями галузі 
фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. 

У 2001 р. ЛДІФК став колективним членом Міжнародної ради здоров’я, 
фізичного  виховання, рекреації, спорту і танцю (ICHPER-SD). Від 2002 р. ЛДІФК став 
членом Асоціації ВНЗ фізкультурного профілю країн Східної Європи та Центральної 
Азії. 

У 2003 р. ЛДІФК розпочав підготовку фахівців за напрямком «туризм».  
М.С. Герцик став учасником міжнародної естафети олімпійського вогню 2004 р.  
У 2005 р. Постановою Президії ВАК України до переліку наукових фахових 

видань внесено електронне наукове видання «Спортивна наука України». 
У 2006 р. ЛДІФК відзначив 60-річчя з дня свого заснування. Кабінет Міністрів 

України від 3 серпня 2006 р. за № 456 утворив Львівський державний університет 
фізичної культури. 

Від 2007 р. М.С. Герцик почав працювати доцентом кафедри теорії і методики 
фізичного виховання. Від 2011 р. М.С. Герцик працює доцентом кафедри олімпійської 
освіти. 

М.С. Герцик є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць. М.С. 
Герцик є співавтором підручника «Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і 
спорт» (2005), співавтор довідкового видання «Золоті сторінки олімпійського спорту 
України» (2000). 
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  Вчений нагороджений  орденом  «За  заслуги»  ІІІ  ступеня  (2005),  медаллю 
«Будівничий  України»  Всеукраїнського  товариства  «Просвіта»  (2001), ювілейною  
медаллю  «20  років незалежності  України» (2011), відзнакою Європейського 
олімпійського комітету (2002), почесною відзнакою НОК України (2001), нагрудним  
знаком  «Петро  Могила» (2006), почесною  відзнакою  імені професора Івана 
Боберського (2012).  

Свій Ювілей Мирослав Степанович зустрічає з великою надією на зміцнення 
України. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ ПІНЧУК 
До 90-річчя від дня народження 

 
Вадим Григорович Пінчук народився 28 грудня 

1930 р. в Полтаві в сім’ї службовців. Велику роль у 
формуванні характеру та майбутньої професії відіграли 
родичі Вадима Григоровича – дядько і тітка по 
материнській лінії – Валентин Георгійович Чудаков та 
Катерина Георгіївна Чудакова-Ахутіна та її чоловік  
Михайло Никифорович Ахутін, член-кореспондент АМН 
СРСР, заслужений діяч науки, генерал-лейтенант 
медичної служби. Батько Григорій Павлович Пінчук був 
одним із обласних партійних керманичів під час німецько-
радянської війни 1941–1945 рр., працював у Головному 
штабі партизанського руху в Україні; у 1944–1948 рр. 
очолював Львівський, а згодом – Закарпатський ОК 
КП(б)У; у 1948 р. був міністром освіти УРСР. Вадим з 
мамою був в евакуації в Щучинську Семипалатинської 
області. У 1944 р. сім’я була в Харкові, а потім переїхала 
до Києва. В школі вчився добре. У 1948 р. Вадим Пінчук 
став студентом Київського медичного інституту. Вже з III 

курсу почав відвідувати студентський гурток кафедри патанатомії та патологічної фізіології, 
яким керував Євген Іванович Чайка (1902–1976), завідувач кафедри патанатомії (1941–1970). 
Саме патології як предмету і науці присвятив своє життя В.Г. Пінчук. Великий вплив на наукові 
погляди Вадима Григоровича мав академік АН УРСР Ростислав Євгенович Кавецький (1899–
1978). Ці зустрічі визначили його шлях в науці. 

У 1954–1957 рр. Вадим Григорович навчався аспірантурі на кафедрі патологічної 
анатомії КМІ. За порадою Р.Є. Кавецького він почав вивчати патологічні зміни при променевих 
ураженнях, викликаних зовнішнім опроміненням та інкорпорованими радіонуклідами, зокрема 
впливом малих доз ізотопу стронцію на кісткову тканину. У 1955 р. пройшов удосконалення 
кваліфікації з медичної радіології при ЦОЛІУЛ в Москві. У 1957–1959 рр. дослідник працював 
молодшим науковим співробітником радіологічної лабораторії Київського НДІ гігієни праці і 
профзахворювань. У 1960 р. В.Г. Пінчук успішно захистив дисертацію на тему 
«Патологическая анатомия лучевой болезни, возникающей под влиянием внешнего γ-облучения 
и внутреннего р-облучения радиоактивным стронцием». Після 1960 р. публікація праць, 
присвячених дії довговічних радіонуклідів у відкритій пресі була заборонена спеціальними 
постановами директивних органів СРСР та УРСР. Ця проблематика для продовження наукових 
досліджень була закрита. У 1959–1961 рр. вчений працював старшим науковим співробітником 
лабораторії канцерогенних речовин. 

В.Г. Пінчук вивчав хворобу століть – рак. Він досліджував низку хімічних сполук, що 
застосовувалися в народному господарстві на предмет канцерогенності. 
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У 1961 р. вчений почав працювати старшим науковим співробітником в Інституті 
експериментальної і клінічної онкології під керівництвом Р.Є. Кавецького. 

У свої дослідження Вадим Григорович ввів методику електронної мікроскопії. У 1962 р. 
він був відряджений у Париж до засновника однієї з перших шкіл електронної мікроскопії у 
світі проф. Вільгельма Бернара. За час перебування у Франції В.Г. Пінчук ознайомився з 
роботою 9 дослідних установ, що використовували електронну мікроскопію. З керівником 
лабораторії електронної мікроскопії Інституту раку проф. В. Бернаром склалися дружні 
стосунки і в 1968–1978 рр. В. Бернар тричі приїжджав у Київ для співпраці з вченими УРСР. 
Після повернення з відрядження лабораторія електронної мікроскопії стала постійним 
методичним і консультативним центром для наукових співробітників і лаборантів. У 1970 р. 
В.Г. Пінчук захистив докторську дисертацію на тему «Электронномикроскопическая 
характеристика клеток в процессе химического канцерогенеза в печени и целлофанового 
канцерогенеза в почке» і був затверджений в науковому званні професора за фахом 
«Патологічна анатомія». 

В.Г. Пінчук став одним із засновників структурно-функціонального аналізу в 
експериментальній онкології. Вчений вивчав внутрішньоклітинні мембрани в процесі хімічного 
канцерогенезу в печінці, що дало йому можливість висунути концепцію малігнізації клітин 
внаслідок тривалого пошкодження канцерогеном мембран клітин. Вчений досліджував вплив 
променів квантових генераторів на ультраструктурні зміни клітин. Вадим Григорович займався 
розшифровкою механізмів протипухлинної дії алкілованих препаратів, різних імунних 
сироваток. 

У 1971 р. Інститут експериментальної і клінічної онкології МОЗ УРСР був перетворений 
в Інститут проблем онкології АН УРСР, а професор В.Г. Пінчук став заступником директора з 
наукової роботи, що дало можливість скоординувати діяльність багатьох онкологічних 
наукових центрів, кафедр онкології, створити спільні цільові програми. У 1973 р. В.Г. Пінчука 
обрали членом-кореспондентом АН УРСР. У жовтні 1978 р. помер академік Р.Є. Кавецький, і в 
березні 1979 р. директором інституту став В.Г. Пінчук. У грудні 1978 р. – лютому 1979 р. В.Г. 
Пінчук перебував в США для ознайомлення з роботою ведучих онкологічних центрів. 
Підсумком відрядження було чітке уявлення про стан науки з проблеми експериментальної та 
клінічної онкології. 

У 1980–1990 рр. під керівництвом В.Г. Пінчука і за його участю продовжилося вивчення 
ультраструктури і гістогенезу експериментальних пухлин шлунку та молочної залози, пухлин 
нирки, передміхурової залози, різних типів сарком, гемобластозів. 

У 1987 р. побачила світ монографія «Клонально-селекционная концепция опухлевого 
роста», у 1988 рр. – «Современные методы автоматизации цитологических исследований», в 
1990 р. – «Иммуноцитохимия и моноклональные антитела в онкогематологии», в 1991 р. – 
«Структура тимуса и дифференцировка Т-лимфоцитов». В експериментальній та клінічній 
медицині однієї з важливих задач є об’єктивізація та автоматизація досліджень. Значну увагу 
В.Г. Пінчук приділяв дослідженню тимусу. В експериментах була вивчена роль лімфоцитів в 
антибластомних реакціях організму та модифікація протипухлинних реакцій лімфоїдних клітин 
імунними комплексами і клітинами-супресорами. 

У 1981 р. група вчених на чолі з В.Г. Пінчуком отримала Державну премію УРСР в 
галузі науки і техніки. 

Основними напрямками наукових досліджень вченого були проблеми канцерогенезу та 
аналіз наслідків аварії на ЧАЕС. Ним вивчені закономірності розвитку злоякісних пухлин у 
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післяаварійному  періоді в експерименті, доказано синергічний ефект постійного впливу малих 
доз іонізуючої радіації низької інтенсивності та шкідливих факторів середовища. Вчений був 
автором майже 300 наукових праць, в т. ч. 12 монографій. Серед них основні: 
«Експериментальні пухлини печніки» (1978), «Синдром ендокринної інтоксикації» (1979), 
«Клонально-селекційна концепція пухлинного росту» (1987), «Імуноцитохімія та 
моноклональні антитіла в онкогематології» (1990), «Радіобіологічні аспекти аварії на ЧАЕС» 
(1992), «Онкологія. Словник-довідник» (1992). Вчений підготував 12 кандидатів та 6 докторів 
наук. 

В.Г. Пінчук був головою Координаційної ради «Злоякісні новоутворення» НАНУ (від 
1980), заступником голови комісії при Президії НАНУ з ліквідації наслідків аварії на . ЧАЕС, 
Ради директорів інститутів екології, рентгенології та радіології країн СНД. головою 
спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю «онкологія» та 
«радіологія», заступником академіка-секретаря Відділення молекулярної біології, біохімії, 
експериментальної та клінічної фізіології НАНУ, редактором міжнародного науково-
теоретичного журналу «Экспериментальная онкология», членом редколегії низки фахових 
журналів, членом багатьох наукових товариств. 

Вчений був нагороджений 
орденами та медалями СРСР. Помер 
29 березня 1996 р. на 66 році життя. 

У 1999 р. В.Г. Пінчуку 
посмертно була присуджена друга 
Державна премія в галузі науки і 
техніки. На будівлі Інституту 
експериментальної патології, 
онкології та радіології ім. Р.Є. 
Кавецького НАН України (вул. 
Васильківська №45) встановлено 
гранітну меморіальну дошку Вадиму 
Пінчуку. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.В. ФЕДОРОВ 
 

ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ НОВАК 
До 70-річчя від дня народження 

 
Василь Леонідович Новак народився 

28 грудня 1950 р. в с. Великий Мидськ 
Деражнянського району Рівненської області. 
Після закінчення СШ поступив у вересні  
1967 р. в Костопольське медичне училище, 
яке закінчив у травні 1969 р. Після закінчення 
медучилища був призваний до лав РА, де 
прослужив до травня 1971 р. В цьому ж році 
поступив на санітарно-гігієнічний факультет 
Львівського державного медичного інституту 
і отримав у 1977 р. диплом лікаря-гігієніста, 
епідеміолога. 

В серпні 1977 р. був зарахований на 
посаду старшого лаборанта хірургічного 
відділення Львівського інституту 
переливання крові. З квітня 1978 р. працював 
на посаді молодшого наукового співробітника 
хірургічного відділення Львівського науково-

дослідного інституту гематології та переливання крові. Від листопада 1979 р. по грудень 1983 р. 
працював молодшим науковим співробітником відділення гематологічної хірургії та 
трансфузіологїї Львівського науково-дослідного інституту гематології та переливання крові. У 
1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Влияние инфузий жировых эмульсий на 
эритроциты периферической крови». Від грудня 1983 р. по грудень 1987 рр. - старший 
науковий співробітник відділення гематологічної хірургії. З грудня 1987 р. по лютий 1989 р. 
очолив відділення трансфузіонних ускладнень та гемодіалізу Львівського науково-дослідного 
інституту гематології та переливання крові. Від лютого 1989 р. до жовтня 1995 р. працював 
завідувачем відділення екстракорпорального очищення крові Львівського філіалу Київського 
науково-дослідного інституту гематології та переливання крові. У 1994 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Новая инфузионная среда – жировая эмульсия “Липидин-2”» в Російській 
Федерації, яку в 1995 р. переатестував в Україні. Від жовтня 1995 р. працює директором 
Львівського філіалу Київського науково-дослідного інституту патології крові та трансфузійної 
медицини; від 2000 р. – директор Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН 
України. У 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора. Від 2007 р. – директор ДУ 
«Інститут патології крові та транфузійної медицини АМН України»; від 2011 р. – директор ДУ 
«Інститут патології крові та трасфузійної медицини НАМН України»; за сумісництвом – 
завідувач кафедри гематології та трансфузіології Львівського медичного університету (від 
2002). 

Наукові дослідження присвячені проблемам клінічної трансфузіологїї, 
екстракорпоральних методів детоксикацій та еферентної терапії, парентерального харчування, 
лікування Т-клітинних лімфом шкіри методом фотоферезу, проблемам безкровної хірургії. 
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В.Л. Новак є автором понад 500 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч 4 

монографій, 7 довідників, 48 патентів, 23 інформаційних листів, 12 методичних рекомендацій, 
35 нововведень для впровадження в практику. Під керівництвом та при консультації В.Л. 
Новака підготовлено 10 кандидатських та 3 докторських дисертації. 

Діяльність професора В.Л. Новака відзначена державними відзнаками. Наказом 
МОЗ України від 1997 р. проф. В.Л. Новак призначений головним позаштатним 
спеціалістом з «Гематології». 

Нагороджений Почесною Грамотою МОЗ України (2000), Грамотою Державного 
департаменту інтелектуальної власності (2001; 2002), Грамотою Верховної Ради України 
(2003), Грамотою Головного управління охорони здоров'я ЛОДА (2005). 

Указом Президента України від 11 червня 2008 р. вченому присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України». АН Вищої освіти України обрала 
В.Л. Новака академіком по відділенню медицини (2008). Професору Новаку В.Л. 
присвоєно вищу кваліфікаційну категорію з гематології та трансфузіологїї. 

В.Л. Новак є членом редколегії 4 наукових журналів, членом міжгалузевої 
комплексної програми «Здоров’я нації» профільної комісії з гематології, Центральної 
атестаційної комісії МОЗ України. 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я на многії та благії літа! 
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професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВО України Новак Василь 
Леонідович –]. – С. 159; [В.Л. Новак]. – С. 160. 

6. 75 років ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» / гол. 
ред. В.Л. Новак. – Львів, 2015. – 32 с. – Зі змісту: [заслужений діяч науки і техніки 
України, академік АН ВО, д. мед. н., проф. В.Л. Новак]. – С. 3, 4, 13-14; [с.н.с., к. мед. н. 
В.Л. Новак]. – С. 14; [заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВО, д. мед. 
н., проф. В.Л. Новак]. – С. 31; [проф. В.Л. Новак]. – С. 32. 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка грудня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 

 
1 грудня 205 років від дня народження Карла Федоровича Кесслера, російського 

зоолога. Народився в м. Дамрау Кенігсберзького округу. У 1822 р. сім’я переїхала до Росії, де 
батько отримав посаду лісничого у Новгородській губернії. У 1834 р. Карл закінчив гімназію в 
Санкт-Петербурзі. У 1834–1838 рр. навчався на природничому відділенні фізико-
математичного факультету Петербурзького університету. Працював викладачем математики та 
фізики у Петербурзькій гімназії 4 роки. У 1840 р. захистив у Петербурзькому університеті 
магістерську дисертацію. У 1842 р. захистив докторську дисертацію і був запрошений на 
кафедру зоології. У 1844 р. К.Ф. Кесслер був обраний екстраординарним професором, а в  
1845 р. – ординарним професором університету. Упродовж 1842–1861 рр. працював у 
Київському університеті. За час роботи в Київському університеті К.Ф. Кесслер розгорнув 
дослідження в 3-х напрямках: вивчення місцевої фауни, створення у Києві зоологічного музею 
та удосконалення викладання зоологічних дисциплін в університеті. Він став засновником 
Зоологічного музею університету. У 1861 р. вченого запросили очолити кафедру зоології 
Санкт-Петербурзького університету. Брав участь в багатьох експедиціях на теренах Російської 
імперії. Підсумком багаторічних досліджень вченого була серія з 6 томів монографій, 
присвячених фауні хребетних. Багато уваги К.Ф. Кесслер приділив іхтіології; доклався до 
створення Севастопольської біологічної станції. Брав участь в організації І з’їзду російських 
природодослідників. В 1867–1873 рр. був ректором Петербурзького університету. Помер 15 
березня 1881 р. на 66 році життя. 

1 грудня 125 років від дня народження Сильвестра Прата, чехословацького ботаніка. 
Народився в Гротовіце (Моравія). У 1919 р. закінчив Празький університет. Працював там же. 
Від 1938 р. – професор анатомії та фізіології рослин цього університету. До 1970 р. – завідувач 
кафедри фізіології рослин і біології ґрунту. Наукові дослідження присвячені фізіології, біохімії 
рослин і альгології. Розпрацював низку методів вивчення проникливості протоплазми, 
плазмолізу, виділення електролітів. Запровадив в практику методи мікрокінозйомки та 
цитофотометрії, які відіграли велику роль в розвитку праць з фізіології клітин. Розпрацював 
ефективні методи культивування синьозелених водоростей. Створив одну з найбільших в світі 
колекцію культур автотрофних організмів. Результати досліджень в галузі альгології відіграли 
велику роль у вирішенні питань гідробіології та бальнеології, біології термальних та 
мінеральних вод. Був автором підручника «Анатомія і фізіологія рослин». Ініціатор створення 
Чехословацького журналу «Біологія плантарум». Був членом Чехословацької АН (від 1955). 
Помер в 1990 р. на 95 році життя. 

2 грудня 190 років від дня народження Луї Ксав’є Едуарда Леопольда Олльє, 
французького хірурга. Медичну освіту здобув в університеті Монпельє. Будучи студентом 
виконав патологоанатомічне дослідження ракових пухлин на різних стадіях їхнього росту. 
Працював у галузі експериментальної фізіології. У 1851 р. займався хірургічною практикою в 
Ліоні й одночасно займався науковою діяльністю. У 1857 р. захистив у Парижі дисертацію про 
поранення вен. Від 1860 р. був головним хірургом лікарні «Отель-Дье» в Ліоні. Коли в Ліоні 
було організовано університет, Л. Олльє став професором хірургічної клініки й обіймав цю 
посаду до кінця життя. Велика роль Олльє у вирішенні проблеми трансплантації кісткової 
тканини. Вчений пересадив дорослим тваринам ізольоване окістя від молодих тварин. Він 
встановив, що кістковий автотрансплантат приживлюється і краще приживлюється кістка, 
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пересаджена з окістям; менш надійні трансплантація алогенної та ксеногенної кісткової 
тканини. Хірург займався ринопластикою і пересадкою шкіри. Описав (1899) дисхондроплазію 
(хвороба Олльє) – захворювання з уповільненою осифікацією ембріонального хряща. Описав 
альбумінозний остеомієліт (остеомієліт Олльє). Відомі його роботи з військово-польової 
хірургії та травматології. Був піонером застосування глухої безпідкладочної гіпсової пов’язки. 
У 1894 р. став Командором ордену Почесного легіону. Помер 26 листопада 1900 р., проживши 
майже 70 років. Ім’я Луї Леопольда Олльє присвоєно музею патологічної анатомії при 
університеті Ліона. 

7 грудня 210 років від дня народження Теодора Шванна, німецького анатома, гістолога, 
фізіолога. Народився в Ньойсе. У 1833 р. закінчив медичний факультет Боннського 
університету. Учень і асистент (1834–1839) Й.П. Мюллера (1801–1858). Закінчив Єзуїтський 
коледж в м. Кельн, вивчав природничі науки і медицину в Бонні, Вюрцбурзі і Берліні. У 1839–
1848 рр. – професор анатомії в Лувені (Бельгія); в 1848–1878 рр. – професор фізіології та 
порівняльної анатомії Льєжського університету. Наукові інтереси були різнобічні. Вивчаючи 
процеси травлення вчений спростував уявлення про роль шлункового слизу і вперше встановив 
значення пепсину для травлення (1836). Знайшов принципову аналогію між процесами 
травлення, бродіння і гниття. Вивчаючи процеси бродіння відкрив дріжджові грибки. Як 
гістолог Т. Шванн відомий своїми працями з будови кровоносних судин, гладеньких м’язів, 
нервів. Він встановив наявність оболонки, що оточує нервове волокно (шваннівська оболонка) 
та клітини, які її утворюють (шваннівські клітини). Ознайомившись з роботами М.Я. Шлейдена 
(1804–1881) про роль ядра в клітині рослин і співставив ці дані із своїми. Сформулював (1838–
1839) клітинну теорію будови організмів. Ця класична робота «Мікроскопічні дослідження про 
відповідність у структурі й рості тварин і рослин» була опублікована у 1839 р. і зробила 
революційний переворот в природознавстві. Був членом Лондонського товариства (з 1879), 
Паризької АН (з 1874), Королівської бельгійської академії наук, літератури та вишуканих 
мистецтв. Помер 14 січня 1882 р. на 72 році життя. 

9 грудня 185 років від дня народження Карла Андрійовича Раухфуса, педіатра і 
реформатора організації дитячих лікувальних установ другої половини XIX ст. Народився в 
лютеранській сім’ї вихідця із Саксонії Андрія та Йоганни Раухфусів. В 1875 р. закінчив медико-
хірургічну академію і почав працювати в Петербурзькому виховному будинку в якості 
ординатора, прозектора, старшого лікаря. Швидко виріс як педіатр-клініцист, ставши одним із 
перших в Росії лярингологом. У 1864 р. К. Раухфусу було доручено створити в Петербурзі 
першу дитячу лікарню на 250 місць. У 1869–1908 рр. він був директором цієї лікарні. В 1869 р. 
захистив докторську дисертацію. У новій лікарні було передбачено розміщення хворих у 
відділення в залежності від виду захворювання. Низка покращень (павільйона система) була 
здійснена Раухфусом при плануванні Володимирської лікарні, побудованої в Москві в 1872–
1876 рр. На Всесвітній виставці в Парижі (1878) ця лікарня була визнана взірцевою і 
нагороджена золотою медаллю. В 1872 р. при Імператорській Військово-медичній академії 
вперше в історії були відкриті Вищі жіночі курси. Від 1875 р. лекції з дитячих хвороб читав 
К.А. Раухфус. У 1876 р. К.А. Раухфус був призначений лейб-педіатром Двору його Величності. 
Вчений опублікував низку наукових робіт про вроджені вади розвитку серця, серотерапії 
дифтерії, організації дитячих лікарень. Він увійшов в історію медицини як засновник 
патологоанатомічного музею в Санкт-Петербурзькому виховному будинку, засновник дитячої 
ларингології, перший виконавець трахеотомії, автор-розробник 17 винаходів і удосконалень 
медичного інструментарію, реформатор дитячих закладів, розробник першої в Росії системи 
ізоляції заразних дітей, ініціатор створення в 1872 р. Товариства шкільних дієт, один із 
пропагандистів вищої жіночої освіти, організатор і голова Першого Всеросійського з’їзду 
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педіатрів, один із організаторів І Міжнародного Конгресу із охорони здоров’я дітей в Берліні. 
Помер 27 листопада 1915 р., проживши майже 80 років. 

10 грудня 215 років від дня народження Йозефа Шкоди, австрійського терапевта, чеха за 
національністю. Народився в Пльзені в сім’ї слюсара. Після закінчення гімназії в Пльзені поїхав 
до Відня, вступив на медичний факультет Віденського університету і в 1831 р. отримав ступінь 
доктора медицини. Спочатку працював лікарем під час епідемії холери в Богемії, а в 1832– 
1838 рр. – помічником лікаря в Головному госпіталі Відня. У 1839 р. Й. Шкода – міський лікар 
для знедолених, а в 1840 р. посів посаду головного лікаря відділення для хворих туберкульозом, 
відкритого в Головному госпіталі. В 1846р.,дякуючи протекції Карла Рокитанського (1804–
1878), професора патологічної анатомії, Й. Шкода був призначений професором клінічної 
медицини. У 1848 р. першим із професорів почав читати лекції на німецькій мові замість 
латині. 17 липня 1848 р. був обраний діючим членом математико-фізичного відділення 
Австрійської АН. На початку 1871 р. вчений залишив посаду професора. Наукова заслуга Й. 
Шкоди полягає в упровадженні в клініку перкусії та аускультації. Його основна робота 
«Abhandlung über die Perkussion und Auskultation» (1839) перевидавалася і була перекладена на 
іноземні мови. У 1841 р. після відрядження у Париж, він створив спеціальне відділення шкірних 
хвороб, дав перший поштовх для реорганізації дерматовенерології. У 1848 р. він написав 
документ про реформу медичної освіти. Помер 13 червня 1881 р. на 76 році життя. 

16 грудня 215 років від дня народження Ізидора Сент-Ілера Жоффруа, французького 
зоолога. Народився в Парижі. В 1833 р. був обраний членом Паризької АН. Від 1844 р. – 
професор зоології Музею природної історії; від 1850 р. – професор Паризького університету. У 
1856–1857 рр. – президент Паризької АН. Основні наукові роботи присвячені питанням 
еволюції тварин. Притримувався поглядів свого батька Етьєнна Сент-Ілера Жоффруа (1772–
1844) про єдність і еволюцію тваринного світу. Висунув теорію мінливості, яка обмежена 
границями виду. Видав працю із питань приручення нових видів тварин, яка привернула увагу 
Ч. Дарвіна (1809–1882). Автор підручника «Загальна біологія» (1860–1862). Заснував 
товариство акліматизації господарсько корисних тварин. Помер 10 листопада 1861 р. на 56 році 
життя. 

17 грудня 165 років від дня народження Лазаря Соломоновича Мінора, російського 
невропатолога. У 1879 р. закінчив медичний факультет Московського університету. Працював 
у клініці нервових хвороб у О.Я. Кожевнікова і одночасно в гістологічній лабораторії А.І. 
Бабухіна. У 1882 р. захистив докторську дисертацію на тему «О значении полосатого тела». Від 
1884 р. – приват-доцент Московського університету; в 1910–1917 рр. – директор клініки 
нервових хвороб Вищих жіночих курсів, у 1918 р. – директор клініки нервових хвороб 
медичного факультету 2-го Московського державного університету, від 1930 р. – 2-го 
Московського медичного інституту. Від 1910 р. – професор, від 1927 р. – Заслужений діяч 
науки РРФСР. Л.С. Мінор опублікував понад 160 наукових робіт. Вперше (1892) описав 
центральну гематомієлію. Доказав, що виникнення сірінгоміелії може бути спричинено 
крововиливом у сіру речовину спинного мозку. Описав синдром епіконусу. Вивчення 
спадкового тремтіння дозволило встановити, що в сім’ях з цією патологією відмічається 
довголіття і багатодітство. Низка робіт присвячена боротьбі  алкоголізмом та палінням тютюну. 
Л.С. Мінор був одним із засновників Московського товариства невропатологів і психіатрів. 
Помер у 1942 р. на 87 році життя. 

19 грудня 120 років від дня народження Джозефа Нідхема, англійського біохіміка, 
ембріолога та історика науки. Народився в Лондоні. У 1925 р. закінчив Кембриджський 
університет. Працював в 1928–1933 рр. в лабораторії Дж. Гопкінса. У 1929–1975 рр. викладав 
біохімію в університетах багатьох країн світу. У1942–1946 рр. очолював Британську наукову 
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місію в Китаї, в 1946–1948 рр. очолював відділ природничих наук в ЮНЕСКО. Наукові 
дослідження присвячені вивченню обміну речовин зародку на різних стадіях його розвитку. 
Встановив закономірності обміну речовин в ембріону, виявив зміну основних джерел енергії 
(вуглеводів, білків, жирів) в онтогенезі. Пояснив взаємозалежність природи головних кінцевих 
продуктів азотистого обміну та умов розвитку зародку. Результати своїх досліджень узагальнив 
у працях з хімічної ембріології, біохімії та морфогенезу, а також з філософії та історії науки. 
Був членом АН КНР, у 1972–1975 рр. – президент Міжнародного союзу історії науки, почесний 
член низки університетів. Помер 24 березня 1995 р. на 95 році життя. 

26 грудня 195 років від дня народження Ернста Фелікса Іммануеля Гоппе-Зейлера, 
німецького біохіміка. Народився в м. Фрайбург. Втратив батьків у ранньому віці, його 
виховувала старша сестра із своїм чоловіком, лікарем Зейлером. В знак подяки змінив своє 
прізвище на Гоппе-Зейлер. Вивчав медицину на медичних факультетах в Галле, Лейпцигу 
(1850). В 1850 р. отримав у Берліні звання лікаря. У 1852–1854 рр. був лікарем в Берліні і 
займався медичними дослідженнями. У 1854–1856 рр. був прозектором і доцентом в 
Грейфсвальді; у 1856–1864 рр. – працював асистентом проф. Рудольфа Вірхова (1821–1902) в 
Патологічному інституті в Берліні. У 1861 р. працював професором фізіологічної хімії 
Тюбінгенського університету (1861–1872). У 1872 р. став професором фізіологічної хімії 
Страсбурзького університету, де пропрацював до 1895 р. Основні наукові роботи присвячені 
біохімії крові, вивченню білків, обміну речовин в організмі тварин, окислювальних процесів у 
зелених рослин. Досліджував пігменти крові. Описав спосіб отримання кристалів 
оксигемоглобіну і встановив його спектр; відкрив продукт перетворення гемоглобіну -
гемохромоген. Вивчив структуру геміну, гематину, гематопорфірину. Встановив, що 
окислювальні процеси відбуваються в тканинах. Відкрив фермент інвертазу, що перетворює 
сахарозу в глюкозу і фруктозу. Запропонував принцип класифікації білків. Автор підручника 
«Фізіологічна хімія» (1877–1881). У 1877 р. заснував журнал «Zeitschrift für Phisiologische 
Chemie», який тепер називається «Biological Chemistry». Помер від інсульту 10 серпня 1895 р. 
на 70 році життя. 

30 грудня 155 років від дня народження Василя Івановича Кедровського, російського 
бактеріолога і патологоанатома. У 1801 р. закінчив Московський університет. Працював там же 
на кафедрі патологічної анатомії. Від 1915 р. – професор, в 1916–1918 рр. – завідувач кафедри. 
В 1910–1923 рр. – одночасно директор Бактеріологічного інституту Московського 
університету. Від 1905 р. – завідувач морфологічного відділу Інституту експериментальної 
ендокринології НКОЗ РРФСР, а в 1926–1937 рр. – завідувач лепрозним відділенням 
Центрального тропічного інституту НКОЗ РРФСР. Наукові роботи присвячені проблемам 
мікробіологічної епідеміології і патологічної анатомії прокази та туберкульозу. Вперше довів 
можливість отримання чистої культури прокази, викликав експериментальну проказу 
виділеним мікробом, обґрунтував епідеміологію прокази. Був членом Міжнародної асоціації 
лепрологів (від 1927 р.). Помер 4 грудня 1937 р., проживши майже 72 роки. 

31 грудня 130 років від дня народження Степана Івановича Ваніна, російського 
фітопатолога лісу. Народився в с. Токарєво Рязанської губернії в селянській родині. Початкову 
освіту отримав у церковно-приходській школі і в міському училищі м. Касимова. Поступив у 
Петроградський лісовий інститут, який закінчив у 1915 р. Після закінчення інституту отримав 
звання вченого лісовода І розряду. Ще в інституті, у 1914 р. написав свою першу наукову 
роботу. Після закінчення інституту проходив практику на Центральній фітопатологічній станції 
(ЦФС) Петроградського Імператорського ботанічного саду. В 1917–1919 рр. займав посаду 
стипендіата для підготовки до професорської роботи у Петроградському лісному інституті. У 
1919 р. став помічником завідувача ЦФС, а в березні вже працював у Воронізькому 
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сільськогосподарському інституті. У 1922 р. повернувся в Петроградський лісовий інститут (від 
1929 – Лісотехнічна академія), де пропрацював до кінця свого життя, пройшовши шлях від 
асистента до професора. Від 1924 р. С.І. Ванін був завідувачем кафедри фітопатології та 
деревинознавства, а з 1930 р. заснував і очолив самостійну кафедру деревинознавства, 
одночасно працював у сільськогосподарському інституті та інституті прикладної зоології і 
фітопатології; брав участь в роботі в якості консультанта в низці інститутів. У 1935 р. С.І. 
Ваніну присвоєно вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук за сукупністю наукових 
праць. Він написав понад 140 наукових робіт, в т. ч. підручників, посібників і монографій. Під 
час німецько-радянської війни 1941–1945 рр. знаходився у Свердловську. В 1950 р. отримав 
Сталінську премію. Помер 12 лютого 1951 р. на 61 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

МАРТІН РОДБЕЛЛ 
До 95-річчя від дня народження 

 
Мартін Родбелл народився 1 грудня 1925 р. в 

Балтиморі (штат Меріленд) в сім’ї бакалійника. 
Навчався в державній школі, закінчив скорочені курси в 
Балтиморському міському коледжі. Пройшов 
підготовку в державній вищій школі, де велика увага 
приділялася вивченню латинської, грецької, 
французької ,німецької  мов, хімії. У 1943 р. вступив в 
Університет Джонса Хопкінса, але згодом був 
мобілізований  до військово-морських сил. Більшу 
частину служби виконував обов’язки радіооператора, 
воював з японцями, але на Філіппінах захворів на 
малярію.  

Після війни М. Родбелл повернувся в Університет 
Джонса Хопкінса, щоб продовжити заняття з 

французької літератури та філософії. Зустріч з Джеймсом Ебертом, який глибоко 
займався біологією, ембріологією, спонукала Мартіна обрати медичну кар’єру і 
зайнятися науковою діяльністю. 

У 1949 р. Мартін Родбелл закінчив університет і переїхав у Сієтл, де почав 
працювати в біохімічній лабораторії Університету Дж. Вашингтона під керівництвом 
проф. Дена Хапахена. Увагу М. Родбелла привернула хімія ліпідів, зокрема метаболізм 
фосфоліпідів.  

У 1954 р. М. Родбелл захистив докторську дисертацію про біосинтез лецитину в 
печінці щура. В тому ж році вчений переїхав в Урбану (штат Іллінойс). Працював у 
відділі хімії, мав можливість спілкуватися з такими видатними вченими як Спегельман, 
Лурія, брати участь у семінарах. Згодом зайнявся біосинтезом хлорамфеніколу. 

У 1960 р. М. Родбелл повернувся до проблем молекулярної біології і упродовж 
року працював у лабораторіях Бельгії та Нідерландів, де займався технологією 
культивування тканин. Повернувшись у США, вчений почав працювати в лабораторії 
лікувального харчування та ендокринології Інституту артритів та хвороб метаболізму, 
досліджував культивування клітин та обмін ліпопротеїнів. 

Вченим було доведено, що інсулін може стимулювати фосфоліпіди і змінювати 
структуру поверхневої мембрани, що свідчило про те, що рецептор інсуліну знаходиться 
на поверхні клітини. 
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Роботи Мартіна Родбелла були в різний час високо оцінені лауреатами 
Нобелівської премії з фізіології та медицини Бернардо Усаєм (1887–1971) та Ерлом 
Сазерлендом (1915–1974). 

У 1967 р. відомий ендокринолог Альберт Ренальд запросив М. Родбелла в Женеву 
в Інститут клінічної біохімії. Саме тут були проведені дослідження впливу глюкагону та 
гормонів на іони та транслокацію амінокислот у ліпоцитах. У 1981–1983 рр. вчений 
працював у цій лабораторії професором. Вивчав міжклітинну взаємодію. Виявив білок, 
що отримав назву G-протеїн і встановив його роль як проміжного перетворювача 
сигналу між двома клітинами. Згодом було ідентифіковано понад 20 G-протеїнів. 

Самостійні дослідження G-протеїнів провів американський фармаколог Альфред 
Гілман.  

Згодом вчений працював у Національному інституті здоров’я в Бетесді, а з 1985 р. 
– в Національному інституті екології. 

В 1950 р. М. Родбелл одружився з Барбарою Ледерман, танцівницею і 
фотографом, переселенкою з Голландії, яка втратила всіх близьких в Освенцімі. У своїй 
біографії, поданій в Комітет з Нобелівських премій, вчений написав: «Моє життя як 
вченого успішне переважно тому, що моя дружина і 4 моїх дітей (Пол, Сюзанна, Ендрю 
і Філіп) скрашували мені ці довгі дні і ночі інтенсивних роздумів. Без сумніву, 
істинність кожного життя може бути всередині матриці загального людського досвіду». 

У 1994 р. Мартін Родбелл і Альфред Гілман отримали Нобелівську премію з 
фізіології та медицини «за відкриття G-білків та їх ролі в механізмі міжклітинної 
взаємодії». 

 Помер вчений 7 грудня 1998 р., проживши 73 роки і 6 днів.  
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Визначні імена у світовій медицині / за ред. О.А. Грандо. – Київ: РВА «Тріумф», 2001. – 
320 с. – Зі змісту: [Родбелл Мартін (Rodbell Martin)]. – С. 252, 294. 

2. Кімакович В.Й. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини: біогр. нариси / 
В.Й. Кімакович, І.Д. Герич, О.О. Кущ. – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 
2003. – 420 с. – Зі змісту: [Родбелл (Rodbell) Мартін]. – С. 282-283.  

3. Нобелевская премия. Лауреаты. Иллюстрированная энциклопедия  / пер. с англ. Л. Гусь-
ковой. – Москва: ЭКСМО, 2009. – 296 с. – Из содерж.: [Мартин Родбелл]. – С. 265. 
 
 
 
 

 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 99 (165). 2020 
 
 
 

181 

Ю.М. ПАНИШКО, В.Г. ОРЕЛ 
 

ДЖОРДЖ РІЧАРДС МАЙНОТ 
До 135-річчя від дня народження 

 
Джордж Річардс Майнот народився 2 грудня 

1885 р. в Бостоні, в сім’ї лікаря Джеймса Джексона 
Майнота та Елізабет (Уїтні) Майнот, яка вирізнялася 
інтелектуалами і лікарями. 

Під час оздоровчих кампаній за станом 
здоров’я у хлопчика розвинувся стійкий інтерес до 
історії природознавства. В юнацькому віці він 
опублікував дві статті про метеликів (1902, 1903). 

Після навчання в приватній школі Джордж 
поступив у Гарвардський університет і в 1908 р. 
отримав ступінь бакалавра, а 1912 р. – медичний 
ступінь. Під час навчання медицині зацікавився 
гематологією. Одним із вчителів в Гарварді був Хомер 
Райт, лікар, який розробив метод зафарбування 
препаратів для мікроскопічного дослідження. 
Навчаючись в інтернатурі Массачусетської лікарні 
загального типу, Дж. Майнот вивчав хвороби крові. У 
1913–1915 рр. він працював у лікарні Джонса 
Хопкінса в Балтіморі (штат Меріленд) на посаді лікаря 
в лабораторії Вільяма Хоуелла – фізіолога, що вивчав 
згортання крові. Праця Дж. Майнота про вміст у крові 
антитромбіну згодом дала можливість В. Хоуеллу 

виділити протизгортальний препарат гепарин. 
У l915 р. Дж. Майнот був зарахований до штату Гарвардської медичної школи і одночасно 

працював у Массачусетській лікарні загального типу асистентом медицини. Під час досліджень Дж. 
Майнот і проф. Роджер Лі виявили, що в процесі утворення тромбів беруть участь тромбоцити – 
кров’яні пластинки. Дж. Майнот особливо зацікавився злоякісною анемією. Хвороба тривала з 
неочікуваними рецидивами, терапія миш’яком або спленектомія (видалення селезінки) давали лише 
тимчасове полегшення: іншого лікування не було. Дж. Майнот зауважив, що під час ремісій в кров 
надходять ретикулоцити (менш зрілі еритроцити). Він прийшов до висновку, що збільшення числа 
ретикулоцитів є ознакою клінічного одужання. Виявилося, що це спостереження має важливе 
значення. 

Під час Першої світової війни Дж. Майнот вивчав анемію, що виникала в робітників після 
отруєння хімічними речовинами. У 1917 р. Дж. Майнот був призначений головним лікарем 
Меморіальної лікарні Колліса П. Хантингтона – клінічного центру ракових досліджень в Гарварді 
та продовжив вивчати харчування хворих злоякісної анемією.  

У 1921 р. в Дж. Майнота діагностували цукровий діабет: стан здоров’я погіршився. 
Основним методом лікування хвороби була в той час низькокалорійна дієта. Бостонський лікар 
Еліот Джослін дістав для свого пацієнта (Дж. Майнота) перші порції щойно виробленого інсуліну. 
Сувора дієта та ін’єкції інсуліну на довгі роки продовжили життя Дж. Майнота. 

У 1923 р. Дж. Майнот очолив медичні служби в Меморіальній лікарні К.П. Хантингтона і 
був зарахований у штат лікарні Пітера Бента Брігема в Бостоні. Попередні спостереження щодо 
дієти привели лікаря до переконання, що деякі види їжі можуть бути корисні хворим злоякісною 
анемією.  

В той самий час Джордж Х. Уїпл, знайомий Дж. Майнота по лікарні Джонса Хопкінса, 
завершив експерименти із застосуванням різних видів їжі після кровотечі в собак і анемії. Він 
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встановив, що деякі види м’яса (баранина, телятина) досить ефективні, але кращий терапевтичний 
ефект дає печінка. Після того як Дж. Майнот включив сиру печінку в склад дієти, він переконався в 
поліпшенні здоров’я своїх пацієнтів і почав вводити в раціон харчування хворих. У 1926 р. Дж. 
Майнот і Вільям Мерфі на конференції Асоціації американських лікарів повідомили про 
покращення здоров’я 45 пацієнтів упродовж двох тижнів після лікування сирою печінкою.  

Фізико-хімік Едвін Кон, який працював у Гарвардській медичній школі, отримав і очистив 
екстракт печінки, готовий для перорального і внутрішньовенного застосування. В 50–100 разів 
екстракт печінки виявився ефективнішим, ніж сира печінка. Коли екстракт печінки почала 
виробляти фармацевтична промисловість, нагляд за стандартизацією продукції був покладений на 
створений Гарвардський комітет із злоякісної анемії, до складу якого увійшов Дж. Майнот.  

У 1928 р. Дж. Майнот був призначений професором медицини Гарвардського університету і 
одночасно директором Торндайківської меморіальної лабораторії в Бостонській міській лікарні.  

У 1934 р. Дж. Майнот, В. Мерфі, Дж. Уїпл отримали Нобелівську премію з фізіології і 
медицині «за відкриття, пов’язані із застосуванням печінки в лікуванні анемії». До моменту 
вручення нагороди із 45 хворих, що лікувалися печінкою, в живих залишилося 34 пацієнти. Лише в 
1948 р. було встановлено, що причиною злоякісної анемії є дефіцит вітаміну В12, який міститься в 
печінці. 

У 1936 р. вчений став членом Консультативної ради із профілактики анемії, організованої 
Фармакопеєю Сполучених Штатів для визначення стандартного дозування екстракту за допомогою 
специфічної реакції ретикулоцитів. 

Вчений був гідно пошанований, він отримав медаль Кобера Асоціації американських лікарів 
(1929), премію Камерона і почесне право читання лекцій в Едінбурзькому університеті (1930), 
медаль Моксона Лондонського королівського коледжу лікарів (1933), медаль «За видатні заслуги» 
Американської медичної асоціації (1945). Він був членом Американського товариства клінічних 
досліджень, Асоціації американських лікарів, Американської клінічної та кліматологічної асоціації, 
Американської академії наук і мистецтв. У 1928 р. Гарвардський університет нагородив його 
ступенем почесного доктора.  

У 1915 р. Дж. Майнот одружився з Меріен Лінзі Уелд. Подружжя виховало двох доньок і 
сина. 

На початку 1940-х рр. у Дж. Майнота з’явилися ознаки судинних і неврологічних ускладнень 
цукрового діабету, за якими в 1947 р. стався інсульт з наступним частковим паралічем. Лікар Дж. 
Майнот консультував у Бостонській міській лікарні (1928–1948), в лікарні Пітера Бента Брігема в 
Бостоні (1928–1950), в лікарні Бет-Ізраель в Бостоні (1928–1950). В 1948 р. вчений покинув посаду 
директора Торндайківської лабораторії. 

Помер вчений  25 лютого 1950 р. на 65 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ 
 

РІХАРД КУН 
До 120-річчя від дня народження 

 
Ріхард Кун народився 3 грудня 1900 р. у Відні в 

сім’ї інженера Клементса Куна та вчительки початкової 
школи Анжеліки (Родлер) Кун. До 9 років хлопчика 
навчала мати. Згодом Ріхард поступив в деблінгську 
гімназію, яку закінчив у 1917 р. Був мобілізований до 
армії і прослужив до листопада 1918 р. Після звільнення 
з армії поступив у Віденський університет. Провчившись 
три семестри, перейшов у Мюнхенський університет, де 
вивчав хімію у Ріхарда Вільштеттера (1872–1942) і в 
1922 р. отримав докторський ступінь за дисертацію «Про 
специфічну роль ензимів у вуглеводному метаболізмі». 
Р. Кун продовжував дослідження в Мюнхенському 
університеті, але в 1926 р. отримав запрошення у 
Федеральний технологічний інститут в Цюріху, в якому 
працював до 1929 р.. 

У 1929 р. Р. Кун очолив хімічне відділення 
Інституту медичних досліджень кайзера Вільгельма при 
Гейдельберзькому університеті, водночас займаючи 

посаду професора університету. У 1937 р. Ріхард Кун став директором цього інституту і 
залишався на цій посаді до кінця свого службової діяльності. 

Вчений цікавився проблемою зв’язку хімії органічних сполук з функціонуванням в 
біологічних системах. Ферменти є каталізаторами-білками, які прискорюють хімічні реакції в 
клітинах. Залежно від виду кожен ензим специфічно реагує з конкретною хімічною речовиною 
(субстратом). Р. Кун намагався дізнатися, яке розташування атомів в тих чи інших органічних 
молекулах (тобто визначити конфігурацію молекул), і встановити, яким чином ці молекули 
здатні відхиляти світло, що проходить через них, тобто встановити їх оптичну ізомерію. Він 
цікавився спряженими подвійними зв’язками – молекулярною структурою, в якій подвійні та 
одинарні зв’язки чергуються один з одним. Р. Кун почав вивчати каротиноїди – біологічні 
пігменти, які є важливою складовою частиною живих клітин. Хімічна формула однієї з таких 
речовин, каротину – пігменту, що міститься в моркві, була встановлена Р. Вільштеттером. В 
1931 р. незалежно один від одного Р. Кун і Пауль Каррер виявили в каротині два компоненти: 
альфа-каротин, що відхиляє світло, і бета-каротин, який не відхиляє світло. У 1933 р. Р. Кун 
відкрив третій вид – гамма-каротин. Ці три види (три ізомери) мають однакову хімічну 
формулу, але різну конфігурацію молекул. 

Продовжуючи дослідження, вчений встановив, що каротин є вихідною речовиною 
вітаміну А, тобто необхідним «стартовим матеріалом» для виробництва цього вітаміну. Вчений 
встановив, що печінка може виробляти дві молекули вітаміну А або з однієї молекули бета-
каротину, або з двох молекул альфа-каротину. Р. Кун з колегами відкрили присутність 
каротиноїдів в організмах багатьох рослин і тварин. 

Згодом вчений звернув увагу на водорозчинні вітаміни групи В. Працюючи з Альбертом 
Сент-Дьйoрді та Юліусом Вагнером-Яуреггом, він виділив близько 1 грама лактофлавіну із 
тисяч літрів молока. Визначив структуру люміфлавіну, продукту розпаду лактофлавіну. 
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Пізніше вчений встановив склад лактофлавін і зміг синтезувати ці сполуки. Показав, що 
лактофлавін (відомий як рибофлавін, або вітамін В2) відіграє надзвичайно важливу роль в 
діяльності ензимів, пов’язаних з дихальним процесом. 

До 1939 р. він виділив адермін (нині названий вітаміном В6), встановив хімічний склад і 
молекулярну структуру цієї речовини. 

У 1939 р. Р. Куну було присуджено Нобелівську премію з хімії за 1938 р. «на знак 
визнання проробленої ним праці по каротиноїдах і вітамінах». Однак нацистський уряд 
заборонив йому отримати цю нагороду. Лише в 1949 р. вчений зміг отримати медаль і чек на 
церемонії в Стокгольмі. 

Продовжував наукові дослідження і виділив параамінобензойну кислоту (ПАБ) – 
сполуку, яка використовується для синтезу анестезуючих речовин і пантотенової кислоти, що 
має велике значення для утворення гемоглобіну.  

У 1950 р. вчений обійняв посаду професора біохімії на медичному факультеті Інституту 
Макса Планка.  

Р. Кун був членом багатьох наукових товариств країн і мав почесні ступені 
Мюнхенського технічного і Віденського університетів, Університету св. Марії в Бразилії. В 
1965 р. отримав першу пам’ятну медаль Гейдельберзького університету. Вчений був 
президентом Німецького хімічного товариства (1938–1945) і віце-президентом Товариства 
Макса Планка. 

Р. Кун був любителем тенісу, шахів і більярду. Він був талановитим скрипалем і час від 
часу виступав з публічними концертами в складі камерного ансамблю. 

У 1928 р. вчений одружився з Дейзі Хартман. Подружжя мало чотирьох доньок і двох 
синів.  

Помер вчений 31 липня 1967 р. на 67 році життя. 
У 1973 р. в 14 окрузі Відня в честь знаменитого хіміка була перейменована одна з вулиць 

– Річард-Кун-Вег. Також в честь Р. Куна в 1968 р. була створена медаль німецької хімічної 
компанії BASF, яка присуджувалася приблизно кожні два роки Товариством німецьких хіміків 
за досягнення в області біохімії.  
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Л.В. КУЛИК, Ю.М. ПАНИШКО,  
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ БАКУЛЄВ – ВИДАТНИЙ ХІРУРГ, ЗАСНОВНИК 

СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ В СРСР 
До 130-річчя від дня народження 

Олександр Миколайович Бакулев народився 7 
грудня 1890 р. в с. Невеніковська В’ятської губернії в 
селянській родині. У 1911 р. після закінчення гімназії 
вступив на медичний факультет Саратовського 
університету. У 1915 р. з 4 курсу мобілізований в 
армію і служив молодшим лікарем піхотного полку 
на Західному фронті. У 1917 р. відряджений з армії в 
Саратовський університет, який закінчив у 1918 р. та 
отримав диплом лікаря і деякий час служив лікарем в 
РСЧА. Від 1910 р. працював ординатором в 
університетській хірургічній клініці Саратова, де під 
керівництвом С.І. Спасокукоцького (1870–1943)  
вдосконалював свою майстерність хірурга. У 1926 р. 
О.М. Бакулев перевівся в клініку факультетської 
хірургії 2-го Московському університету (від 1930 р. 
– 2-й Московський медичний інститут ім. М.І. 
Пирогова), яку очолював С.І. Спасокукоцький. 
Працював асистентом, старшим асистентом, 

доцентом, другим професором. У 1928 р. був відряджений у Німеччину, де в клініці Г. 
Форстера вивчав черепно-мозкову травму. В 1939–1941 рр. працював завідувачем госпітальної 
хірургічної клініки педіатричного факультету 2-го Московського медичного інституту. 

З початком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. був головним хірургом Резервного 
фронту, за сумісництвом – головним хірургом евакогоспіталей м. Москви. У 1942–1943 рр. -
завідувач кафедри загальної і військово-польової хірургії 1-го Московського медичного 
інституту. У 1943 р. після смерті С.І. Спасокукоцького очолив кафедру факультетської хірургії 
2-го Московського медичного інституту і керував нею до кінця життя (1967). В 1941–1953 рр. 
О.М. Бакулев був головним хірургом лікувально-санітарного управління Кремля. У 1956 р. за 
ініціативою О.М. Бакулева був створений Інститут серцево-судинної хірургії АМН СРСР. У 
1956–1958 рр. вчений був його першим директором інституту, а далі – науковим керівником. 

Ранні роботи О.М. Бакулева стосуються урологічних проблем: хірургічної патології 
нирок, застосування рентгеноконтрастних речовин при їх дослідженнях, методів пересадок 
сечоводів. Вчений першим в СРСР (1935) розпрацював і застосував методи енцефало- і 
вентикулографїї, дренажу арахноїдального простору при гідроцефалії. Багато часу О.М.Бакулев 
приділяв проблемі шлунково-кишкової хірургії. Вчений запропонував оригінальну операцію 
пластики стравоходу (1935), операцію видалення головки підшлункової залози, фатерова соска; 
відновні і реконструктивні операції на жовчних шляхах. У 1930 р. О.М. Бакулев видалив 
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пухлину середостіння, в 1935 р. зробив першу операцію з приводу злипливого перикардиту. 
Йому належить розробка методу лікування абсцесів мозку повторними пункціями із 
заповненням порожнини гнійника повітрям (1940), видалення абсцесу з капсулою з наступним 
глухим швом. 

 

 
 
У 1938 р. вчений зробив операцію лобектомії при хронічному абсцесі легені, в 1939 р. – 

при актиномікозі легень, у 1945 р. успішно видалив легеню у хворого з хронічним абсцесом. У 
1940 р. результати багаторічних спостережень були узагальнені в монографії «Пневмонэктомия 
и лобэктомия». За розробку методів радикальних хірургічних операцій при легеневих 
захворюваннях і впровадженні цих методів у лікувальну практику вченому присуджено 
Сталінську премію II ст. 

Під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр. вчений надрукував низку робіт із 
хірургічного лікування черепно-мозкових ран, запропонував радикальну обробку ран, 
незалежно від термінів ураження, положення якої бути включені (від 1944) в «Указания по 
военно-полевой хирургии». 

О.М. Бакулева справедливо вважають засновником серцево-судинної хірургії в СРСР. У 
1948 р. вчений вперше в СРСР успішно оперував вроджену ваду серця: незарощення боталової 
протоки, в 1951 р. операцію накладання анастомозу між верхньою порожнистою веною і 
легеневою артерією, операцію з приводу аневризми грудної аорти, в 1952 р. – з приводу 
морального стенозу. Одночасно з розробкою методів оперативного лікування вивчав 
діагностичні методи, покази і протипокази до хірургічного лікування, особливості перед– і 
післяопераційного періоду. У 1955 р. була надрукована монографія О.М. Бакулева та Є.М. 
Мєшалкіна про лікування вроджених вад серця. 

У 1957 р. О.М. Бакулев був удостоєний Ленінської премії за організацію наукових 
досліджень і операцій з приводу набутих і вроджених вад серця, хвороб магістральних судин і 
впровадження їх в практику лікувальних установ. 
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В 1958 р. за редакцією О.М. Бакулева опублікована монографія «Хирургическое лечение 
митральных стенозов. Руководство, для врачей». Вчений вперше запропонував оперувати 
хворих з гострим інфарктом серця. У 1960 р. йому присвоїли звання Героя Соціалістичної 
Праці. 

О.М. Бакулев створив велику хірургічну школу, підготував понад 30 докторів наук. 
Багато його учнів очолили науково-дослідні медичні установи, стали керівниками кафедр в 
медичних інститутах СРСР. 

О.М. Бакулев був учасником багатьох міжнародних конгресів, з’їздів хірургів. У 1965 р. 
він першим в СРСР і 13-м у світі був удостоєний почесної премії «Золотий скальпель». Від 
14.12.1953 р. до 29.01.1960 р вчений був президентом АМН СРСР, депутатом Верховної ради 
СРСР 3-5 скликань (1950–1962), був членом Міжпарламентського комітету Верховної ради 
СРСР, членом Президії Комітету з Ленінських премій в галузі науки і техніки (від 1956), 
членом Правління Всесоюзного товариства хірургів, почесним членом хірургічних товариств 
(Ленінградського, Саратовського, Казанського, Московського Латвійського, Самарського, 
Сербського хірургічного товариства, Чехословацького медичного товариства ім. Пуркіне,  
Польського товариства хірургів), віце-президентом XX Конгресу Міжнародного товариства 
хірургів (1963). О.М. Бакулев був автором і науковим редактором ілюстраційного відділу 1-го 
видання «БМЭ», редактором багатотомної праці «Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; в 1957–1967 рр. – головним редактором «БМЭ» (2-е вид.) 
і «Популярной медицинской энциклопедии». Вчений був нагороджений орденами і медалями 
СРСР, НРБ, СФРЮ.  

Помер вчений 31 березня 1967 р. на 77 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
НІЛЬС РЮБЕРГ ФІНСЕН 

До 160-річчя від дня народження 
 

Нільс Рюберг Фінсен народився 15 грудня  
1860 р. в Торсхавні на Фарерських островах в сім’ї 
держслужбовця Ганса Штейнгріма Фінсена і Йоганни 
(Форман) Фінсен. Батьки були за походженням 
ісландцями, але Нільс вибрав з дитинства данську мову.  
Після закінчення початкової школи в Торсхавні Нільс 
поступив у підготовчу школу в Херлуфсхольмі (Данія). 
Згодом він перейшов у школу в Рейк’явіку. Ще з 
дитинства Нільс побачив значення сонячного світла для 
всіх живих істот. 

Після закінчення школи у 1882 р. вступив до 
Копенгагенського університету, де розпочав свої 
медичні дослідження. Стан здоров’я юнака був 
незадовільний: лікарі запідозрили хворобу серця. 
Згодом виявилося, що у Нільса є псевдоцироз печінки 
Піка, який виникає внаслідок перикардиту. Тим не 
менш, юнак закінчив навчання і в 1891 р. дістав 
медичний ступінь в університеті. Згодом він отримав 
посаду прозектора на кафедрі хірургії. З часом у нього 
появився асцит (рідина в черевній порожнині) і він 
почав користуватися інвалідним кріслом. 

На початку 1890-х рр. Н. Фінсен приступив до вивчення впливу світла на живі організми. 
З попередніх досліджень він знав, що світло затримує ріст колоній деяких бактерій і може 
викликати їх загибель. Було відомо, що ультрафіолетові промені викликають значно більшу 
дію, ніж інфрачервоні.  

Вчений почав вивчати вплив сонячного світла на комах, саламандр, пуголовків і зародків 
амфібій. 

До 1893 р. Н. Фінсен розпочав 
пропаганду використання червоного світла 
для лікування наслідків віспи. Він ствер-
джував, що сонячне світло, пропущене 
через червоний світлофільтр, може 
прискорити загоєння шкірних уражень і 
запобігти утворенню спотворюючих 
рубців та шрамів. Демонстрація «червоних 
кімнат» пройшла успішно і Н. Фінсен 
покинув університетську кафедру та 
повністю присвятив себе медичним 
проблемам світлолікування. Серія статей 
на тему фототерапії сприяла популяризації 
його ідей. 

Згодом Н. Фінсен почав експериментувати із джерелами штучного світла, особливо з 
дуговими вугільними лампами.  
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Вчений спробував з’ясувати ефективність лікування вовчака – хвороби, яка майже не 
піддавалася терапії. У 1895 р. Н. Фінсен розпочав лікування хворих вовчаком за допомогою 
двогодинного опромінення ультрафіолетовими променями дугових вугільних ламп. Через 
кілька місяців уражені ділянки шкіри почали зменшуватися і з’явилися явні ознаки одужування. 
У 1896 р. в Копенгагені був заснований Фінсенівський інститут світлолікування, директором 
якого став Н. Фінсен. За наступні 5 років 800 хворих вовчаком пройшли курс лікування  в 
цьому інституті. 

 

 
               а) і в) – дугові лампи, б) – результат лікування вовчака 

50% хворих стали повністю здоровими, а в 45% хворих зафіксовано значне покращення. 
У 1892 р. Н. Фінсен одружився з Інгеборг Балслев. У подружжя народилося 4 дітей. 
У 1903 р. Н. Фінсен отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини «на знак 

визнання його заслуги у справі лікування хвороб – особливо вовчака за допомогою 
концентрованого світлового випромінювання, що відкрило нові широкі горизонти».  

Щоб покращити своє здоров’я, Н. Фінсен користувався різними дієтами, але хвороба 
прогресувала. 

За своє коротке життя вчений був удостоєний багатьох нагород. У 1899 р. Н. Фінсен став 
кавалером ордену Даннеброга, був членом кількох наукових товариств. У 1904 р. вчений 
отримав премію Камерона.  

24 вересня 1904 р. Н. Фінсен помер на 44 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ РОССОЛІМО 
До 160-річчя від дня народження 

 
Григорій Іванович Россолімо народився 17 

грудня 1860 р. в Одесі у грецькій родині. Його дід, 
моряк з о. Кефалонія після корабельної аварії 
врятувався і залишився жити в Одесі. Батько був 
почесним громадянином міста. Григорій в 1879 р. 
закінчив Рішельєвську гімназію і поступив на 
медичний факультет Московського університету, де 
навчався разом з А. П. Чеховим, з яким був у дружніх 
стосунках. Проявив здібності до наукової роботи і 
після закінчення університету (1884) був залишений в 
клініці нервових хвороб О.Я. Кожевнікова (1836–
1902) ординатором. 

У 1887 р. захистив дисертацію на тему 
«Экспериментальное исследование по вопросу о 
путях, проводящих чувствительность и движение  в 
спинном мозгу». 

Від 1889 р. Г.І. Россолімо отримав звання 
приват-доцента. Від 1890 р. став завідувачем клініки 

нервових хвороб при клініці внутрішніх хвороб проф. О.О. Остроумова (1844–1908). У 1911 р. 
вийшов у відставку з групою професорів та викладачів на знак протесту проти реформ, які 
проводив тодішній реакційний міністр просвіти Кассо. 

У 1911 р. вчений на власні кошти організував і очолив «Інститут дитячої неврології і 
психології», де вперше були закладені наукові основи питань дитячої дефектології та зібрані 
різноманітні колекції підсобних матеріалів. Цей інститут був згодом подарований 
Московському університету. 

У 1917 р. Г.І. Россолімо був обраний на кафедру нервових хвороб 1-го Московського 
державного університету і став директором клініки та неврологічного інституту ім. О.Я. 
Кожевнікова. З перших днів встановлення радянської влади Г.І. Россолімо розпочав спрівпрацю 
з владою, працюючи в Наркомпросі, Наркоматі охорони здоров’я, Наркомпраці, Реввоєнраді та 
Головному військово-санітарному управлінні РСЧА. Був одним з організаторів і почесним 
членом Московського товариства невропатологів і психіатрів, членом низки радянських і 
зарубіжних товариств. Був засновником і співредактором (з 1901) журналу «Невропатология и 
психиатрия». Був редактором редвідділу «Неврология, невропатология, психиатрия, 
психология, психотехника» першого видання «БМЭ».  

Наукова спадщина вченого складається зі 107 наукових праць на різноманітні теми з 
анатомії, фізіології, клініки нервової системи з питань експериментальної психології, дитячої 
дефектології. 
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Вчений описав патологічний стопний згинальний рефлекс при органічних ураженнях 
нервової системи. Першим дослідив хід пучка Говерса в церебральному напрямку, розпрацював 
зони кровообігу в довгастому мозку, розробив синдром дисоційованих розладів чутливості при 
ураженні мозкового стовбура. Пальцевий рефлекс Россолімо став обов’язковим обстеженням 
неврологічних хворих. Описав анальний і вульво-анальний рефлекси. 

Серія клінічних праць вченого присвячена діагностиці пухлин головного мозку, 
поліомієліту, сірінгомієлії, розсіяному склерозу, хореї, що характеризують його як блискучого 
клініциста. Г.І. Россоліно був одним із перших невропатологів, які застосували хірургічні 
методи лікування нервовохворих. 

Винахідник запропонував серію приладів, що допомагають дослідженню хворого: 
динамометр індивідуальний – прилад для дослідження сили стискання пальців кисті; мозковий 
топограф, клонограф – прилад для реєстрації гіперкінезії руки; діадохокімограф – прилад для 
запису діадохокінезу; синергометр – для вимірювання синергії руки (феномен Фішера), синергії 
тулуба і ніг; ортокінометр – для вимірювання ступеня порушення координації у верхніх і 
нижніх кінцівках; ортостатометр – прилад для вимірювання симптому Ромберга; прозопометр – 
вимірювання ступеню перетягування рота і відхилення язика; дерматографометр – прилад, що 
дозволяє градуювати силу подразнення шкіри при дослідженні дерматографізму. 

Вчений вніс суттєвий вклад в розвиток клініко-психологічних досліджень 
інтелектуального розвитку. Свій метод експериментального дослідження особистості він назвав 
методом психологічних профілів. 

Помер вченийі 29 вересня 1928 р. на 68 році життя. 
В пам’ять про вченого одна з вулиць Москви носить ім’я Г.І. Россолімо 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ГЕРМАН ДЖОЗЕФ МЬОЛЛЕР 
До 130-річчя від дня народження 

 
Герман Джозеф Мьоллер народився 21 грудня 

1890 р. в Нью-Йорку в сім'ї німецьких католиків. 
Батько мав сімейну ливарну майстерню. Після смерті 
батька мати виховувала двох синів. У 1907 р. Герман 
закінчив школу Морріса у Бронксі. Проявивши 
здібності під час занять у Колумбійському 
університеті, він добився стипендії від університету. 
Організував студентський біологічний клуб. У 1910 р. 
закінчив університет з відзнакою і одержав звання 
магістра природничих наук з фізіології за наукову 
роботу про передачу нервових імпульсів. У наступні 
роки Мьоллер займався експериментальною роботою 
з фізіології у медичному коледжі при Корнеллському 
університеті в Нью-Йорку. У 1912 р. він став 
викладачем зоології, вивчав хромосомну спадковість 

у плодової мушки дрозофіли в лабораторії зоології та генетики Томаса Ханта Моргана 
(1866–1945), який працював у Колумбійському університеті. Аналіз передачі змішаних 
генетичних характеристик (мутацій) у дрозофіл показав, що гени об’єднані в групи, 
можуть розділятися та підлягати рекомбінації згідно з генетичною теорією Грегора 
Менделя (1822–1884). В цій праці обговорювалися принципи класичної генетики, яка 
існувала до біохімічних досліджень. У 1915 р. Г.Дж. Мьоллер прийняв запрошення Дж. 
Хакслі (1887–1975), який працював в Інституті Райса в Х’юстоні і переїхав у Техас. З 
часом він повернувся (1918–1920) в Колумбійський університет. В 1921–1931 рр. 
працював професором зоології Остінського університету в Техасі. 

У 1915 р. захистив докторську дисертацію на тему «Механизм кроссинговера». 
Очікуючи, що більшість мутацій можуть виявитися несприятливими для виживання 
видів, Мьоллер вивів різновидності дрозофіл, у яких хромосоми з метою ідентифікації 
були марковані відмінними нешкідливими генетичними варіантами. Маркована 
хромосома, в якій виникає згубна мутація, теоретично повинна зникнути з генетичної 
лінії. Частота таких зникнень може служити показником швидкості мутацій. У 1920 р. 
Г.Дж. Мьоллер із колегами провели перші вимірювання швидкості мутацій. Було 
встановлено, що швидкість мутацій не залежить від навколишніх факторів і є 
постійною. Оскільки рентгенівські промені впливають на окремі молекули, вони здатні 
пошкоджувати і окремі гени. У 1926 р. Г.Дж. Мьоллер встановив, що рентгенівські 
промені дійсно збільшують швидкість мутації у маркованих хромосомах у 100–1000 
разів. Його виступ з темою «Проблеми генетичної модифікації» на V Міжнародному 
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генетичному конгресі в Берліні викликав сенсацію. Після цього вчений почав компанію 
про можливу небезпеку радіаційного опромінення. Велика депресія в США, крах 
фондового ринку, сімейні проблеми викликали у вченого спробу самогубства (1932). 
Вийшовши із стану депресії він виїхав у Німеччину, отримав стипендію Фонду 
Гуггенхейма і працював 1 рік у відділі генетики Інституту біології Кайзера Вільгельма, 
який очолював радянський вчений Микола Володимирович Тимофєєв-Ресовський 
(1900–1981). Ця поїздка в Європу розтягнулася на 8 років. У Берліні Г.Дж. Мьоллер 
познайомився з двома видатними вченими, які пізніше відіграли важливу роль у 
розвитку біології: Нільсом Бором (1885–1962) і Максом Дельбрюком (1906–1981), 
американським фізиком, генетиком, вірусологом. Посилення нацистського руху в 
Німеччині викликало масову еміграцію значної кількості талановитих вчених. Будучи 
противником націонал-соціалізму і враховуючи свою симпатію до лівого руху, Г. Дж. 
Мьоллер із сім’єю у 1933 р. емігрував в СРСР і почав працювати в Ленінградському 
інституті генетики АН СРСР. Із собою привіз колекцію дрозофіл та обладнання, 
необхідне для роботи. У 1934 р. Інститут генетики переїхав у Москву. Разом з видатним 
цитогенетиком О.О. Прокоф’євою-Бельговською (1903–1984) визначив (1935) розміри 
генів у дрозофіли. В СРСР він керував великою і успішною лабораторією, яка займалася 
і медичною генетикою, зокрема, радіаційною генетикою. У Москві вчений завершив 
написання євгенічної книги «Out of the Night» (Вихід з темряви). В СРСР вийшла книга 
Г. Дж. Мьоллера «Избранные работы» (1937). Розвиток «агробіологічного» напрямку в 
радянській біології під керівництвом акад. АН УРСР (1934) Трохима Денисовича 
Лисенка (1898–1976) призвів до 
погіршення умов життя і роботи 
Г.Дж. Мьоллера.  

Після того, як Сталін 
прочитав переклад книги Г.Дж. 
Мьоллера з євгеніки і висловив 
незадоволення цією книгою. Г. Дж. 
Мьоллеру довелося залишити 
Радянський Союз. Після короткого 
періоду роботи в Мадриді та Парижі 
у вересні 1937 р. переїхав до 
Едінбургу, де працював професором 
університету. VII-й генетичний кон-
грес відбувся в Едінбурзі у 1939 р. 
Вчений написав «Генетичний 
маніфест», брав участь у дискусії 
про наявність генів. Коли стало 
ясно, що війна в Європі неминуча, 
Г.Дж. Мьоллер почав шукати роботу 
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у США. У 1940–1945 рр. працював в Амхерст-коледжі (від 1942 р. – професор). В 1943 
р. як консультант взяв участь у розробці Манхетенського проекту. Після війни працював 
в Комісії з атомної енергії США. У 1945–1964 рр. працював професором зоології в 
Індіанському університеті в Блумінгтоні. 

У 1946 р. Г.Дж. Мьоллер отримав Нобелівську премію «за відкриття мутацій 
під впливом рентгенівського проміння». В кінці 50-х років Г.Дж. Мюллер отримав 
низку нагород: Кімберівську премію з генетики (1955), медаль ім. Ч. Дарвіна 
Лондонського королівського товариства (1959), премію Гамільтона Колумбійського 
університету. Він був членом Американської академії мистецтв і наук, Товариства 
експериментальної біології та медицини, Американського товариства зоологів, 
Американського товариства генетиків, товариства генетиків Великобританії, 
Американського філософського товариства, членом АН Швеції, Данії, Японії та низки 
зарубіжних наукових товариств.  

У 1923 р. Г. Мьоллер одружився з Жессі Марі Жакоб, викладачем математики в 
університеті. Подружжя виховало сина. У 1935 р. шлюб розпався. Працюючи в 
Едінбурзі в 1939 р. одружився з німецькою емігранткою Доротеєю Канторович. У них 
народилася донька.  

В середині 60-х років у нього розвинулася серцева недостатність і вчений помер 5 
квітня 1967 р. в Індіанаполісі на 77 році життя. 
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Ю.М.ПАНИШКО 

 
СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ТРУХАНЕНКА 
 
75 років минуло з нашого знайомства і наступної дружби: дитячий садок, СШ №12, 

навчання у різних вищих навчальних закладах, трудове життя, численні зустрічі, 
взаємодопомога, постійний обмін думками про наше життя. Тяжка хвороба друга, 
неспроможність суттєво вплинути на перебіг хвороби. Нестерпний біль від втрати друга. Це 
спроба повернути в пам’яті віхи його життя, зрозуміти величину втрати цієї видатної 
людини – геолога, вчителя, вченого, письменника. 

 
Олександр Васильович Труханенко народився 22 

квітня 1940 р. в Усурійську Приморського краю СРСР в 
сім’ї військового лікаря Василя Івановича і медсестри 
Лідії Федорівни. В 1943 р. батьки розірвали шлюб, 
Олександр залишився з батьком. У 1946 р. батько 
переїхав до Львова, де почав працювати у військовому 
госпіталі. В 1947 р. Олександ поступив у 1-й клас СШ 
№12, яку закінчив у 1957 р. Пробував поступити в 
медінститут, але не набрав достатньої кількості балів. 
Поступив на роботу в авіаремонтний завод, працював 
слюсарем, згодом прибористом, з 1959 р. – колектором 
і техніком в Інституті геології і геохімії горючих 
копалин АН УРСР. Упродовж 1966–1967 рр. працював 
лаборантом кафедри російської мови для іноземців у 
Львівському політехнічному інституті. 

Заочно навчався на російському відділенні  
філологічного факультету Львівського державного 

університету. У 1967 р. помер батько. Смерть батька вразила здоров’я Олександра: покинув 
навчання в університеті. У 1970 р. повернулося здоров’я і О.В. Труханенко відновився на 
навчання у Дрогобицький педінститут, який закінчив у 1973 р. З грудня 1973 р. став  учителем 
російської мови і літератури Підбірцівської восьмирічної школи. 

У жовтні 1974 р. був призначений на посаду завідувача лабораторії експериментальної 
фонетики кафедри української мови ЛДУ імені Івана Франка. В травні 1979 р. переведений на 
посаду завідувача міжкафедрального кабінету російської мови і літератури ЛДУ. В грудні  
1979 р. О.В. Труханенко одружився з Іриною Миколаївною Сухарєвою. 

В травні 1982 р. переведений на посаду старшого лаборанта кабінету російської мови 
ЛДУ. В лютому 1983 р. переведений на посаду завідувача лабораторії російської мови і 
літератури ЛДУ. 

В жовтні 1984 р. О.В. Труханенко був переведений на посаду завідувача лабораторії 
етики і естетики ЛДУ ім. Івана Франка. З’явилося багато часу для роботи над дисертацією. 
Свою працю присвятив вивченню творчості Володимира Галактіоновича Короленка.  
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20 грудня 1990 р. в Горьковському державному університеті О.В. Труханенко захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Некоторые стилевые особенности рассказов и повестей В.Г. 
Короленко (принципы портретирования и колористики как средства выражения авторской 
идеи)». 

В лютому 1991 р. О.В. Труханенко переведений на посаду асистента кафедри російської 
літератури філологічного факультету ЛДУ. В серпні 1991 р. О.В. Труханенко був прийнятий на 
посаду старшого викладача кафедри російської і зарубіжної літератури Дрогобицького 
педінституту імені Івана Франка. В жовтні 1992 р. кафедра російської літератури 
перейменована на кафедру світової літератури. 

В червні 1993 р. О.В. Труханенко був переведений на посаду доцента цієї кафедри. 
Рішенням Вченої ради Дрогобицького державного  педагогічного інституту від 23 листопада 
1995 р. (прот. №10) О.В. Труханенку присвоєно вчене звання доцента кафедри світової 
літератури. 

Надзвичайно плідно працював у науковому плані. Був автором близько 150 друкованих і 
ненадрукованих праць. 

Серед солідних публікацій О.В. Труханенка слід відзначити наступні книги та 
монографії: 1) Акценти «Русофильство в австрийской Галиции: Современные исторические 
исследования и уроки (по материалам круглого стола, состоявшегося 02.12.2002 в Русском 
культурном центре г. Львова)/ сост.: А.В. Труханенко. – Львів: Ахілл, 2002. – 88 с. 2) Пам’яті 
Станіслава Шендрика / уклад. і ред. О.В. Труханенко. – Львів: ПП «Бодлак», 2005. – 175 с. 3) 
Псалтырь в поэтических отражениях / сост. и авт. комент. А.В. Труханенко. – Львов: Сполом, 
2006. – 358 с. 4) Труханенко А.В. Основы поэтики В.Г. Короленко / А.В. Труханенко. – Львов: 
Сполом, 2006. – 199 с. 5) Труханенко О.В. Смесь умов оригинальных / О.В. Труханенко. – 
Львов: Сполом, 2008. – 250 с. 6) Труханенко О.В. Отдели примесь от серебра / заг. ред. О.В. 
Труханенко. – Львов: Сполом, 2009. – 127 с. 7) Этюды о жизни и творчестве В.Г. Короленко / 
сост.: А.В. Труханенко. – Львів: Сполом, 2009. – 268 с. 8) Закирова Н.Н. В мире Короленко / 
Н.Н. Закирова, С.П. Скопнарева, А.В. Труханенко; под общ. ред. А.В. Труханенко. – Львов, 
Сполом, 2012. – 238 с. 9) Поэт Владимир Короленко / Наталія Закірова, Олександр Труханенко. 
– Львів: Сполом, 2013. – 132 с. 10) Труханенко О.В. О творчестве В.Г. Короленко [текст]: 
монография / О.В. Труханенко. – Львів: Сполом, 2014. – 314 с. 11) Экогуманизм В.Г. Короленко 
/ Л.В. Ольховская, О.И. Иванова, Н.Н. Закирова, С.П. Скопнарева, А.В. Труханенко: под общ. 
ред. А.В. Труханенко. – Львов: Сполом, 2015. – 168 с. 12) Экогуманизм В.Г. Короленко: сб. ст. / 
заг. ред. О.В. Труханенка, 2016. – Вип. 2. – 156 с. 13) Экогуманизм В.Г. Короленко / Л.В. 
Ольховская, О.И. Иванова, Н.Н. Закирова, С.П. Скопнарева, А.В. Труханенко: под общ. ред. 
А.В. Труханенко. – Львов: Сполом, 2015. – 168 с. 12) Экогуманизм В.Г. Короленко: сб. ст. / заг. 
ред. О.В. Труханенка, 2018. – Вип. 3. – 110 с. 

У 2009 р. звільнився на наукову пенсію. Продовжував плідно працювати.  
У 2019 р. почав хворіти. Виявилася ниркова недостатність, з’явилися ознаки цукрового 

діабету. Помер 12 вересня 2020 р. на 81 році життя. Похований на Личаківському кладовищі 
біля могили батька. 

Залишилася світла пам’ять про Вченого, письменника, чудову Людину. 
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В.І.КОВЦУН, Ю.М.ПАНИШКО, 
 А.Л.ВАСИЛЬЧУК, В.В.ДЖУНЬ, 

Р.Р. МАРЦИНКІВ 
 
СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЛІКАРЯ ВІРИ ІВАНІВНИ ГУРІНОВИЧ 
 

Її милосердя не мало меж. В будь-який час вона приймала пацієнтів: 

студентів та викладачів. За 49 років праці в ЛДІФК/ЛДУФК імені Івана Боберського 

вона як лікар обслужила десятки тисяч студентів, сотні викладачів, забезпечила  

медичною допомогою сотні змагань, які проходили на території НСК ЛДУФК, не 

рахувалася зі своїм часом, не дбала про своє здоров’я. 

Віра Іванівна народилася 30 березня  

1943 р. у м. Львові в сім’ї службовця Львівської 

залізниці Івана Скиби.  

У 1950 р. пішла у 1-й клас Львівської СШ 

№ 55. 

У 1963 р. закінчила з відзнакою Львівське 

медичне училище №1 зі спеціальності медичної 

сестри. Весь час захоплювалася спортом, 

займалася фехтуванням і у 1963 р. отримала 

звання: майстер спорту СРСР з фехтування.  

У 1963–1964 рр. працювала інструктором 

ЛФК 5-ої клінічної лікарні м. Львова. У 1965 

році працювала на посаді медсестри хірургічного кабінету ІІ-ої клінічної лікарні  

м. Львова. У 1964 році зарахована студенткою І курсу педіатричного факультету 

Львівського державного медичного інституту. У 1970 році закінчила навчання у цьому 

вузі та отримала диплом лікаря. 

З 1970 р. розпочався новий етап в житті лікаря Віри Іванівни Скиби. Вона була 

зарахована на посаду лікаря Львівського державного інституту фізичної культури. 

Цьому інституту/університету вона присвятила 49 років життя. 

У 1971 р. Віра Іванівна вийшла заміж за лікаря-уролога Євгена Олександровича 

Гуріновича. У 1976 р. в сім’ї народилася донька Христина. 
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З 1981 року В.І. Гурінович була на посаді завідувача санчастиною ЛДІФК.  

У 2003 році нагороджена Почесною грамотою Державного комітету України з 

питань фізичної культури і спорту.  

У 2006 році прийнята на посаду лікаря-спеціаліста медпункту ЛДІФК. У грудні 

цього ж року переведена на посаду завідувача-лікаря з лікувальної фізкультури та 

спортивної медицини у медично-оздоровчий центр ЛДІФК. У 2011 році (березень) 

переведена на посаду начальника оздоровчо-спортивного відділу. У квітні цього ж року 

переведена на посаду заступника директора навчально-спортивного комплексу. У 2011 

році нагороджена подякою НОК України. 

У 2018 р. переведена на посаду фахівця І категорії НСК ЛДУФК. Працювала до 

29 грудня 2018 р.  

Хвороба прогресувала, і незважаючи на інтенсивне лікування Віра Іванівна 

Гурінович померла 25 жовтня 2020 р. 

Доля відпустила їй 77 років і 7 місяців.  

Залишилася світла пам’ять про чудову Людину, прекрасного Лікаря.  
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Ю.М.ПАНИШКО 
 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ПАВЛА ПАВЛОВИЧА ПОВАЛЯШКА 
 
Павло Павлович Поваляшко народився 1 лютого 

1951 р. у Львові. Після закінчення середньої школи 
працював і проходив військову службу в лавах РА. У 
1972 р. поступив на лікувальний факультет Львівського 
державного медичного інституту. Ще під час навчання в 
ЛДМІ долучився до створення кардіохірургічного центру 
на базі ЛОКЛ. Після закінчення ЛДМІ в 1978 р. був 
направлений працювати в Чернігівську область. 
Працював терапевтом. Згодом повернувся до Львова.  

З січня 1983 р. переведений у Львівську обласну 
клінічну лікарню і був прийнятий на посаду лікаря-

хірурга рентгенопераційної торакальної хірургії. У 1984 р. пройшов спеціалізацію з 
рентгенхірургічного обстеження при ішемічній хворобі серця в лабораторії серцевих 
досліджень (керівник – проф. Ю.С. Петросян) Інституту серцево-судинної хірургії ім. 
О.М. Бакулєва АМН СРСР. В 1895 р. пройшов спеціалізацію на робочому місці з 
рентгенендоваскулярної хірургії в рентгено-радіологічному відділі (керівник – проф. 
Й.Х. Рабкін) Всесоюзного наукового центру АМН СРСР. 

В 1994 р. П.П. Поваляшко пройшов спеціаліізацію на робочому місці 
«Ендоваскулярні методи діагностики та лікування (тромболізис, коронарна 
ангіопластика та стентування коронарних артерій) при гострому інфаркті та 
нестабільній стенокардії», 4 місяці на базі відділення рентгенендоваскулярної хірургії 
(керівник – Ю.М. Соколов) УНДІК ім. акад. М.Д. Стражеска. У 2004 р. пройшов курс 
спеціалізації при КМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, де отримав звання лікаря-
спеціаліста за спеціальністю «хірургія серця і магістральних судин.  

На підставі комп’ютерного контролю та іспитів передатестаційного циклу (з 
01.02.04 по 30.12.04) рекомендований для присвоєння Першої кваліфікаційної категорії 
за фахом «Хірургія серця і магістральних судин». 

Наказом по ГУОЗ ЛОДА від 14.11.2005 р. за № 594-К П.П. Поваляшкові 
присвоєна перша кваліфікаційна категорія за фахом «Хірургія серця і магістральних 
судин». 

Крім роботи в ЛОКЛ, започаткував інвазивні методи в 1120 Військовому 
госпіталі. Весь час працював в рентгенангіографії. 

Був талановитим хірургом з швидким, гострим розумом та золотими руками. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 99 (165). 2020 
 
 
 

200 

 

 
 
Надзвичайно скромна людина, не припиняв вчитися і досліджувати нові 

методики. Був вчителем і наставником молодих лікарів. Не жалів себе, думав лише про 
хворих. 

Раптово переніс інсульт. Колеги по роботі дуже довго боролися за його життя, але 
хвороба виявилася надто важкою. 

12 листопада 2020 р. Павло Павлович Поваляшко відійшов у Вічність.. 
Залишилася світла пам’ять про Людину, Лікаря. 
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Н.І. НОВИКОВА,  М.М. САВЧИН,  
М.В. ЗІНКЕВИЧ  

 
СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА ІГОРОВИЧА ГІРНОГО  

 
24 листопада 2020 р., на 61 році життя відійшов у вічність наш найкращий друг, 

порадник, мудрий організатор, авторитетний науковець, патріот, добра і любляча 
життя людина. Невблаганна хвороба зупинила серце науковця, доцента кафедри 
природничо-математичної освіти, кандидата технічних наук.  

 
Олег Ігорович народився 5 червня 1960 

року в місті Львові в сім’ї службовців: батько 
Ігор Васильович, уродженець с. Ляшки Довгі 
(1933-1989 рр.) – інженер-електрик 
підприємства «Південь ТехЕнерго»; мати Неля 
Данилівна (1934-1997 рр.) – викладач економіки  
Львівського кооперативного технікуму.  

У 1977 році О. Гірний закінчив Львівську 
середню школу № 44 імені Тараса Шевченка , а 
влітку ц. р. став студентом електроенерге-
тичного факультету Львівського політехнічного 
інституту, який закінчив у 1992 р., та отримав 
диплом з кваліфікацією «інженер-електрик».  

Після навчання в аспірантурі (1985-1988) 
Московського авіаційного інституту імені Серго 
Орджонікідзе захистив дисертацію на тему 

«Дослідження швидкості звуку  в рідкому рубідії та калії при високих температурах» у 
спеціалізованій раді при Московському енергетичному інституті і здобув науковий ступінь 
кандидата технічних наук (1989).  

Упродовж 1989-1992 рр. працював у Львові на посадах: старшого наукового співробітника 
НДІ телевізійної техніки «Електрон», Науково-виробничого підприємства «Аграф» та 
заступника директора Малого підприємства «Галферрум».  

1992 року Олега Гірного обрано на посаду доцента кафедри методології  безперервної 
освіти  Львівського науково-методичного інституту освіти, реорганізованого в теперішній 
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти».  

Олег Гірний був справжнім ідеологом створеної ним лабораторії змісту освіти: в 1993–
1999 рр. він - старший науковий співробітник лабораторії та виконувач обов’язків завідувача 
лабораторії змісту освіти, яка відіграла важливу роль у розвитку освіти Львівщини та України.  

Серед  наукових інтересів О. Гірного – філософсько-методологічні, історико-філософські 
та історико-культурологічні дослідження, які висвітлені в його численних наукових публікаціях 
(Логіка та психологія Львівсько-Варшавської школи: від філософської пропедевтики до 
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філософії, що навчає; Логіка та психологія Львівсько-Варшавської школи: від філософської 
пропедевтики до філософії, що навчає;  Nie jest uczeń ponad nauczycielem, czyli twórczość 
właściwie ukierunkowana // Pod red. K. Najder-Srefaniak i Anny Hanling „Filozofia i pr aktyka 
tworzenia. Humanistzka – pedagogika – sоcjologia”. – Warszawa: SGGW. 2019 та інші).   

Як співорганізатор та учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій («Інноваційні 
технології медико-педагогічної реабілітації дітей з вадами зору», «Учень з диференційованими 
здібностями та обдаруваннями у сучасній школі» тощо) зосереджував особливу увагу на якості 
поданих до друку авторських матеріалів, їх актуальності.  

Реформування освітньої галузі розставило пріоритети в діяльності Олега Гірного, 
свідченням яких стало видання  підручників і посібників для загальноосвітніх навчальних 
закладів (Навчальний комплекс “Три в одному”; «Природознавство» 5 клас. 2005) та публікації 
в науково-методичних фахових виданнях(«Які математичні компетентності слід формувати в 
новій українській школі: думка вчителів» Фізико-математична освіта. 2019; «На чому 
будувати теорію виховання для «нової української школи» Філософія освіти. 2017; «Ще раз 
про термінологію та методологію ЗНО» Портал «Освітня політика»). 

О. Гірний постійно займався науковими перекладами, серед яких:  Богуслав Вольнєвич, 
Збігнєв Мусял. Ксенофобія і спільнота. 2019; Маріуш Урбанек. Геніальні. Львівська 
математична школа. 2019; А. Ґжеґорчик «Релігія очима науковця і філософа» 2017;  Франц-
Ольчак М. Суб’єктний характер політехнічного виховання. 2016).  

Наш колега - не тільки автор шкільних підручників, наукових видань, книг-перекладів та 
численних статей у вітчизняних та іноземних наукових журналах, а й люблячий батько трьох 
доньок, гідний сім’янин і громадянин, цікавий співрозмовник. Це велика втрата для усієї 
родини (дружини, доньок, онуків), друзів та однодумців.  

Науковий і методичний доробок Олега Ігоровича Гірного – найкраща вічна пам’ять про 
непересічну особистість, талановитого педагога і вченого Олега Ігоровича Гірного. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dovrita@gmail.com


Наукове видання
 

ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ
Здоровий спосіб життя
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Формат 60*84/8. Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman

Ум. друк. арк. 23,7. Фіз. друк. арк. 25,5
Наклад 90 прим.

 
 
 


	СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯПОНІЇ
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА




