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Перепелица Олеся, Стаднийчук Раиса, Братенко Михаил, Дийчук Ирина. Лапшин Феодосий Викторович. 

Путь ученого, исследователя, человека. Цель исследования. В статье на основании архивных документов, библио-

графических описей осветлена научная деятельность доцента кафедры общей химии Лапшина Феодосия Викторовича. 

Методология. В ходе исследования использован метод ретроспекции и сравнительного анализа. Научная новизна. 

Впервые систематизированы все работы Ф. В. Лапшина и проанализирован конкретный его вклад в развитие научного 

направления кафедры в области аналитической химии – изучение химического состава минеральных источников Чер-

новицкой области и их практического применения в бальнеологических целях, что посодействовало развитию курорто-

логии Буковины. Выводы. В статье описан этап фундаментализации научного направления кафедры, касающегося 

изучения природных ресурсов Черновицкой области.  

Ключевые слова: Черновицкий государственный медицинский институт, кафедра общей химии, Ф. В. Лапшин, 

биография, научная деятельность, минеральные источники, бальнеология. 

Вступ. Висвітлення життєвого шляху вчених лю-

дей, які зробили значимий для розвитку науки внесок, 

на наше глибоке переконання, важливе не стільки для 

історії, скільки для усвідомлення молодим поколінням 

того факту, що підґрунтям вагомих здобутків є самовід-
дана титанічна праця. Тому автори статті вважають за 

необхідне висвітлити  життєвий шлях людини, сукуп-

ність особистісних якостей якої сприяло розвитку баль-

неології та курортології на Буковині.  

Постановка проблеми. Історіографічна література 

щодо життя і діяльності Феодосія Вікторовича Лапши-

на, дослідника мінеральних вод Буковини та Українсь-

ких Карпат, висвітлена епізодично, архівні дані його 

наукових досліджень періоду з 1950 по 1979 рр. не опи-

сані в науковій літературі, що спонукало нас до висвіт-

лення цього періоду, який відзначився в історії кафедри 
загальної хімії становленням одного з наукових напрям-

ків - дослідженням хімічного складу природних ресур-

сів Чернівецької області та їх практичне застосування.  

Мета дослідження: ознайомити медичну спільно-

ту з етапами наукових досліджень Ф. В. Лапшина в об-

ласті аналітичної хімії, пов’язане з вивченням хімічного 

складу мінеральних джерел Чернівецької області та їх 

придатності для бальнеологічних цілей. 

Використані історичний, бібліографічний та систе-

мний методи аналізу. Джерелами дослідження слугува-

ли матеріали архівного фонду БДМУ, фонду Державно-
го архіву Чернівецької області (ДАЧО) та особистого 

архіву асистента кафедри Раїси Федорівни Стаднійчук. 

Основна частина. Лапшин Феодосій Вікторович 

(фото 1) народився 28 серпня 1911 року в с. Мішуріно-

Ріг Лихівського (пізніше Верхнєдніпровського) району 

Дніпропетровської області в українській багатодітній 

сім’ї моряка. У 1921 р. помирає батько, а згодом від го-

лоду й два брати. Мати, щоб прогодувати чотирьох ді-

тей, вступає до колгоспу. У 1928 р. Феодосій Вікторо-
вич вступає на шкільний факультет педагогічного техні-

куму в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, 

який у 1931 р. закінчує з відзнакою, одержавши спеціа-

льність ˮвчитель початкової школиˮ. За розпоряджен-

ням ЦК ЛСМУ у 1931 р. був направлений в Остяко-

Вогульський Національний округ Свердловської облас-

ті, де працює директором та за сумісництвом учителем у 

початковій школі с. Мостівка Гавдинського району, а 

згодом - директором спецдитячого містечка. З вересня 

1934 р. по листопад 1937 р. навчається в Партійній шко-

лі парторганів і комісарів при ЗУСД на Далекому Сході, 
де був помічником командира взводу. Впродовж 1937 

року працює вартовим в охороні заводу ˮБільшовикˮ і 

водночас навчається на 4-му курсі робітничого факуль-

тету при Київському державному університеті. З 1938 

по 1940 рр. навчається на хімічному факультеті Київсь-

кого державного університету. З листопада 1940 р. по 

липень 1941 р. за направленням ЦК КПУ працює в дитя-

чому будинку № 2 і директором дитячого будинку інва-

лідів м. Чернівці. Виховує п’ятеро дітей, двоє з яких 

діти брата, який загинув у 1941 р. Під час окупації з ли-

пня 1941 р. по вересень 1943 р. керує підпільною гру-
пою опору німецьким окупантам. В цей період працює 

пастухом громадської худоби в селищі, де народився. З 

1943 р. по 1945 р. служить у діючій Радянській Армії 

(ІІІ Український фронт) - бере участь у воєнних діях 
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помічником командира взводу на плацдармі Дніпра, під 

Кривим Рогом, а також у чині старшого сержанта на 

території Румунії, Болгарії, Югославії, Угорщини, Авст-

рії. У боях 1943 року отримав легке поранення. Був на-

городжений Орденом Червоної зірки, трьома медалями, 
одну з яких – ”За победу над Германией”1 одержав 9 

травня 1945 року. Після демобілізації з січня 1946 р. 

зарахований на третій курс хімічного факультету вже в 

стінах Чернівецького державного університету (ЧДУ). 

Під час навчання виявив інтерес до науково-

експериментальної роботи. По завершенню університе-

ту з відзнакою у 1948 р. отримує спеціальність хіміка-

аналітика (диплом Б № 318567)2. У цьому ж році за ре-

комендацією завідувача кафедрою загальної хімії Черні-

вецького медичного інституту (ЧМІ) доц. Г. А. Водатур-

ського був направлений на роботу до ЧМІ на посаду 
старшого лаборанта кафедри загальної хімії3. Цього ж 

року був призначений матеріально-відповідальним по 

кафедрі, а з грудня 1949 р. переведений на посаду асис-

тента цієї ж кафедри4. Долучається до виконання експе-

риментальної роботи: ”Новий метод одержання хлора-

тів”, яка проводилась сумісно з співробітниками ЧДУ, 

виконує функції лекційного асистента з курсу загальної 

хімії, веде консультаційні заняття з загальної та аналіти-

чної хімії. У 1949 р. Ф. В. Лапшина було призначено 

відповідальним за стан вимірювальних приладів  медін-

ституту. У період з 1950 по 1952 рр. навчається у Вечір-
ньому університеті марксизму-ленінізму, який завершує 

з відзнакою5. Активно включається в роботу з наукової 

тематики кафедри – дослідження фізико-хімічних харак-

теристик мінеральних вод. Цей напрямок наукового 

пошуку й став для Феодосія Вікторовича визначальним 

у його науковій діяльності. 

У 1951 р. в зв’язку з переходом доц. Водатурського 

Г. А. на іншу роботу завідування кафедрою загальної 

хімії було доручено доценту кафедри органічної хімії 

ЧДУ А. В. Домбровському6, який керував кафедрою за 

сумісництвом впродовж двох років. Прийшовши на ро-
боту в ЧМІ, А. В. Домбровський не змінив тематики 

наукових досліджень кафедри, яка була пов’язана з дос-

лідженням мінеральних вод Чернівецької області7. Тому 

викладачі, які займалися цією тематикою, продовжили 

свої наукові дослідження в області аналітичної хімії.  

Першими публіцистичними кроками Ф. В. Лапши-

на стали реферати доповідей ˮХлоридные воды Черно-

вицкой областиˮ на 31-й науковій конференції 

(Чернівці, 1957 р.) та ˮСульфатные воды Северной Бу-

ковиныˮ на науково-практичній конференції лікарів 

українських курортів з питними мінеральними водами 
(м. Трускавець, 1958). У 1959 р. у збірнику ˮНаучные 

записки Черновицкого медицинского институтаˮ вихо-

дять дві роботи ˮЖелезистые и сероводородные минера-

льные воды основных источников Черновицкой облас-

тиˮ і ˮФизико-химические свойства минеральных вод 

основных источников Буковинских Карпат Черновиц-

кой областиˮ. Того ж року в збірнику матеріалів ˮVIІІ –

й Менделеевский съезд по общей и прикладной химииˮ 
виходить робота ˮФизико-химические свойства минера-

льных вод  равнинной части Северной Буковиныˮ8. Під-

сумком проведених досліджень став захист дисертації 

ˮФизико-химическая характеристика минеральных вод 

Северной Буковины (Черновицкая область)ˮ в 1959 р., а 

2 квітня 1960 року Ф. В. Лапшину присуджено вчений 

ступінь кандидата хімічних наук9. Після захисту дисер-

тації Феодосій Вікторович не залишає дослідженнь в 

обраному напрямку. ˮБуковинська земля стала йому 

рідноюˮ вважає автор статті Раїса Федорівна Стадній-

чук, згадуючи його заповзятість у роботі. Подальші дос-
лідження лягли в основу статті ˮСульфатные воды Севе-

рной Буковиныˮ, надрукованої в збірнику 

ˮГидрохимические материалыˮ (Новочеркаськ, 1960 р.). 

Високий науковий рівень і фахове визнання засвідчують 

надруковані в журналі ˮВопросы курортологии, физио-

терапии и лечебной физической культурыˮ рецензія 

Феодосія Вікторовича з приводу статті А. К. Марченко 

ˮМинеральные воды Советской Буковины и их внекуро-

ртное использованиеˮ (1960), та грунтовної одноосібної 

статті ˮЛечебные минеральные воды равнинной части 

Черновицкой областиˮ (1961 р.). У цей період Ф. В. Ла-
пшин глибше цікавиться питанням класифікації мінера-

льних вод. Результати досліджень були описані в статті 

ˮОсновные типы минеральных вод Северной Букови-

ныˮ, надрукованої  у збірнику статей ˮУченые записки 

Украинского научно-исследовательского института ку-

рортологи и физиотерапииˮ (1961 р.)10. 

У травні 1962 р. ас. Лапшин Ф. В. був проведений 

по конкурсу на посаду доцента кафедри загальної хімії, 

а в листопаді 1963 р. одержав вчене звання доцента11. У 

цей період читає лекції з курсу ˮХімія елементівˮ (фото 

2), веде практичні заняття з теоретичних основ хімії, 
об’ємного аналізу, хімії елементів.  Розширюючи поле 

досліджень, Феодосій Вікторович зайнявся вивченням 

грязей, результати якого вилились у роботи ˮФизико-

химическая характеристика грязей Предкарпатья 

(Черновицкая область)ˮ і ˮИсследование пелоидов Чер-

новицкой областиˮ, які доповідались на науково-

практичних конференціях ˮК вопросу грязевых ресур-

сов и грязелеченияˮ (Одеса, 1962 р.) і 39-й науковій кон-

ференції ЧМІ (Чернівці, 1963 р.). Не залишає Ф. В. Лап-

шин і улюбленої тематики. У 1963 р. в журналі 

ˮГидрохимические материалыˮ виходить стаття 
ˮМинерализованные хлоридные воды Черновицкой об-

ластиˮ та в 1965 р. у матеріалах ювілейної наукової кон-

ференції, присвяченої 25-літтю Радянської Буковини, 

1 Усі назви подані мовою оригіналу. 
2 Arhiv BDMU [The BSMU Archive], F. R-398, Op. 51, Case N. 21, ark. 3−8, 54−55 [In Ukrainian]. 
3 Ibidem, ark. 9, 13. 
4  Ibidem, ark. 15, 17. 
5 Ibidem, ark.3, 5, 7, 10. 
6 Андрій Володимирович Домбровський - доцент кафедри органічної хімії ЧДУ. У 1959 р захистив докторську дисертацію 

«Реакции галоидирования и арилирования непредельных соединений ароматическими диазосоединениями и ее использование в 

органических синтезах». У 1960 р. одержав звання професора. З 1954 по 1976 рр - декан хімічного факультету ЧДУ.  
7 DAChO [Chernivtsi Regional  State Archive], Fond R-938, Op. 5, Spr. 262, Dovidka pro opublikovani naukovi roboty zaviduvachamy 

kafedr ta dani pro naukovu produktsiiu ChDMI za 1945−1956 rr., 13 ark. [In Ukrainian]. 
8 Arhiv BDMU [The BSMU Archive], F. R-398, Op. 51, Case N. 21, ark. 100−101 [In Ukrainian]. 
9 Ibidem, ark. 33−34. 
10 Ibidem, ark. 101−102. 
11 Ibidem, ark. 38−41.  
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стаття ˮБальнеологические ресурсы Черновицкой облас-

тиˮ. Окрім того, в 1966 р. побачила світ стаття ˮФізико-

хімічні властивості і режим мінеральних вод Чернівці, 

Щербинці, Брусниця і Черешенькаˮ в матеріалах вузів-

ської 42-ої наукової конференції. Підсумком проведе-
них досліджень стали дві монографії: ˮМінеральні води 

і курорти Буковиниˮ (м. Ужгород, 1965 р.) та в співавто-

рстві з Христенко П. С. ˮБальнеологічні здравниці Ра-

дянської Буковиниˮ (м. Київ, 1967 р.)12. 

Упродовж всього часу Ф. В. Лапшин бере активну 

участь у громадському житті університету та міста - 

друкується в газеті ˮРадянська Буковинаˮ (ˮМінеральні 

води Буковиниˮ, 1964 р.; ˮЦілющі джерела Буковиниˮ, 

1967 р., 1972 р.; ˮТаємниця Ганниного джерелаˮ, 1972 

р.; ˮБуковинська Мацестаˮ, 1973 р.; ˮДубовий гай – ці-

люще джерелоˮ, 1974 р.; ˮТаємниця Котелевського дже-
релаˮ, 1975 р.), ˮБлокноті агітатораˮ відділу пропаганди 

і агітації Чернівецького обкому КПУ (ˮПерший міжкол-

госпний санаторій на Буковиніˮ, 1957 р.; ˮЯк служителі 

монастиря видають мінеральне джерело за святеˮ, 1960 

р.), популяризуючи серед населення цілющі джерела 

Буковини. А згодом, у 1976 р. видає путівник 

ˮМинеральные воды и курортыˮ13. Продовжує роботу 

щодо класифікації мінеральних вод, результати якої 

висвітлено в працях: ˮО классификации минеральных 

вод западных областей УССРˮ (Збірник ˮОсновные про-

блемы изучения и использования производительных сил 
Украинских Карпатˮ, 1967 р.), ˮХімія лікувальних міне-

ральних вод Радянської Буковини та їх класифікаціяˮ 

(Зб. ˮРозвиток медичної науки та охорони здоров’я на 

Північній Буковині за роки Радянської владиˮ, 1969 р.) 

та у співавторстві з В. М. Левченко в статті 

ˮКлассификация минеральных вод Украинских Карпатˮ, 

що була надрукована в журналі ˮГидрохимические ма-

териалыˮ (1970)14. Значну увагу приділяє практичному 

застосуванню цілющих джерел. Так, в збірнику 

ˮПатологія і фізіологія органів травленняˮ (1967 р.) по-

бачили світ праці ˮВуглекислі лікувальні мінеральні 
води Закарпатської областіˮ та ˮПитні лікувальні води 

рівнинної частини Чернівецької областіˮ, а в збірнику 

матеріалів ˮМіжвідомчої науково-технічної конференції 

по раціональному використанню сировинних ресурсів 

та відходів промисловостіˮ (Чернівці, 1969 р.) - стаття 

ˮХімія лікувальних мінеральних вод Радянської Букови-

ни  та практичне їх використанняˮ15.  

Цікавив Ф. В. Лапшина і газовий склад мінераль-

них джерел. Результати цих досліджень вилились в ро-

боти ˮМетодика анализа газов минеральных вод на хро-

матографе ХХ – 4ˮ, ˮГазовый состав минеральных вод 
основных месторождений Закарпатьяˮ, надрукованих в 

кн. ˮЛечение на курортах Карпат. Лечения заболеваний 

органов пищеваренияˮ (1967 р.) та у співавторстві з В. 

Е. Ветштейна та Г. А. Малюк ˮІзотопний склад кисню і 

водню мінеральних вод як критерій їх генезисуˮ, надру-

кованої в ˮДоповідях АН УРСРˮ (1972)16. 

З Феодосієм Вікторовичем Лапшиним над дослі-

дженням хімічного складу мінеральних вод Буковини 
працювали С. С. Бабич17, Д. З. Попівчук18, Л. І. Шеїна19, 

а згодом Л. С. Костюк20. Так, у 1967 р. разом зі старшим 

лаборантом кафедри Л. І. Шеїною був відряджений в с. 

Східниця Львівської області для вивчення хімічного 

складу місцевих мінеральних вод21. Цього ж року в 

ˮМатериалах научно-практической конференции по 

вопросам курортологии и физиологииˮ надрукована 

стаття ˮХимия хлоридных минеральных вод Советских 

Карпатˮ. У березні 1968 р. був призначений відповідаль-

ним за збереження отрут на кафедрах та лабораторіях 

інституту22, а в червні 1968 р. був призначений науко-
вим керівником гідрохімічної лабораторії23 при кафедрі 

загальної хімії, яка розташовувалась на той час на четве-

ртому поверсі теперішнього адміністративного корпусу 

(Театральна площа, 2). Вивчення мінеральних вод набу-

ває маркетингової потужності. У 1968 р. був оформле-

ний господарський договір з Чернівецькою інженерно-

геологічною партією Львівської геологічної експедиції, 

результатом якої було виконання наукової тематики 

ˮАналіз природних водˮ. Звіт щодо цієї роботи (155 

стор.) був захищений в управлінні тресту 

ˮКиївгеологіяˮ. У 1969 р. в матеріалах ХХШ Всесоюзної 
гідрохімічної наради (Новочеркаськ, 1969 р.) виходить 

робота у співавторстві з В. М. Левченко 

ˮХарактеристика минеральных вод Украинских Кар-

патˮ24. 

У співавторстві з Сучковим Б. П. було проведено 

дослідження на вміст селену і флуору в мінеральних 

водах, результати якого відображені в роботах 

ˮСодержание селена в минеральных водах Украинских 

Карпатˮ, надрукованої в збірнику ˮВопросы профилак-

тики, диагностики и лечения заболеваний органов пи-

щеваренияˮ (Черновцы, 1970 р.) та ˮСодержание фтор-
иона в минеральных водах Украинских Карпатˮ, надру-

кованої в збірнику ˮБиологическая роль микроэлемен-

тов в сельском хозяйстве и медицинеˮ (1970 р.)25.  

У 1973 р. Феодосій Вікторович завершує і апробує 

докторську дисертацію на тему ˮХімія мінеральних вод 

Українських Карпатˮ, захист якої, на жаль, не відбувся 

через суперництво шкіл гідрохімічної науки. У 1974-

1975 рр. занурився в роботу згідно госпдоговорів з Чер-

нівецькою групою Львівської геологічної експедиції 

(тема звіту ˮИзучение физико-химических свойств вод 

г. Черновцыˮ), з Сокирянським районним харчовим 
комбінатом (ˮКомплексное исследование воды скважин 

с. Ожево с целью определения возможности ее бутылоч-

ного разливаˮ), з санаторієм ˮЗолотий колосˮ (ˮФизико-

12 Ibidem, ark. 102−104. 
13 Ibidem, ark. 100−106. 
14 Ibidem, ark. 104−106. 
15 Ibidem, ark. 105. 
16 Ibidem, ark. 104, 106. 
17 Старший лаборант кафедри загальної хімії (з 1968 р. по 2003 р.) 
18 Викладач кафедри з 1958 р., з 1966 р. по 1992 р. – старший викладач кафедри 
19 Старший лаборант кафедри загальної хімії (з 1966 р. по 1972 р.) 
20 Асистент кафедри з 1975 р. по 2016 р. 
21 Arhiv BDMU [The BSMU Archive], F. R-398, Op. 51, Case N. 21, ark. 47 [In Ukrainian]. 
22 Ibidem, ark. 46. 
23 Ibidem, ark. 48. 
24 Ibidem, ark. 105, 107. 
25 Ibidem, ark. 105. 
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-химическая и бальнеологическая характеристика мине-

ральных вод, используемых санаторием ˮЗолотой ко-

лосˮ для лечебных целейˮ)26.  

30 червня 1976 р. у результаті звільнення завідува-

ча кафедри загальної хімії доц. Лопушанського Андрія 
Івановича обов’язки завідувача були покладені на доц. 

Ф. В. Лапшина27. Кафедру очолює у складі доцента К. Г. 

Тащука, асистентів Р. Ф. Стаднійчук, Л. С. Костюк, П. 

В. Присяжнюка, викладача С. Д. Федоряка, лаборантів 

С. С. Бабич, Л. Савельєвої, Л. Мамчул. Науковими на-

прямами кафедри були ˮСинтез і вивчення біологічно 

активних  сполук-похідних четвертинних амонійних 

солейˮ та ˮДослідження фізико-хімічних і бальнеологіч-

них властивостей мінеральних вод Буковиниˮ. За цей 

період співробітниками кафедри захищена дисертація 

ˮСинтез і дослідження хінокарбоціанінових барвників з 
замісниками в поліметиновому хромофоріˮ (Стаднійчук 

Р.Ф., 1978 р., канд.). У цей період виходить ґрунтовна 

стаття Лапшина Ф. В. ˮСероводородные минеральные 

воды Украинских Карпатˮ в журналі ˮГидрохимические 

материалыˮ (1977 р.).  

Не дивлячись на захоплення науковими досліджен-

нями, Феодосій Вікторович не уявляв себе без педагогі-

чної роботи, без спілкування зі студентами, до яких від-

носився доброзичливо, привітно, з повагою. Він був 

талановитим викладачем, оскільки вмів зацікавити сту-

дентську аудиторію, мотивувати необхідність хімії для 
майбутньої професії медика. У спілкуванні з співробіт-

никами Феодосій Вікторович був дуже цікавою, привіт-

ною, принциповою, доброзичливою людиною. 

У 1978 р. кафедра загальної хімії була об’єднана з 

кафедрою біологічної хімії під назвою кафедра медич-

ної хімії, яку очолив доктор медичних наук, професор 

М. А. Ковтуняк (1979 – 1985 рр.). У цей період у співав-

торстві з Л. С. Костюк були надруковані роботи 

ˮБрусницкое месторождение сероводородных минераль-

ных водˮ і ˮГидрокарбонатно – хлоридные и хлоридно-

гидрокарбонатные натриевые минеральные воды с. Бру-
сницаˮ в збірнику ˮКурортология и физиотерапияˮ 

(1980 р.).  

У липні 1980 р. доц. Лапшина Ф. В. було звільнено 

по завершенню строків договору28, а в лютому 1981 р. 

Феодосія Вікторовича не стало. У цьому ж році видав-

ництвом ˮКарпатиˮ (м. Ужгород) видано путівник 

ˮЗдравница в Брусницеˮ російською та румунською мо-

вами, мовби підтверджуючи той факт, що справа, якій 

відомий ентузіаст-дослідник присвятив усе своє життя, 

продовжує жити. 

Феодосій Вікторович Лапшин зробив вагомий до-
робок у вивчення природних ресурсів Буковини і впро-

вадження їх у практику охорони здоров’я. Дослідження 

лікувальних властивостей мінеральних вод сприяли роз-

витку під-приємств промислового розливу мінеральних 

вод ˮБуковинськаˮ, ˮБрусницькаˮ, ˮКельменецькаˮ, 

ˮДовгонільськаˮ, ˮВалякузьминськаˮ, санаторію в с. 

Брусниця, а також реабілітаційного відділення лікарні в 

с. Щербинці. Автор 56 наукових робіт, 2-х монографій. 

Нагороджений значком ˮОтличнику здравоохраненияˮ 

(1970 р.)29,  дипломом ІІ ступеня і нагрудним значком 

(1977 р.)30, срібною медаллю на Всесоюзній виставці 

досягнень народного господарства СРСР31. ˮЦікава, во-

льова, енергійна, працьовита людина, цілеспрямований 

працелюб з невичерпною енергією, добросовісний пра-

цівник, який вмів цінувати часˮ, - згадує його соратниця 
Людмила Степанівна Костюк – ˮйого захоплення своєю 

справою надихало і менеˮ. Автор статті Раїса Федорівна 

Стаднійчук, згадуючи Феодосія Вікторовича, завжди 

неуклінно повторює: ˮВін був людяним і чуйним до 

чужого горя, неформальним улюбленцем колективу, 

оригіналомˮ. 

Висновки. Феодосій Вікторович Лапшин за 32 

роки трудової діяльності пройшов складний шлях від 

старшого лаборанта до завідувача кафедри загальної 

хімії Чернівецького медичного інституту, залишивши у 

спадок нащадкам свої монографії і понад сотню відкри-
тих мінеральних джерел. Феодосій Вікторович Лапшин 

є прикладом людини, життєвий шлях якої став достой-

ною сторінкою в історії вузу зі знаменним минулим, а 

його наукова спадщина до цього часу служить людям. 

Перспективи подальших розвідок. У подальших 

дослідженнях автори планують висвітлити наукові здо-

бутки хіміків-синтетиків у складі кафедри медичної хі-

мії періоду 1979-2012 рр., який у науковій літературі 

висвітлений неповно. 
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Figure 1: Lapshyn Feodosiy Victorovych  
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Picture 2. Associate professor F. V. Lapshyn delivers a lecture. 


