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Бойчук Тарас, Мойсей Антоний. Важнейшие события в истории Черновицкого государственного медицин-
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документально обзора деятельности Буковинского государственного медицинского университета в 1954–1974 годах. 

Методика работы основывается на анализе историографических изданий и архивных материалов. Выводы. Исследо-
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мических, социальных, культурных, эпидемиологических, санитарно-гигиенических условиях. Период, очерченный 

хронологическими рамками 1954–1974 годов, имел более благоприятные материальные, технические, кадровые, мето-

дические и научные предпосылки. Это дало возможность укрепить учебную базу, условия проживания и досуга студен-

тов и преподавателей, усовершенствовать методическую работу, добиться позитивных результатов в научной сфере и их 

внедрению в практическую медицину. Как результат, была выполнена главная социально-политическая задача, оконча-

тельно не решенная на протяжении первого десятилетия, – увеличение процента студентов – выходцев из Черновицкой 

и других областей Западной Украины до оптимального числа необходимого для экономики страны в тот исторический 

период.  

Ключевые слова: Буковинский государственный медицинский университет, Черновицкий медицинский инсти-
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Вступ. З нагоди 75-річчя діяльності нашого навча-

льного закладу з’явилося чимало видань з його історії. 

Але людина не запам’ятовує весь цей масив інформації. 

Виробляється деякий стереотип – стійкий і спрощений 

образ феномена чи історії. У цьому випадку у кожного 

співробітника і студента БДМУ складається подібний 

стереотип щодо історії своєї Альма-матер. Виходячи з 

цих міркувань, як мету статті, вважаємо доцільним ско-

регувати процес формування цього стереотипу на най-

більш важливі, на наш погляд, події в діяльності нашо-

го навчального закладу в 1954–1974 рр. Актуальність 

дослідження диктується необхідністю створення пози-

тивного історичного стереотипу про БДМУ. Методика 

роботи ґрунтується на аналізі історіографічних видань 

та архівних матеріалів.  

Основою цього дослідження є історіографічне 

надбання нашого вишу. Згадаємо такі роботи, як 

“Буковинська державна медична академія: становлення, 

здобутки, перспективи розвитку”, яка побачила світ у 

2004 р. У 2014 р. до 70-річчя вийшла книга 

“Буковинський державний медичний університет. Істо-

рія і сьогодення”. З цієї групи історіографічних видань 

вважаємо за потрібне згадати ще дві роботи. Це – 

“Засновники кафедр – корифеї науки БДМУ” (2015) та 

“Від Києва до Буковини простягся історичний шлях 

Буковинського державного медичного університе-

ту” (2016). До цієї категорії робіт належать і нещодавно 

опублікована монографія авторів даної статті “Перші 30 

років діяльності Чернівецького державного медичного 

інституту (1944–1974 рр.)”1. У праці використані мате-

ріали з Чернівецького обласного державного архіву та 

архіву БДМУ. 

Виклад основного матеріалу. Двадцятиріччя, яке 

слідувало за першим, основоположним періодом (1944–

1954), базувалося на кращих матеріально-технічних 

умовах, стабільнішому професорсько-викладацькому 

складі та більш якісному студентському контингенті. 

Завдання колективу ЧДМІ залишалися незмінними – 

підготовка кваліфікованих лікарів, в основному для 

західних регіонів України. 

Керівництво Інституту та колектив співробітників 
підійшли до розв’язання питання комплексно – необхід-

ність зміцнення матеріально-технічної бази установи з 

метою виконання основного завдання. 

У 1969-1970 рр. введено в експлуатацію лекційний 

зал на 130 місць на першому поверсі адміністративного 

корпусу ЧДМІ за адресою Театральна площа, 2. Закін-

чено надбудову двох поверхів над конференц-залом 

(додалось 8 навчальних кімнат). Цього ж року здано в 

експлуатацію побудований власний віварій 

 
History of Alma mater 

Історія Альма-матер 

1 Boychuk T. M., Moysey A.A. Pershi 30 rokiv diialnosti Chernivetskoho derzhavnoho medychnoho instytutu (1944–1974 rr.) [The first 

30 years of the Chernivtsi State Medical Institute], Chernivtsi: BDMU, 2019, 530 p. [in Ukrainian]. 

mailto:antoniimoisei@bsmu.edu.ua
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Boychuk T., Moysey A. The most important events in the history of Chernivtsi State Medical Institute... 

(тваринник). 

За ці 20 років матеріальна база Чернівецького меді-

нституту значно покращилась. Станом на 1975 рік на 

балансі Інституту знаходились: адміністративний кор-

пус (Театральна пл., 2); навчально-теоретичний корпус 
(вул. Богомольця, 2); морфологічний корпус; віварій; 

гараж; крільник; господарський склад; майстерні госпо-

дарського двору (вул. Ризька, 3); навчально-гігієнічний 

корпус і комплекс спортивних споруд (вул. О. Кобилян-

ської, 42); навчально-спортивний корпус, гараж (вул. 

Ленінградська, 2); житловий будинок (вул. 

О. Кобилянської, 54); 4 гуртожитки (вул. М. Занькове-

цької, 11; Чорноморська, 13 і 15-А; Кубанська, 20); при-

міщення блоку “Б” – їдальня при гуртожитку № 2 

(Чорноморська, 15-А); спортивний табір в с. Репужинці. 

Всього за актом інвентаризації: 38 об’єктів2. 
У ЧДМІ було 12 лекційних залів, 4 з яких розміще-

ні в навчальних корпусах: на вул. Театральній, 2 (200 

місць), Богомольця. 2 (450), О. Кобилянської, 53 (175), 

Ризькій, 3 (140), при кафедрі очних хвороб (120), інфек-

ційних хвороб (140), дитячих хвороб (146), акушерства 

та гінекології (130), нервових хвороб (160), госпітальної 

терапії (140), фтизіатрії (150), пропедевтичної терапії 

(200). У навчальних корпусах інституту було 72 навча-

льні кімнати для проведення практичних занять. На базі 

лікувальних закладів при кафедрах було 50 навчальних 

кімнат.  
У 1958 році в с. Репужинці упорядкований спорти-

вно-оздоровчий табір для студентів та співробітників 

інституту на 25 осіб. Станом на 1971 р. для розміщення 

відпочивальників було в наявності 20 котеджів, з яких 

18 дерев'яних і 2 цегляних на 4-5 місць, 38 наметів, роз-

рахованих на 4-5 осіб. На балансі табору знаходились 3 

катери, 5 підвісних моторів, 5 човнів для прогулянок та 

спорту. На базі здійснювалась профілактика та лікуван-

ня органів дихання, травлення та ендокринної системи, 

надавались послуги лікувальної фізкультури, працюва-

ли фізіотерапевтичний та масажний кабінети. 
У 1968 р. здано в експлуатацію навчально-

спортивний комплекс ЧДМІ площею 1325 кв. м, створе-

ний шляхом реконструкції та капітального ремонту пе-

реданої інституту у 1966 р. будівлі 4-ої текстильної фаб-

рики. 

При гуртожитку № 5 для студентів відкрито сана-

торій-профілакторій на 50 місць. Вперше в Україні ін-

ститут став виділяти в гуртожитках кімнати для сімей-

них студентів, а пізніше було створено сімейний гурто-
житок. 

Основним соціально-політичним завданням, до 

кінця не вирішеним протягом першого десятиріччя, за-

лишалося збільшення відсотку студентів – вихідців з 

Чернівецької та інших областей Західної України. Вже у 

1954 р. на 1-й курс було прийнято 53,8 % осіб з корінно-

го населення, а у 1957 р. – майже 65 %, у тому числі – 

147 осіб із Чернівецької області. Кількість колгоспників 

і робітників, а також їх дітей у 1957 р. складала 70 %.  

У 1969 році працювало 35 завідувачів кафедр (з 

них: 17 професорів, 14 доцентів, 4 старших викладачів), 
на кафедрах: 2 професорів, 38 доцентів, 16 старших ви-

кладачів, 119 асистентів, 26 викладачів3.  

У 1959 році відкрито вечірнє відділення із 7-річним 

терміном навчання. Розпорядженням МОЗ УРСР напри-

кінці вересня 1959 р. 25 студентів переведено з денного 

на вечірнє відділення. Ще один і останній набір на це 

відділення проведено у 1960 р. Було зараховано 26 сту-

дентів4.  

У 1974 році в інституті було 2474 студентів, прийн-

ято на 1-й курс – 440 осіб, випущено – 342 особи. Кіль-

кість професорсько-викладацького складу – 281 особа. 
Середньомісячна ставка на одного викладача – 232 крб., 

середній розмір стипендії на одну особу на рік – 524 

крб.5. 

На початку 1975 року навчальний процес проводи-

вся на 36 кафедрах (два факультети). У цьому році відк-

рито педіатричний факультет і прийнято 170 осіб (за 

планом). На 1-й курс прийнято 464 особи; з них на ліку-

вальний факультет – 292, педіатричний – 172. Випуск 

молодих спеціалістів – 352 особи. 

Кількість студентів на початок року – 2496; на кі-

нець року – 2541, в тому числі за курсами: 1-й – 465; 2-й 
– 431; 3-й – 443; 4-й – 424; 5-й – 396; 6-й – 382. Кіль-

кість працівників – 657 осіб (пед. персонал – 285)6 . 

Динаміка зростання чисельності студентів та випу-

скників проілюстрована в діаграмах № 1–2. 

2 Naukovyi arkhiv Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Scientific Archive of Bukovinian State Medical University], 

Op. 9, Case N 21, Ark. 48. 
3 Scientific Archive of Bukovinian State Medical University (SA BSMU), Op. 2, Case N 27, Ark. 132. 
4 Boychuk T. M., Moysey A.A. Pershi 30 rokiv ..., op. cit, P. 124–125 [in Ukrainian]. 
5 SA BDMU, Op. 9, Case N 14, Ark. 50. 
6 SA BDMU, Op. 9, Case N 21, Ark. 2. 



8                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
History of Alma mater 

З 1956–1957 н. р. проводилась перебудова викла-

дання з метою забезпечення більшої самостійності сту-

дентів у засвоюванні знань. До мінімуму спробували 

звести опитування студентів, перевірка засвоєння мате-

ріалу відбувалася на практичних заняттях. На тих кафе-
драх, де студенти повністю були забезпечені навчальни-

ми наочними посібниками і приладами, заняття прово-

дяться у повних академічних групах (кафедра біології, 

гістології, частково патологічної анатомії, хімії та ін.). З 

лекційного курсу вилучили розділи описового характе-

ру, які були добре подані в підручниках. Лекції намага-

лися будувати так, аби вони не дублювали підручники. 

На клінічних кафедрах старалися оминути паралелізм у 

викладанні шляхом координування між кафедрами. 

З метою задоволення індивідуальних потреб студе-

нтів було організовано факультативні курси з низки 
предметів (дієтотерапії, трудової експертизи, курорто-

логії, клінічної фармакології та ін.). 

В інституті почали практикувати вільну здачу екза-

менів на 2-5 курсах в екзаменаційний час, а також сту-

дентам-відмінникам дозволялась дострокова здача екза-

менів. 

З початку 1957–1958 н. р. в інституті був апробова-

ний новий порядок навчання на 6-му курсі. Студенти 

направлялися на міські та великі районні бази лікарень. 

Там вони вели по 6-8 хворих, виконували всі діагности-

чні лікувальні маніпуляції, брали участь у всіх хірургіч-
них операціях в якості асистентів або хірургів, прийма-

ли по 8-10 пологів, проводили вишкрібання матки. Вони 

самостійно вели прийом хворих в поліклініках, консуль-

таціях7.  

Своєрідною була форма додипломної лікарської 

підготовки студентів 6-го курсу навчання – субордина-

тура. Один семестр половина студентів 6 курсу прохо-

дила практичну підготовку в районних лікарнях, решта 

– залишалися в Чернівецьких міських лікувальних за-

кладах, у другому семестрі здійснювалась їх ротація8.  

Суттєво збагатилась і матеріально-навчальна база 
кафедр ЧДМІ. На кафедрі топографічної анатомії та 

оперативної хірургії у 1960-1970-х рр. з’явився апарат 

Гудова для зшивання кровоносних судин, апарат для 

штучного дихання, апарати УКБ, УКЛ, розширювач 

сечового міхура, електровідсмоктувач, ФЕК, полум’я-

ний фотометр тощо. Функціонували 2 лабораторії – гіс-
тологічна та біохімічна9. 

На кафедрі іноземних мов були оснащені 3 фонети-

чні лабораторії (лінгафонні кабінети) з 16 робочими 

кабінами. Кожна кабіна мала магнітофон, мікрофон і 

навушники. На кожному магнітофоні – пульт для світ-

лового сигналу виклику студента викладачем і навпаки. 

З метою удосконалення навчального процесу в 1972 р. 

для кафедри були придбані: магнітофон “Днепр” – 63 

одиниці; діапроектор “Леті” – 1; діапроектор “Етюд” – 

4; навушники – 80 шт.; диктофони – 3; епідіаскоп – 1.  

Елементи програмування дозволяли провести дос-
лідження у двох аспектах: на практичних заняттях зі 

студентами і при індивідуальній роботі під час підготов-

ки до занять10. 

На кафедрі факультетської терапії були складені 

програми для машинного та безмашинного контролю 

знань, для удосконалення діагностики та лікування 

(клас машинного контролю знань, діагностична машина 

“Діама”)11. 

З 1966 р. у викладанні отоларингології запроваджу-

вались елементи програмованого навчання, для цього 

асистент Тарасюк В. З. розробив програми контрольних 
завдань, було обладнано автоматизований клас з порта-

тивними машинами12. 

З 1960-х рр. введені елементи програмованого на-

вчання на кафедрі топоанатомії та оперативної хірургії. 

У 1970-1980-х рр. в навчальний процес було широко 

запроваджено контролюючі машини “Сигнал-1” завод-

ського виготовлення. Було створено клас програмовано-

го навчання та контролю знань на виготовлених власни-

ми силами електронних машинах “ТА-1” та “ТА-2”. 

З 1972 р. майже на всіх кафедрах введено машин-

ний і безмашинний контроль знань, використання техні-
чних засобів навчання: діапроекторів, кіноустановок, 

7 State Archive of the Chernivtsi Region (SACR), F. Р–938, Op. 5, Case N 70, Ark. 4-6. 
8 Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet: Istoriia i sohodennia (do 70-richchi [Bukovina State Medical University: History and 

Present (to 70th Anniversary], Chernivtsi: BDMU, 2014, C. 8 [in Ukrainian]. 
9 Liutyk M.D., Pishak V.P. Kafedra topohrafichnoi anatomii ta operatyvnoi khirurhii Bukovynskoi derzhavnoi medychnoi akademii. Isto-

rychnyi narys [Department of Topographic Anatomy and Operative Surgery, Bukovina State Medical Academy. Historical sketc], 

Chernivtsi: BDMA, 2001, P. 45 [in Ukrainian]. 
10 SA BDMU, Op. 2, Case N 14, Ark. 40–43. 
11 Storinky istorii Chernivetskoho medychnoho instytutu: biohrafichnyi dovidnyk [Pages of History of Chernivtsi Medical Institute: a bio-

graphical guide], Chernivtsi: ChDMI, 1994, P. 65–66 [in Ukrainian]. 
12 Ibidem, P. 43–44. 
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 чорно-білих і кольорових слайдів. Відкрито центральну 

інститутську кінофотолабораторію для виготовлення 

слайдів, навчальних фільмів.  

Розпочато апробацію програмованого навчання.  

Кафедра шкірних і венеричних хвороб оснащува-
лась складною апаратурою: була організована клінічна, 

серологічна, гістологічна лабораторії, а також обладна-

но кабінет для функціонального дослідження нервової 

системи.  

У 1972 р. кафедра госпітальної терапії була осна-

щена полум’яним фотометром (НДР), автоматичним 

діапроектором “Протон”13 . Кафедра фізичного вихован-

ня та лікувальної фізкультури користувалась найкра-

щою спортивною залою в області. Кафедра розпоряджа-

лася спортивною формою і дрібним інвентарем. На ка-

федрі знаходився звуковий кіноапарат для демонстрації 
спортивних, хронікальних і науково-популярних філь-

мів14. Кафедра інфекційних хвороб у 1972 р. придбала 

прилад для газового аналізу крові “Мікроаструп”. Кафе-

дра мікробіології в 1972 р. для наукової роботи отрима-

ла рН-метр 340 і нефелометр-колориметр. Кафедра ана-

томії людини в тому ж році використовувала в навчаль-

них цілях рацпропозицію “Обладнання для навчальних 

цілей і демонстрації флюорограм зі збільшенням”. А 

кафедра нервових хвороб отримала ехоенцефалограф. 

На кафедрі факультетської терапії в дидактичних цілях 

демонструвалися кінофільми: “Радіотелеметрія”, 
“Гастробіопсія”, “Інтрагастральна рН-метрія”, 

“Профілактичне лікування виразкової хвороби”, 

“Гастрофіброскопія”. З устаткування в 1972 р. на кафед-

рі були радіотелеметрична установка “Капсула”, універ-

сальний спектрофотометр USU-І, мікроскоп МБР-І, фіб-

роскоп. Для кафедри факультетської хірургії у 1972 р. 

було закуплено таке устаткування: апарат “Мікро-

Аструп”, фіброскоп, наркозо-дихальний апарат, плетиз-

мограф15.  

Підраховано, що у 1972–1973 н. р. для інституту 

була закуплена нова дороговартісна апаратура, на що 
витрачено 57612 крб. Зокрема, придбали: радіотелемет-

ричну установку “Капсула”, електронний мікроскоп, 

хроматограф ХККВ, 2 ультрамікроскопи, осцилограф, 7 

енцефалографів, в тому числі 1 – 15-канальний, лапаро-

скоп, 20 ФЕК, 2 потенціометри, 3 полярографи, рН-метр 

лабораторний, рефрактометр РБЛ-3, 5 полум’яних фото-

метрів, 6 електрокардіографів, 3 люмінесцентні мікрос-

копи, 7 спектрофотометрів, апарат “Біокомб”, 2 універ-

сальні спектрометри, апарат для скипання сироватки, 

анамолоскоп, бормашину, крісло стоматологічне, 3 апа-

рати рН-метрії, калориметр ФЕКМ, автоклав, радіометр 
“Комета”, негатоскопи, спектроколориметр, ультратер-

мометр, фотоелектротопограф, дуоденофіброскоп, гаст-

рофіброскоп, прилад для дослідження повітря, мікроте-

рмостат, спектрофотометр та ін.16. 

Бібліотека на той час обслуговувала 1778 читачів: 

180 викладачів, 1520 студентів, 36 осіб середнього мед-

персоналу, інші – 4217. Кількість книжкового фонду 

зростала: у 1965 році він складав 193926 книг, а в 1975 

р. – 339661 книг18.  

Під пильним наглядом керівництва інституту про-

водилася виховна робота зі студентами. У 1956 році на 

заклик центральних органів комсомолу студенти під час 
літніх канікул масово поїхали на збирання врожаю на 

цілинних землях Казахстану. У 1956 р. на роботи до 

Казахстану направили 170 студентів, 500 – до Криму, 

800 – до Кіровоградської і 700 – до Чернівецької облас-

тей. У 1958 р. студенти 2, 3, 4 курсів вперше так довго – 

упродовж липня, серпня і вересня – працювали в колго-

спах. Заняття розпочалися 7 жовтня 1958 р. Студенти 

працювали на полях щорічно впродовж 1–1,5 місяців 

(вересень–жовтень). За 6 років навчання втрачалось 6–7 

місяців навчальної роботи, відповідно, скорочувалося 

вивчення медичних дисциплін. 
У 1964 р. почали працювати перші студентські бу-

дівельні загони. Так, понад 130 студентів ЧДМІ труди-

лись влітку 1964 р. на цілинних землях Казахстану та в 

підрозділах Чернівецького обласного будівельного трес-

ту19. 

У 1967 р. розпочав свою роботу факультет громад-

ських професій. Тут було відкрито класи підготовки 

лекторів, політичних агітаторів, інструкторів-

організаторів спортивних змагань, гуртків художньої 

самодіяльності тощо. Створено мистецьку студію з кла-

сами живопису, музики, кіно і фотогуртками. З метою 
виховання відданості рідній альма-матер запроваджено 

ритуал прийняття клятви першокурсниками, із вручен-

ням символічного ключа до знань і залікової книжки 

студента ЧДМІ. У 1961 р. був відкритий Університет 

культури з факультетами музики і літератури. На різних 

курсах цього університету навчалися понад 350 студен-

тів.  

На цей період припадає творча діяльність студента 

ЧДМІ Володимира Івасюка, який набув неабиякої попу-

лярності, а згодом його творчість стала відомою у всій 

країні. У 1970-х рр. утворені капела бандуристів (1972), 
студія бальних танців (1974), при інституті існували 

джазовий оркестр та студія живопису. У 1963 р. створе-

ний новий аматорський ансамбль пісні і танцю, який 

згодом став відомий як Народний ансамбль пісні і тан-

цю “Трембіта”. У 1968 році в інституті створено істори-

ко-медичний музей. 

Спортивний клуб, заснований у 1958 р., організову-

вав спартакіади з 10–12 видів спорту. Ще з середини 

1950-х років стали традиційними масові змагання, тури-

стичні походи, спортивні змагання з баскетболу, волей-

болу, легкої атлетики, настільного тенісу, боротьби сам-
бо, дзюдо, шахів, плавання, туризму, футболу. 

Керівництво ЧДМІ розуміло необхідність вдоско-

налення фахового рівня медика. У 1961 р. в інституті 

створено позаштатний факультет підвищення кваліфіка-

ції лікарів. Але ще до того спеціалізацію і удосконален-

ня на різних курсах при ЧДМІ пройшли понад 600 ліка-

рів Чернівецької області, на семінарах і декадниках під-

13 SA BDMU, Op. 2, Case N 14, Ark. 22. 
14 SACR, F. Р–938, Op. 5, Case N. 65, T. 2, Ark. 38, 36. 
15 SA BDMU, Op. 2, Case N 14, Ark. 46, 70, 82, 84, 101, 138, 145. 
16 SA BDMU, Op. 2, Case N 27, Ark. 104. 
17 SACR, F. Р–938, Op. 5, Case N. 65, Ark. 1–5. 
18 SACR, F. Р–938, Op. 5, Case N. 2815, Ark. 407–418. 
19 У 1980-х рр. будівельні студентські загони ЧДМІ брали участь у будівництві м. Гагарін, морського порту у Магадані (РФ), м. 

Новодністровськ та Дністровської ГАЕС, реконструкції музею-садиби Л. М. Толстого у Ясній Поляні (РФ).  
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 готовлені 2420 лікарів. У 1969 році створено факультет 

підвищення педагогічної майстерності. Для проведення 

занять запрошувались видатні вчені та педагоги з Києва, 

Москви тощо.  

Наукова робота в Інституті в цей період займала 
одне з провідних місць в діяльності колективу. Темати-

ка наукових досліджень концентрувалась навколо декі-

лькох основних напрямків: фізіологія і патологія трав-

лення; основні захворювання нервової системи; фізіоло-

гія і патологія ендокринної системи; наукові основи 

гігієни праці і професійної патології; пошук і вивчення 

синтетичних лікувальних засобів, гормонів, алкалоїдів, 

глюкозидів. 

Викладачі-науковці досягли помітних результатів 

як в теоретичній галузі (“телергони”, синтез нових хімі-

чних сполучень), так і в практичному впровадженні 
результатів наукових досліджень (терпентин, етоній, 

декаметоксин, харчові суміші для дітей, практичне 

впровадження в лікування місцевих мінеральних вод, 

гастроентерологічна система лікування та ін.). Серед 

найбільш активних: С. М. Савенко, Б. Л. Радзіховський, 

Л. Н. Заманський, Я. Д. Кіршенблат, Л. І. Роман,  

О. О. Гладков, О. І. Самсон, П. М. Гудзенко та багато 

інших. 

Результати наукових досліджень, виконаних в ін-

ституті, безпосередньо впроваджувалися в практику 

охорони здоров’я Чернівецької і Хмельницької облас-
тей. У 1974 р. було впроваджено 45 нових методів діаг-

ностики, профілактики і лікування шляхом виїзду в ра-

йонні лікарні викладачів інституту, навчання практич-

них лікарів на робочих місцях, проведення наукових 

конференцій і іншими методичними прийомами. До 

впровадження залучалися керівники літньої студентсь-

кої виробничої практики20. При безпосередній допомозі 

співробітників Чернівецького медичного інституту  ви-

вчення, діагностика, профілактика й лікування буковин-

ського ендемічного зоба дали реальний результат, почи-

наючи з кінця 1950-х років. Тенденція зниження захво-
рюваності на ендемічний зоб спостерігалась протягом 

1960–1970 рр. 

У 1957 р. ЧДМІ було надано почесне право прий-

мати до захисту дисертації з 12 спеціальностей: гігієна, 

фармакологія, нормальна фізіологія, патологічна фізіо-

логія, нормальна і патологічна анатомія, терапія, хірур-

гія, нервові, очні хвороби, акушерство і гінекологія, 

психіатрія. У травні 1957 р. вперше в історії навчально-

го закладу були захищені кандидатські дисертації  

О. Д. Юхимця, І. М. Рембези, Ю. Ю. Бобика. Всього у 

1957–1969 рр. захищено 177 дисертацій із НДІ і медінс-
титутів України та інших республік СРСР. У 1975 р. 

захист кандидатських дисертацій у ЧДМІ скасовано у 

зв’язку зі скороченням спеціалізованих вчених рад. 

У 1969 р. на базі інституту відбувся Республікансь-

кий симпозіум із бактеріології туберкульозу, в роботі яко-

го взяли участь видатні вчені України, Росії, Латвії. У 

1974 р. на базі ЧДМІ відбулася IV Всесоюзна конферен-

ція, присвячена проблемам водно-сольового обміну і фун-

кцій нирок. 

Достойно представляли ЧДМІ у тривалих закордон-

них відрядженнях випускники та співробітники Черніве-
цького державного медичного інституту: С. П. Закривидо-

рога, Н. Г. Петросян, І. К. Мохунь, В. П. Липковський, 

С. А. Черевко, А. П. Аніпко, М. С. Шкварюк, Г. І. Ходо-

ровський, О. М. Синчук, С. Т. Гайдичук,  

А. Г. Трефаненко, С. П. Трефаненко, В. В. Щербак,  

Г. В. Гайко, М. С. Заболотний, О. Г. Васильєва,  
А. А. Кравець та ін. 

Досягнення цього періоду були здійснені колективом 

Чернівецького медичного інституту під керівництвом 

директора Ковальова Михайла Марковича (1954–1962) та 

ректора Юхимця Олексія Дем’яновича (1962–1974). Вони 

були людьми творчими, талановитими і своїми зусиллями 

сприяли реальному прогресу ЧДМІ.  

Висновки. Дослідження показують, що перша пово-

єнна декада діяльності Інституту проходила в надзвичай-

но складних економічних, соціальних, культурних, епіде-

міологічних, санітарно-гігієнічних умовах. Період, окрес-
лений хронологічними рамками 1954–1974 років, отримав 

більш сприятливе матеріальне, технічне, кадрове, методи-

чне та наукове  підґрунтя. Це дало можливість зміцнити 

навчальну базу, умови проживання та дозвілля студентів і 

викладачів, удосконалити методичну роботу, досягти по-

зитивних результатів в науковій сфері та їх запроваджен-

ня в практичну медицину. Як результат, було виконано 

основне соціально-політичне завдання, не вирішене про-

тягом першого десятиріччя, –  збільшення чисельності 

студентів – вихідців з Чернівецької та інших областей 

Західної України до оптимально потрібних для економіки 
країни в той історичний період.  

Численні листи та відгуки про роботу вихованців 

Інституту свідчили про те, що лікарі, які отримали дипло-

ми ЧДМІ, проявили себе як хороші спеціалісти і заслужи-

ли глибоку повагу населення. 

 
Taras Boychuk, Antoniy Moysey. The most important 

events in the history of Chernivtsi State Medical Institute for 1954 

– 1974.  In the article the most important events from the history of  

Chernivtsi State Medical Institute for the period from 1954 to 1974. in 

a logical sequence  are presented. The aim of scientific work is to 

correct the formation of stereotype regarding the activities of the edu-

cational institution in a defined period.  The relevance of the research 

is determined by the need to create a documented review of the acti-

ivities of Bukovinian State Medical University in 1954-1974. The 

methodology of the work is based on the analysis of hist-

graphical publications and archival materials. Conclusions. The arti-

cle describes that the first post-war decade of the Institute's activities 

which took place in extremely difficult economic, social, cultural, 

epidemiological, sanitary and hygienic conditions. The period from 

1954 to 1974 had more favorable material, technical, personnel, met-

hodological and scientific prerequisites. This state of affairs allowed 

to strengthen the educational base, living and leisure conditions of 

students and teachers, improve methodological work, achieve positive 

results in the scientific field and their implementation in practical 

medicine. As a result the main socio-political task, which was not 

finally solved during the first decade, – increasing the percentage of 

students coming from Chernivtsi and other regions of Western Ukrai-

ne to the optimal number necessary for the country's economy in that 

historical period was achieved. 

Numerous letters and feedback about the work of the Institute's 

graduates testified that the doctors who have received the BSMI dip-

loma showed themselves as good specialists. 

Key words: Bukovinian State Medical University, Chernivtsi 

Medical Institute, material and technical base, educational process, 

student leisure. 

 

20 SA BDMU, Op. 2, Case N 52, Ark. 4.  
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№ п/

п 

Назви кафедри Завідувачі кафедр 

1. Військово-медичної підго-

товки 
(у 1950 р. в окрему кафедру 

відокремлюється курс фізи-

чного виховання та лікува-

льної фізкультури) 

1955–1961 рр. – полковник м/с О. І. Груздєв; 

1968–1972 рр. – полковник м/с І. А. Клюєв; 

1972–1980 рр. – полковник м/с В. С. Аверін. 

2. Судової медицини 1951–1985 рр. – д. мед. н., проф. І. В. Крижанівська. 

3. Гігієни 
(загальної гігієни) 

1946–1960 рр. – д. мед. н., проф. Ф. А. Баштан; 

1960–1968 рр. – доц. Д. І. Головін; 

1968–1978 рр. – доц. О. О. Войцеховський. 

4. Акушерства та гінекології 
(з 1960-х рр. при кафедрі 

існував курс онкогінеколо-

гії, з 1969 р. його очолила 

О. П. Тарасенко) 

1948–1963рр. – д. мед. н., проф. Л. Б. Теодор 

1963–1982 рр. – проф. Т. В. Борима. 

5. Загальної хімії 1951–1976 рр. – доц. А. І. Лопушанський. 

6. Загальної хірургії 1955–1975 рр. – проф. С. А. Кац. 

7. Шкірно-венеричних хво-

роб (шкірних хвороб; дер-

матовенерології) 

1947–1956 рр. – д. мед. н., проф. З. Н. Гржебін; 

1956–1984 рр. – д. мед. н., проф. Ю. С. Касько. 

8. Загальної біології 
(з 1974 р. – кафедра медич-

ної біології та  

паразитології) 

1946–1962 рр. – к. біол. н., доц. М. М. Зотін; 

1962–1974 рр. – доц. А. М. Яковлєва. 

9. Біологічної хімії 1946–1966 рр. – к. мед. н., доц. Л. Н. Заманський; 

1966–1979 рр. – проф. М. А. Ковтуняк. 

10. Фармакології 1946–1967 рр. – д. мед. н., проф. С. П. Закривидорога; 

1967–1972 рр. – проф. Г. Т. Пісько; 

1972–1997 рр. – проф. Ю. І. Іванов. 

11. Мікробіології 
(мікробіології та вірусоло-

гії) 

1955–1964 рр. – асист. І. І. Рибас; 

1964–1970 рр. – проф. Г. А. Троян; 

1970–1976 рр. – проф. Г. К. Палій. 

12. Гістології 1951–1974 рр. – д. мед. н., проф. І. А.Шевчук. 

13. Фізики 
(медичної і біології фізики) 

1947–1956 рр. – к. фіз.-мат. н., доц. М. С. Морозов; 

1956–1959 рр. – к. фіз.-мат. н., доц. Ф. Г. Стащук; 

1959–1964 рр. – к. фіз.-мат. н., доц. Г. О. Соболь; 

1964–1968 рр. – доц. Й. М. Стахіра; 

1968–1980 рр. – доц. О. В. Калюш. 

14. Організації охорони здоро-

в'я (ООЗ) 

1955–1966 рр. – доц. О. Г. Рябишенко; 

1966–1971 рр. – доц. Ф. С. Рюхов; 

1972–1982 рр. – проф. Ц. В. Ясинський. 

Додаток № 1 

Завідувачі кафедр ЧДМІ в 1955–1974 рр. 

Boychuk T., Moysey A. The most important events in the history of Chernivtsi State Medical Institute... 

15. Марксизму-ленінізму 
(основ марксизму-

ленінізму) 

  

1947–1962 рр. – к. істор. н., доц. Д. П. Малий; 

1962–1972 рр. – доц. В. І. Передерій; 

1972–1973 рр. – к. філос. н. І. П. Северчук; 

1973–1974 рр. – доц. С. Б. Сілін; 

1974–1975 рр. – доц. Ю. Д. Поліщук. 
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16. Госпітальної хірургії 
(з курсом щелепно-лицьової 

хірургії) – на поч. 1960-х рр. 

організовано курс онкології 

(доц. А. В. Живецький), з 

1975 р. курс став самостій-

ним; – у 1969 р. організова-

но курс дитячої хірургії  

(В. І. Бережний). 

1955–1961 рр. – д. мед. н., проф. В. Л. Хенкін; 

1962–1982 рр. – д. мед. н., проф. Л. І. Роман. 

17. Отоларингології 
(ЛОР-хвороб) 

1951–1960 рр. – д. мед. н., проф. Д. О. Битченко; 

1960–1974 рр. – д. мед. н., проф. О. О. Гладков. 

18. Топографічної анатомії та 

оперативної хірургії 

1946–1960 рр. – к. мед. н., доц. М. П. Новіков; 

1960–1973 рр. – проф. Є. П. Цвєтов; 

1973–1986 рр. – проф. В. М. Круцяк. 

19. Інфекційних хвороб 1953–1962 рр. – д. мед. н., проф. О. С. Сокол (Тарабан); 

1962–1968 рр. проф. В. П. Липковський; 

1968–1969 рр. – доц. Ю. Ю. Косовський; 

1969–1979 рр. – проф. А. М. Михайлова. 

20. Пропедевтичної терапії 
(діагностики з окремою 

патологією та терапією; 

пропедевтики внутрішніх 

хвороб) 

1953–1957 рр. – доц. О. О. Колачов; 

1957–1965 рр. – доц. П. Т. Караваєв; 

1965–1968 рр. – проф. О. І. Самсон; 

1968–1979 рр. – доц. І. К. Мохунь. 

21. Нервових хвороб 1945–1973 рр. – д. мед. н., проф. С. М. Савенко; 

1973–1977 рр. – д. мед. н., проф. П. В. Волошин. 

22. Очних хвороб 
(офтальмології) 

1945–1975 рр. – д. мед. н., проф. Б. Л. Радзіховський. 

23. Нормальної фізіології 
(фізіології) 

1954–1980 рр. – д. мед. н., проф. Я. Д. Кіршенблат. 

24. Психіатрії 1953–1961 рр. – проф. Г. Ю. Маліс; 

1969–1978 рр. – проф. Ю. А. Антропов. 

25. Патологічної фізіології 1949–1961 рр. – д. мед. н., проф. Д. С. Четвертак; 

1961–1965 рр. – д. мед. н., проф. Л. М. Очеленко; 

1965–1980 рр. – д. мед. н., проф. Б. А. Пахмурний. 

History of Alma mater 

26. Дитячих хвороб (дитячих 

інфекційних хвороб;  

педіатрії) 

1955–1965 рр. – д. мед. н., проф. П. М. Гудзенко; 

1965–1972 рр. – доц. Н. І. Наконечна; 

1974–1986 рр. – д. мед. н., проф. Т. К. Набухотний. 

27. Патологічної анатомії 1945–1968 рр. – д. мед. н., проф. Н. М. Шинкерман; 

1968–1985 рр. – д. мед. н., проф. В. С. Прокопчук. 

28. Факультетської терапії 
(з курсом туберкульозу –  

Б. П. Александровський,  

С. С. Ендер (1947–1960),  

Л. С. Клочкова (1960–

1969)). 

1949–1966 рр. – – д. мед. н., проф. Н. Б. Щупак; 

1966-1967 рр. – доц. Б. Б. Роднянський; 

1967–1991 рр. – д. мед. н., проф. О. І. Самсон. 

  

  

29. Іноземних мов 
(об'єднано з кафедрою ла-

тинської мови) 

1948–1962 рр. – к. філол. н., доц. Х. Я. Леккер; 

1962–1965 рр. – ст. викл. Б. І. Федосєєв; 

1965–2002 рр. – д. філол. н., проф. Н. М. Соловйова. 

30. Госпітальної терапії 
  

1952–1971 рр. – д. мед. н., проф. В. А. Трігер; 

1971–1981 рр. – проф. О. О. Волощук. 

31. Факультетської хірургії 
(1967 р. був створений курс 

анестезіології та реанімато-

логії чолі з доц.  

В. Ф. Стащуком) 

1955–1958 рр. – доц. Д. К. Гричишкін; 

1958–1961 рр. – проф. Л. І. Роман; 

1961–1962 рр. – проф. М. М. Ковальов; 

1962–1971 рр. – проф. В. Л. Хенкін; 

1971–1980 рр. – доц. О. Д. Юхимець. 
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32. Нормальної анатомії 
(анатомії; анатомії людини) 

1952–1956 рр. – доц. А. М. Мартиросян; 

1956–1970 рр. – проф. М. Г. Туркевич; 

1970–1986 рр. – проф. В. А. Малішевська. 

33. Рентгенології і медичної 

радіології 

1959 р. 
(на поч. 1960-х рр. при ка-

федрі госпіт. хірургії був 

організований курс онколо-

гії, який очолив доц.  

А. В. Живецький). 

1959–1960 рр. – доц. Т. П. Ковінський; 

1961–1970 рр. – доц. І. Г. Федоров; 

1970–1979 рр. – доц. Г. К. Бутвін. 

34. Травматології, ортопедії 

та нейрохірургії 
– з 1961 р. виділено в самос-

тійний курс на базі ортопе-

до-травматологічного відді-

лення ОКЛ на 40 ліжок. 

1970–1985 рр. – проф. П. С. Драчук. 

  

  

35. Туберкульозу (фтизіатрії) 1969–1984 рр. – проф. Л.С. Клочкова. 

Boychuk T., Moysey A. The most important events in the history of Chernivtsi State Medical Institute... 

36. Фізичного виховання, 

спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури 
– у 1950 р. заснована кафед-

ра. Організовано курс лікар-

ського контролю (Я. Д. Кри-

чин, К. В. Міронов,  

Г. Г. Сєргєєв, М. Г. Триняк). 

1955–1964 рр. – ст. викл. К. В. Миронов; 

1964–1968, 1971–1976 рр. – доц. М. М. Колодій. 

1968–1971 рр. – ст. викл. Л. І. Самойленко; 

1977–1997 рр. – доц. В. О. Власов. 

  

  Кафедра нервових хвороб 

та психіатрії 

Створена у 1978 р. на базі двох окремих кафедр, що діяли з 1945 р.: нер-

вових хвороб та психіатрії. 

Бойчук Тарас – доктор медичних наук, професор, ректор 

ВДНЗ України “Буковинський державний медичний універси-

тет”, академік АН ВШ України. Автор понад 300 наукових 

праць, у тому числі 8-ми монографій. Коло наукових інтересів: 

хронобіологія, хронотоксикологія.  

Boychuk Taras – Doctor of medical sciences, Professor, Rector 

of the Higher State Educational Establishment of Ukraine 

“Bukovinian State Medical University”, Academician of the Academy 

of Sciences of Higher Education of Ukraine. The author of more than 

300 scientific works, including 8 monographs. Scientific interests are 

such as: chronobiology, chronotoxicology. 

 

Мойсей Антоній – доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри суспільних наук та українознавства ВДНЗ 

України “Буковинський державний медичний університет”, 

заст. гол. редактора українсько-румунського наукового журналу 

“Актуальні питання суспільних наук та історії медицини”. Коло 

наукових інтересів: Історія України та української культури, 

традиційна культура населення Буковини, взаємовпливи в сфері 

традиційної культури українського та східнороманського насе-

лення Буковини, процеси етнокультурної ідентичності у прикор-

донних регіонах. Автор понад 210 наукових праць, у т. ч. 7-ми 

монографій. 

Moysey Antoniy – Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Head of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of 

the Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian 

State Medical University”, vice-editor of the Ukrainian-Romanian 

scientific journal "Current issues of social sciences and history of med-

icine". Scientific interests are such as: history of Ukraine and Ukrain-

ian culture, traditional culture of the population of Bukovina, mutual 

influence in the sphere of traditional culture of the Ukrainian and 

East-Roman population of Bukovina, processes of ethnocultural 

identity in the border regions. The author of more than 210 scientific 

works, including 7 monographs. 
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Беляева Елена, Лисанец Юлия, Сологор Ирина, Роженко Инесса, Грищенко Людмила. История кафедры 

иностранных языков с латинским языком и медицинской терминологией Украинской медицинской стоматоло-

гической академии. Цель исследования. В статье подведены итоги деятельности кафедры иностранных языков с лати-

нским языком и медицинской терминологией за 90 лет существования. Авторы рассматривают ключевые этапы функци-

онирования этого структурного подразделения на разных исторических этапах. Методы исследования: хронологичес-

кий, исторический и метод системного анализа. Научная новизна. Впервые комплексно отражена деятельность кафед-

ры иностранных языков с латинским языком и медицинской терминологией. Представлены научные, методические, 

учебные достижения на протяжении 1931‒2020 гг. Выводы. Показано, что одним из приоритетных направлений деяте-

льности кафедры на современном этапе является формирование коммуникативной компетенции студентов-медиков, 

обеспечивающей их успешную квази-профессиональную и профессиональную деятельность. Differentia specifica иссле-

дуемого периода ‒ обеспечение учебного процесса качественной учебной, справочной литературой с акцентом на реали-

зацию междисциплинарных связей в процессе преподавания латинского языка, медицинской терминологии и английско-

го языка для специальных целей. Подтверждением этого тезиса является количество победителей всеукраинских и меж-

дународных олимпиад, подготовленных на кафедре в течение последних 15 лет. 

Ключевые слова: высшее медицинское образование, латинский язык, медицинская терминология, английский язык, 

коммуникативная компетенция, средства обучения, междисциплинарные связи. 

Problem statement. The history of the Department of 

Foreign Languages of Ukrainian Medical Stomatological 

Academy (UMSA) dates back to 1931 – from the moment 

of establishing Kharkiv Stomatological Institute, founded on 

the basis of Odontological Faculty of the Kharkiv Medical 
Institute. From this time, the department began its pedagogi-

cal, scientific, educational, and organizational activity in the 

field of training medical personnel1. 

The aim of the research is to present the main stages 

in the development of the Department of Foreign Languages 

with Latin and Medical Terminology. 

Methods of the research. Chronological, historical 

and method of system analysis were used in the present arti-

cle. 

Presentation of the research material. The lecturer of 

German E.O. Mayevska became the first head of the Depart-
ment of Foreign Languages of Kharkiv Stomatological Insti-

tute. At that time, the staff of the department comprised four 

lecturers. Later on, the department was headed by  

O.O. Biletska, whereas I.M. Kovtunov taught Latin. 

Since 1967, Kharkiv Stomatological Institute, which 

became the first higher medical institution that specialized 

in training of dentists in the then USSR, moved to Poltava, 

and it was renamed as Poltava Medical Stomatological Insti-

tute. In 1978, the department was headed for Cand. Ped. 

Sci., Assoc. Prof. Ye.Ye. Yudina (1916 – 2012). Yevdokia 

Yevdokymivna paid much attention to methodical and 
methodological work, aimed at improving the educational 

process. Under the supervision of the head of the depart-

ment, V.О. Wulfing, E.P. Shakhov, H.O. Krakovetska,  

L.S. Levchuk, V.Ye. Makarenko, B.M. Shevchenko,  

N.O. Danyliuk, Ye.V. Tutolmina, and others conducted dy-

namic educational work2. At that time, this team created 

modern methodical support in all subjects taught at the de-

partment (English, French, German, Latin), as well as initi-

ated the purchase of equipment for the language laboratory. 

This period was characterized by significant positive 

developments in the content selection of Latin language 
teaching: lecturers began to elaborate and gradually imple-

ment the section “Clinical terminology” into the teaching 

practice, which was not foreseen at the time by the program 

of Ministry of Public Health. However, gaps in students mas-

tering clinical terminology were observed at every step in the 

study of professional disciplines. One should emphasize that 

1  Odkrovennya. 1921-2016: VDNZU “Ukrayinsʹka medychna stomatolohichna akademiya” u spohadakh suchasnykiv [Revelation. 1921-

2016: HSEEU Ukrainian Medical Stomatological Academy], Poltava : Myron I.A., 2017, 359 р. [in Ukrainian].  
2 Byelyayeva O.M. “Medytsyna i pedahohika: Zavzhdy poruch” [Medicine and pedagogy: Always close], Medychna hazeta Poltavshchyny 

[Medical newspaper of Poltava region], 2016, P. 4‒5 [in Ukrainian].  
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the idea of introducing clinical terminology into the Latin 

language curriculum originated at the All-Union Conference 

of Latin Teachers in 1978, which was held in Poltava on the 

basis of Poltava Medical Stomatological Institute. 

In 1976, an order was issued by the Ministry of Higher 
and Secondary Special Education of the USSR to designate 

the Department of Foreign Languages of Poltava Medical 

Stomatological Institute as a reference department of foreign 

languages for higher educational institutions in Poltava. The 

staff of the department organized methodological seminars 

and meetings where advanced training took place with par-

ticipation of lecturers from higher and secondary education-

al institutions of Poltava and Poltava region. 

Head of the department, Associate Professor 

Ye.Ye. Yudina was approved as a member of the education-

al and methodical council at the Ministry of Public Health of 
the USSR, whose task was to improve educational and 

methodological work at higher educational establishments 

of Ukraine. In 1977, representatives of the Central Methodo-

logical Commission noted the significant achievements and 

rich experience of the department. According to the decision 

of the Ministry of Public Health, a conference for teachers 

of foreign languages from higher educational establishments 

of Ukraine was held at the department. Ye.Ye. Yudina was a 

renowned methodologist, active in the development of text-

books and manuals in English for medical students3. 

From 1978 to 1995, the department was headed by the 
Excellent performer of higher education of the USSR, Cand. 

Philol. Sci., Associate Professor V.S. Aleksiuk, who com-

bined the management of the department with various public 

tasks: he was the Dean of the Faculty of Public Professions, 

Vice-rector for educational work, republican lecturer of the 

“Knowledge” society. During that period, Assoc. Prof. 

Ye.Ye. Yudina, Assoc. Prof. R.V. Shylenko, Assoc. Prof. 

L.V. Potiazhenko, Cand. Philol. Sci. H.O. Krakovetska, 

senior lecturers and lecturers E.P. Shakhov, T.G. Baranova, 

L.M. Babash, V.V. Mukhina, I.R. Romaniuk, D.G. Shega 

worked at the department. In the early nineties of the twenti-
eth century, young lecturers joined to the department staff – 

O.M. Bieliaieva, I.M. Solohor, I.V. Znamenska, 

I.V. Rozhenko, L.V. Pyshchyda, Z.M. Taran, L.I. Hryschen-

ko4. 

The main publishing achievements of the department 

during this period are related to the projects by Assoc. Prof. 

Ye.Ye. Yudina and Assoc. Prof. L.V. Potiazhenko – the 

authors of some of the best textbooks of that time: 

“Textbook of the English Language” (K.: Higher School, 

1986. 288 pp.; K.: Higher School, 1994. 319 pp.). 

From 1995 to 2005, the Department of Foreign Lan-
guages was headed by Doctor of Philological Sciences, Prof. 

V.K. Zernova, under whose supervision I.M. Solohor,  

V.H. Kostenko, I.V. Znamenska defended their dissertations 

for the degree of Candidate of Philological Sciences. Prof. 

V.K. Zernova established the International Scientific and 

Practical Conference “Linguistic and Methodological Prob-

lems of Teaching a Foreign Language” (1994, 1998, 2000, 

2002, 2004). During this period, “Training Word-Building 

German-Russian Dictionary” was published in 4 volumes 

(by Prof. V.K. Zernova, 1994‒1995), “Practical Course of 

English for the Students of Dentistry Facult” (by  

R.V. Shylenko, V.V. Mukhina, T.P. Skrypnikova, K., 1998. 

560 p.); “Latin. Prescription Writing. Clinical Terminology 

” (by H.O. Krakovetska, V.M. Bobyriov, O.M. Bieliaieva. 
K.: Health: 1999, 360 pp.), manual “Latin Terminology on 

Topographic Anatomy and Surgical Surgery / in Ukrainian‒

Russian‒Greek analogues and attached schematics of termi-

nology and grammar tables” (by M.S. Skrypnikov,  

H.O. Krakovetska, K.I. Kulchitskyi, 1989; the second edi-

tion of this work in Ukrainian was published in 1992), mon-

ograph “Noli nocēre” (by M.S. Skrypnikov, H.O. Krako-

vetska), manual “Spoken English” (by L.V. Potiazhenko, 

Ye.Ye. Yudina, T.P. Skrypnikova). 

In the late 1990s and early 2000s, Doctor of Philology, 

Prof. M.I. Shakh-Maistrenko, as well as future associate 
professors V.H. Kostenko, O.O. Pisotska, I.H. Romanko and 

lecturers N.M. Demchenko (Olefir) and L.P. Gurai, joined 

the department. Prof. M.I. Shakh-Maistrenko headed the 

Latin language and medical terminology section from 1998 

to 20045. 

This period was distinguished by the fact that in 2003, 

the II stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Latin 

was conducted for the first time in the history of the Ukrain-

ian higher medical school on the basis of the Latin language 

and medical terminology course, which at that time func-

tioned as a separate structural unit of the Academy. 
From 2005 to 2014, the department was headed by 

Cand. Philol. Sci., Assoc. Prof. I.M. Solohor. Much atten-

tion was paid during this period to the educational and meth-

odological work, training of masters, postgraduate students 

and applicants for the preparation of candidate exams in 

foreign language, as well as to assisting in the translation of 

lectures by foreign lecturers from Germany and the USA. 

The department was faced with a common task: improving 

the skills of teachers, introducing new methods of teaching 

Latin and foreign languages, preparing students for partici-

pation in the second stage and the All-Ukrainian Student 
Olympiad in Latin and medical terminology. 

During this period, future Associate Professors and 

Candidates of Sciences Yu.V. Lysanets (Berezhanska),  

M.P. Melashchenko, K.H. Havrylieva, as well as lecturers 

S.M. Efendiieva, N.M. Nikolaieva, N.A. Silnycha, O.P. Pro-

toven, M.M. Zolotous, K.O. Mishuk joined the department.  

During this period, the manual “Latin Language with 

the Basics of Prescription Writing and Clinical Terminolo-

gy” (by O.M. Bieliaieva, I.M. Solohor, Kiev: 2011) and the 

textbook “English for Special Purposes” (in two volumes) 

for students of higher medical educational establishments of 
Ukraine of III-IV levels of accreditation (by I.V. Znamen-

ska, O.O. Pisotska, V.H. Kostenko, Poltava: 2010) were 

published. And at that time, the senior lecturer O.M. Bieli-

aieva became the professional editor of the manual 

“Anatomy. Coloring book. Translation of the 3rd English 

edition” (K.: Medicine, 2011). In 2004-2005 and 2005-2006 

the second stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in 

Latin and Medical Terminology was held at the department, 

where UMSA students presented their Alma mater with 

3 Poltavskiy gosudarstvennyy meditsinskiy stomatologicheskiy institut [Poltava State Medical Stomatological Institute], Poltava : 

“Poltava”, 1991, 211 p. [in Ukrainian].  
4 Ukrayinsʹka medychna stomatolohichna akademiya. 1921 ‒ 2001. Istoryko-publitsystychnyy narys [Ukrainian Medical Stomatological 

Academy1921‒2001. Historical and journalistic essay], Poltava : Dyvosvit, 2001, 326 p. [in Ukrainian].  
5 Ibidem.   
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dignity. 

Since September 2014 and up to now, the department 

is headed by Cand. Ped. Sci., Assoc. Prof. O. M. Bieliaieva. 

During the last six years, the staff of the department has 

been replenished with new scientific and pedagogical staff: 
Cand. Ped. Sci., Assoc. Prof. L. B. Slipchenko, Cand. Ped. 

Sci. A. O. Vardanian, Cand. Ped. Sci. Ye. Ye Honcharova, 

Cand. Ped. Sci. B. S. Kolomiyеts, lecturers K. S. Buhaienko 

(Chupryna), N. H. Tanko, N. O. Sherstiuk, L.Yu. Pryima. 

Now the department is staffed with 11 candidates of peda-

gogical and philological sciences, which is one of the high-

est indicators for the number of persons with a scientific 

degree, among the one-profile personnel of the Ukrainian 

universities and is the highest for the whole period of exist-

ence of the Department of Foreign Languages with Latin 

and Medical Terminology since 1931. 
The current period is characterized by a significant 

revitalization of the department in all directions. One of the 

priority directions of the department's activity are the pub-

lishing projects: since 2014, academic staff of the depart-

ment became authors and co-authors of 10 textbooks 

(including the national ones) and manuals: 1) “Latin for 

Dental Faculties = Latina ad usum stomatologiae studenti-

um” (by O. M. Bieliaieva, V. H. Synytsia, L. Yu. Smolska, 

M. I. Hutsol; edited by O. M. Bieliaieva. K.: Medicine, 

2015. 496 p.), which was awarded first place in the category 

“Linguistic Diversity” in 2015 at the XVI National contest 
“Ukrainian language as the language of unity”. In 2016, this 

textbook was awarded the first place in the nomination 

“Search. Truth. Science” at the same contest; 2) “Latin-

Ukrainian Interpretative Dictionary of Clinical Terms” (by 

O. M. Bieliaieva, K.: Medicine, 2016. 222 p.), which won 

first place in the nomination “Linguistic voices. Author's 

projects” at the XVI National contest “Ukrainian language 

as the language of unity” (2016); 3) “Latin Language for 

Students of Dental Faculties = Lingua Latina ad Usum Sto-

matologiae Studentium” (by O. M. Bieliaieva, V.H. Syny-

tsia, L. Yu. Smolska, P. A. Sodomora et al.; edited by  
O. M. Bieliaieva, Kyiv: Medicine Publishing, 2018, 488 p.); 

4) “English for Professional Use: Dentistry” (by  

I. H. Romanko, I. M. Solohor, Yu. V. Lysanets, O. M. Bieli-

aieva, Kiev: Medicine, 2015, 224 pp.); 5) “Latin Language 

and the Basics of Medical Terminology” (edited by  

L.Y. Smolskaya; from UMSA – O.M. Bieliaieva. K.: Medi-

cine, 2016); 6) “English for Professional Purposes: Medi-

cine” (by O. O. Pisotska, I.V. Znamenska, V.H. Kostenko, 

O. M. Bieliaieva, 2018 p.); 7) “Medical English for Aca-

demic Purposes (for PhD Students and Academic Staff of 

Higher Medical Institutions” (by Yu. V. Lysanets, O. M. 
Bieliaieva, M. P. Melashchenko. Kyiv: Medicine, 2018); 

8) “Latin Language and the Basics of Medical Terminolo-

gy” (edited by L. Y. Smolska; from UMSA – O. M. Bieli-

aieva. K.: Medicine, 2019); 9) “Medical English” (by  

I. V. Znamenska, O. M. Bieliaieva, O. O. Pisotska,  

K. H. Havrylieva. Vinnytsia: New Book, 2019. 168 p.); 10) 

“Medical English = Medical English: Workbook” (by  

I. V. Znamenska, O. M. Bieliaieva, O. O. Pisotska,  

K. H. Havrylieva. Vinnytsia: New Book, 2019. 264 p.). 

Academic staff of the department are actively involved 

in the development of educational publications in English 
together with the representatives of theoretical and clinical 

departments, as evidenced by the presence of a large number 

of relevant publications, co-authored and translated by As-

soc. Prof. Yu. V. Lysanets, Assoc. Prof. V. H. Kostenko, 

lecturers I. V. Rozhenko and S. M. Efendiieva: 1) Family 

Medicine: in 3 volumes. Book 2 Symptoms and Syndromes 
in the Clinical Course of Intenal Diseases (K.: Medicine, 

2018. 376 p.; professional editor of English text –  

I.V. Rozhenko); 2) “The Healthy Child” (Poltava, 2015; 

from the Department – Assoc. Prof. Yu. V. Lysanets); 3) 

“Age-Related Features and Pathology of Blood in Chil-

dren” (Poltava, 2017; from the Department – Assoc. Prof. 

Yu. V. Lysanets); “Manual for Practical Studies on Patho-

physiology” (Poltava, 2019; from the Department – Assoc. 

Prof. V. H. Kostenko); “Emergency and Urgent Medical 

Care” (Vinnytsia, 2019; professional editor of English text – 

S. M. Efendiieva). 
Academic staff of the department work equally well in 

the field of peer reviewing of exemplary programs, text-

books and manuals, developed by representatives of leading 

medical universities of Lviv, Chernivtsi, Ternopil, Kharkiv, 

Zaporizhzhya, Odessa, which certainly testifies to their ex-

pertise in teaching foreign languages and Latin, as well as 

high esteem in the professional circles. 

In addition to publishing activities, close attention is 

paid to scientific work. Now the department plans and suc-

cessfully executes the initiative research works, which is 

headed by Assoc. Prof. O. M. Bieliaieva. Within these re-
search works, academic staff became the authors of 17 arti-

cles published in scientific journals that are indexed in sci-

ence-metric databases Scopus and Web of Science. During 

the entire period, over 250 scientific publications were pub-

lished by the academic staff of the department6.  

In 2016, the annual International Scientific and Practi-

cal Conference “Topical Issues in Linguistics, Professional 

Linguodidactics, Psychology and Pedagogy of Higher Edu-

cation” was launched. Traditionally, the conference is co-

organized by the leading universities not only from Ukraine, 

but also from Poland and Belarus. 
Close attention is paid to the logistical support of the 

educational process. Since 2014, there has been a significant 

updating of the tables fund and thematic design of the de-

partment: 15 stands were designed and produed, such as: 

“National Symbols”, “Magna Charta Univesitatum”, 

“Сarmen scholasticum”, information stands (“Latin”, 

“English language”, “German language”, “Scientific 

work” (stand for postgraduate students), “Student scientific 

circle”, “Scientific achievements of the department”, 

“Publishing achievements of the department”. Corner of 

prevention of deviant behavior was organized, the stand 
“Stop drug” in particular. Among other stands are “History 

of the Department”, “Anthem and prominent places of Pol-

tava”, “Medicine in Ancient Rome and Greece”, “Ancient 

sculpture”, “Medicinal plants”, as well as two thematic nich-

es: “Scientific and pedagogical staff of the department” and 

“Asclepius”. 

On the initiative of the head of the department, Assoc. 

Prof. O. M. Bieliaieva and with an extensive support from 

Academy authorities, in 2017 the department was provided 

with a modern computer lab, where all the computers are 

connected to the Internet and equipped with the latest pro-
gram “Nibelung”, enabling to implement the most up-to-

6 Bieliaieva O.M. “Trybuna likarya” [The doctor's rostrum] IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya “Aktualʹni pytannya 

linhvistyky, profesiynoyi linhvodydaktyky, psykholohiyi i pedahohiky vyshchoyi shkoly”  [IV International Scientific and Practical 

Conference “Topical Issues in Linguistics, Professional Linguistics, Psychology and Pedagogy of Higher Education], 2019, N12 (255),  

P. 4‒5 [in Ukrainian].  
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date methodological approaches to teaching foreign and 

Latin languages; to carry out an objective assessment of the 

knowledge and skills of students, as well as other categories 

of attendees – PhD students and staff; it serves as a tool for 

interactive communication with learners and a means of 
managing their learning activities. 

Another priority of the department's activity was prepa-

ration of students for participation in international and All-

Ukrainian Olympiads in English and Latin and Medical Ter-

minology. The testimony of this is 28 winners and prize-

winners of the Olympiads in Latin and Medical Terminolo-

gy (for the period from 2003 to 2019) and one prize-winner 

from Ukraine (the third place) in the International Olympiad 

in English – “Best in English” (2019). 

Representatives of the department take an active part in 

the international exchange staff programs: in 2017 Assoc. 
Prof. Y. V. Lysanets underwent staff mobility at Paul Saba-

tier University (Toulouse, France) as part of the ERAS-

MUS+ international academic exchange program. In 2018, 

lecturer N. O. Sherstiuk took part in the international Eras-

mus+ academic exchange program at University College 

Copenhagen (UCC), Copenhagen (Denmark), and in April 

2019 completed a short-term internship at the University of 

Madrid (Spain) under the Erasmus+ Youth Exchanges pro-

gram. In October 2019, Assoc. Prof. Y. V. Lysanets com-

pleted teaching staff mobility at Aristotle University, Thes-

saloniki (Greece) within the ERASMUS+ program. In No-
vember 2019, Assoc. Prof. Y. V. Lysanets took part in the 

International Staff Week under the bilateral academic mo-

bility agreement between UMSA and the University of San-

tiago de Compostela (Spain). 

Given that in the context of globalization and Ukraine's 

accession to the European Higher Education Area, English 

has acquired the status of a lingua franca, the department 

has focused on such an important aspect of its activity as 

preparing academics for the international examinations in 

English. Thus, starting from 2018, the Head of the Depart-

ment has established cooperation with the British Council in 
Ukraine. On a permanent basis, the department offers cours-

es on the preparation of teachers of fundamental and clinical 

disciplines for the APTIS exam. During this period, more 

than 100 UMSA staff representatives have been trained to 

demonstrate proficiency in English and to receive docu-

ments certifying English language proficiency at B2 and C1 

levels in accordance with the Common European Guidelines 

for Language Education. 

In recent years, the Department of Foreign Languages 

with Latin and Medical Terminology has been ranked first 

in the ratings, which presents the results of educational 
work, due to the careful attention that is always paid to this 

type of activity: the formation of tolerance and respect for 

other nationalities; promotion of universal moral and patri-

otic values, such as honesty, responsibility, tolerance, hu-

manism; respect for the historical and cultural past of 

Ukraine; education of respect for the Constitution of 

Ukraine, Ukrainian legislation, state symbols; development 

of ethnic and national identity, recognition of cultural and 

spiritual unity of all regions of Ukraine; promoting multilin-

gualism and multiculturalism; encouragement to counteract 

immorality, pseudo-values, manifestations of chauvinism, 
nationalism, discrimination on any grounds; observance of 

rules and norms of behavior at the Academy and beyond, 

careful attitude to the property of the Academy (buildings, 

premises, furniture, equipment, inventory, educational pub-

lications, devices, etc.); promotion of healthy lifestyles, en-

suring personal safety through education; promotion of 

norms of medical ethics and deontology. 

Conclusions. Thus, the department has an extensive 

focus on international cooperation through the preparation 

of academic staff to English language proficiency exams, 
active implementation of mobility projects and participation 

in foreign professional symposia, seminars and conferences. 

The publication activities are aimed at constant updating and 

refinement of training materials, with due consideration of 

research findings, obtained by the academic staff of the de-

partment and reported in the international journals, indexed 

in the leading citation databases. The priority direction of 

the department is the formation of the communicative com-

petence of medical students in order to ensure their success-

ful professional activities in a foreign language context, 

which determines the emphasis of the department on the use 
of cross-curriculum integration in the process of teaching 

Latin, medical terminology and English for specific purpos-

es. 

 
Бєляєва Oлена, Лисанець Юлія, Сологор Ірина, Роже-

нко Іннеса, Грищенко Людмила. Історія кафедри інозем-

них мов з латинською мовою та медичною термінологією 

Української медичної стоматологічної академії. Мета до-

слідження. У статті підбито підсумки діяльності кафедри іно-

земних мов з латинською мовою та медичною термінологією 

за 90 років свого існування. Автори розглядають ключові ета-

пи функціонування цього структурного підрозділу на різних 

історичних етапах. Методи дослідження: хронологічний, істо-

ричний і метод системного аналізу. Наукова новизна. Вперше 

комплексно висвітлено особливості діяльності, наукові та на-

вчально-методичні напрямки роботи кафедри протягом 1931-

2020 рр. Висновки. Показано, що одним з пріоритетних на-

прямків діяльності кафедри на сучасному етапі є формування 

комунікативної компетенції студентів-медиків, які забезпечу-

ють їх успішну квазі-професійну і професійну діяльність. Dif-

ferentia specifica досліджуваного періоду ‒ забезпечення навча-

льного процесу якісною навчальною, довідковою літературою 

з акцентом на реалізацію міждисциплінарних зв'язків в процесі 

викладання латинської мови, медичної термінології та англій-

ської мови для спеціальних цілей. Підтвердженням цієї тези є 

кількість переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад, 

підготовлених на кафедрі протягом останніх 15 років. Надваж-

ливим аспектом діяльності кафедри є підготовка науково-

педагогічних працівників до складання міжнародних іспитів з 

англійської мови: на кафедрі на постійній основі працюють 

курси з підготовки викладачів фундаментальних і клінічних 

дисциплін до складання іспиту APTIS Британської Ради, а 

також на базі академії проходить регулярне складання цього 

сертифікованого тесту, що визначає рівень володіння англійсь-

кою на рівні В2 і С1. Нині на кафедрі здійснюється активна й 

динамічна видавнича діяльність: починаючи з 2014 р. науково-

педагогічні працівники кафедри іноземних мов з латинською 

мовою та медичною термінологією стали авторами й співавто-

рами 10 підручників (у тому числі національних) і посібників. 

На кафедрі успішно виконуються 3 ініціативні науково-

дослідні роботи, за результатами яких опубліковано 17 статей, 

що надруковані в наукових журналах, які індексуються науко-

метричними базами даних  Scopus і Web of Science. Усього за 

цей період викладачами кафедри надруковано понад 250 нау-

кових публікацій. У 2016 р. започатковано проведення щоріч-

ної Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні 

питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології 

і педагогіки вищої школи". Значну увагу приділено міжнарод-

ній співпраці шляхом реалізації проектів академічної мобіль-

ності та участі у закордонних професійних симпозіумах, семі-

нарах і конференціях.  

Ключові слова: медичний університет, латинська мова, 

медична термінологія, англійська мова, комунікативна компе-

тенція, засоби навчання, міжпредметні зв'язки. 
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Мойсей Антоний. Кафедра общественных наук и украиноведения Буковинского государственного медицинско-

го университета: современное состояние и перспективы развития (2013-2020 гг.). В статье рассмотрены современное 

состояние и перспективы развития кафедры общественных дисциплин и украиноведения Буковинского государственного 

медицинского университета. Целью данного исследования является аргументация периодизации истории кафедры, описание 

основных характеристик развития, перспективных направлений дальнейшей работы. Актуальность диктуется необходимос-

тью определения роли кафедры общественных наук и украиноведения для гуманитарной сферы вузов Украины. Методика 

работы основана на анализе историографических изданий, архивных материалов, исследовании современного состояния 

гуманитарных дисциплин. Выводы. Анализ логики исторического развития кафедры подтверждает предложенную во вступ-

лении периодизацию работы этой структурной единицы БГМУ гуманитарного профиля: а) 1944–1991, б) 1991–2013, в) 2013 

– сегодняшний день. Подчеркнуты партийная идеологизация первого периода и перестройка структуры и системы препода-

вания на кафедре во втором периоде. Сущность третьего периода основывается на всестороннем философско-

методологическом, культурологическом, социально-экономическом, духовно-правовом, валеологическом и филологическом 

исследованиях роли украиноведения как целостной системы знаний в формировании мировоззрения будущих специалистов-

патриотов Украины. Антропоцентризм становится одним из главных направлений будущей работы, как и основные пробле-

мы гуманитарного развития украинского общества: историко-культурные, языково-литературные и философские. В этих 

направлениях и состоит перспектива развития кафедры.  

Ключевые слова: Буковинский государственный медицинский университет, кафедра общественных наук и украинове-

дения, периодизация, украиноведение, антропоцентризм, гуманитарное развитие.  

Вступ. Проведене за останній час дослідження істо-

ричного шляху кафедри суспільних наук та українознавст-

ва Буковинського державного медичного університету1 

дозволило визначити 3 періоди в її становленні та розвит-

ку. Перший період збігається з радянською епохою в іс-
торії Чернівецької області (1944–1991), кафедра функціо-

нувала під назвою “марксизму-ленінізму”, була 

“партійною”, покликана ідеологізувати не лише весь гума-

нітарний цикл дисциплін, але й поширювати цей вплив на 

зміст медико-біологічних предметів. Однак незважаючи 

на надмірний вплив у цей період ідеологічних норм і пар-

тійної опіки, кафедра все-таки, завдяки особистісному 

фактору, давала вихованцям вишу доступний мінімум 

знань із основ суспільно-гуманітарних дисциплін – філо-

софії, історії, соціології, політології, релігієзнавства тощо. 

Другий період (1991–2013) – перехідний – викликаний 
змінами в системі вищої освіти та процесом здобуття 

Україною незалежності у 1991 р. Одночасно з відбудовою 

незалежної української держави відбулися гуманізація 

суспільних дисциплін, переосмислення їх ролі та спеціалі-

зація фахової підготовки, у зв'язку з чим на кафедрі вини-

кають нові навчальні дисципліни: “Ділова українська мо-

ва”, “Історія України”, “Українська та зарубіжна культу-

ра” та спецкурси. Третій період (з 2013 р. і до сьогодні) 

зумовлений політичною ситуацією в Україні (боротьба за 
вибір зовнішнього курсу країни, агресія Російської Феде-

рації проти нашої Батьківщини та ін.), що кардинально 

вплинув на процес формування патріотизму, єднання у 

відстоюванні незалежності та громадянської позиції кож-

ного українця. Це час помітного розвитку кафедри та її 

утвердження серед кафедр спорідненого профілю в вищих 

навчальних закладах як області, так і всієї України: на її 

базі був заснований Міжнародний українсько-румунський 

науковий журнал, вперше в її історії проведена Міжнарод-

на конференція, в рази збільшилась кількість та якість 

виданих наукових кафедральних та одноосібних моногра-
фій, навчальних, навчально-методичних посібників, довід-

ників. Викладачі кафедри взяли участь у підготовці націо-

нальних підручників для студентів вищих навчальних 

закладів, залучені до написання ювілейних видань БДМУ. 

 
History of Alma mater 

Історія Альма-матер 

1 Boychuk T.M., Moysey A.A. “Istoriia ta perspektyvy rozvytku kafedry suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva BDMU” [Seventy years of Bukovi-

nian State Medical University. History and Prospects of Development of Social Sciences and Ukrainian Studies Department], Aktual'ni pitannya 

suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2014, N. 1 (1), P. 7–14; Moysey A.A. “Kafedra 

suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva BDMU: istoriia, perspektyvy rozvytku” [BSMU Department of Social Sciences and Ukrainian Studies: His-

tory, Prospects for Development], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny: kolektyvna monohrafiia [Сurrent Issues of Social Studies 

and History of Medicine: collective monograph], Chernivtsi, BDMU, 2018, P. 8–40 [in Ukrainian].  
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Більше половини викладачів пройшло за останні роки нау-

кове стажування у закордонних освітніх установах країн 

Європейського союзу, 5 співробітників склали міжнародні 

іспити з англійської мови на рівні В-2. Наразі на кафедрі 

виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.  
Ці факти дають підстави виокремити часовий промі-

жок, починаючи з 2013 року й донині, як окремий період у 

розвитку кафедри. 

Історіографічний огляд. У попередні роки проведе-

но наукові розвідки, присвячені історії кафедри суспільних 

наук та українознавства2, а також упорядковано біографіч-

ні дані про окремих членів кафедри3. Однак, констатуємо, 

що у дослідженні цієї тематики ще багато прогалин, як-от: 

комплексне дослідження окремих етапів її становлення, 

розвитку та сучасної діяльності, недостатньо введено в 

науковий обіг архівних матеріалів з цієї проблематики. 
Основна частина. Кафедра марксизму-ленінізму в 

Чернівецькому державному медичному інституту була 

заснована в середині листопада 1944 року. Вона розпочала 

свою роботу серед перших 12 кафедр, створених у жовтні–

грудні 1944 р. Завідувачем новоствореної кафедри маркси-

зму-ленінізму за рекомендацією Сталінського РК КП(б)У 

у м. Чернівці призначено Грищенка-Меленівського Ан-

тона Андрійовича4. 

На початковому етапі кафедра розміщувалася в адмі-

ністративному корпусі на Театральній площі, 5. Як і в ці-

лому навчальний заклад, кафедра створювалась в умовах 
повоєнної розрухи, нестачі електроенергії, палива, водопо-

стачання тощо5. 

У лютому 1945 р. адміністрація Інституту отримала 

під гуртожиток для студентів приміщення на вул. Черво-

ноармійській (сьогодні – Героїв Майдану), 3 на 34 кімнати. 

У жовтні цього ж року кафедра була розташована на ІІІ 

поверсі цієї будівлі. Тут і сьогодні знаходиться кафедра 

суспільних наук та українознавства6.  

Основним завданням кафедри, яке випливало з пар-

тійної ідеології всієї вищої освіти СРСР, було формувати у 

студентів-медиків комуністичний світогляд. Зрештою зад-
ля цього її і було засновано. 

У 1947–1962 рр. кафедру очолював доц. Малий Дани-

ло Петрович. У 1947-1948 н. р. при кафедрі організовано 

навчальний кабінет марксизму-ленінізму. Станом на 1950–

1951 н. р. на кафедрі працювали 6 викладачів та 2 лаборан-

ти: завкафедри Малий Д. П., ст. викл. Новіков І. Т., ст. ви-

кл. Темнікова О. Н., викл. Барська В. М. (з 1948 до 1952 

р.), викл. Хоміч П. А. (звільнений з роботи у 1951 р.), 

асист. Піскуненко І. Ф. У 1952 р. на роботу прийнято ви-

кладача В. І. Кочененко і к. економ. н., доц. Г. Є. Бандурка, 

який працював тут до 1955 р. З 1955 р. на викладацьку 
посаду переведено зав. кабінетом В. Д. Халчанського Та-

кож у цей час на кафедрі за сумісництвом працював Кози-

рев І. І., який був секретарем партійної організації ЧДМІ. 

Після Д. П. Малого завідувачами кафедри марксизму-

ленінізму у радянський період були доц. В.І. Передерій 

(1962–1972); к. філос. н. І.П. Северчук (1972–1973); к. фі-

лос. н., ст. викл. Ю.Д. Поліщук (1974–1975); к. істор. н., 
доц. Н.А. Баєва (1976–1981) , д. істор. н., проф. А.Г. Ткачук 

(1981–1982); д. філос. н., проф. М.А. Ожеван (1983–1988) 

(див. додаток № 1). 

Якщо відстежити історію кафедри цього періоду за 

змістом ідеологічного навантаження, який мав бути вкла-

дений у процес формування “радянської людини” і майбу-

тнього медика, то слід відмітити поверхневу еволюцію, яка 

диктувалась політичною кон’юнктурою того часу. Викла-

дачі та студенти були зобов’язані думати і діяти відповідно 

до вимог марксистського-ленінської теорії, партійних пос-

танов, рішень і з’їздів КПРС. Читаючи будь-яку суспільну 
дисципліну, викладач повинен був критикувати антимарк-

систські погляди, концепції, український буржуазний наці-

оналізм. Суспільні науки, як правило, викладали російсь-

кою мовою. Загалом панувала тотальна політизація не 

тільки суспільно-гуманітарних дисциплін, а й фахових, 

зокрема, медико-біологічних наук. 

Однак, скута кригою ідеологічних догм і надмірної 

партійної опіки, кафедра все-таки, завдяки особистісному 

фактору, давала вихованцям вишу доступний у той час 

мінімум знань із основ суспільних дисциплін – філософії, 

політекономії, історії, соціології, політології, релігієзнавст-
ва, етики, естетики. 

Із 1991 р. розпочався процес докорінної зміни полі-

тичної системи: розпався Радянський Союз, і Україна ста-

ла незалежною державою, що суттєво вплинуло на стан і 

перспективи викладання суспільних наук. Якщо за радян-

ських часів суспільні дисципліни зводилися до пропаганди 

марксистсько-ленінських ідей, то проголошення незалеж-

ності України дало поштовх до ґрунтовних соціально-

економічних і політичних перетворень. Саме в той час 

розпочалися процеси духовного відродження і демократи-

зації суспільства, з’явився значний інтерес до історії нашої 
держави.  

Одночасно з утвердженням незалежної української 

держави відбувається переосмислення змісту суспільних 

наук у вищих навчальних закладах. Кафедру марксизму-

ленінізму було реорганізовано: на її базі створено дві кафе-

дри: 1) кафедру українознавства та гуманітарних наук, яку 

спочатку очолював д. філол. н., проф. С. Д. Абрамович, 

потім к. істор. н. С. Д. Кобилянський; 2) кафедру суспіль-

них наук, яку очолив д. філос. н., проф. М. А. Ожеван. На 

кафедрі змінилася структура навчальних дисциплін: 

“Соціологія”, “Політологія”, “Основи права”, “Філософія”, 
“Основи економічної теорії”, “Релігієзнавство”, “Історія 

України”, різні спецкурси.  

2 Sydorenko M.M., Troianskyi V.A., Shutak L.B. “Istoriia stanovlennia ta rozvytku kafedry suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva BDMA” [History 

of formation and development of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of BSMA], Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovyna 

Medical Bulletin], Chernivtsi: BDMA, 2004, N. 1, P. 196–203 [in Ukrainian]. 
3 Storinky istorii. Biohrafichnyi dovidnyk zaviduvachiv kafedr ta profesoriv Bukovynskoi derzhavnoi medychnoi akademii (1944–1998 rr.) 

[History pages. Biographical Directory of the Heads of Departments and Professors of the Bukovyna State Medical Academy (1944–1998)], Cher-

nivtsi, 1999, P. 23; Pishak V.P., Akhtemiichuk Yu.T., Ivashchuk O.I. Profesory Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu (1944–

2009) [Professors of Bukovyna State Medical University (1944–2009], Chernivtsi, 2009, P. 94, 124 [in Ukrainian]. 
4 Naukovyi arkhiv Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Scientific Archive of Bukovyna State medical University] О. 1 ls., 

Case. 1 [in Ukrainian]. 
5 У перші 3 роки своєї діяльності кафедра була розміщена в 3-х невеликих кімнатах колишньої квартири, у яких були довгі вузькі столи 

(не навчального типу) та лави. Їх не вистачало для кожного студента, тому частина студентів займалася стоячи. Наочних матеріалів не 

було. 
6 Сьогодні загальна площа кафедри складає 362,7 м2 (кабінет завідувача, лаборантська, 3 викладацькі кімнати), із яких площа аудиторно-

го фонду – 254 м2 (10 аудиторій). 
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Moysey A. Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of Bukovіnian State Medical University ... 

У 1993 р. до програм усіх вищих і середніх спеціа-

льних навчальних закладів освіти України було введено 

навчальну дисципліну “Ділова українська мова”, яку з 

1994 р. вивчають і студенти Буковинської державної 

медичної академії. З 1994 р. на кафедрі починають ви-
кладати дисципліну “Українська та зарубіжна культу-

ра”.  

У період 1991–1998 рр. кафедрою суспільних наук 

завідував к. філос. н., доц. М. А. Ожеван. Упродовж 

трьох років (1989–1991), допоки М. А. Ожеван навчався 

у докторантурі, обов’язки завідувача кафедри виконував 

доц. І. П. Одинський. У травні 1998 р. проф. 

М. А. Ожеван звільнився з роботи. Цього ж року кафед-

ру суспільних наук приєднано до кафедри соціальної 

медицини та організації охорони здоров’я (завкафедри – 

проф. Ц. В. Ясінський, пізніше – доц. В. Л. Таралло), а 
кафедра українознавства та гуманітарних наук стала 

курсом кафедри іноземних мов. 

У квітні 2000 р. створено кафедру суспільних та 

гуманітарних наук (завкафедри – проф. М. М. Сидорен-

ко).  

У вересні 2002 р. (наказ № 30-0 від 27 червня 2002 

р.) на базі кафедри суспільних та гуманітарних наук 

були створені дві кафедри: суспільних наук та україно-

знавства (зав. – д. філос. н., проф. М. М. Сидоренко, 

який очолював її до серпня 2011 р.), психології та соціо-

логії (зав. – к. філос. н., доц. Н. І. Зорій). Назва кафедри 
– суспільних наук та українознавства – не випадкова. 

Так, 24 жовтня 2001 р. надійшов лист (№ 23-01-9/421) 

МОЗ України на виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів від 31.08.2001 р. (№ 28) щодо здійснення пла-

ну заходів із метою реалізації пропозицій, висловлених 

учасниками ІІІ Всесвітнього форуму українців з питань 

мовного будівництва в Україні. Цим документом МОЗ 

України зобов’язувало створити кафедри українознавст-

ва у всіх вищих медичних закладах України І-IV рівнів 

акредитації. 

У 2011–2013 рр. кафедру очолював д. мед. н., проф. 
В.І. Чебан. У цей період на кафедрі викладали, крім ви-

щезазначених, такі навчальні дисципліни, як “Історія 

медицини”, “Медична деонтологія”. 

Сучасна історія кафедри (2013-2020 рр.). З 1 ве-

ресня 2013 р. кафедру очолив д. істор. н. А. А. Мойсей. 

До складу кафедри входять доценти: Л. Б.  Шутак, 

Г. В. Навчук, А. В. Ткач, А. В. Аністратенко, Ю. М. Рус-

нак, М. В. Цуркан, Л. А. Роман; старші викладачі: 

Л. Я. Вилка, Л. Б. Потапова; к. філол. н. М. В. Макси- 

мюк, Т. М. Никифорук; викладачі Н. В. Скрицька, 

І. Ю. Каїзер. 
У 2019 р. на роботу прийнято нових перспективних 

викладачів: І. І. Георгіце, Н. В. Бабух, У. В. Кемінь,  

О. В. Настенко.  

Сьогодні колектив кафедри забезпечує викладання 

навчальних дисциплін для вітчизняних (І–ІІ курси) та 

іноземних студентів (для іноземців – англійською мо-

вою чи з її використанням, І–ІV курси) в університеті та 

коледжі БДМУ, зокрема “Історію України та українсь-

кої культури”, “Українську мову за професійним спря-

муванням”, “Українську мову як іноземну”, 

“Культурологію”, “Українську мову”, “Українську літе-

ратуру”, “Світову літературу”, “Економічну теорію”. 

На кафедрі суспільних наук та українознавства також 

приймали кандидатські іспити з філософії в аспірантів і 

пошукачів (М. М. Сидоренко, В. А. Троянський,  
І. О. Скакун, Б. В. Манчул). Крім того, ст. викл.  

Л. Я. Вилка, викл. І. Я. Антофійчук і Н. В. Скрицька 

готували слухачів підготовчого відділення до складання 

ЗНО з української мови. Мовну підготовку студентів-

іноземних громадян на підготовчому відділенні здійс-

нювали викладачі кафедри: З. В. Єжела, А. А. Єжелий, 

Т. В. Яківчик, В. В. Станкевич, О. В. Колеснік, О. Год- 

зюр. 

За ці роки посилилась науково-дослідницька ро-

бота викладачів кафедри.  

Упродовж 2011–2015 рр. колектив кафедри працю-
вав над комплексною науково-дослідною темою: 

“Формування українознавства як цілісної системи 

знань” (наук. керівники: д. філос. н., проф. 

М. М. Сидоренко (2010–2013 рр.) та д. істор. н., проф. 

А. А. Мойсей (з 2013 р.); відп. виконавець – к. філол. н., 

доц. Г. В. Навчук). Наукова новизна теми полягала у 

всебічному філософсько-методологічному, культуроло-

гічному, соціально-економічному, духовно-правовому, 

валеологічному та філологічному дослідженнях ролі 

українознавства як цілісної системи знань у формуванні 

світогляду майбутніх фахівців – патріотів України. 
У 2013 р. вийшла наукова монографія доц.  

А. В. Аністратенко “Спогад про майбутнє. Творчість В. 

Кожелянка в сучасних контекстах”. 

У 2015 р. узагальнено результати комплексної НДР 

та видано колективну монографію “Українознавство в 

системі вищої медичної освіти”7. У цьому ж році ви-

йшла монографія доц. кафедри І. О. Скакуна у співавто-

рстві із завідувачем кафедри філософії ЧНУ ім. Ю. Фе-

дьковича М. Марчуком “Антропоцентризм і динаміка 

наукового пізнання” та монографія стар. викл. кафедри 

Ю. М.  Руснак у співавторстві з професорами ЧНУ  
ім. Ю. Федьковича Н. О.  Руснак та Н. В.  Гуйванюк 

“Лексика родинних обрядів у буковинських говірках”. 

Із січня 2016 р. колектив кафедри працює над ком-

плексною науково-дослідною темою: “Актуальні про-

блеми гуманітарного розвитку українського суспільс-

тва: історико-культурний, мовно-літературний та 

філософський виміри” (наук. керівник: проф.  

А. А. Мойсей, відп. виконавці: доц. М. В. Цуркан (2016–

2017), доц. Ю. М.  Руснак (2018–2020)).   

У 2016 р. А.В. Аністратенко опубліковала ще одну 

монографію “Альтернативна історія в українській лі-
тературі”, а у 2017 р. Л. А. Роман, за результатами 

захищеної кандидатської дисертації, – наукову моногра-

фію “Біблійно-християнський контекст прози Івана 

Франка”. 

У 2018 р. видано колективну монографію 

“Актуальні питання суспільно-гуманітарних дисцип-

лін та історії медицини”8. У ній реалізовано дослідни-

цький намір і визначено місце, роль та нові пріоритети 

суспільно-гуманітарних дисциплін у вищій медичній 

освіті сучасної України. На ґрунті нових методологіч-

7 Ukrainoznavstvo v systemi vyshchoi medychnoi osvity: kolektyvna monohrafiia. Kafedra suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva Bukov-

koho derzhavnoho medychnoho universytetu, Za nauk. redaktsiieiu prof. A. A. Moiseia [Ukrainian Studies in the Higher Medical Educa-

tion System: A Collective Monograph. Department of Social Sciences and Ukrainian Studies, Bukovynian State Medical University, For 

Sciences. edited by prof. A.A. Mosey], Chernivtsi: BDMU, 2015, 224 p. 
8 Aktualni pytannia suspilno-humanitarnykh dystsyplin ta istorii medytsyny : kolektyvna monohrafiia [Topical Issues in Social Sciences 

and the History of Medicine: A Collective Monograph], Chernivtsi, BDMU, 2018 [in Ukrainian]. 
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ма національно-патріотичного виховання в період суспі-

льно-політичних трансформацій у державі. Синкретич-

на мета монографії – розкрити значення української 

мови та мовного простору у творенні нової самоіденти-

чності держави й становленні патріотичної генерації 
студентів XXI ст., а також розглянути проблеми адапта-

ції іноземних студентів у новій комунікативній ситуації.  

У 2019 р. доц. Ю. М. Руснак у співавторстві з проф. 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича Н.О. Руснак видали “Словник 

діалектної лексики говірки с. Южинець Кіцманського 

району Чернівецької області”. 

У цьому ж році доценти кафедри Ю.М. Руснак та 

М. В. Цуркан стали співавторами колективної моногра-

фії “Синтаксис української мови: на перетині традицій 

та інновацій. Ніні Василівні Гуйванюк” (за заг. редакці-

єю проф. О. В. Кульбабської), виданої співробітниками 
філологічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича.  

Проф. А. А. Мойсей та викл. І.Ю. Каізер стали 

співавторами колективної монографії “Українознавство 

в персоналіях – у системі вищої медичної освіти” (м. 

Івано-Франківськ, 2019, Кн. 3, за заг. редакцією проф.  

В. А. Качкана), виданої співробітниками кафедри украї-

нознавства та філософії Івано-Франківського національ-

ного медичного університету (розділ “Український фо-

льклор та міфологія в ранній творчості М. Гоголя (до 

проблеми україноцентризму)”).  

Як результат написання докторських дисертацій, у 
2020 р. доц. А. В. Аністратенко видала наукову моног-

рафію “Комбінаторика для історика (альтернативна 

історія як метажанр української та зарубіжної прози: 

компаративна генологія та поетика)”, а доц. М.В. Цур-

кан підготувала до друку наукову монографію 

“Методична система навчання української мови інозе-

мних студентів медичних закладів вищої освіти”.  

Наразі співробітники кафедри виконують 3 док-

торських (Аністратенко А. В., Руснак Ю. М.,  

Цуркан М. В.) та 5 кандидатських (Скрицька Н. В., 

Каізер І. Ю., Настенко О. В., Бабух Н. В., Кемінь У. В.) 
дисертацій. 

У 2019 р. викладачі кафедри взяли участь у підго-

товці ювілейних видань БДМУ (А. А. Мойсей,  

А. В. Аністратенко, М. В. Цуркан, Ю. М. Руснак,  

Т. М. Никифорук ). До 75-річчя БДМУ видано наукову 

монографію та ювілейний альбом, присвячені історії 

вузу. Так, Ювілейна книга ректора Т.М. Бойчука та 

завкафедри А. А. Мойсея “Перші 30 років діяльності 

Чернівецького державного медичного інституту”9 

(2019) є першою науковою монографією в історії Бу-

ковинського державного медичного університету. 
Аналіз першого хронологічного відрізка історії славет-

ного вишу (1944–1974 рр.) зумовлений недостатністю, а 

в деяких випадках відсутністю наукових розвідок та 

матеріалів з цієї проблематики. Для заповнення прога-

лин було використано матеріали Національного музею 

медицини України (м. Київ), Державного архіву Черні-

вецької області, історико-медичного музею БДМУ, сі-

мейних архівів, а також наукові праці співробітників, 

опубліковані до 1974 року, мемуарну літературу і т. п. 

Чимало архівних матеріалів, світлин та схем оприлюд-

нено вперше. 
У 2019 р. на кафедрі відкрито новий стенд, присвя-

чений історії кафедри за період 1944–2019 рр.  

Уперше, з ініціативи співробітників кафедри, в уні-

верситеті стартував конкурс студентських науково-

дослідних робіт із народної медицини, що проводився з 

метою підтримки обдарованої молоді, створення умов 

для її творчого зростання, активізації науково-дослідної 
роботи студентів та їх залучення до участі в наукових 

програмах. Основним завданням конкурсу є формуван-

ня національно-патріотичних почуттів у майбутніх ліка-

рів. У науково-дослідних роботах студентів використа-

но автентичні матеріали з народної медицини. Дослі-

дження охопило населені пункти Чернівецької області 

та суміжних областей України. Задля реалізації проекту 

дослідження, викладачі кафедри розробили спеціальні 

запитальники (анкети). 

Помітно активізувалась міжнародна діяльність 

кафедри, що підтверджено конкретними фактами: 

Міжнародний українсько-румунський науковий 

журнал (apsnim.bsmu.edu.ua). Під керівництвом ректо-

ра Т. М. Бойчука та завкафедри А. А. Мойсея заснова-

ний та зареєстрований у Державній реєстраційній служ-

бі України фаховий міжнародний журнал “Актуальні 

питання суспільних наук та історії медици-

ни” (Свідоцтво про державну реєстрацію № 20497-

10297 Р від 27.12.2013 – серія КВ), підготовлено офіцій-

ний сайт журналу на 4-х мовах. У журналі висвітлюєть-

ся широке коло гуманітарних питань з історії України, 

всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури 
народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних 

процесів у прикордонних зонах, археології, траскордон-

ної співпраці між державами, сучасної української мови 

і літератури, історії медицини, народної медицини то-

що. Журналу присвоєно міжнародні стандартні серійні 

номери (ISSN: 2311-9896; EISSN: 2411-6181) для папе-

рової та електронної версій.  

27.07.2015 р. журнал перереєстровано в Міністерс-

тві юстиції України, оскільки змінено його статус. Під-

писано Установчий договір між Буковинським держав-

ним медичним університетом та Сучавським універси-
тетом ім. Штефана чел Маре про спільне видання 

“Щоквартального спільного українсько-румунського 

наукового журналу” (Свід. № 21495-11295ПР –  

Сер. КВ). До редакційної колегії входять близько 50 

докторів наук, професорів з 10 країн світу: Австрії, Іспа-

нії, Канади, Нідерландів, Польщі, Республіки Молдови, 

Румунії, Сербії, України, Швейцарії. У 2016 р. журнал 

включено до “Переліку наукових фахових видань 

України з історичних (Наказ МОНУ № 515 від 16-

.05.2016 р.) та філологічних наук (Наказ МОН України 

№ 1222 від 07.10.2016 р.)”. Наразі видано 24 номери 
журналу. Видання зареєстровано та проіндексовано в 

міжнародних наукометричних базах даних: Index Cope-

rnicus, Infobase Index, MIAR, SRJIF, JICIndex, Ulrichs 

Web, Erih Plus, SIS, Index of Turkish Education, OAJI, 

World Cat, DRJI, Sherpa/Romeo, SJIF, JF, I2OR, Journals 

Impact Factor, IIJIF, Rootindexing, SRJIF, JICIndex. З 20-

17 р. електронна версія журналу розміщена на офіційно-

му сайті відомої міжнародної американської бази даних 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – http://

doaj.org ; з 2019 р. – на сайті міжнародної польської бази 

даних Index Copernicus. Всім статтям журналу присвоє-
но цифрові ідентифікатори об'єктів інтелектуальної вла-

сності – DOI (англ. “Digital object identifier”). 

9 Boychuk T. M., Moysey A.A. Pershi 30 rokiv diialnosti Chernivetskoho derzhavnoho medychnoho instytutu (1944–1974 rr.) [The 

first 30 years of the Chernivtsi State Medical Institute], Chernivtsi: BDMU, 2019, 530 p. [in Ukrainian]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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У 2020 р. журнал включено до категорії “Б” 

“Переліку наукових фахових видань України” з історич-

них та філологічних наук  (Наказ МОН України № 409 

від 17.03.2020).  

На даний час (березень 2020 р.) це єдиний журнал 
серед гуманітарних дисциплін в Україні, який має статус 

міжнародного (закордонного), а в Чернівецькій області – 

єдиний серед філологічних журналів, включених до кате-

горії “Б” та один з трьох історичних журналів.  

Міжнародна конференція на базі кафедри. 11–12 

жовтня 2018 р. на базі університету відбулася Міжнародна 

науково-практична конференція “Актуальні питання суспі-

льно-гуманітарних наук та історії медицини”. У роботі 

конференції взяли участь близько 200 науковців з України 

та зарубіжжя: з Болгарії, Румунії, Республіки Молдова, 

Польщі, Чехії. 
Під час конференції було розглянуто широке коло 

гуманітарних питань із історії України, всесвітньої історії, 

етногенезу і традиційної культури народів світу, сучасної 

української мови і літератури, історії медицини тощо.  

Закордонні учасники представляли такі вищі навчаль-

ні заклади та академічні установи: Бухарестський універ-

ситет, Інститут культурної спадщини (м. Кишинів, Респуб-

ліка Молдова), Державний інститут міжнародних відносин 

Молдови, (м. Кишинів, Республіка Молдова), Сучавський 

університет ім. Штефана чел Маре, Соціально-

гуманітарний дослідницький інститут ім. К. Ніколеєску-
Плопшор Румунської академії наук (м. Крайова, Румунія), 

Інститут “Буковина” Румунської академії наук, Обласний 

центр збереження та розвитку традиційної культури (м. 

Караш-Северін, Румунія), Університет “Св. Климента 

Охридського” (м. Софія, Болгарія), Варшавський універси-

тет, Люблінський університет ім. М. Кюрі-Складовської 

(Польща), Університет ім. Н. Коперника (м. Торун, Поль-

ща). 

У роботі конференції взяли участь представники та-

ких навчальних закладів України, як Національний педаго-

гічний університет ім. М. Драгоманова (Київ), Київський 
національний університет культури і мистецтв, Національ-

ний університет біоресурсів і природокористування Украї-

ни, Львівський національний медичний університет ім. Д. 

Галицкого, Інститут народознавства НАН України, Націо-

нальний фармацевтичний університет (м. Харків), Запорі-

зький державний медичний університет, Українська меди-

чна стоматологічна академія (м. Полтава), Полтавський 

національний педагогічний університет ім. В. Короленка, 

Одеський національний університет ім. І. Мечникова, При-

карпатський національний університет ім. В. Стефаника, 

Івано-Франківський національний медичний університет, 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федькови-

ча та ін. 

До того ж, на другий день конференції пройшла орга-

нізована викладачами кафедри лекція для студентів, аспі-

рантів і слухачів Інституту післядипломної освіти БДМУ 

на тему: “Румунська народна медицина: на перетині при-

родничої історії, традиційної медицини та сучасної практи-

ки” (лектор – Антоанета Олтяну, д. філол. н., проф., Буха-

рестський університет, голова “Товариства румунських 

славістів” (м. Бухарест, Румунія). 

З нагоди конференції видана наукова колективна мо-
нографія та збірник матеріалів. 

Щорічно викладачі кафедри беруть участь в організа-

ції та проведенні секційних засідань Міжнародного меди-

ко-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вче-

них - BIMCO.  

На кафедрі також вдосконалено навчально-

методичну роботу. Зокрема, лише за 2014–2017 рр. спів-

робітники кафедри видали 5 навчальних та навчально-

методичних посібників (з грифом Міністерства охорони 

здоров’я):  
1. Шутак Л. Б., Навчук Г. В. “Культура усного спілку-

вання медичного працівника”(2014); 

2. Мойсей А. А., Троянський В. А., Манчул Б. В. 

“Філософія” (2015 р.; укр. та англ. мовами); 

3. Мойсей А. А., Ткач А. В., Скакун І. О. “Історія 

української культури” (2016 р.; укр. мовою); 

4. Вилка Л. Я., Роман Л. А., Руснак Ю. М., Максимюк 

М. В. та ін. “Українська мова як іноземна” (2017 р.; укр. та 

англ. мовами); 

5. Аністратенко А. В. “Українська мова: граматика і 

лексика” (2017 р.; укр., англ. та араб. мовами). Це перший 

посібник в історії БДМУ та в історії викладання украї-

нської мови іноземцям в Україні, написаний з наскріз-

ним використанням арабської мови. Навчальний посіб-

ник укладено для слухачів підготовчих відділень 

(факультетів) медичного профілю та студентів ВМНЗ І-IV 

рівнів акредитації.  

У наступні роки вийшла друком низка навчально-

методичних посібників та довідник з таких навчальних 

дисциплін, як “Історія України та української культури”, 

“Культурологія”, “Українська мова за професійним спря-

муванням”, “Українська мова як іноземна”: 
1. Мойсей А. А., Герегова С. В., Скрицька Н.В. 

“Історія України та української культури” (2018); 

2. Мойсей А. А., Ткач А. В., Скакун І. О. 

“Культурологія. Тестові завдання” (2018);  

3. Ткач А. В. “Терміни-синоніми у мові медицини: 

термінологічний словник” (2019); 

4. Навчук Г. В., Шутак Л. Б. “На допомогу англомов-

ному студентові-медику: практикум-довідник з українсь-

кої мови професійного спрямування” (2019); 

5. Шутак Л. Б., Собко І. О., Навчук Г. В., Нікоряк І. В. 

“Українська мова професійного спрямування (для студен-
тів-іноземних громадян)” (2019); 

4. Шутак Л. Б., Ткач. А. В., Навчук Г. В. “Культура 

професійного спілкування: контрольні вправи і тестові 

завдання” (2019 р.; 2-е вид; доповн. і переробл.); 

5. Ткач А. В. “Українська мова професійного спілку-

вання: навч.-метод. посіб. для студентів-іноземних грома-

дян” (2020).  

У 2018 р. доцент Г. В. Навчук стала співавтором 

трьох навчально-методичних посібників, виданих співро-

бітниками кафедри соціальної медицини та організації 

охорони здоров’я БДМУ, як-от: “Біостатистика: мето-
дологія статистичних досліджень” (1 част.), 

“Біостатистика: методологія епідеміологічних дослі-

джень” (2 част.); “Організація стоматологічної допомоги 

населенню” (автори: М. І. Грицюк, І. В. Навчук, 

Ж.А. Чорненька, А. С. Бідучак, Л. В. Микалюк, 

Т.І. Доманчук, Г.В. Навчук , Н. В. Гопко, М. Б. Миронюк). 

Співробітники кафедри є співавторами національ-

них підручників: “Історія української культури” (2014 р., 

І.О. Скакун); “Українська мова (за професійним спряму-

ванням)” (2017 р., Шутак Л. Б., Навчук Г. В.); “Українська 

мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: під-
руч. з електрон. аудіодод.: у 2 кн.” (2019 р., А. В. Аністра-

тенко, Ю. М. Руснак,  М. В. Цуркан).  

Викладачі кафедри систематично удосконалюють 

свій фаховий рівень, зокрема в 2017–2020 рр. 9 співробіт-

ників кафедри  пройшли науково-педагогічне стажування 
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у закордонних навчальних закладах: А. А. Мойсей 

(2018 р., Сучавський університет ім. Штефана чел Маре, 

Румунія); Л. А. Роман (2017 р., Празький інститут підви-

щення кваліфікації, Чехія); М. В. Цуркан (2017 р., Сучавсь-

кий університет); А. В. Аністратенко, І. Ю. Каізер,  
Р. В. Слухенська, Т. М. Никифорук (2018 р., Сучавський 

університет); Ю.М. Руснак (2019 р., Сучавський універси-

тет); Н. В. Бабух (2020 р., Університет ім. Я. Длугоша, 

Польща).  

Співробітники кафедри щорічно вдосконалюють свої 

знання з англійської мови. Так, за останні роки Міжнарод-

ні сертифікати з володіння англ. мови рівня “В-2” отри-

мали: М.В. Цуркан (2017, м. Варшава, PEARSON, СЕF),  

А. В. Аністратенко (м. Чернівці, Cambridge FCE),  

Ю. М. Руснак (2019, Британська рада (Україна), Aptis),  

М. В. Максимюк (2019, Лінгвістичн. центр ЧНУ  
ім. Ю. Федьковича, Aptis).  

Під керівництвом викладачів кафедри студенти щорі-

чно беруть активну участь у мовно-літературних конкур-

сах різного рівня. Так, у 2014 р. студенти БДМУ стали 

переможцями ІІІ (обласного) та ІV (Всеукраїнського) ета-

пів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівсь-

кої та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка (студ. К. Бай, 

керівн.: доц. Л. Б. Шутак; студ. А. Хмара, керівн.: доц.  

Г. В. Навчук; студ. І. Яремчук; керівн.: доц. А. В. Ткач); у 

2015 р. – ІІІ (обласного) етапу мовного конкурсу знавців 

української мови ім. П. Яцика (студ. А. Гоян, керівн.:  
Л. Б. Шутак); у 2016 р. – обласного етапу ХVІІ Міжнарод-

ного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (студ. 

К. Сосній, керівн.: Г. В. Навчук); у 2018 р. – обласного 

етапу VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

ім. Т. Шевченка (студ. Ю. Новиченко, керівн.: Л. Б. Шутак, 

студ. П. Хірська, керівн.: А. В. Ткач); обласного етапу Кон-

курсу знавців української мови ім. П. Яцика (студ. А. Кіру-

шок, керівн.: Л. Б. Шутак); у 2019 р. – обласного етапу 

XІХ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. 

П. Яцика (студ. К. Ніколайчук, керівн.: Г. В. Навчук; студ. 

Д. Нікіфоров, керівн.: А. В. Ткач); ІV (підсумкового) етапу 
ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. 

Т. Шевченка (студ. І. Бруневич, керівн.: Г. В. Навчук).  

У 2017 р. під керівництвом доц. Л.Б. Шутак студентка 

медичного факультету № 2 А. Ковальчук стала перемож-

цем Всеукраїнської студентської олімпіади з українсь-

кої мови, отримавши диплом ІІІ ступеня. 

Значно активізовано виховну роботу кафедри. Про-

ведено виховні заходи з українськими та іноземними сту-

дентами, серед яких: відзначення 200-річчя від дня наро-

дження Т.Г. Шевченка (конкурс наукових та творчих робіт 

“Мій Шевченко”, конкурс декламування поезій Кобзаря), 
благодійні науково-мистецькі вечори, присвячені сучас-

ним реаліям, героям; заходи до Дня Конституції України, 

Дня матері, Дня сім'ї, Дня українського козацтва, Дня 

української писемності та мови, Міжнародного дня рідної 

мови, Дня Соборності та Свободи України (круглий стіл), 

Дня пам'яті героїв Крут (міні-лекторій з відеопрезентацією 

“Пам’ятаємо героїв Крут”, “Герої Крут – цвіт української 

нації”) тощо. Інформацію про їх проведення висвітлено на 

сайтах БДМУ, кафедри, а також в університетській та об-

ласній пресі.  

Студенти під керівництвом викладачів кафедри бе-
руть активну участь у благодійних науково-мистецьких 

вечорах, присвячених сучасним реаліям, героям, подіям 

Першої світової війни тощо.  

Співробітники кафедри, як і студентство БДМУ, ма-

теріально та морально підтримують воїнів АТО. Так, викл. 

І. І. Скрипник була одним з авторів кишенькової книги-

віршів для воїнів АТО “Знаєш солдате, Ти мусиш вистояти 

…” (Чернівці: БукРек, 2014 р.). Це антологія від десяти 

українських поетес, які написали свої позитивні вірші-візії 

підтримки воїнам АТО. Книгу було масово розіслано в 
АТО, а кошти з проданих книг пішли на допомогу військо-

вим. 

Висновки. Аналіз історичного розвитку та діяльності 

кафедри підтверджує запропоновану у вступі періодизацію 

роботи цієї структурної одиниці БДМУ гуманітарного 

профілю: а) 1944–1991, б) 1991–2013, в) 2013 – сьогодення. 

Підкреслено партійну ідеологізацію першого періоду та 

перебудову структури й системи викладання на кафедрі у 

другому періоді. Сутність третього періоду полягає у все-

бічному філософсько-методологічному, культурологічно-

му, соціально-економічному, духовно-правовому, валеоло-
гічному та філологічному дослідженнях ролі українознавс-

тва як цілісної системи знань у формуванні світогляду 

майбутніх фахівців – патріотів України. 

Антропоцентризм стає одним з головних напрямків 

подальшої роботи, як і основні проблеми гуманітарного 

розвитку українського суспільства: історико-культурний, 

мовно-літературний та філософський виміри. У цих напря-

мках і вбачається перспектива розвитку кафедри. 
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Безаров Александр. О методах борьбы с венерическими заболеваниями в русской армии в 30-х гг. ХIХ в. 

(на примере Житомирского полка). Цель исследования. В статье проанализирована деятельность местных органов 

власти в Хотинском уезде Бессарабской области Российской империи в контексте общей борьбы российских властей с 
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тельно-исторического, проблемно-исторического и статистического анализа. Научная новизна. Отражен малоизвест-

ный эпизод в истории Житомирского егерского полка русской армии во время его пребывания в Хотине. Приведѐнный 

пример из истории борьбы с венерическими заболеваниями среди солдат этого полка в 1836–1837 гг. подтвердил мне-

ние автора о том, что эти болезни представляли угрозу не только для личного состава русской армии, но и для граж-

данского населения в местах постоянной еѐ дисклокации. Выводы. Главными методами борьбы с венерическими забо-

леваниями в русской армии были профилактика болезни и санитарно-эпидемический контроль.  
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Постановка проблеми. Армія в Російській імперії, 

як відомо, була одним з її фундаментальних соціальних 

інститутів, адже вона поставала гарантом непорушності 

самодержавства, стабільності імперії, знаряддям її зов-

нішньої та внутрішньої політики, а отже, боєздатна ар-
мія була запорукою ефективної військово-політичної 

стратегії Романових, символізувала авторитет і могут-

ність імперської влади в російському суспільстві.  

Російська армія була задіяна у багатьох військових 

кампаніях і війнах, які у першій половині ХIХ ст. періо-

дично спалахували як всередині імперії, так і далеко 

поза її межами. Крім загальних жертв, що їх залишали 

армійські підрозділи на фронтах війни, чималих втрат 

особовий склад зазнавав внаслідок епідемій інфекцій-

них хвороб, які були неодмінними супутниками усіх 

війн. З метою підтримання боєздатності армії, її мора-
льного та фізичного стану, державні діячі, військові 

лікарі були змушені “на ходу” визначати характер і ме-

тоди протиепідемічних заходів. Вони застосовували 

різні правила профілактики “воєнних” хвороб та епіде-

мій згідно із тим рівнем знання і технологій, які були 

відомими на той час. Загальними справами організації 

протиепідемічних заходів у Російській імперії опікувалася 

Канцелярія генерал-штаб-лікаря міністерства внутрішніх 

справ1.  

Звісно, що венеричні захворювання не були такими 

загрозливими за своїми наслідками як, наприклад, чума 

або холера. Епідемія останньої на початку 1830-х забра-

ла життя близько 235 тис. підданих Російської імперії (а 
це майже вся російська армія!), що змусило міністра 

внутрішніх справ О. О. Закревського піти у відставку2.  

Однак сифіліс або гонорея були особливим 

(соціальним) видом інфекційного захворювання, які 

наприкінці ХVIII – на початку ХIХ ст.  уразили не лише 

армію, але й російське суспільство загалом. У 1763 р. у 

Головному військовому шпиталі Петербургу було вияв-

лено кілька сотень солдатів, які хворіли “франц-

венерою”3.    

Соціальний характер венеричних захворювань по-

в’язувався, передусім із поширенням проституції в краї-
ні, а також із тим, що венерики не відчували себе хво-

рими і не бажали лікуватися внаслідок романтичного 

характеру самої хвороби або в силу морально-етичних 

обставин захворювання4. Незважаючи на певні зусилля 

Катерини II у сфері врегулювання проблеми проститу-

ції (запровадження обов’язкових медичних оглядів для 

повій, створення публічних і виховних установ), на по-

чатку ХIХ ст. методи боротьби проти епідемії венерич-
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них захворювань залишалися репресивними. Головним 

джерелом поширення хвороби вважали повію. За наказом 

Павла I у 1799 р. усіх “блядок і непотрібних жі-

нок”примусово виселяли з військових таборів. У Москві 

було виявлено 139 гнаних повій, половина з яких мали 
інтимні стосунки із солдатами. За Олександра I багатьох 

повій відправляли на заслання до Сибіру5. Однак пробле-

му поширення венеричних захворювань це, звісно, не вирі-

шувало. Ба більше, після війни проти Наполеона та пере-

бування російської армії у Парижі у 1815 р., кількість вене-

риків серед російських солдат і офіцерів збільшилася в 

рази, що дало привід відомим російським лікарям зробити 

висновок про те, що запорукою проти хвороб, “які похо-

дять від пиятики та любовної пристрасті є гігієна та добро-

чинність”у війську6.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Отже, ми 
не погоджуємся із думкою сучасної російської дослідниці 

І. В. Єгоришевої, котра вважала, що проблема епідемії 

венеричних захворювань у Російській імперії загострилася 

не раніше 1840-х років7. Навпаки, як слушно зазначав її 

співвітчизник П. П. Щербінін, “воєнний чинник”завжди 

був важливим джерелом інфікування цивільного населен-

ня Російської імперії венеричними хворобами як у мирний 

час, так і у роки війни8, що було очевидною проблемою у 

соціально-економічному житті країни. Епіцентром поши-

рення венеричних захворювань у європейській частині 

Російської імперії у першій половині ХIХ ст. були її пів-
денно-західні регіони, в яких дислокувалися армійські 

частині, що були задіяні у різноманітних військових кам-

паніях. Так, у Новоросійському краї у 1798 р. вже було 

зареєстровано 140 хворих на сифіліс, з яких 

“одужала”лише третина9.       

Власне зараження 18 солдатів 3-го батальйону Жито-

мирського єгерського полку венеричними захворювання-

ми (любострастными болезнями) було причиною листу-

вання між Бессарабським губернатором П. І. Федоровим, 

начальником 14-ї піхотної дивізії Ф. К. Ширманом, Хотин-

ським повітовим лікарем Антоновичем і Хотинським по-
ліцмейстером Кардашовим, які спробували організувати 

профілактичні заходи стосовно локалізації поширення 

любострастных болезней у війську10.   

Виклад основного матеріалу. Відомо, що після заве-

ршення російсько-турецької війни 1828–1829 рр. російська 

армія дислокувалася у Бессарабії. Зокрема, тут розташува-

лася 14 піхотна дивізія, яка складалася з 4 полків, одним із 

яких був Житомирський єгерський полк – відомий бойо-

вий підрозділ російської армії, створений 5 жовтня 1815 р. 

внаслідок реорганізації Тернопільського піхотного полку. 

Житомирські єгери брали участь майже в усіх військових 
компаніях Російської імперії у ХIХ ст., зокрема у приду-

шенні Польського (1831 р.) та Угорського (1848–1849 рр.) 

повстання, у Кримській (1853–1856 рр.) та російсько-

турецькій (1877–1878 рр.) війнах11. До 1836 р. Житомирсь-

кий полк перебував у Сіллістрії12. Після того, як російське 

командування вирішило залишити цю фортецю на північ-

ному сході Болгарії, полк було відправлено до Хотинсько-

го повіту на постійну дислокацію. У Хотині розташовував-

ся полковий штаб, адже місто вже мало розвинену на той 

час інфраструктуру, а саме: військову аптеку, медичну 

лабораторію, відремонтований шпиталь на 64 ліжка, цейх-
гауз, майстерні, полкове господарство, стайні на 90 коней і 

навіть критий манеж для військових навчань13. У Хотинсь-

кий фортеці, яка у стратегічних планах російського коман-

дування вже не відгравала помітної ролі14, розташувався 3-

й батальйон Житомирського полку.          

Проте, у своєму листі від 30 вересня 1836 р. на ім’я 

Бессарабського губернатора, генерал-майор Ф. К. Ширман, 

посилаючись на повідомлення коменданта Хотинської 

фортеці генерал-майора Шевандіна, висловив свою стур-

бованість з приводу безпорадності Хотинської поліції щодо 

припинення епідемії венеричних захворювань у полку15. 
Звернення військового командування до цивільної 

влади у даному випадку було не випадковим, адже захво-

рювання містило соціальний чинник. Офіцери та нижні 

чини військових частин, які залишалися на постійний дис-

локації доволі швидко закохували у себе місцевих дівчат 

легковажної поведінки. Ціною сексуальних стосунків ста-

вало масове захворювання військовослужбовців на сифіліс 

або гонорею. Це призводило до побиття солдатами колиш-

ніх коханок і поширення любострастных болезней у пев-

ній місцевості.   

Російський уряд був занепокоєний з того, що кіль-
кість венериків з-поміж військових щороку зростала. На-

приклад, у 1835 р. у російський армії, яка налічувала 231 

тис. осіб, 13 376 – виявилися хворими на сифіліс і гоно-

рею, що становило 58 хворих на тисячу військових16. Тому 

П. П. Щербінін мав рацію, коли стверджував, що заражен-

ня нижніх чинів венеричними хвороба 

5 Ibidem, P. 65.   
6 Koljadenko V. G., Stepanenko V. I. Sifilis. Istorija proishozhdenija i rasprostranenija v Evrope i Rossijskoj imperii [Syphilis. History of origin 

and distribution in Europe and the Russian Empire],  URL:  https://m-l.com.ua/?aid=280 [in Russian]. 
7 Egorysheva I. V. “Upravlenie zdravoohraneniem v Rossii v pervoj polovine ХIХ v.” [Healthcare management in Russia in the first half of the 

19th century], Problemy social'noj gigieny, zdravoohranenija i istorii mediciny [Problems of social hygiene, healthcare and medical history], 2003, 

N 6, P. 47 [in Russian]. 
8 Shherbinin P. P. “Venericheskie zabolevanija i russkaja armija: sanitarno-gigienicheskie konflikty i grazhdanskoe soobshhestvo” [Sexually trans-

mitted diseases and the Russian army: sanitary-hygienic conflicts and civil society], Vestnik TGU [TGU Herald], 2014, Vol. 19, N. 6, P. 2038 [in 

Russian] . 
9 Gusakov N. I., Mavrov G. I. “Istorija venerologii (soobshhenie 2). Venerologija v Rossii v ХVIII–ХIХ vv.” [History of venereology (message 2). 

Venereology in Russia in the 18th – 19th centuries], Dermatologija ta venerologija [Dermatology and Venereology], 2009, N 2 (44), P. 71 [in Rus-
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10 Derzhavnyj arhiv Chernivec'koi' oblasti (DAChO) [State archive of Chernivtsi region], F. 504, Op. 1, Spr. 27, 25 ark. [in Russian]. 
11 “Zhitomirskij, 56-j peh., E. I. V. V. K. Nikolaja Nikolaevicha polk” [Zhytomyr, 56th infantry., E.I.V.V.K. Nikolay Nikolaevich regiment], Voenna-

aja jenciklopedija [Military Encyclopedia], Saint-Petersburg, 1911–1915, Vol. 10, P. 399–400 [in Russian].  
12 “Svedenija special'nye” [Special Information], Voenno-statisticheskoe obozrenie Rossijskoj imperii [Military Statistical Review of the Russian 

Empire], Vol. 1–17, Saint-Petersburg, 1848–1858, Vol. 11, Novorossijskie gubernii, Bessarabskaja oblast' i Zemlja vojska Donskogo, Ch. 1–5, 1849

–1850, Ch. 3, Bessarabskaja oblast', 1849, P. 2 [in Russian].    
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ми схвилювало командирів військових частин, які у буква-

льному сенсі закидали рапортами органи цивільної влади, 

вимагали посилити контроль за місцевими повіями, а та-

кож покращити санітарно-лікарський нагляд у місцях дис-

локації армійських підрозділів17.   
Власне так було й у наведеному нами випадку, коли 

Хотинський поліцмейстер Кардашов і квартальний поліц-

мейстер Портарескул затримали усіх відомих їм повій Хо-

тина і відправили до місцевої акушерки на огляд. Щотиж-

ня Хотинський повітовий штаб-лікар Леконт, підпоручик 

Житомирського полку Люгер і квартальний поліцейський 

Жилинський провадили слідство з метою виявити джерело 

поширення захворювання. Були підготовлені списки усіх 

хворих на гонорею (триппер), встановлені їх статеві кон-

такти з місцевими повіями. Виявилося, що з 22 хворих 

військових, зокрема нижніх чинів, унтер-офіцера та бара-
банщика, половина захворіла під час їхнього перебування 

у Молдавії. Проте у Хотині носієм любострастной болез-

ни виявилася якась Уляна Дмитрівна, котра вочевидь мала 

інтимний зв’язок із тими військовими, які захворіли зго-

дом18. Водночас рядовий цього полку Ф. Єфимчук був 

змушений “викрити”свого товариша з 8-ї Єгерської роти, 

полкового кравця, рядового Лисого, котрий пішов до сусі-

днього села з якоюсь Софією19. 

Справа виявилася делікатною не лише з точки зору її 

морально-етичної складової, але й за своїми соціальними 

наслідками. Як зазначав Хотинський повітовий штаб-лікар 
Антонович, у попередні роки у Хотині не було зареєстро-

вано жодного випадку на венеричні захворювання, що, 

мовляв, місцеву повію Уляну Дмитрівну заразили новоп-

рибулі солдати з Житомирського полку20. За наказом  

Ф. К. Ширмана у лютому 1837 р. Леконта було звільнено з 

посади полкового штаб-лікаря за неналежне виконання 

своїх обов’язків, а ротні та батальйоні командири отрима-

ли від полковника Вишневського суворі догани за неуваж-

ність та недостатній контроль за поведінкою своїх підлег-

лих21. Зрештою, у 1841 р. Житомирський єгерський полк 

було відправлено на Кавказ для участі у придушенні повс-
тання імама Шаміля.   

Отже, наведений нами випадок засвідчував про те, що 

венеричні захворювання були характерним явищем не 

тільки для російської армії, але й для місцевого цивільного 

населення. Як зазначала сучасна українська дослідниця  

О. Гучко, у першій половині ХIХ ст. на Буковині від інфек-

ційних хвороб щорічно помирала майже половина усіх 

хворих. Серед причин критичної епідемічної ситуації в 

краї, на її думку, були загальна антисанітарія, бідність на-

селення та відсутність кваліфікованої медичної допомоги 

“навіть для обслуговування австрійського війська»22. Оче-

видно, що “прозорість”російсько-австрійського  державно-

го кордону сприяла поширенню епідемій на Буковині, яка 

на початку 1830-х рр. зазнала численних людських жертв 

від холери, що тоді вирувала у Росії23.  

Санітарно-епідемічна ситуація у сусідній Бессарабії 
була не набагато кращою, ніж на Буковині. На думку су-

часного українського дослідника О. Ю. Балицького,  у 

першій чверті ХIХ ст. у жодному бессарабському місті, 

крім Кишиніва, не існувало жодної лікарні, а 

“лікування”здійснювалося у власних оселях містян. Зазви-

чай хворого, особливо інфекційного, місцеве населення 

сприймало як загрозу власному життю та здоров’ю24. На-

томість у Хотині становище із медичним забезпеченням, 

мабуть, було кращим, аніж в інших містах Бессарабії, крім, 

звісно, Кишиніва. Так, якщо в останньому на одного квалі-

фікованого лікаря у 1828 р. припадало 3 483 мешканця, то 
у Хотині – 6 780, а в Акермані – 12 576 осіб25. Усього у 

1830-х рр. у Бессарабії працювали 14 цивільних лікарів. У 

Хотині розбудова цивільних медичних установ припадала 

на другу половину 1860-х років26. Очевидно, що до цього 

часу єдиною лікарнею тут залишався військовий шпиталь. 

Якщо місць у Хотинському шпиталі не вистачало, то пора-

нених або хворих російських солдат везли до Кам’янця-

Подільського.         

Варто зазначити, що у командування російської армії 

вже був певний досвід боротьби проти сифілісу та гонореї, 

головний зміст якої полягав у посиленні профілактичних 
заходів. Зокрема, у 1834 р. у Російській імперії з’явився 

перший посібник з військової гігієни за авторства Голов-

ного лікаря російської армії, відомого епідеміолога  

Р. С. Четиркіна, в якому визначалися заходи з профілакти-

ки венеричних захворювань у війську. Наприклад, автор 

пропонував щотижня оглядати солдата і карати тих, які, за 

його словами, “самі хворобу не відкрили”і “вимагати від 

солдатів викриття тієї жінки, від якої він заразився, після 

чого відправляти її до міської лікарні для лікування»27. 

Четиркін був одним із перших російських лікарів, хто за-

пропонував застосовувати в якості дезінфекції рук і примі-
щень розчин хлорного вапна. Під впливом його ідей до 

Адміралтейського регламенту 1835 р. були внесені нові 

приписи, за якими хворі на “французьку”хворобу за нака-

зом головного лікаря зобов’язувалися дотримуватися пра-

вил особистої гігієни. Четиркін зініціював запровадження 

у Російській імперії “військово-медичної поліції», яка б 

контролювала процеси поширення епідемії інфекційних 

хвороб в армії, вперше сформулював поняття “сибірська 

виразка». За його ініціативою у 1840 р. у Варшаві були 

засновані фармацевтичні, акушерські та фельдшерські 

школи, підготовлено проект Варшавської медико-

17 Shherbinin P. P. “Venericheskie zabolevanija i russkaja armija: …, op. cit., P. 2043 [in Russian]. 
18 DAChO, F. 504, Op. 1, Spr. 27, Ark. 16 [in Russian].   
19 DAChO, F. 504, Op. 1, Spr. 27, Ark. 16 [in Russian].   
20 DAChO, F. 504, Op. 1, Spr. 27, Ark. 25 [in Russian].   
21 DAChO, F. 504, Op. 1, Spr. 27, Ark. 19 [in Russian].   
22 Guchko O. “Stan medychnoi' dopomogy naselennju Bukovyny (kinec' ХVIII  st. – persha polovyna ХIХ st.)” [State of medical assistance to the 
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23 Ibidem, P. 181.   
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40                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Bezarov O. On methods of combating sexually transmitted diseases in the Russian army in the 1930s... 

-хірургічної академії28. 

Реорганізація протиепідемічних заходів за Четиркі-

ним, зокрема, передбачала розміщення солдат у просто-

рих приміщеннях, періодичні зміни дислокації військо-

вих таборів, своєчасне виявлення та лікування хворих,  
обмеження фізичних навантажень солдат, якісне та пов-

ноцінне харчування, дотримання правил особистої гігіє-

ни, попередження переохолодження особистого складу 

(у зв’язку із чим у військах використовувалися шерстяні 

начеревники), щеплення від віспи, запровадження кара-

нтину в армійських підрозділах і населених пунктах, що 

були охоплені епідемією хвороби. Усі ці заходи мали 

обов’язковий характер, але ефект від них був мінімаль-

ним, адже у російській армії кожний третій хворів на 

сифіліс29. Водночас лікування венеричних захворювань 

було примітивним. Поширеним методом лікування, зок-
рема сифілісу (“венеричної виразки»), було використан-

ня ртутної мазі за умови дотримання суворих вимог 

стаціонарного режиму, який витримували не всі хворі. 

Наприклад, упродовж 1833–1837 рр. із 1400 пацієнтів-

венериків Військово-сухопутного шпиталя у Петербурзі 

18 були змушені відмовитися від подібного 

“лікування»30. З іншого боку, як зазначали тогочасні 

російські фахівці з венерології, медичній науці було 

відомо про хронічний перебіг захворювання на 

“перелой”(гонорею), про запальний характер хвороби, 

необхідність дотримання дієти тощо31.  
Натомість було зрозуміло, що головною передумо-

вою боротьби проти поширення епідемії “хвороби від 

кохання”було її попередження. Одним із перших, хто 

звернув на це увагу медичної спільноти Росії був відо-

мий військовий хірург і громадський діяч М. І. Пирогов, 

котрий у 1837 р. закликав організувати профілактичні 

заходи у лікуванні сифілісу32. Очевидно, що без врегу-

лювання проблеми проституції жодні профілактичні 

методи, особливо у військових підрозділах, були малое-

фективні.              

Зрештою на початку 1840-х рр. проституцію в Ро-
сійській імперії легалізували. Було запроваджено систе-

му військово-поліцейського нагляду (регламентації) 

стосовно діяльності повій, яка проіснувала аж до 1917 

року. Однак легалізація проституції не розв’язала про-

блему епідемії венеричних захворювань в армії. Нижні 

чини, які перебували на постійній дислокації у селах, у 

мирний час мали б оглядатися військовими лікарями, 

але через брак останніх, ця вимога, як нам видається, не 

задовольнялася, адже на початку 1840-х рр. у Російській 
імперії було усього 7600 лікарів, а професія лікаря тоді 

була не популярною через несприятливі умови праці та 

низький заробіток33. Навіть кільком лікарям контролю-

вати особовий склад батальйону, який розташовувався 

зазвичай по усій території повіту, було не реально. Крім 

цього, не всі жінки були повіями, а отже, мало хто з 

військових був зацікавлений в оприлюдненні своїх істо-

рій кохання. Усе це значно ускладнювало здійснення 

протиепідемічних заходів. Водночас корупція та бюрок-

ратизм у російській армії також не сприяли реорганіза-

ції системи профілактики захворювання. Як слушно 
зазначав сучасний білоруський дослідник С. М. Лебе-

дев, усі зусилля військових лікарів з організації протие-

підемічних заходів не знаходили підтримки з боку вій-

ськового командування, яке не розуміло, а почасти не 

хотіло задовольняти елементарні потреби хворих рекру-

тів у теплі та якісному харчуванні34.    

Оцінюючи перспективи реформування військової 

медицини у Російській імперії, М. І. Пирогов у 1863 р. 

зауважував, що в діючий російській армії адміністрати-

вна влада генерал-штаб-лікарів була надто обмеженою, 

залежною від військового командування; думка медич-
них фахівців не враховувалася, а їхні приписи не були 

обов’язковими до виконання, навіть провіантська адмі-

ністрація в армії була більш самостійною, ніж медич-

на35. На думку видатного лікаря, епідемії в Росії вирува-

ли з періодичною систематичністю, але методів бороть-

би проти них не було зовсім, адже “навіть у селах і міс-

течках не було жодних лазаретів»36. Лише суворий кон-

троль щодо поширення інфекційних захворювань, пок-

ращення умов лікування хворих і використання знання 

авторитетних лікарів, які мали стати членами військово-

медичних рад, наголошував М. І. Пирогов, були необ-
хідними передумовами у справі попередження епідемій 

у російській армії37.  

Висновки. Таким чином, наведений приклад з історії 

боротьби проти венеричних захворювань у 1830-х рр.  
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World history  

підтверджує наше припущення про те, що вони станови-

ли соціальну проблему не лише для особового складу 

російської армії, оскільки погіршували його морально-

психологічний та фізичний стан, але й для цивільного 

населення у місцях постійної дислокації військових час-
тин. Тільки у середині ХIХ ст. російським медикам вда-

лося уточнити класифікацію венеричних захворювань, 

хоча позитивних результатів у їх лікуванні та запобіган-

ні тоді ще не існувало. Проте було очевидно, що за та-

ких умов єдиним методом боротьби проти венеричних 

хвороб була система профілактичних заходів, ефектив-

ність якої визначалася злагодженою діяльністю органів 

місцевої влади та військового командування, запрова-

дження суворого державного санітарно-гігієнічного 

контролю у сфері регулювання проституції як суспіль-

ного явища. Зазначений нами приклад довів, що органі-
заційні заходи начальника 14-ї піхотної дивізії  

Ф. К. Ширмана з приводу локалізації епідемії венерич-

них захворювань серед солдатів Житомирського єгерсь-

кого полку відповідали сучасним на той момент уявлен-

ням у цій галузі медичних знань, які були сформульова-

ні у 1834 р. відомим російським епідеміологом  

Р. С. Четиркіним.  

  
Oleksandr Bezarov. On methods of combating sexually 

transmitted diseases in the Russian army in the 1930s (the case 

of the Zhytomyr Regiment). The aim of research. The article 

highlights the activities of local authorities in the Khotyn district of 

the Bessarabian region of the Russian Empire in the context of the 

general fight against sexually transmitted diseases in the first half 

of the nineteenth century. The author clarified the opinion of some 

modern researchers that the problem of the epidemic of sexually 

transmitted diseases in the Russian Empire was exacerbated not in 

the 1840s, but immediately after the end of the Russian-Turkish 

War of 1828-1829. Research methods. Comparative-historical, 

problem-chronological and statistical methods of research have 

been applied. Scientific novelty. A little-known episode from the 

history of the Zhytomyr Regiment of Chasseurs of the Russian 

Army during its stay in Khotyn in 1836-1837 is reflected. Given 

example from the history of the fight against sexually transmitted 

diseases in the 1830s confirmed the author’s opinion that these 

diseases were of danger not only to the Russian army personnel but 

also to the civilian population in the places of permanent deploy-

ment of military units, in particular in the Khotyn povit and the 

border areas of the Austrian Empire. Since there were no positive 

methods in the treatment of sexually transmitted diseases in the 

nineteenth century the only method of combating them was the 

system of preventive and anti-epidemic measures, the effectiveness 

of which was determined by the coordinated activities of local 

authorities and military command, the introduction of strict state 

sanitary and hygienic control in the field of prostitution regulation. 

Conclusions. It is proved that the organizational measures of F.K 

Shirman, a chief of the 14th infantry division, regarding localiza-

tion of the epidemic of sexually transmitted diseases among the 

soldiers of the Zhytomyr Regiment corresponded to the contempo-

rary ideas of that time in this field of medical knowledge, which 

were formulated by the famous Russian epidemiologist R.S. 

Chetyrkin in 1834. 

Key words: sexually transmitted diseases in the nineteenth 

century, Russian army, Zhytomyr Regiment of Chasseurs, Khotyn, 

Bessarabia, Russian Empire. 
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Гаврилов Владислав. Ватикан во Второй мировой войне сквозь призму советской историографии. В статье 

проанализированы наработки советских ученых по истории Ватикана в годы Второй мировой войны. Особое внимание 

уделено исследованиям М. Шеймана, И. Лаврецкий и Е. Винтера. Целью работы является историографический анализ 

трудов советских ученых о Ватикане во Второй мировой войне. Актуальность исследования диктуется отсутствием 

одной общей историографической работы о Ватикане во Второй мировой войне. Методика работы основывается на 

историографическом анализе работ советских ученых. Выводы. В советской историографии довольно мало уделялось 

внимания исследованию истории Ватикана. Анализ советских книг дает нам возможность утверждать, что эта тема, 

действительно не получила должного и масштабного освещения в советской историографии. В подавляющем боль-

шинстве работ все сводилось к освещению отношений Ватикана и Советского Союза. 

Ключевые слова: Ватикан, Советский Союз, Вторая мировая война, историография. 

Вступ. Протягом усього періоду існування СРСР так 

і не вдалося встановити дружні відносини з Ватиканом. Не 

становить винятку і період Другої світової війни.  

До 1943 р. Ватикану і СРСР вдавалося дотримуватися 

нейтралітету у відносинах, проте уже у 1943 р. відносини 
загострилися. Разом з відступаючими гітлерівцями в Євро-

пу насувалася страшна сила комуністичної ідеології. У 

Ватикані, зважаючи на досвід попередніх років, не мали 

ніякої надії на місіонерську діяльність римо-католицької 

церкви в Радянському Союзі. Випереджаючи час, Пій ХІІ 

в червні 1944 р. попереджав посла США про небезпеку 

атеїстичного комунізму, який загрожував Центрально-

Східній Європі1.  

Не складалися відносини у Ватикана з СРСР ще й з 

тієї причини, що під час війни у Радянському Союзі, зок-

рема на теренах України, переслідування віруючих та ан-
тирелігійна пропаганда щодо католицизму не вщухала ні 

на хвилину.  

У 1944 р. США порадив Ватикану все ж налагодити 

стосунки з СРСР. Але уже незабаром між цими країнами 

розпочалося глобальне протистояння, причиною якого 

була протилежність інтересів країн. На сьогодні доступні 

документи дають змогу стверджувати, що до піку загост-

рення Сталін мав намір налагодити відносини з Ватика-

ном. Причиною протистояння стало відношення Сталіна 

та його оточення до Української греко-католицької церкви 

(УГКЦ) у 1944 р. 
Після повернення радянських військ на західно-

українські землі у 1944 р. та смерті митрополита Андрея 

Шептицького (1 листопада 1944 р.) провід УГКЦ здійснив 

спробу досягнути з радянською державою modus vivendi, 

тобто можливості співіснувати, незважаючи на різність 

поглядів. З цією метою у грудні 1944 р. митрополит Йо-

сиф Сліпий вислав до Києва та Москви офіційну делега-

цію на чолі з архімандритом Климентієм Шептицьким, 

яка мала узаконити статус УГКЦ в СРСР. Делегація у гру-

дні 1944 р. була прийнята керівництвом Ради у справах 
культів, де було заявлено, що на УГКЦ поширюється дія 

радянського законодавства про релігійні організації. І ні-

чого не пророкувало жорстокої розправи над представни-

ками УГКЦ2. 

Однак уже 15 березня 1945 р. Сталін затвердив таєм-

ну інструкцію № 58, підготовлену головою ради у справах 

російської православної церкви Г. Карповим, перший роз-

діл якої називався “Заходи щодо відриву Греко-

Католицької (Уніатської) Церкви в СРСР від Ватикану та 

подальшого її приєднання до Російської Православної 

Церкви”. В інструкції було вказано: “організувати в місті 
Львові православну єпархію, надавши її Главі титул єпис-

копа Львівського і Тернопільського, котрий об’єднає пра-

вославні приходи [яких ще не існувало] Львівської, Стані-

славської, Дрогобицької і Тернопільської областей”. В 

іншому пункті йшлося про необхідність створити 

“всередині Уніатської Церкви ініціативну групу, яка по-

винна буде декларативно заявити про розрив з Ватиканом 

і закликати уніатське духовенство до переходу на правос-

лав’я”. Як результат УГКЦ було офіційно зліквідовано. 

Священникам почали давати по 15 років таборів з форму-

люванням вироку: “за неперехід добровільно на правосла-
в’я”. арешти супроводжувалися закриттям духовних семі-

нарій, церковних архівів, єпископської курії. Дії радянсь-

кої влади змусили виїхати навіть львівського митрополи-

та, який відправив останню месу у львівській катедрі на 

Великдень 1946 р3.  

 
World history  

Всесвітня історія  
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3 Yarotskii P. Katolytsizm [Catholicism], op. cit., P. 154. 
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Havrylov V. Vatican in the Second World War through the prism of Soviet historiography... 

Ватикан спробував стати на захист УГКЦ, але у всіх 

публічних радянських заявах починала лунати гостра кри-

тика ініціатив Ватикану. Так учасники Помісного собору 

1945 р. у Москві у зверненні до православних народів за-

кликали стояти на сторожі православ’я, щоб у будь-який 
момент можна було дати “належну відсіч наступаючому 

на слов’янство Ватикану”4. 

Як результат – радянські історики у своїх досліджен-

нях досить мало уваги приділяли як особі римського Папи 

так і Ватикану в цілому. Зокрема, це стосувалося і періоду 

Другої світової війни. У післявоєнні роки всі праці, які 

частково були присвячені Ватикану також були досить 

малочисельними, сама проблематика не видавалася вче-

ним актуальною для ретельного дослідження. У цих пра-

цях простежувалася одна лінія притаманна усім тогочас-

ним історикам – нібито Ватикан вбачав в Радянському 
Союзі ворога і намагався втягнути його в сферу свого 

впливу. Виходячи з цих міркувань, як мету роботи, вважа-

ємо доцільним все ж провести історіографічний аналіз 

праць радянських вчених про Ватикан в роки Другої світо-

вої війни. У світлі цього варто зазначити, що праці радян-

ських істориків, які були присвячені Ватикану майже не 

піддавалися історіографічному аналізу. Лише у наші дні 

стали з’являтися статті з цієї проблематики. Актуальність 

дослідження диктується відсутністю загальної історіогра-

фічної праці з даної теми. 

В основі цього дослідження  історіографічний ана-

ліз праць радянських вчених про Ватикан у роки Другої 

світової війни. 

Виклад основного матеріалу. Однією з перших вар-

то згадати статтю П. Краснова “Папа римский Пий XII в 

советской и российской историографии”, у якій проведено 

побіжний огляд радянських напрацювань з історії Ватика-

ну. Проте аналіз у статті не повний. Автор більше уваги 

приділяв напрацюванням російських істориків ніж радян-

ських. Так, поза увагою дослідника залишилася важлива 

праця Е. Вінтера “Политика Ватикана в отношении СССР. 

1917–1968.”5.  
Враховуючи вище зазначене, спробуємо здійснити 

короткий аналіз на прикладі декількох основних праць 

радянського періоду стосовно діяльності Католицької цер-

кви у період Другої світової війни.  

Оскільки саме про період Другої світової війни радян-

ські вчені писали мало, то наш огляд почнемо з загальних 

історичних праць про історію Ватикану, де кілька розділів 

були присвячені рокам Другої світової війни. Насамперед, 

варто згадати книгу Йосипа Григулевича “Папство. Век 

XX”. Її автор – цікава постать, в радянській історичній 

науці, він з’явився раптово, в середині 1950-х рр. Й. Григу-
левич – радянський розвідник, який працював в Європі і 

Латинській Америці, і поряд з цим він автор багатьох нау-

кових робіт, академік Академії наук СРСР, людина з таєм-

ничою долею, деякі епізоди якої до сих пір знаходяться під 

грифом “цілком таємно”. Книга на сьогодні є досить попу-

лярною, і як результат має уже кілька перевидань. В остан-

нє вона побачила світ у 2003 р.6. Монографія цікава тим, 

що вона дає детальну уяву про характер і життя Папи Пія 

XII. Григулевич писав: “Пачеллі (справжнє прізвище Пія 

ХІІ – авт.) ніколи не займався пастирською діяльністю, не 

очолював приходу або єпархії. Все своє життя він був чи-
новником курії, дипломатом, радником”7. І дійсно, у бага-

тьох вітчизняних і зарубіжних виданнях, можна прослідку-

вати цю думку. Дослідник детально зупинився на кар'єрно-

му зростанні Еудженіо Пачеллі, і на його призначенні апо-

стольським нунцієм в Мюнхен, особливий акцент робився 

на зустрічах і особистому знайомстві кардинала з Гітле-

ром. 

“У перший рік свого понтифікату Пій XII багато роз-

мірковував про користь світу і шкоду війни. Він дійсно 

прагнув запобігти вибуху в Європі, і домогтися миру між 

капіталістичним державами, щоб направити агресію проти 
СРСР”8. Свою безкомпромісну заяву автор підтверджував 

фактами на прикладі політики Пія XII по відношенню до 

католицької Польщі. 

Справедливо Григулевич ставив питання: 

“Припустимо, що Папа дійсно боявся Гітлера, ... але чому, 

ж тоді Пій XII і католицькі ієрархи не засудили фашизм 

після того, як союзники здобули перемогу?”9. І незабаром, 

сам же і відповідає: “Пій XII віддав перевагу бути з фашиз-

мом до кінця”10. 

Йосип Григулевич описував вкрай цікавий факт: 

“Рузвельт звернувся до Пія XII з проханням стримати ан-
тирадянський запал церковників, які підривали антифаши-

стську коаліцію, Пій XII відповів мовчанням”11. Джерелом 

виступало листування президента Рузвельта і Пія XII, опу-

бліковане послом США при Ватикані. 

Автор широко використовував документи Ватикану, 

промови Пія XII, аналізуючи їх, до честі історика варто 

відзначити, що тенденційним цей аналіз назвати не можна. 

Й. Григулевич детально і докладно розглядав витяги з про-

мов Пія XII, але акцентував увагу читачів на антикомуніз-

мі в папських посланнях. 

Аналізуючи загальні дослідження радянських істори-
ків про Ватикан, не можна не згадати працю М. Шейнмана 

“Папство” – це досить розлоге дослідження, у якому, як 

писав сам автор “не ставив собі за мету викласти послідов-

но всю історію папства”12. У цій роботі Шейнман робив 

акцент на зв'язках Пачеллі з владою в США: “У 1936 р. 

статс-секретар Ватикана Євген Пачеллі відправився до 

США, для встановлення більш тісного співробітництва з 

правлячими колами цієї країни”13, з огляду на які в 1939 р. 

фактично було встановлено дипломатичні відносини між 

Святим Престолом і США. Йшлося про відправку до Папи 

особистого посланця президента Трумена Майрона Чарль-
за Тейлора. 

Автор книги висловлював думку про те, що політика 

Ватикану ніколи не була нейтральною, а завжди: 

“зовнішньополітичний курс папства визначався і визнача-

ється реальними політичними розрахунками”14.  

Говорячи ж про підготовку Німеччиною війни,  

5 Krasnov P. Papa rimskii Pii XII v sovetskoi i rossiiskoi istoriografii [Pope Pius XII in Soviet and Russian historiography], Retrieved 

from: https://cyberleninka.ru/article/v/papa-rimskiy-piy-xii-v-sovetskoy-i-rossiyskoy-istoriografii [in Russian]. 
6 Grigulevich I. Papstvo. Vek XX [Papacy. Century XX], Moskva, 2003, 368 p. [in Russian]. 
7 Ibidem, P. 233.  
8 Ibidem, P. 233. 
9 Ibidem, P. 245. 
10 Bystrytska E. Skhidna polityka Vatykanu v konteksti vidnosyn Sviatoho Prestolu z Rosiieiu ta SRSR (1878–1964 rr.) [Vatican's Eastern 

policy in the context of the Holy See's relations with Russia and the USSR],op. cit., Р. 12. 
11 Ibidem. 
12 Sheinman M. Papstvo [Papacy], Moskva, 1961, 216 p. [in Russian]. 
13 Ibidem, P. 163. 
14 Ibidem. 
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М. Шейнман писав: “З 1917 по 1929 рр. ватиканським 

представником в Німеччині був Євген Пачеллі. Він був 

пов’язаний з правлячими колами німецької буржуазії і 

юнкерства. Ненависник Радянського Союзу і комунізму, 

Євген Пачеллі заохочував реакційну політику католицько-
го єпископату Німеччини і німецької католицької партії 

центру”15. 

Згадуючи хороші зовнішньополітичні зв’язки Пачеллі 

в якості кардинала, М. Шейнман, писав, що і Пій XII також 

тісно підтримував наявні політичні зв'язки “з правлячими 

колами Німеччини, Італії, США”, “хоча і не зовсім був 

згоден з їх релігійної політикою”16. При цьому автор до-

сить широко розглядав проблеми у взаєминах Ватикану та 

Гітлера, в контексті релігійної політики останнього. 

Основна новизна цієї роботи полягає в тому, що автор 

аналізував політику Ватикану післявоєнних років. Через 
п'ять років вийшла друком його ж монографія “Від Пія IX 

до Іоанна XXIII. Ватикан за 100 років”17. Вона мало чим 

відрізнялася від загальної лінії попередніх робіт, тому зу-

пинятися на її аналізі ми не будемо. 

Поряд із працями про Ватикан загального характеру у 

радянській історіографії все ж є кілька досліджень, присвя-

чених історії Ватикану у роки Другої світової війни. Це 

роботи таких учених як М. Шейнман, Й. Лаврецький та  

Е. Вінтер, у яких здебільшого висвітлено міжнародний 

аспект діяльності Ватикану і мало приділено уваги іншим 

проблемам. Так, історики майже не розглядали внутрішню 
політику Пія ХІІ, не розглядали постать Папи римського 

як церковного діяча тощо. 

Першим, найбільшим і чи не єдиним дослідженням 

про Ватикан у роки Другої світової війни є праця 

М. Шейнмана “Ватикан у Другій світовій війни”, яке поба-

чило світ в 1951 р18. Це досить вагома наукова праця, яка є 

серйозним дослідженням. Також слід зазначити, що цій 

монографії за темою дослідження на сьогодні немає рівних 

ані в російській, ані в українській історіографії. Головним 

недоліком дослідження, на нашу думку, є той факт, що 

переважна його частина, як уже зазначалося вище, присвя-
чувалася не історії Ватикану, а виключно вектору його 

політики щодо Радянського Союзу. Крізь все дослідження 

проходила головна думка Шейнмана, що Ватикан не засу-

джував загарбницькі авантюри Гітлера: “Жодним словом 

він не засудив фашистську Німеччину, незадовго до того 

поглинувши католицьку Австрію та розпалюючи вогнище 

світової війни”. Навпаки, “Пачеллі закликав європейців 

йти проти їхньої спільної небезпеки – СРСР”. Саме така 

риторика стосовно Ватикану наскрізно прослідковується у 

радянській історіографії зазначеного періоду19. Значну 

увагу автор приділяв дипломатії Ватикану, зокрема, нала-
годженню домовленостей між Райхом і Австрією. 

Цей же автор зазначав, що у вересні 1938 р., коли 

підписувалися Мюнхенські угоди про поділ Чехословаччи-

ни, Ватикан ніяким чином не відреагував на цю подію. 

Але, якщо вдатися в деталі, то ми побачимо, що більшість 

європейських країн у ті дні дали свою мовчазну згоду на 

дії Гітлера. А тому звинувачення дослідника на адресу 

Ватикану можна адресувати будь-якій країні. 

Говорячи про постать Римського Папи, М. Шейнман 
зазначав, що це людина у якої заклики до “миру поєднува-

лися з благословенням нових актів фашистської агресії”20. 

На підтвердження своїх слів дослідник робив поси-

лання на сотні джерел, але при цьому трактував їх досить 

специфічно. Поряд з цим, у світлі відсутності інших подіб-

них досліджень, досить важко сьогодні щось протиставити 

М. Шейману і ми можемо лише сподіватися, на те, що у 

2020 р. будуть відкриті архіви Ватикану часів Другої світо-

вої війни і з оприлюдненням нині ще невідомих докумен-

тів будуть зняті всі звинувачення щодо Папи Пія XII, і 

зокрема ті звинувачення про які  йшлося вище.  
Ще одна робота, де було зроблено поверхневе дослі-

дження про роль Ватикана у роки Другої світової війни, це 

праця “Ватикан, религия, финансы и политика” Й. Григу-

левича, робота видана під псевдонімом І. Лаврецький21. У 

своєму дослідженні Григулевич (Лаврецький), намагався 

знайти протиріччя, між офіційними виступами Пія XII і 

його фактичними вказівками своїм підлеглим.  

Напевно, найкраще дослідження І. Лаврецького хара-

ктеризує цитата: “Співіснування – це утопія, яка може при-

спати Захід, розрядка є небезпечною ілюзією. ... Захід сто-

їть на порозі небезпечного мирного наступу. ... Потрібно 
остерігатися компромісу зі Сходом, доки не будуть вирі-

шені основні проблеми, за вказівками Папи”22. 

Автор, говорячи про Папу Римського як дипломата, 

вбачав в ньому ворога Радянського Союзу і об'єднувача 

“реакційних” сил Заходу, проти соціалістичних країн. 

Підводячи підсумок понтифікату Пія XII, І. Лаврець-

кий, зазначав: “Баланс сил був невтішний. Переважна біль-

шість коментаторів відзначала, що вплив католицької цер-

кви на маси повсюдно впав, що церква безнадійно відста-

ла, від сучасного світу, не розуміє його проблем, ухиляєть-

ся від участі у вирішенні завдань, що стоять перед людст-
вом у XX ст. Чи не менш одностайні були і судження ЗМІ 

про антикомуністичний курс Папи: він не виправдав себе. 

...  

Навіть затята антикомуністка Клер Люс Бус – посол 

США в Римі, на початку 50-х рр. змушена була визнати, 

ще за життя Пія XII, що його “хрестовий похід” проти ко-

мунізму обернувся для церкви поразкою. Виступаючи 5 

січня 1954 р. у Вашингтоні, вона говорила: “У 1949 р. ко-

муністи були відлучені від церкви, тим самим церква сама 

поклала на себе тягар, що давить її до цього дня. Мільйони 

людей відійшли тоді від церкви”23. 
Посилаючись на статтю в італійській газеті “Tempo”, 

І. Лаврецький зауважував, що церква постаріла при цьому 

Папі “число кардиналів скоротилося з 70 до 54. Половина з 

них були такі старі, що під час похорону Пія XII їм насилу 

15 Bystrytska E. Skhidna polityka Vatykanu v konteksti vidnosyn Sviatoho Prestolu z Rosiieiu ta SRSR (1878–1964 rr.) [Vatican's Eastern policy 

in the context of the Holy See's relations with Russia and the USSR], op. cit., Р. 12. [in Ukrainian]. 
16 Ibidem, Р. 13. 
17 Sheinman, M. Ot Piia IX do Ioanna XXIII. Vatikan za 100 let [From Pius IX to John XXIII. The Vatican for 100 years], Moskva, 1966, 197 p. 

[in Russian]. 
18 SHeinman M. Vatikan vo Vtoroi mirovoi voine [Vatican in World War II], Moskva, 1951, 352 p. [in Russian]. 
19 Ibidem, P. 27. 
20 Ibidem, P. 145.  
21 Lavretskii I. Vatikan religiia finansy i politika [Vatican, religion, finance and politics], Moskva, 1957, 334 p. [in Russian]. 
22 Ibidem, P. 206.  
23 Ibidem, P. 292.  
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вдалося пройти пішки від одного кінця собору святого 

Петра до іншого”24. І далі додав, що “після похорону Папи, 

два кардинала померли, а 92-річний чилійський кардинал 

Каро, помер відразу ж після конклаву”25. 

Важливо зазначити, що у 1977 р. в Москві світ поба-
чила монографія Е. Вінтера “Политика Ватикана в отноше-

нии СССР. 1917–1968”. У своєму дослідженні відносин 

папства до Радянського Союзу протягом 50 років історик 

показав не тільки те, як складалися ці відносини, а й розк-

рив політичні, ідеологічні, економічні аспекти політики 

папства. Е. Вінтер доводив, що протягом багатьох років 

головним мотивом політики папства щодо Радянського 

Союзу було прагнення втягнути його в сферу свого впли-

ву, що було нерозривно пов'язано з претензіями папства на 

світове панування26. Зокрема, автор писав: “Події 30 листо-

пада 1939 р дали привід Ватикану в газетах і радіовиступах 
затаврувати СРСР як агресора. Але від подібних звинува-

чень на адресу Третього Райху в процесі вторгнення остан-

нього в країни Європи у Ватикані утрималися. А в 1941 р 

перші успіхи гітлерівської армії на Східному фронті ніякої 

негативної реакції у Папи не спричинили. Навпаки, поси-

лилися спроби активізації діяльності на окупованій німця-

ми території СРСР. Для цього були задіяні священики з 

Римського інституту з підготовки місіонерів для слов'янсь-

ких країн. Ватиканське радіо також організовувало переда-

чі російською мовою. Командувачам німецькими арміями 

було запропоновано сприяти священикам, які займалися 
прозелітизмом”27. Варто зазначити, що подібні думки про-

стежуються у багатьох працях радянської історіографії.  

Висновки. Ми проаналізували лише невелику кіль-

кість монографій радянських дослідників, присвячених 

Ватикану у роки Другої світової війни, але навіть такий 

поверхневий аналіз дає нам можливість стверджувати, що 

ця тема, дійсно не отримала належного і масштабного ви-

світлення в радянській історіографії. У переважній більшо-

сті робіт все зводилося до висвітлення відносин Ватикану і 

Радянського Союзу. 

Нині молоді українські дослідники мають усі можли-
вості належним чином заповнити прогалини радянської 

історіографії і зробити свій внесок у розвиток української 

історичної науки. На нашу думку, велику роль у цьому має 

зіграти відкриття у 2020 р. архіву Ватикану часів Другої 

світової війни. 

Havrylov Vladyslav. Vatican in the Second World War thr-

ough the prism of Soviet historiography. The aim of the research. 

The article analyzes the achievements of Soviet scientists on the histo-

ry of the Vatican during the Second World War. Particular attention is 

paid to the research of M. Sheiman, I. Lavretsky, and E. Winter. Most 
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study, the author found only some works that are directly devoted to 

the history of the Vatican during World War II. Only one of them – M. 
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about the Vatican in the Second World War. The relevance of the 

study is dictated by the lack of one general historiographical work on 

the Vatican in World War II. The method of research is based on a 

historiographic analysis of the work of Soviet scientists. Conclusions. 

In Soviet historiography, little attention was paid to the study of the 

history of the Vatican. An analysis of Soviet books gives us the oppor-

tunity to argue that this topic did not really receive the proper and large

-scale coverage in Soviet historiography. In the vast majority of works, 

it all came down to highlighting the relations of the Vatican and the 

Soviet Union. The author paid special attention to the fact that Soviet 

historians, having in their hands unique documents about the Vatican 

during the Second World War, did not analyze them in detail, but sou-

ght in them only anti-communist character. Therefore, today all hope is 

placed on a new generation of historians who will carry out a thorough 

analysis of all these documents. 
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Клынина Татьяна. Институт заграничной службы США: историческая ретроспектива. Цель исследования. 

В статье проанализирована история становления научного центра при Государственном департаменте США, который 

занимается подготовкой профессионалов на дипломатическом поприще. Методы исследования. Использованы обще-

научные методы исследования. В основе статьи лежит принцип историзма. Базовыми для исследования стали методы 

анализа и синтеза, а также проблемно-хронологический метод, который позволил показать развитие института заграни-

чной службы в хронологической последовательности. Научная новизна. Были детализированы этапы становлення 

института, что позволило структурировать инфорацию о его деятельности с периода его возникновения и до сегодняш-

него дня. Выводы. Сегодня институт является краеугольным камнем в карьере офицеров дипломатической службы 

Америки, а также тысяч правительственных чиновников из всех слоев общества, чья работа требует экспертизы по 

иностранным делам. Сегодняшняя миссия института заключается в проведении дипломатического обучения мирового 

уровня и предоставлении возможностей для профессионального роста в течении всей карьеры дипломата, чтобы до-

биться успеха на мировой арене в вопросе продвижения внешней политики США от имени американского народа. За 

болем чем семидесятилетнюю историю институт не только не прекратил свого существования, но и модернизировался 

в сфере подготовки дипломатов в условиях современных международных реалий.  

Ключевые слова: Институт заграничной службы, США, Государтсвенный департамент, Закон об иностранной 

службе, Джордж Шульц.  

Постановка проблеми. Сучасна система освіти 

Сполучених Штатів Америки (та й загалом переважно 

будь-якої країни світу) має досить широкий перелік 

спеціальностей для становлення людини як фахівця. 

Щорічно тисячі американських випускників роблять 
вибір на користь дипломатичної служби, бажаючи бути 

дотичними до розповсюдження та встановлення в усьо-

му світі демократії за американським зразком. Безумов-

но, топові й не тільки американські виші здатні забезпе-

чити високий попит на цей напрям і надати ґрунтовні 

знання, але чи достатні вони для реалізацій цілей і за-

вдань зовнішньої політики держави, для захисту її прав 

та інтересів, її установ і громадян як в середині країни, 

так і за кордоном? Чи можуть вони надати можливість 

навчання протягом всієї кар'єри дипломата, враховуючи 

постійно виникаючі нові ризики на міжнародній арені? 
Навряд. Адже реалізація цих завдань вимагає від кож-

ного дипломата високого професіоналізму, патріотиз-

му, самовіддачі, розуміння ситуації “зсередини”, а не 

лише зі сторінок підручників. Саме з цією метою дер-

жавні інституції, яким законодавчо надано право на 

формування та реалізацію зовнішньої політики держа-

ви, створюють на власній базі дипломатичні інститути, 

академії, офіси (в залежності від країни ці структури 

мають різні назви), які є вагомими ланками в професій-

ному ланцюгу “випускник-міжнародник – фахівець із 

закордонних справ”.  
Одним з яскравих та вдалих прикладів у цьому 

питанні є досвід Сполучених Штатів Америки, які в 

умовах політичної та економічної кризи та поширення 

суспільної світової думки про “занепад Америки”, змог-

ли запустити процес переформатування дипломатичної 

службу, зробили декілька вдалих кроків в обраному 

напрямку, причому не останню роль в цьому процесі 
зіграв Інститут закордонної служби. 

Аналіз останніх досліджень. Сучасна історична 

наука має невеликий науковий доробок щодо діяльності 

Інституту закордонної служби США. Не дивлячись на 

свою майже столітню історію (підґрунтя Інституту було 

закладено ще у 1920-ті роки), ця інституція не стала 

об’єктом спеціальних досліджень і “загубилася” серед 

переважної уваги науковців, приділено зовнішній полі-

тиці США, хоча, без сумнівно, було б доречним зосере-

дити увагу на “знаннях та професійності” тих диплома-

тів, які цю політику здійснюють. Витоки становлення 
Інституту фрагментарно описані в роботі одного з най-

відоміших дослідників діяльності Державного департа-

менту США – Елмера Плішке1. Певні відомості щодо 

діяльності Інституту можна отримати з мемуарів одного 

з директорів ІЗС Брендона Гроува, який у своїй біогра-

фічній книзі згадує свої розчарування щодо неможливо-

сті переконати колег з Державного департаменту у ко-

ристі навчання та супротиву, який він відчув у Держав-

ному департаменті, коли з посади його очільника пішов 

Дж. Шульц2. Щодо сучасного стану Інституту інформа-

тивною є стаття колишнього посла США  
Нэнсі МакЕлдоуні, директорки Інституту з 2013 року, 

яка у своїй статті називає Інститут “двигуном амери-

 
World history 

Всесвітня історія 

1 Plischke E. U.S. Department of State: A Reference History, Greenwood, 1999, 806 p. [in English]. 
2 Grove В. Behind Embassy Walls: The Life and Times of an American Diplomat, Missouri: University of Missouri, 2005, 333 p. [in English]. 
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канської дипломатії” та надає опис трансформаціям, які 

відбувалися в Інституті в XXI столітті3. 

Мета статті. Дослідити витоки становлення Інсти-

туту закордонної служби та прослідкувати аналітичні 

напрямки діяльності, завдяки яким сьогоднішня інсти-
туція не втратила своєї ролі та актуальності в питанні 

професіоналізму дипломатичної служби США.  

Виклад основного матеріалу. Інститут закордон-

ної служби (англійською має абревіатуру – FSI (Foreign 

Service Institute)) вперше був запропонований як інсти-

тут підготовки випускників на рівні вищої кваліфікації 

для працівників Державного департаменту та інших 

працівників зі служби закордонних справ. У 1946 році 

тодішній президент США Г. Трумен підписав закон, 

який дозволив Державному секретарю Джорджу Мар-

шаллу створити інститут 13 березня 1947 р. Перша буді-
вля Інституту закордонної служби (далі – ІЗС) була роз-

ташована у Вашингтоні в районі “Foggy Bottom” (у пе-

рекладі з англійської означає “Туманне дно”; часто жар-

туючи так називають і Державний департамент США 

який розташований в цьому районі). Згодом ця будівля 

була зруйнована аби звільнити місце для будівництва 

нового штабу Державного департаменту, а сам ІЗС був 

переміщений до штату Вірджинія, де і перебував до 

1993 року допоки не перебрався до свого теперішнього 

будинку в Національному навчальному центрі ім. Шу-

льца в тому ж самому штаті4. 
Як зазначалося, 13 березня 1947 р. Державний сек-

ретар Джордж Маршалл видав постанову про офіційне 

створення Інституту закордонної служби відповідно до 

прийнятого Закону про іноземну службу, прийнятого у 

1946 році5, прийняттю якого, в свою чергу, передували 

заклики до створення постійної школи для всебічної 

підготовки працівників Державного департаменту. Як 

вказувалася в законі від 1946 року: “Буде створений 

Інститут закордонної служби, який здійснюватиме поча-

ткове навчання офіцерів та службовців та здійснювати-

ме підвищення кваліфікації протягом усієї кар’єри кож-
ного члена служби. Планується, що директор Інституту 

отримуватиме зарплату помічника секретаря. Буде до-

кладено всіх зусиль, щоб залучити до персоналу найкра-

щих науковців, яких зможуть запропонувати універси-

тети країни. У своєму вищому ешелоні школа буде ко-

лективом кадрів або центром вищих навчальних закла-

дів”6. 

Однак не можна стверджувати, що ІЗС виник само-

стійно. Власне, він мав три попередники до того, як став 

повноцінним навчальним центром для дипломатичної 

служби США. Формальне навчання для американських 
дипломатів почалося зі створення Консульської школи у 

1907 році, яка згодом трансформувалася у Вільсонську 

дипломатичну школу у 1909 році, першу у штаті профе-

сійний навчальний заклад7. Навчальна програма школи 

були не складною і як жартували журналісти на сторін-

ках газети “The New York Times”, що “чоловікам, які 

хочуть бути послами, треба всього на всього слухати 

лекції та виглядати щасливими”8. 
У 1924 році Конгрес США приймає Закон про зов-

нішню службу відомий також як Закон Роджера, яким 

передбачалося створення не лише  сучасної на той час 

іноземної служби, а й школи для підготовки іноземних 

служб. 7 червня 1924 р. президент США Калвін Кулідж 

видав виконавчий наказ 4022, яким засновувалася ця 

установа для підготовки новоспечених  офіцерів закор-

донної служби9. Цей наказ також прописував роль іспи-

тів і вказував на яких питаннях треба зосередити увагу 

під час екзаменування (зокрема це було: знання інозем-

ної мови, окрім англійської, американська історія, геог-

рафія, промислові та комерційні ресурси, історія Євро-
пи, Латинської Америки та Далекого сходу тощо)10.  

Однак школа іноземної служби не проводила жод-

ної професійної підготовки, ймовірно, за умови, що абі-

турієнти вже розмовляли потрібними мовами та були в 

змозі опанувати самостійно необхідні навички роботи. 

У 1931 році школа іноземної служби отримали назву 

школи підготовки офіцерів закордонної служби, і її мі-

сія була розширена з метою навчити персонал консуль-

ській та комерційній роботі після їх дворічної випробу-

вальної поїздки за кордон. До 1941 року близько 55 пра-

цівників пройшли спеціальну підготовку в цій школі з 
вивчення арабської, китайської, японської, російської, 

турецької та інших мов. Однак, за кілька місяців, держа-

ва призупинила всі програми підготовки закордонних 

служб на час Другої світової війни11.  

Після закінчення Другої світової війни постало 

питання про заснування повноцінного інституту, здат-

ного забезпечити ефективну підготовку американським 

дипломатам в умовах насуваючої холодної війни. Як 

зазначає дослідник історії функціонування Державного 

департаменту Е. Плішке, “до 1949 року інститут надав 

широкий вибір предметів та проектів для навчання 
(загалом майже 60), переважна частина яких стосувала-

ся питань управління та адміністрування”12. Зосере-

дження саме на цій галузі знань певно свідчило про ная-

вність великих прогалин в цій сфері.  

Однак яким би масштабним не був цей навчальний 

план, він не послабив відчуття занепокоєності у полі-

тичного істеблішменту Америки щодо непідготовленос-

ті американської дипломатії часів холодної війни. На 

цьому аспекті згодом наголошував і Державний секре-

тар Джон Фостер Даллес, який у 1954 році скликав гро-

мадський комітет з персоналу під керівництвом прези-
дента Браунівського університету Генрі Рістона, мета 

якого полягала у формуванні стратегічного погляду на 

майбутній світ та підготувці майбутніх дипломатів для 

навігації по ньому13 “Рістонізація”, як став відомий про-

3 McEldowney N. Fast forward: US diplomacy in an untethered world, World Affairs, 2015, P. 82‒90 [in English]. 
4 Honley S. A. The Foreign Service Institute’s History, 2017, URL: https://www.state.gov/the-foreign-service-institutes-history [in English]. 
5 Record of the 79th Congress (Second Session). AN ACT To improve, strengthen, and expand the Foreign Service of the United States 

and to consolidate and revise the laws relating to its administration, Washington, 1946, P. 999–1040, URL: https://www.loc.gov/law/help/

statutes-at-large/79th-congress/session-2/c79s2ch957.pdf [in English]. 
6 Ibidem. 
7 Reiser M. C. Foreign Service Institute Prepares Government Workers for Global Careers, op. cit. 
8 Honley S. A. The Foreign Service Institute at 70: Recalling a Proud History, op. cit. 
9 Maddox W. P. “The Foreign Service in Transition”, Foreign Affairs, 1947, N 25(2), P. 303 [in English]. 
10 Calkin H. L. Women in American foreign affairs, Department of State, 1977, 311 p. [in English]. 
11 Maddox W. P. The Foreign Service in Transition, op. cit., P. 303. 
12 Plischke E. U.S. Department of State: Reference History, Greenwood, 1999, 806 p. [in English]. 
13 McCamy J. L., Corradini, A. “The People of the State Department and Foreign Service”, American Political Science Review, 1954, N 48(04),  

P. 1067–1082 [in English]. 
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цес реалізації плану дії громадського комітету з персо-

налу, швидко набирав оберти і наприкінці 50-х років 

ХХ століття показав свої перші результати – кількісне 

збільшення працівників закордонної служби майже у 

двічі, до 3500 тисяч ; навчальна програма стала новою і 
скороченою, натомість більш тривалим стало спеціалі-

зоване навчання; навчальна програма розроблялася за 

параметром досвідченості: для нових працівників, осіб, 

які знаходяться на середині своєї кар’єри та старших 

службовців; робився постійний акцент на вдосконаленні 

мовних навичок; були відкриті курси для дружин дип-

ломатів14 (в цей час спостерігається певне залучення 

жінок до дипломатичної служби, що було пов’язано з 

розширенням мережі консульських та дипломатичних 

представництв США по всьому світу, однак  робота, яка 

покладалася на представниць жіночої статі була низько-
оплачуваною і відповідно завжди відчувався брак робо-

чої сили, тому аби вирішити питання з дефіцитом кадрів 

на канцелярській роботі, було вирішено залучати дру-

жин/дочок дипломатів). 
Активізація діяльності ІЗС та його структурне та 

змістовне розростання поставила на порядок денний 

питання про створення додаткового інституту (задля 

підтримки вже існуючого). Говорилося про необхідність 

створення Національної академії закордонних справ для 

підвищення кваліфікації. У 1961 році спеціальний комі-

тет, створений задля вирішення цього питання, подав 
тодішньому Державному секретареві США Діну Раску 

доповідь, в якій рекомендувалося створення такої акаде-

мії задля додаткової підготовки та керівництва усіма 

урядовими освітніми програмами з метою вирішення 

“тонкої динаміки демократичної стратегії”15. У 1963 

році було підготовлено законодавство під таку ініціати-

ву, але в наслідок слухань у Конгресі після засідання 

сенатського комітету з міжнародних зв’язків така ініціа-

тива не була підтримана і після цього питання щодо 

додаткової інституції більше не піднімалося.   
У 60-х роках ХХ століття американська військова 

присутність у В'єтнамі продовжувала зростати, а разом з 

нею збільшувалася і кількість представників диплома-

тичної служби у регіоні. До 1968 року в Державному 

департаменті існувало негласне правило автоматично 

відправляти новоспечених неодружених дипломатів 

(особливо тих, які не проходили військову службу) до 

В'єтнаму для своєї першої роботи, незалежно від того, 

чи просили вони про таке призначення чи ні. Це, в свою 

чергу, призвело до зростання попиту на в'єтнамську 

мову, що поставило  перед ІЗС питання можливості за-

безпечення даного попиту. Тодішній директор ІЗС 
Джордж В. Аллен так коментував це завдання: 

“Потрібно пам’ятати, що заняття важкими мовами має 

бути обмежено групою 6-8 студентів; а коли маємо в 

даний час 165, то зрозуміло що для цього нам потрібно 

багато аудиторій, мовних кабінок та вчителів. На щастя, 

нещодавно ми привезли понад 20 додаткових в'єтнамсь-

ких вчителів із Сайгону, які були відомі своїми здібнос-

тями та вміннями”16. Таким чином був створений своє-

рідний в'єтнамський навчальний центр, який підтриму-

вав працівників дипломатичної служби, які потребували 

інтенсивного навчання для виконання своїх завдань. 
Серед учнів центру були і працівники Американського 

агентства з міжнародного розвитку і ті, які не виявили 

сильного задоволення щодо свого призначення до В’єт-

наму, почали вивчати  лише базову навчальну програму 

в ІЗС. Це була скорочена програма, присвячена історії, 

культурі та тодішньому становищу В'єтнаму17. 

На початку 1970-х років з поступовим закінченням 

війни у В’єтнамі навчальний центр був розпущений, що 

викликало певне полегшення в ІЗС знявши  таким чи-

ном певну напругу з викладачів та співробітників Інсти-

туту. Але залишалися інші проблеми, такі як матеріаль-
но-технічні та фінансові. Протягом 1970-х та 1980-х 

років Інститут переміщувався з одного місця до іншого, 

і умови були далекі від ідеальних. Як зазначав один з 

директорів ІЗС та колишній слухач курсів Б. Гроув: 

“Ліфти постійно ламалися, оскільки не були розраховані 

на такий інтенсивний рух. Будівлі були переповнені, 

зали були брудні, зі стінами, які потребували фарби. 

Меблі були старими та липкими… Не дивлячись на пла-

чевні умови, люди, які там працювали, демонстрували 

неабиякий ентузіазм та енергію. В цьому заслуга і пер-

соналу, і студентів”18. 
Новий етап активності в діяльності Інституту зако-

рдонної служби пов'язаний з призначенням на посаду 

Державного секретаря Джорджа Шульца у 1982 році. У 

1986 році професійна підготовка дипломатів набула 

нового вигляду, що було пов’язано з запровадженням 

нової навчальної програми, яка відійшла від традицій-

ного лекційного формату, однак умови навчання зали-

шалися незадовільними. І лише з переїздом Інституту 

до свого теперішнього місця розташування, як зазначав 

колишній директор ІЗС Брендон Гроув: “Інститут закор-

донної служби преобразився”19.  
13 жовтня 1993 року відкрився оновлений Інститут 

під новою назвою - Національний навчальний центр із 

закордонних справ, а в травні 2002 ця навчальна інсти-

туція була перейменована на Центр імені Джорджа Шу-

льца, Державного секретаря США 1982–1989 років, 

який доклав неабияких зусиль для його створення, ре-

зультат яких ми бачимо й сьогодні. Жоден інший Дер-

жавний секретар не був настільки прихильний до поси-

лення підготовки дипломатів та й взагалі наданню ІЗС 

першочергового значення в становленні професійної 

дипломатичної служби США. Саме завдяки його зусил-
лям був побудований новий теперішній заклад ІЗС у 

Арлінгтоні20. В історії діяльності ІЗС Дж. Шульц відо-

мий як хрещений батько цього закладу. Його заступник 

Джон Ч. Уайтхед неодноразово згадував, що Шульц 

вважав себе головним чином викладачем, незважаючи 

на кілька державних посад найвищого рівня і розглядав 

14 Honley S.A. The Foreign Service Institute at 70: Recalling a Proud History, op. cit.  
15 Ibidem. 
16 Allen G. V. “The Foreign Service Institute after 20 Years. Department of State News Letter”, Nov. N 67, Washington: Bureau of Ad-

ministration, 1966, P. 19‒21 [in English]. 
17 Honley S.A. The Foreign Service Institute at 70: Recalling a Proud History, op. cit. 
18 Grove В. “Behind Embassy Walls: The Life and Times of an American Diplomat”, Missouri: University of Missouri, 2005, 333 p. [in 

English]. 
19 Taylor L. “More than a move”, Foreign Service Journal, 1993,N 10, P. 34–36 [in English]. 
20 Official site of Association for diplomatic studying and training. The Battle to Create the Foreign Service Institute, 2016, URL: https://

adst.org/2016/05/the-battle-to-create-the-foreign-service-institute/#.Wg8SeVWnHcs [in English]. 
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оновлений варіант ІЗС як свою спадщину для Держав-

ного департаменту. Коли Джордж Шульц вперше пред-

ставив Конгресу концепцію нового навчального центру, 

він вирішив, що назва – Інститут закордонної служби – 

звучить занадто вузько, обмежено. Він хотів підкресли-
ти, що новий заклад призначений не лише для закордон-

ної служби і Державного департаменту, а швидше, щоб 

він обслуговував усі органи виконавчої влади. Він вва-

жав, що такий підхід отримає підтримку з боку Коміте-

ту з питань бюджету та асигнувань. З цієї причини ви-

никла назва “Національний навчальний центр із закор-

донних справ”21. Однак і досі його продовжують назива-

ти Інститутом закордонної служби. 

Сьогоднішній Інститут є анклавом безліччю курсів, 

що торкаються багатьох питань, які є невід'ємними для 

кар'єри в дипломатичній службі. Інститут пропонує по-
над 800 курсів, майже 300 з яких доступні через платфо-

рми дистанційного навчання. Курси тривають від одно-

го дня до двох років і охоплюють не лише теми дипло-

матії, технологій чи антикризового управління, а й 

включають “пропрацювання уроків”, отриманих із ми-

нулих дипломатични практик22. За останніми даними 

Державного департаменту, у закладі навчання щодня 

проходять від 1500 до 2000 студентів, які беруть участь 

у аудиторних лекціях, дискусіях та семінарах, бібліотеч-

них дослідженнях та вивченні мови (наразі там виклада-

ється близько 70 мов)23. Поєднання курсів безпосеред-
ньо на території Інституту та дистанційного навчання 

приносить загальну кількість щорічних відвідувачів до 

170 000 чоловік24. 

Висновки. Сьогоднішній Інститут закордонної 

служби США різко відрізняється від його первинного 

стану як за цілями, так і за змістом програм підготовки. 

Зміни стосуються також місця розташування та його 

початкової форми: тодішній Інститут міг запропонувати 

своїм слухачам вивчення 13 іноземних мов і близько 

десятка інших професійних та технологічних курсів. 

Однак поступово, протягом останніх сімдесяти років 
змінювалася, так би мовити, методологічна і сутнісна 

наповнюваність навчального процесу, що було пов’яза-

но з постійно зростаючою кількістю працівників на дип-

ломатичній службі, а також необхідністю вдосконален-

ня рівня підготовки таких співробітників через постійні 

глобальні зміни на світовій арені, які вимагали нових 

навичок та знань у здійсненні практичної ефективної 

дипломатії. Оригінальні навчальні підрозділи, застосу-

вання прикладних інформаційних технологій, можли-

вість навчання на 70 різних мовах світу, біля тисячі про-

фесійних курсів,  платформи для дистанційного навчан-
ня і не тільки є сьогоднішніми реаліями Інституту зако-

рдонної служби США. Новочасна місія Інституту поля-

гає в проведенні дипломатичного навчання світового 

рівня та наданні можливостей для професійного зрос-

тання протягом усієї кар'єри дипломата, аби досягти 

успіху на світовій арені в питанні просування зовніш-

ньої політики США від імені американського народу. 

Однак зважаючи на шлях Інституту, здоланий впродовж 

більш ніж сімдесяти років, гасло його діяльності зали-

шається незмінним – служити тим, хто служить Амери-

ці, у всьому світі.  
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Пилипенко Инна, Банзерук Анна, Зленко Александр. Перспективы сохранения статуса Украины как ядер-

ного государства: исторический и источниковедческий аспекты. Цель исследования. Цель статьи предполагает 

ответ на актуальный, исторически важный в современном украинском обществе вопрос о возможности сохранения для 

Украины статус ядерного государства, выяснить возможные перспективы сохранения статуса Украины как ядерного 

государства, изучив исторический и источниковедческий аспекты проблемы. Материалы и методы. Нормативной 

базой исследования является заявление Верховной Рады Украины “О безъядерном статусе Украины”, Закон Украины 

“О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г.”  от 16 ноября 1994 

года, “Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении 

ядерного оружия ” от 5 ноября 1994 и др. При исследовании используются методы фундаментального анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. Научная новизна. Исследованы основные аспекты проблемы ядерного разоружения Украины. 

Рассматривается возможность альтернативы ее ядерного разоружения, а также анализируется добровольный отказ 

Украины от ядерного потенциала, его мотивы, причины и перспективы, открывающиеся перед дипломатическим зве-

ном страны в будущем. Выводы. В обществе и среди “молодых” политиков распространено мнение об ошибочности 

денуклеаризации, отраженное в публицистических материалах СМИ. Однако, проанализировав нормативные докумен-

ты, а также внутренние и внешние проблемы Украины на момент принятия решения о ядерном разоружении, кажущи-

еся сейчас не слишком критическими, авторы пришли к выводу о предпочтительности принятия такого решения. Руко-

водители Украины 1990-х гг. считали ядерное разоружение практически неизбежным и согласны признавать лишь 

тактические просчеты, поскольку теоретическую возможность удерживать и развивать ядерное оружие в Украине сле-

дует признать вероятной с точки зрения экономического и научного потенциала. В то же время, внешнеполитическое 

давление, прежде всего со стороны США, оказало влияние на процесс разоружения. Украинское руководство не смог-

ло реализовать все шансы более выгодного конвертирования отказа от ядерного оружия в экономические и политичес-

кие преимущества для страны.  

Ключевые слова: история Украины, ядерное разоружение, ядерное оружие, денуклеаризация, дипломатическая 

альтернатива, статус ядерного государства. 

Вступ. Актуальність питання ядерного роззброєн-

ня України значно зросла в останні роки. В умовах вій-

ськового конфлікту та гібридної агресії проти України, 

в суспільстві знову почали жваво обговорювати питан-

ня помилковості роззброєння помилкою, навіть можли-
вість поновлення статусу ядерної держави. Володіння 

ядерною зброєю розглядається на сьогоднішній день як 

фактор, що, імовірно, міг би унеможливити відкриту 

військову агресію проти України.  

Мета статті дати відповідь на актуальне у сучасно-

му українському суспільстві історично важливе про 

можливість збереження для України статусу ядерної 

держави. З’ясувати ймовірні перспективи дипломатич-

ного статусу України як в разі збереження її як ядерної 

держави, вивчивши історичний та джерелознавчий ас-

пекти проблеми.   
Матеріали та методи. Нормативною базою дослі-

дження є Заява Верховної Ради України  “ Про без’яде-

рний статус України”, Закон України “Про приєднання 

України до договору Про нерозповсюдження ядерної 

зброї від 1 липня 1968 р ” від 16 листопада 1994 року, “ 

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднан-

ням України до Договору про нерозповсюдження ядер-

ної зброї ” від 5 листопада 1994 року та ін. У дослі-
дженні використовуються методи системного аналізу, 

синтезу, порівняння, узагальнення.  

Аналіз досліджень та публікацій. Дана пробле-

матика є популярною серед політологів, публіцистів та 

науковців. Серед політиків історичні джерела та аналі-

тичні праці створили Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Чорно-

вол, Ю.Костенко та ін. Серед вчених, які досліджували 

проблему, слід назвати О. Ю. Кондратенка, С. П. Гала-

ки , Г. М. Перепелиці , Р.О. Коцюби та ін. 

Історіографія питання.  Рішення про денуклеари-

зацію, свого часу, ще у 1990-х, спричинило жваву дис-
кусію у суспільстві та низку публіцистичних та науко-

вих праць, зокрема, цікавою і аргументованою , на наш 

погляд, є стаття О. Махно “Відмова України від ядерно-

 
History of Ukraine  

Історія України 

1 Makhno O. V. Vidmova Ukrayiny vid yadernoho statusu ta stverdzhennya pozytyvnoho mizhnarodnoho imidzhu derzhavy [Refusal of 

Ukraine on the nuclear status and affirmation of a positive international image of the state], Pages of history, 2013, P. 198–205, URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sisi_2013_36_22 [in Ukrainian].  
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статусу та ствердження позитивного міжнародного іміджу 

держави”. Розпочавшись у 90-ті роки, дискусія тривала 

майже десятиліття. Так, у відносно спокійному 2010 році 

у часописі “Віче” С. Омелянюк ставить ті ж самі запитан-

ня. По-перше, “як держава, що володіла третім у світі за 
потужністю запасом ядерної зброї, відмовилася від перс-

пективи стати одним із регіональних лідерів?”, по-друге, 

“чи було ухвалення рішення про без’ядерний статус доб-

ровільним, чи воно стало результатом міжнародного тис-

ку? ”  По-третє, “чи вплинув “ядерний чинник” початку 

1990-х років на формування зовнішньої політики Украї-

ни?” По-четверте, “яким є підсумок складної політичної 

гри навколо радянської ядерної спадщини України стосо-

вно сучасного стану зовнішньої політики держави?”2. Вва-

жаємо ці питання актуальними і вартими аналізу. 

Основний виклад. У 1990-ті рр. цей крок до роззбро-
єння новоствореної держави більшістю експертів (як 

українських, так і закордонних) оцінювався переважно як 

позитивний3, то після 2013 року точка зору багатьох ана-

літиків почалася змінюватися. Так, у квітні 2018 року Сек-

ретар РНБО О. Турчинов назвав ядерне роззброєння 

України “історичною помилкою” і наголосив, що 

“зупинити агресивну ядерну країну від масштабного втор-

гнення може лише потужна сучасна зброя стримування”4. 

Відтак, з переважно історичної проблеми ядерний статус 

України перетворюється на актуальне питання сьогодення 

і майбутнього. Таким чином, сучасна міжнародна полі-
тична ситуація щодо ядерного озброєння у світі вимагає 

нових підходів та вимагає уважного вивчення.  

Держава, яка законно володіє ядерною зброю, вихо-

дить на новий рівень політичної ваги у світі, а також може 

конвертувати цей фактор в суттєві економічні зиски, вва-

жають прихильники ядерного статусу. 

Однак, варто вказати на те, що жодна країна не існує в 

окремо у світі. Завжди у дипломатичних, економічних, 

політичних зносинах держав конкретні історичні ситуації 

мають не меншу вагу, ніж військові сили та економічний 

потенціал. Автор публіцистичної праці Ю. Костенко 
“Історія ядерного роззброєння України” на питання про 

можливість поновлення в Україні ядерної зброї чітко від-

повів: “Ні, не може. Так говорять тільки політичні прово-

катори або невігласи України”5. 

Можливість утримати ядерну зброю “ під крилом ” 

України на початку 1990-х рр. слід розглядати, на нашу 

думку, з наступних позицій:  

- юридичне оформлення ядерного (чи без’ядерного) 

статусу; 

- економічні та військово-технологічні можливості 

України з утримання ядерної зброї; 
- здатність українського керівництва чинити опір сві-

товому товариству, в разі збереження ядерного статусу 

(адже жодна із впливових країн світу не підтримала б 

Україну в цьому питанні).  

Внутрішню суспільну думку на початку 1990-х рр. 

можна не брати до уваги через відсутність єдиного інфор-
маційного простору в нашій державі на той момент. Дез-

орієнтоване пострадянське українське суспільство готове 

було сприйняти будь-яке рішення проблеми ядерної зброї, 

адже це питання не було першочерговим за принципом 

“піраміди Маслоу” для громадян, що тільки визначали 

свою національну, суспільну та індивідуальну картину 

світу. На думку О. Махно, необхідність у денуклеаризації 

не в останню чергу була зумовлена трагічним досвідом 

України під час техногенної катастрофи на ЧАЕС6. Страх 

навіть перед “мирним атомом” спонукав як спеціалістів, 

так і пересічних громадян відмовитися хоча б від атомної 
зброї, якщо неможливо повністю перейти на інші джерела 

енергії. Але навіть фактор Чорнобилю слід розглядати не 

у внутрішньополітичному, але й у зовнішньополітичному 

аспекті – як додатковий фактор зовнішнього впливу. 

Слід зазначити, що під час розпаду СРСР українське 

керівництво, на відміну від білоруського та казахського, 

не відразу відмовилося від ядерної зброї. Так, “Декларація 

про державний суверенітет України” проголошувала: 

“Українська РСР урочисто проголошує про свій  намір 

стати в майбутньому постійно нейтральною державою, 

яка не бере участі у військових блоках і дотримується 
трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і 

не набувати ядерної зброї”7. 

На нашу думку, дане положення можна було б якийсь 

час ігнорувати. Адже, проголошення наміру – не означає 

відповідальності перед законом і зобов’язань, а також 

наявний в Україні радянський ядерний потенціал форма-

льно можна було “не приймати” як власний, натомість , 

фактично, його контролювати. Дипломатичні служби 

України могли б певний час зволікати із вивозом зброї, 

вимагаючи більш активної міжнародної допомоги з її об-

слуговування тощо. 
Заява Верховної Ради “Про без’ядерний статус Украї-

ни ” від 24 жовтня 1991 року теж, фактично, була деклара-

тивним документом. Неодноразові заяви Президента 

України Л. Кучми та інших політиків також не можна 

вважати юридично зобов’язуючими.  

До речі, автор монографії про ядерну безпеку 

Р. Коцюба, після ґрунтовного аналізу законодавчого офо-

рмлення вивезення та знищення української ядерної зброї, 

пише про це так: “З огляду на наведені конституційні по-

ложення дії Президента України щодо вивезення та зни-

щення ядерної зброї потребують об’єктивної правової 
оцінки”8.  

2 Omelyanyuk S. Polіtiko-pravovі akti, scho viznachili bez’yaderniy status Ukrayini [Political Laws that Determined the Nuclear-Free Status of 

Ukraine], Viche [The convocation], 2010, P. 12‒15 [in Ukrainian]. 
3 Galaka S. P. Yaderne nerozpovsyudzhennya u svItovIy polItitsI [Nuclear Nonproliferation in World Politics],  2006,  P. 22 [in Ukrainian]. 
4 Ukrinform “Turchinov nazvav yaderne rozzbroennya Ukrayini Istorichnoyu pomilkoyu” [Turchynov called Ukraine's nuclear disarmament a 

historical mistake], URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2439691-turcinov-nazvav-aderne-rozzbroenna-ukraini-istoricnou-

pomilkou.html [in Ukrainian]. 
5 VIdnoviti yaderniy potentsIal zaklikayut provokatori abo neviglasi – eks-ministr yadernoyi bezpeki Yuriy Kostenko [Provocators or non-voters 

call for restoring nuclear potential - former nuclear security minister Yuriy Kostenko], URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28076910.html [in 

Ukrainian]. 
6 Makhno O. V. Vidmova Ukrayiny vid yadernoho statusu ta stverdzhennya pozytyvnoho mizhnarodnoho imidzhu derzhavy [Refusal of Ukraine 

on the nuclear status and affirmation of a positive international image of the state], Pages of history, 2013, P. 198–205, URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Sisi_2013_36_22 [in Ukrainian]. 
7 Deklaratsiya pro derzhavnyy suverenitet Ukrayiny [Declaration on State Sovereignty of Ukraine],  Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR, 1990 [in 

Ukrainian]. 
8 Kotsyuba R. O. Konstitutsiyno-pravovi garantiyi yadernoyi bezpeki mizhnarodniy ta natsionalniy aspekti [Constitutional and legal guarantees of 

nuclear safety international and national aspects],  2017, P. 40 [in Ukrainian]. 
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History of Ukraine  

Отже, до 1994 року вікно можливостей ще було, на 

нашу думку, законодавчо відкритим. Але 16 листопада 

1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозпов-

сюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). 5 грудня 1994-го було 

підписано так званий “Будапештський меморандум”, який 
став “джентльменською домовленістю” без чітких зобов’я-

зань між США, Росією і Великобританією надати гарантії 

безпеки українській державі. До 1996 року ядерну зброю 

було вивезено з території України. 

Тепер про економічну складову. Україна на період про-

голошення незалежності мала третій за величиною потен-

ціал ядерної зброї після США та Росії, а це понад 1600 

боєголовок9. 

Як показує сумний досвід КНДР та Ізраїлю, для ядер-

ної держави кількість боєголовок є другорядним факто-

ром. Головне – наявність такої зброї. Отже, якщо “на бала-
нсі” України залишилося б кілька або кільканадцять 

“зарядів”, то Україна стала би членом  “ядерного клубу”.  

Точної інформації стосовно вартості утримання ядер-

ної зброї у вільному доступі немає. Одна з типових сучас-

них публікацій наголошує, що за “наявності існуючої тех-

нологічної бази, відтворення ядерного потенціалу і вироб-

ництво ядерних боєзапасів займає п'ять-сім років, якщо 

щорічно вкладати 200-300 млн. доларів. На території Укра-

їни є два підприємства із видобутку і переробки урану, 

завод із виробництва важкої води, технологія розробки 

електронних компонентів і навіть спеціальна техніка, яка 
вимірює ізотопний склад ядерних матеріалів. Вітчизняні 

фахівці запевняють, що Україна у дуже короткі строки 

може реалізувати такі недостатні ядерні технології, як 

отримання тритію, реактор-виробник збройного плутонію, 

радіохімічний завод зі збагачення плутонію і металургій-

ний завод із виробництва збройного плутонію”10. 

Наводяться заяви вчених, що “за наявності політичної 

волі і 1 млрд. доларів знадобиться лише півроку ”, а також 

вказаний крок “…дасть змогу Україні у стислі строки ста-

ти володарем 100 ядерних зарядів середньої потужності у 

межах 15 кг”11. 
Середня за економічним потенціалом країна КНДР (25 

млн. чол., 30 млрд. дол. ВВП) може не тільки виробляти і 

утримувати ядерні боєприпаси, а й фактично самостійно їх 

розробляти. Україна ж мала готові “заряди”, необхідну 

діючу інфраструктуру обслуговування. До того ж, деякі 

ракетні системи повністю вироблялися вітчизняними тех-

нологічними можливостями. Із розміром ВВП в Україні у 

1991 році, що складав близько 80 млрд. дол. проблема ма-

теріального забезпечення утримання ядерної зброї могла 

бути вирішена. Тим більше, що на такому виробництві 

можна було б розвинути торгівельно-бізнесові зовнішні 
зв’язки. 

Тут варто сказати окремо про технологічні можливості 

вітчизняного виробника. Як було сказано, існує досить 

матеріалів щодо сучасних можливостей України поверну-

ти ядерний статус. Так, наприклад, у 2018 році, в інтерв'ю 

“Обозревателю” екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, 

генерал-лейтенант запасу І. Романенко заявив, що 
“Україна має всі наукові, технічні та інші можливості для 

відновлення свого ядерного статусу”12.. Відповідаючи на 

запитання про висновки, що може зробити Україна з конф-

лікту навколо ядерної програми Північної Кореї, він ска-

зав: “Думаю, для України це додатковий привід актуалізу-

вати питання про наявність у держави ракетного або ядер-

ного озброєння ”13  

Таким чином, головними факторами, що призвели до 

втрати Україною ядерної зброї є зовнішньополітичний, 

економічний та технічний (стан ядерної зброї) . Більшість 

дослідників вказують на вирішальну роль в цьому впливу 
Росії та США14. Але, на нашу думку, Росію 1991‑1994 рр., 

яка вочевидь була зацікавлена в нерозповсюдженні ядер-

ної зброї, не слід розглядати як самостійну політичну силу. 

Тиснути на Україну без дипломатичної та політичної підт-

римки Західної Європи та США Російська Федерація не 

наважилася би. Провідним зовнішнім фігурантом виступи-

ла єдина тодішня “супердержава” ‑ Сполучені Штати 

Америки. 

Дослідник американської політики щодо денуклеариза-

ції України С. М. Покась чітко вказує на те, що “роль 

США у ядерному роззброєнні України, безумовно, може 
бути визначена як вирішальна”15.  

“У 1991 році в України, ‒ пише науковець, ‒ не було 

чітко розробленої концепції практичних дій у зовнішній 

політиці, у тому числі і щодо ядерної зброї. Існували пере-

важно так звані побажання, обтяжені певними 

“романтичними” настроями щодо місця нової незалежної 

держави в системі міжнародних відносин. На жаль, 

“романтичні” концепції відсунули на другий план прагма-

тизм і тверезий розрахунок, що привело до виникнення 

ряду небажаних зовнішньополітичних проблем”16.  

Аналізуючи публікації американських колег, автор 
пише, “більшість американських вчених у своїх працях 

цього періоду не згадували про існування в України влас-

них національних інтересів, начебто ігноруючи їхню наяв-

ність. Також вони не брали до уваги прагнення України 

забезпечити свою безпеку”. 

До речі, дослідник у 2001 році про вказане питання 

писав інакше: “Національні інтереси України в галузі ядер-

ної зброї полягали у повної ліквідації ядерної зброї або 

виводу її з території країни”. 

Перший президент України Л. Кравчук зараз вимуше-

ний фактично виправдовуватися за денуклеарізацію: 
“Якби офіційний Київ 1994 року не підписав Будапештсь-

кого меморандуму, наслідком стала би блокада України”17.  

9 Kondratenko O.Yu. Protses yadernogo rozzbroennya i Ukrayina [The Nuclear Disarmament Process and Ukraine], Scientific Bulletin of 

the Institute of International Relations of NAU, 2011, P. 75-79 [in Ukrainian]. 
10 Yaderniy status Ukrayini. MIf chi realnist [Nuclear status of Ukraine. Myth or Reality], URL: https://glavred.info/politics/379961-

yaderniy-status-ukrajini-mif-chi-realnist.html [in Ukrainian]. 
11 Snehyrev D. “Yaderniy status Ukrayini. MIf chy realnist” [Nuclear status of Ukraine. Myth or Reality], Glavred [The Main Editor], 31 

June 2016, URL: https://glavred.info/politics/379961-yaderniy-status-ukrajini-mif-chi-realnist.html [in Ukrainian]. 
13 Gayshevska T. “Ukrayina mae vse dlya vIdnovlennya yadernogo statusu” [Ukraine has everything to restore its nuclear status], Obozre-

vatel [The rewiewer], 04 January 2018, URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/tech/ukraina-mae-vse-dlya-vidnovlennya-yadernogo-

statusu-general.htm [in Ukrainian]. 
14 Ibidem. 
15 Galaka S. P. Yaderne nerozpovsyudzhennya u svitoviy polItitsi [Nuclear Nonproliferation in World Politics], 2006, P. 22 [in Ukrainian]. 

Pokas M. S. Kontseptualna evolyutsiya politiki SShA v pitanni denuklearizatsiyi Ukrayini (1991-1997 rr.) [Conceptual evolution of US 

policy on the issue of denuclearization of Ukraine (1991-1997)], 2001, P. 18 [in Ukrainian]. 
16 Ibidem. 
17 Snehyrev D. “Yaderniy status Ukrayini. MIf chy realnist” [Nuclear status of Ukraine. Myth or Reality], op. cit. 
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Pilipenko I., Banzeruk A., Zlenko A. History and prospects of saving the status of Ukraine as a nuclear state... 

“Головними [на переговорах – авт.] були представники 

США, безпосередньо Б. Клінтон і тодішній віце-президент 

А. Ґор. Я зустрічався і з тим, і з тим. Вони заявляли, що 

Україна повинна скласти ядерну зброю. Чому? Тому що 

цю зброю на нашу територію завіз Радянський Союз […] 
Україна не мала змоги замінити ядерні боєголовки. Їх ви-

готовили в Росії. Термін безпеки закінчувався в 1998 році, і 

після цього вони ставали небезпечними. Ми не мали не те 

що досвіду, а можливості розчленувати боєголовку. Щоб 

не сталося біди, ми повинні були все це вивезти, і Америка 

знала про це […] всі без винятку ракети, які стояли в Укра-

їні, були спрямовані на США”18. 

На нашу думку, другий та третій аргументи мають бі-

льше суспільно-політичний і емоційний характер, ніж сто-

суються технологічних задач. Отже, саме тиск США, за-

хідноєвропейського типу мислення, що переймала україн-
ська еліта, роззброїв Україну. Таку позицію США підтри-

мують науковці та інтелігенція. У серпні 2017 року спецп-

редставник США по Україні К. Волкер заявив на телекана-

лі “Прямий”, що, незважаючи на російську агресію на 

Донбасі, відмова Києва в 1994 році від ядерної зброї була 

“хорошим рішенням” для української влади.  

Л. Кучма, також, вказуючи на тактичні й політичні 

хиби процесу роззброєння, вважає помилкою не сам його 

факт, а спосіб організації процесу: “вважаю однією з трьох 

найбільших помилок в сучасній українській історії саме те, 

як віддали. Бо в підсумку не було отримано жодних реаль-
них гарантій безпеки”19.  

Колишній віце-прем'єр-міністр Р. Безсмертний зазна-

чає, що подібну позицію займає Президент Білорусі 

О. Лукашенко, який “ще у 2010 році так само дуже гостро 

критикував саме умови домовиленості віддати ядерну 

зброю його попередники, не залишивши йому простору 

для маневру. На його думку, треба було краще торгувати-

ся”20. Колишній Президент Казахстану Н. Назарбаєв періо-

дично висловлював суголосну власну політичну позицію 

щодо причин відмови від ядерного арсеналу і одержаних 

дипломатичних та політичних результатів. 
Щодо можливих альтернатив, тут Л. Кравчук цілком 

справедливо зазначив, що позиція представників США 

була однозначною: “Якщо ви не виконаєте завдання вивез-

ти боєголовки з України, почнеться не просто тиск, а бло-

када України”. Європа їх підтримала в цьому плані. Отже, 

якби Україна не підписала документ, вона була б ізольова-

на» 21. 

Отже, альтернативою роззброєнню були б санкції та 

блокада. Зустрічаються навіть матеріали, що у Вашингтоні 

та у Москві обговорювалися плани військових операцій на 

території України задля примусу України до підписання 
договору про роззброєння. Наприклад, перший візит у 

незалежну Україну американського президента Біла Клін-
тона став показовою демонстрацією тиску і загрози повної 

ізоляції. Його літак приземлився в Києві в січні 1994 року, 

але Клінтон навіть не залишив територію аеропорту. На 

летовище для переговорів довелося їхати українському 
президенту Леонідові Кравчуку. 

На нашу думку, власне відмові від ядерної зброї альте-

рнативи за таких умов не було. Слід підтримати позицію 

тих, хто каже про “упущену вигоду”. Так, ветеран ракет-

них військ генерал-майор А. Матвєєв прямо зазначає, що 

“до ядерного роззброєння потрібно було підійти більш 

раціонально і розважливо. Так, на нас тиснули і Захід, і 
Росія, але у нас не було обмежень у найближчі роки щодо 

зняття цієї зброї з експлуатації, відповідно ми могли б вес-

ти переговори і торгуватися, тобто в обмін на роззброєння 

отримати кращі гарантії безпеки. Також ми могли вимага-

ти надання нам більшої фінансової допомоги, щоб влити її 

в нашу економіку. Плюс виторгувати для себе й інші диві-

денди. Наприклад, зразки високоточної неядерної зброї, 

ракетні носії, які не підпадають під міжнародні угоди, зок-

рема ракети дальністю до 500 км. Такі ракети нам потріб-

ні”22. 

Висновки. В сучасному українському суспільстві та 
серед “молодих” політиків поширена думка про помилко-

вість денуклеаризації. Тож завдяки проаналізованому ма-

теріалу, ми дійшли висновків про те, що тогочасні внутрі-

шні та зовнішні проблеми України не дозволили прийняти 

очільникам держави інше рішення. Керівники України 

1990-х рр. вважали ядерне роззброєння неминучим і згодні 

визнавати лише тактичні прорахунки. Теоретичну можли-

вість утримувати і розвивати ядерну зброю в Україні слід 

визнати дуже вірогідною. Економічний та науковий потен-

ціал це дозволяв і дозволяє сьогодні. Але зовнішньополіти-

чний тиск РФ, США та країн Західної Європи зробив цей 
проект політично й дипломатично неможливим. Українсь-

ке керівництво не змогло реалізувати всі шанси, яка нада-

вала нам історія, і більш вигідно конвертувати відмову від 

ядерної зброї в економічні та політичні зиски. 

 
Pilipenko Inna, Banzeruk Anna, Zlenko Alexander. His-

tory and prospects of saving the status of Ukraine as a nuclear 

state: historical and research aspects. The purpose of the article 

is to answer an historically important question that is relevant in 

modern Ukrainian society - was it possible to maintain the status of 

a nuclear state for Ukraine? Find out the possible prospects for 

maintaining the status of Ukraine as a nuclear state, having studied 

the historical and source study aspects of the problem. Materials 

and methods. The regulatory framework of the study is the 

statement of the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Nuclear-Free 

Status of Ukraine”, The Law of Ukraine “On Ukraine’s Accession 

to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July 

1, 1968” dated November 16, 1994, and the Memorandum on 

Security Guarantees in Connection with Ukraine’s Accession to the 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of November 

5, 1994 and others. The study uses methods of fundamental analys-

analysis, synthesis, comparison, generalization. Scientific novelty. 

The main aspects of the nuclear disarmament of Ukraine are 

investigated. The possibility of an alternative to its nuclear disarm-

disarmament is being examined, as well as the voluntary renunci-

renunciation of Ukraine’s nuclear potential is being analyzed. 

Conclusions. In society and among “young” politicians, the view 

is spread about the fallacy of denuclearization. The then internal 

and external problems of Ukraine do not seem very critical now. 

The leaders of Ukraine in the 1990s consider nuclear disarmament 

inevitable and agree to recognize only tactical miscalculations. The 

theoretical possibility of holding and developing nuclear weapons 

in Ukraine should be recognized as highly probable. Economic and 

18 Ibidem. 
19 Bezsmertniy R. “Yaderna zbroya Ukrayini: zabuty ne mozhna povernuty” [Nuclear Weapons of Ukraine: Forget You Can't Re-

turn],Tsensor [The Censor], URL: https://censor.net.ua/blogs/3097325/yaderna_zbroya_ukrani_zabuti_ne_mojna_turn [in Ukrainian]. 
20 Ibidem. 
21 Snehyrev D. “Yaderniy status Ukrayini. MIf chy realnist” [Nuclear status of Ukraine. Myth or Reality], op. cit. 
22 Ivshyna L. “Chi mogla Ukrayina zberegti yadernu zbroyu?” [Could Ukraine keep nuclear weapons?], Den’ [The day], URL: https://

day.kyiv.ua/en/article/podrobyci/chy-mogla-ukrayina-zberegty-yadernu-zbroyu [in Ukrainian]. 

https://day.kyiv.ua/en/article/podrobyci/chy-mogla-ukrayina-zberegty-yadernu-zbroyu
https://day.kyiv.ua/en/article/podrobyci/chy-mogla-ukrayina-zberegty-yadernu-zbroyu
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potential allowed this. But foreign policy pressure, primarily from 

the United States, made this impossible. The Ukrainian leadership 

was not able to realize all the chances that history provided us, and 

it was more profitable to convert the renunciation of nuclear wea-

weapons into economic and political benefits. 

Key words: history of Ukraine, nuclear disarmament, nucle-

nuclear weapons, denuclearization, diplomatic alternative, status 

of a nuclear state. 
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Семергей Наталия. Влияние культурно-исторических травм на развитие украинской идентичности во вто-

рой половине XIX – начале ХХ века: историографический аспект. Цель исследования. Статья освещает и анали-

зирует новейшие студии украинской историографии, посвященные изучению влиянию культурно-исторических травм 

на становление украинской национальной идентичности во второй половине XIX – начале ХХ века. Научно-

исследовательский инструментарий представлен эмпирическими (поисково-библиографический и библиометрические 

методы), общенаучными (описание, объяснение, анализ, синтез, обобщение) и специальными (историко-понятийный 

метод, метод научно-исторической интерпретации, герменевтический метод) методами, которые позволяют осуще-

ствить научное осмысление и научную репрезентацию накопленных исторических знаний о месте и роли культурно-

исторической травмы в развитии украинской идентичности в имперский период. Научная новизна заключается в том, 

что впервые в отечественном историографическом познании рассмотрено состояние освещения в новейшей историчес-

кой науке проблемы развития украинской национальной идентичности второй половины XIX – начала ХХ века с точки 

зрения западноевропейской методологии культурно-исторической травмы. Выводы. Установлено, что в новейшей 

украинской историографии проблеме травматического развития украинской национальной идентичности в имперский 

период посвящено значительный массив научных трудов. Выявлено, что к культурно-историческим травмам ученые 

относят такие социокультурные и геополитические явления как малороссийская идентичность, синдром двойной ло-

яльности, углубление комплекса неполноценности, искусственное разъединение украинских земель в политических 

системах Российской и Австро-Венгерской империй, братоубийственность и разъединяющий удар первой мировой 

войны. 

Ключевые слова: новейшая историография, культурно-историческая травма, украинская идентичность, нацио-

нально-культурное возрождение, малороссийство, синдром двойной лояльности. 

Introduction. The development of modern Ukrainian 

historiography demonstrates the awareness of objectivity of 

cultural and linguistic turning point which is of great inter-

est for historians since the end of the ХХth century. Such 

innovative and multidisciplinary studies as cultural studies, 
gender studies, memory studies are becoming more influen-

tial. A new comprehension of the principle of history objec-

tive interpretation which is connected with pluralism, mutu-

al criticism, addition and mutual acceptance of historical 

narratives is emerging1. In such methodological way, a new 

metaphor “cultural and historical trauma” is being much 

discussed. Its theoretical roots belong to European histori-

ography but the comprehension of the tragic events of the 

Ukrainians requiring proper methodological tools, is at an 

early stage. The implementation of a multidisciplinary ap-

proach (including history, cultural studies, sociology, psy-
choanalysis, and others) within the integration of methodol-

ogy of new historical narrative about a cultural and histori-

cal trauma enables historians to describe more objectively 

and deeper aspects of nation’s history. 

The study of Ukrainian history of the second half of 

the ХХth century in terms of cultural and historical trauma 

has a considerable heuristic, theoretical and methodological 

potential. In spite of the fact that the given period in histori-

ography discourse is examined mainly within the paradigm 
of national and cultural revival, however a measure of injur-

ing of the personal and social (especially national and polit-

ical) identity of Ukrainian nation in that period of time was 

rather substantial. In modern domestic historiography this 

issues not sufficiently addressed, however, some historical 

works analyze a concept of Ukrainian cultural and historical 

trauma in a context of mental and ethnic changes of Ukrain-

ian identity, as well asin terms of historical memory. 

Historiographic review. In national historiography 

the theoretical aspects of cultural and historical trauma are 

presented in scientific research of such prominent scientists 
as P. Hornostai, Y. Kalakura, O. Kis, L. Naidonova, 

V. Ohiienko, H. Rutar, O. Sushyi, I. Usatenko and others. 

At the same time, the development of integral methodology 

of cultural and historical trauma must be done in terms of 
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1  Repyna L. P. “Teoretycheskye novacyy v sovremennoj istoryografii” [Theoretical Innovations in Modern Historiography], Harkіvskij 

Istorіografіchnij Zbіrnuk [Kharkiv Historiographical Collection], Kharkiv : HNU іmenі V. N. Karazіna, 2010, N 10, P. 13, 16 [in Ukrain-

ian]. 
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gnoseology. 

Formulating research aim and objectives. The arti-

cle deals with the coverage of modern historical discourse, 

which analyzes the influence of cultural and historical trau-

mas on the formation and development of Ukrainian nation-
al identity in the second half of the XIXth – the beginning of 

the XXth century. Particular attention is drawn to the cover-

age of such cultural traumas of the Ukrainians as Mal-

orossiya’s identity, double loyalty syndrome, artificial sepa-

ration within political systems and military strategies of 

different empires. 

Presenting main material. As it has been already not-

ed, the category “cultural and historical trauma” was intro-

duced in an active scientific vocabulary in western histori-

ography. Traditionally it marked the disastrous, extreme, 

maximum and tragic events of the past (genocide, ethnic 
genocide, terrorism, slavery, colonialism), which considera-

bly influence further development of society2. Scientists 

emphasize that cultural trauma is not an individual phenom-

enon, but a collective one. Moreover, the American sociolo-

gist K. Erikson paid attention to the fact that cultural trauma 

was “...a blow to the basic tissues of social life that damages 

the bonds attaching people together and impairs the prevail-

ing sense of communality”3. According to the scientist 

Kh. Rutar, a trauma is a crisis, which destroys the usual 

scope of life up to the measure that it cannot be renewed. A 

cultural trauma takes place then, when the members of soci-
ety feel that they have been forced to outlive some terrible 

event which left a trace in collective memory4. 

It is important to underline that today a collective trau-

ma is examined according to the several aspects: 1) trauma 

changes a nature of memory as it makes the memory be 

more expressive, uncontrolled, firm and durable; 2) trauma 

is a result of influencing an individual not so much negative 

events, but the experience of long-term negative anomalous 

social conditions; trauma has social roots in a system of 

discrimination, persecution, humiliation or official indiffer-

ence5. 
The development of historical discourse concerning 

cultural and historical trauma is connected to the democrati-

zation of historical knowledge and the emergence of the 

necessary socio-political and socio-cultural conditions for 

the reinterpretation of national historical memory. The sci-

entific and objective analysis of the historical progress, the 

desire of the nations to find and defend their own vision of 

the past makes historians assumes a task to evaluate not 

only the state-creating and triumphant events and phenome-

na of the past, but also the tragedies and traumatic subjects 

of national history. O. Kis emphasized that “For post-

colonial and post-totalitarian Ukrainian society the problem 

of finding an acceptable way of conceiving, awareness, 

comprehension and perceiving their own historical experi-

ence was particularly acute problem in times of independ-

ence. ... Collective memory plays a considerable role in 

maintaining group identity, which inevitably requires a joint 

understanding of history and its importance in creating nar-
rations that connect the past, the present and the future”6. 

Scientists have noted that verbalization and narrating 

play an important role in overcoming of cultural and histori-

cal traumas. It is required to carry out these tasks of histori-

cal cognition, which provides remembering, comprehension, 

maintenance and retaining information about collective trau-

mas. At the time of Soviet history, the possibility to heal 

wounds by means of historical discourse was lost because 

traumatic pages of Ukrainian history were a subject to cen-

sorship, fear, stereotypes and concealment. Nowadays, new 

socio-political circumstances, democratization of cognition, 
claim of pluralism and reflexive historiography paradigm 

enable historians to speak about traumatized Ukrainian his-

torical memory of the ХІХth century. 

Erikson’s understanding of trauma as a dissociative 

blow to the social relationships in community enables histo-

rians to examine the artificial division of Ukrainian nation 

between two empires – Austro-Hungarian and Russian mon-

archies as a cultural and historical trauma. Scientists 

(O. Subtelnyi, Y. Kalakura, O. Rafalskyi and others) pay 

attention to political, ethnical and mental as well as civiliza-

tion measuring of such particularism. At this stage, focus of 
interest is the fact that despite an imperial, colonial and 

chauvinistic policy of both states on the Ukrainians, howev-

er, their public status within the state systems of the Austro-

Hungarian and Russian Empires was different. Strengthen-

ing of Russian imperial ambition on the way forward of 

elimination of the Ukrainian language, practical absence of 

public activism, propaganda of chauvinism impeded the 

development of Ukrainian identity. But liberalism and pru-

dence of the Austrian monarchy in relation to the status of 

the Ukrainian language and culture, though, provided dyna-

mism of social and cultural as well as national development 

for the Ukrainians of Galicia7
. Moreover, historians pay at-

tention on the negative consequences of trauma of cultural 

division of the eastern and western Ukrainians in the ХІХth 

century in the context of S. Huntington’s conception about 

“the line of break between East and West civilizations, 

which was in the center of Ukraine”, as well as in motiva-

tions of R. Kipling’s formula “East VS West”. 

In connection with such historical circumstances of 
Ukrainian consciousness development in the ХІХth century, 

some historians are skeptical about the modern level of the 

Ukrainian nation formation. So, M. Riabchuk has noted that, 

“... on the one hand, in the western, “Polish-Austrian”, part 

of Ukraine a new Ukrainian nation with an entirely new 

2  Usatenko I. “Istorychna travma : sotsialno-kul’turne iavysche chy novyj metanaratyv?” [Historical trauma: a socio-cultural phenomenon 

or a new meta-standard?], Istorychni i politolohichni doslidzhennia. Spetsvypusk: Trasformatsii istorychnoi pamiati [Historical and politi-

cal studies. Special issue: Transformations of historical memory],Vinnytsia : Donetsk. nats. un-t imeni Vasylia Stusa, 2018, P. 90 [in 

Ukrainian]. 
3 Erickson K. A. New Species of Trouble : The Human Experience of Modern Disasters, NY : Norton, 1994, P. 243 [in English]. 
4 Rutar Kh. “Travmovana chy mifolohizovana pamiat? (na materiali romanu “Tanho smerti” Yuriia Vynnychuka)” [Injured or mytholo-

gized memory? (on the material of the novel Tango of Death by Yuri Vinnychuk)]. Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva 

[Modern problems of linguistics and literary studies], Uzhhorod, 2018, N 23, P. 295 [in Ukrainian]. 
5 Kis O. “Kolektyvna pamiatta istorychna travma: teoretychni refleksii na tli zhinochykh spohadiv pro Holodomor” [Collective memory 

and historical trauma: theoretical reflections against women's memories of the Holodomor], U poshukakh vlasnoho holosu : Usna istoriia 

iak teoriia, metod ta dzherelo [Finding Your Own Voice: Oral History as Theory, Method, and Source], Kharkiv: PP “TORHSIN PLYuS”, 

2010, P. 172–173 [in Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 171, 173. 
7 Kalakura Ya. S., Rafalskyj O. O., Yurij M. F. Mentalnyj Vymir Ukrayinskoyi Cyvilizaciyi [The Mental Dimension of Ukrainian Civiliza-

tion], Kyiv : Geneza, 2017, P. 320–331 [in Ukrainian].  
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national consciousness was formed. But on the other hand, in 

the eastern part, so called “Soviet-Russian” part of Ukraine, 

transformation of “Malorossiya’s” ethnos in to the Ukrainian 

nation was not a widespread phenomenon, as a result even at 

the end of the ХХth century “proto-Ukrainian” ethnic substra-
tum has here rather medieval “local”, than modern national 

identity”8. 

The first aspect of cultural and historical trauma of the 

Ukrainians of the ХІХth century is in artificial separation of the 

Ukrainian ethnic, whilst the other aspect is of ethnic value. 

The question is that in the conditions of prevailing of colonial 

cultures there were deep mental transformations of the Ukrain-

ians, vanishing of its identity, forming a syndrome of 

“malorossiya’s identity” and double loyalty9. Especially sharp-

ly Ukrainian identity was injured in Naddnipryanska Ukraine. 

P. Magochii has noted, that without regard to a national reviv-
al and preserving Ukrainian traditions, their publications were 

mainly in Russian. Consequently, society has no doubt that, 

Ukraine or Malorossiya was natural and inseparable part of the 

Russian imperial world. Society accepted the fact existence of 

a few loyalties or identities10. A scientist makes a conclusion 

about forming of the phenomenon of multiple loyalty, as Mal-

orossiya’s identity was considered to be acceptable and even 

desired part of national ideology of the Russian Empire. That 

was the lower degree of the social and cultural system which 

acknowledged the hierarchy of different and complementary 

types of loyalty and identities11. 
Scientists examine phenomenon of Malorossiya’s 

identity in the context of boundary loyalty as an area of con-

tacts of a few civilizations and mentalities. Historians consider 

that, though Malorossiya’s identity extensively drew on the 

Ukrainian culture, it sharply opposed to the Ukrainian one. 

Malorossiya’s identity was the synonym of negligibility, it 

ridiculed the folk Ukrainian culture, its traditions and cus-

toms12. It is important to underline that forming of a concept of 

Malorossiya’s identity was a logical result of integration of the 

Ukrainian culture in the basis of Russian chauvinism. Ukraini-

an patriots were deprived of their own national schools, na-
tional organizations, editions, etc. Consequently, they created 

the culture, using possibilities, which found among prevailing 

nation. It has necessarily resulted in adopting of foreign con-

ceptions which they adjusted to the creation of own national 

identity13. 

A significant step towards the overcoming Malorossiya’s 

identity was taken in a time of T. Shevchenko’s creative work, 

whose masterpieces marked the emergence of new, alternative 

Ukrainian identity14. According to the author of the work “The 

mental dimension of Ukrainian civilization” Kobzar “... broke 

canon of Malorossiya’s culture, his symbolic “tsar’s dethron-

ing” and properly “dismissal” of all empire from the system of 

social establishments to physical image of the Main City inclu-

sive ... turned “Malorossiya’s” space upside down, providing 

him solid foundation.  Ukraine has emerged from these “ruins 
of Malorossiya’s empire”15. T. Shevchenko’s national philoso-

phy made an outstanding contribution to the development of 

Ukrainian mentality. He was the first who mentioned concepts 

“the native” and “the stranger”, thus affirming the idea about 

mental dissimilarity and difference between the Ukrainians 

and their neighbours – the Russians, the Poles and others. Re-

bellious Ukrainian, fighter for national and social liberation, 

was gradually replacing the image of obedient maloross 

T. Shevchenko coded the phenomenon of Large Ukrainian, the 

essence of which was conditioned by his world view and 

whole perspective16. 
National and cultural revival of the second half the ХІХth 

– the beginning of the ХХth century took place at the time of 

the Great war of 1914–1918. It is difficult to determine the 

scope and power of its traumatic influence on Ukrainian socie-

ty. The number of scientific works in modern Ukrainian histo-

riography dedicated to historical and ethnic measuring of the 

First World War. They include works of such scientists as 

T. Hunchak, V. Lytvyn, M. Popovych, O. Reient, 

B. Yanyshynand others. Publication of fundamental edition of 

Institute of History of Ukraine of NAS “The Great War of 

1914–1918 and Ukraine” (2013, 2015) was of the paramount 
importance for a broader understanding of the First World 

War. 

It was obvious that the tragedy of the First World War, 

above all, is in its senseless fratricidal essence, the Ukrainians 

were on opposing sides in the War, fighting on the side of the 

Austro-Hungarian and Russian empires. Historians underline 

that the war was the great tragedy for the Ukrainians. It nega-

tively affected their worldview, moral, spirituality, especially 

peasants from the East to the West17. Thus, Erikson’s under-

standing of cultural and historical trauma as a “dissociative 

blow” has been mainstreamed again. One more military ag-
gressive component was added to the traumatic state of 

Ukrainian political division, namely the Ukrainians were 

forced to fight each other, they were used as an instrument in 

the context of the cultural and national conflict. All these as-

pects affected the structure of Ukrainian identity. According to 

Ukrainian historian T Hynchak “...the Ukrainians were tyran-

nized by the Russians, trying to take away a sense of national 

consciousness and honour..., Magyars and Austrians humiliat-

ed them, blaming for Russophilia”18. 

At the same time, there is a perception in historiography 

8  Riabchuk M. Vid Malorosii do Ukrainy: paradoksy zapizniloho natsiietvorennia [From Little Russia to Ukraine: Paradoxes of Delayed 

Nationalization], Kyiv: Krytyka, 2000, P. 7 [in Ukrainian]. 
9 Kalakura Ya. S., Rafalskyj, O. O., Yurij, M. F. Mentalnyj Vymir Ukrayinskoyi Cyvilizaciyi [The Mental Dimension of Ukrainian Civili-

zation], Kyiv : Geneza, 2017, P. 281 [in Ukrainian]. 
10 Magochij P.-R. Ukraina. Istoriia ii zemel ta narodiv [Ukraine. History of its lands and peoples], Uzhhorod: Vyd-vo V. Padiaka, 2012, 

P. 344 [in Ukrainian]. 
11 Ibidem, P. 348. 
12 Kalakura Ya. S., Rafalskyj O. O., Yurij M. F. Mentalnyj Vymir Ukrayinskoyi Cyvilizaciyi [The Mental Dimension of Ukrainian Civili-

zation], Kyiv : Geneza, 2017, P. 304 [in Ukrainian]. 

 13 Hrytsak Ya. Narysy istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii XIX-XX stolittia [An outline of the history of Ukraine: the 

formation of the modern Ukrainian nation of the nineteenth and twentieth centuries], Kyiv: Heneza, 1996, P. 55 [in Ukrainian]. 

 14 Magochij P.-R. Ukraina. Istoriia ii zemel ta narodiv [Ukraine. History of its lands and peoples], Uzhhorod: Vyd-vo V. Padiaka, 2012, 

P. 352 [in Ukrainian]. 
15 Kalakura Ya. S., Rafalskyj O. O., Yurij M. F. Mentalnyj Vymir Ukrayinskoyi Cyvilizaciyi [The Mental Dimension of Ukrainian Civili-

zation], Kyiv : Geneza, 2017, P. 303 [in Ukrainian]. 
16 Ibidem, P. 312–314. 
17 Ibidem, P. 334. 
18 Hunchak, T. Ukraina. Persha polovyna XX stolittia. Narysy politychnoi istorii [Ukraine. The first half of the twentieth century. Essays 

on Political History], Kyiv: Lybid, 1993, P. 69 [in Ukrainian]. 
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that the tragedy of the First World War, however, wasn’t fully 

realized in Ukrainian national memory. G. Hausman has noted 

that the First World War was not of great importance for na-

tional historical memory. The historian stated, “None of the 

battles was known in history, especially in national memory – 
neither so-called Brusilovsk breach of 1916 nor heroic defen-

sive of the Fortress of Przemyśl”19. The scientist attributes this 

failure to the lack of the proper level of Ukrainians’self-

identification at that time and involvement of marginalized 

regions in the military action. G. Hausman marks, “In Russia 

and between the Russians, the Ukrainians were usually named 

malorossians, and in the Habsburg Empire – Rusyns. Even in 

a domestic usage the name “Ukraine” has come widely into 

the use since the end of the ХІХth century. As it often happens 
in history, marginalized regions became the battle places of the 

great states”20. 

At the same time, historians pay attention to dialectical 

value of cultural and historical traumas of the First World War 

and, above all, in social and political aspects. G. Hausman 

notes, that for a national elite and other people the essence of 

war, its violence and death, lies informing of a nation and a 

national state21. Such a conclusion is relevant for historiog-

raphy. Historians are unanimous that the First World War 

resulted in politicization of Ukrainian mentality, opened up 
wounds inflicted by Austro-Hungarian and Russian chauvin-

ism, stipulated dissatisfaction of monarchical regime, and con-

sequently crystallized national slogans, enabled elimination of 

mental distinctions between the eastern and western Ukraini-

ans and was the key to development of national consciousness. 

Conclusions. On the whole, in modern Ukrainian histori-

ography methodology of cultural and historical trauma is only 

beginning to find its rightful place among research and evi-

dence-based tools. As we can see its application in order to 

understand the problems of development of Ukrainian identity 

in imperial age is very expedient. Proper categorical apparatus 
enables historians to find out those historical events which 

negatively and tragically influenced the processes of formation 

of the Ukrainian nation. Demarcation of Ukrainian lands con-

siderably restrained the idea of unification, and phenomenon 

of Malorossiya’s identity and double loyalty were considera-

ble obstacles on the way of modern Ukrainian self-

consciousness. 

 
Наталія Семергей. Вплив культурно-історичних 

травм на розвиток української ідентичності в другій поло-

вині ХІХ – на початку ХХ століття: Історіографічний ас-

пект. Мета дослідження. У статті висвітлено та проаналізова-

но новітні студії української історіографії, що присвячені ви-

вченню впливу культурно-історичних травм на становлення 

української національної ідентичності у другій половині ХІХ – 

на початку ХХ століття. Науково-дослідницький інструмента-

рій представлений емпіричними (пошуково-бібліографічний 

та бібліометричний методи), загальнонауковими (опис, пояс-

нення, аналіз, синтез, узагальнення) та спеціальними (історико

-понятійний метод, метод науково-історичної інтерпретації, 

герменевтичний метод) методами, які дають змогу здійснити 

наукове осмислення та наукову репрезентацію нагромаджених 

історичних знань про місце і роль культурно-історичної трав-

ми у розвитку української ідентичності в імперську добу. Нау-

кова новизна полягає в тому, що вперше в вітчизняному істо-

ріографічному пізнанні розглянуто стан висвітлення у новітній 

історичній науці проблеми розвитку української національної 

ідентичності другої половини ХІХ – початку ХХ століття під 

кутом зору західноєвропейської методології культурно-

історичної травми. Висновки. З’ясовано, що в новітній украї-

нській історіографії проблемі травматичного розвитку україн-

ської національної ідентичності в імперську добу присвячено 

значний масив наукових праць. Виявлено, що до культурно-

історичних травм вчені відносять такі тогочасні соціокультур-

ні та геополітичні явища як малоросійська ідентичність, синд-

ром подвійної лояльності, поглиблення комплексу меншовар-

тості, штучне роз’єднання українських земель в політичних 

системах Російської та Австро-Угорської імперій, братовбив-

чість та роз’єднуючий удар Першої світової війни.  

Ключові слова: новітня історіографія, культурно-

історична травма, українська ідентичність, національно-

культурне відродження, малоросійство, синдром подвійної 

лояльності. 

 

Sémerhei Natalia. L'impact des traumatismes culturelles 

et historiques sur le developpement de l'identite ukrainienne 

dans la seconde moitie du ХІХ - debut du –ХХ siecle un aspect 

historiographique. Le but de l'étude. L'article met en évidence et 

analyse les dernières recherches de l'historiographie ukrainienne, 

qui sont consacrées à l'étude de l'impact des traumatismes culturels 

et historiques sur la formation de l'identité nationale ukrainienne 

dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle. Les 

outils de recherche scientifique sont présentés par des méthodes 

empiriques (recherche bibliographie et bibliométrie), scientifiques 

générales (description, explication, analyse, synthèse, 

généralisation) et spéciales (méthode historique et conceptuelle, 

méthode d'interprétation historique et scientifique, méthode 

herméneutique) qui permettent une compréhension scientifique et 

une représentation scientifique des connaissances historiques 

accumulées sur la place et le rôle des traumatismes culturels et 

historiques dans le développement de l'identité ukrainienne à 

l'époque impériale. 

La nouveauté scientifique est que, pour la première fois 

dans la connaissance historiographique nationale, on a considéré 

l'état de la couverture du problème du développement de l'identité 

nationale ukrainienne de la seconde moitié du XIXe - début du 

XXe siècle du point de vue de la méthodologie de l'Europe 

occidentale pour les traumatismes culturels et historiques. 
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Бойчук Ирина. История участия студентов Буковинского государственного медицинского университета в 

ансамбле “Трембита”. Народный аматорский ансамбль песни и танца создан в 1963 году на основе студенческих хо-

рового и танцевального коллективов. Ансамбль неоднократно выступал с концертами не только на Буковине, а также в 

Румынии, Польше, Венгрии и других странах. Цель исследования. Проанализировать мотивы участия студентов 

БДМУ в деятельности народного аматорского  ансамбля песни и танца “Трембита”. Методология исследования. В 

статье использованы описательный, библиосемантический и историко-сравнительный методы. Выводы. Изучая вопро-

сы участия студенческой молодѐжи в аматорской творческой деятельности ансамбля, можна отметить высокий уро-

вень развития интереса студенческой молодѐжи к культурным традициям и обычаям своего народа, а также формиро-

вание моральных и духовных качеств будущих врачей.  

Ключевые слова: народный аматорский ансамбль песни и танца “Трембита”, история Буковинского государст-

венного медицинского университета, культурные традиции, аматорская деятельность студентов.  

Вступ. Демократизація суспільства, його трансфо-

рмація гостро поставили проблему вивчення та осяг-

нення своєї історичної спадщини, в якій культурні тра-

диції посідають чільне місце. Сьогодні питання розвит-

ку національних культурних традицій – це осмислення 
місця нації у загальному процесі розвитку людства, а 

для українського народу – історичне відкриття, яке 

утверджує його як самодостатню структуру у співдруж-

ності етнічних спільностей і визначає належне місце, 

роль і значення в історичному контексті, без міфологі-

зації, на діалектичних засадах. 

Музично-пісенна культура споконвіку була невід’-

ємною часткою життя українців. Свідченням того є 

розмаїття жанрів та тематики народної музичної твор-

чості: думи, історичні пісні, пісні-хроніки і балади, піс-

ні про кохання і родинне життя, колискові, жартівливі, 
пісні-танки й приспівки до танців, застольні співи, ко-

ломийки, козацькі, рекрутські, чумацькі пісні тощо. 

За народними піснями можна вивчати побут, став-

лення громади до тих чи інших вчинків її представни-

ків. Немає такого повороту людської долі, який би не 

згадувався в українській народній музично-пісенній 

творчості. 

Зважаючи на невичерпність віками сформованого 

музичного потенціалу українців, виникає потреба прин-

ципово нового підходу до збереження культурних тра-

дицій та звичаїв. У зв’язку з цим актуальною стає про-
блема використання молоддю вільного часу, виявляю-

чись своєрідним індикатором культури дозвілля студе-

нтства, де коло їхніх інтересів, устремлінь, бажань має 

можливість втілюватися у різних видах і формах поза-

навчальної діяльності й більш повно реалізувати себе у 

соціально-культурній творчості, специфічними ознака-

ми якої є нерегламентованість, добровільність та демок-

ратичність. 

Історіографічний огляд. Питання аматорської 

діяльності студентів вивчали відомі мистецтвознавці – 
Б. Асаф’єв, А. Піотровський, А. Бакушинський, 

М. Каган, проблеми позанавчальної діяльності – 

Г. Кондратенко та інші науковці. Однак, дослідження 

питань виявлення ставлення студентської молоді Буко-

винського державного медичного університету до тра-

дицій та звичаїв рідного краю, а також аналіз мотивів 

їхньої участі у діяльності народного аматорського анса-

мблю пісні і танцю “Трембіта” є недостатньо дослідже-

ним у сучасній науковій літературі. Тому, у даній робо-

ті вважаємо за необхідне проаналізувати діяльність на-

родного аматорського ансамблю, розглянути історію 
його створення та сучасний розвиток колективу. 

Основна частина. Заснування та перші роки дія-

льності Чернівецького державного медичного інституту 

(ЧДМІ) проходили в умовах повоєнної розрухи та ціло-

го комплексу несприятливих обставин. Вся лікувально-

профілактична мережа під час війни була зруйнована та 

розграбована, значно зменшилась кількість медичних 

кадрів. Однак робота йшла у всіх сферах життєдіяльно-

сті навчального закладу. 

Молодіжний ансамбль пісні і танцю Чернівецького 

медичного інституту був створений в кінці 1945 року. 
На той час хоровий і танцювальний колективи працю-

вали окремо. Молодіжний колектив художньої самодія-

льності Інституту за порівняно невеликий проміжок 

часу зміг добре підготуватися до міської олімпіади з 

художньої самодіяльності і зайняти провідні місця: 
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(хоровий гурток – 2-е місце, джаз-оркестр – 2-е місце; і це 

без вакантних перших місць)1. 

Директор Медінституту – Дмитро Сергійович Ловля 

висловив подяку керівникам і учасникам художньої само-

діяльності: керівнику хорового гуртка Лісовому, керівни-
ку драматичного гуртка Жихарському, старості хорового 

гуртка Кутомановій, старості джаз-оркестру Файн, старос-

ті драматичного гуртка Сідельковер, старості 5 курсу Кар-

манській (Наказ по ЧДМІ № 108 від 28 жовтня 1946 р.).  

З 1957 року, після створення окремої оркестрової 

групи, а саме: хорова, танцювальна й оркестрова об’єдна-

лися. В основу репертуару ансамбля входили буковинські 

народні пісні й танці. В цьому ж році ансамбль успішно 

виступив на першому обласному фестивалі молоді Буко-

вини. 

Особливий успіх випав на долю танцювальної групи 
ансамблю, яка завоювала право виступу на першому Рес-

публіканському фестивалі молоді та студентів в м. Києві. 

За успішний виступ на цьому фестивалі, ансамбль був 

удостоєний диплому III-го ступеню. 

Після повернення з Києва, ансамбль почав посилену 

роботу над розширенням свого репертуару. Крім буковин-

ських народних піснь і пісень буковинських композито-

рів, таких як: “Гей піду я на Черемош”, “Повилася павути-

на” в обробці Г. Шевчука, “Пісня про Олексу Довбуша” 

муз. Б. Крижанівського, “Синя чічка” в обробці 

С. Сабадаша, “Чернівецький вальс” муз. Йосипа Ельгісе-
ра, “Фестивальні коломийки” В. Михайлюка, в репертуар 

хорової групи ввійшло цілий ряд українських народних 

пісень та пісень радянських композиторів, таких як: “Ой у 

вишневому садочку”, “Гей на високій полонині”, “Пішов 

Іван в полонину косити”, “Коли тоту комоницю сіяли”, 

“Летів пташок понад воду”, “Іванку-Іванку”, “Їхав козак 

за Дунай”, “Сусідко”, “Лугом іду, коня веду”, “Вівчарик” 

Є. Козака, “Вівці мої вівці” – муз. М. Гринишена, 

“Колокольчик” та “Вечірній звон” в обробці 

О. Свєшнікова, “На Вкраїні зіронька зійшла” та “А ми 

навколо сонця” муз. В. Процка, “Пісня про партію” муз. 
Д. Задорова, “Партіє тобі хвала” муз. М. Николаєва та 

багато інших2.  

Репертуар танцювального колективу складався з 

таких танців, як “Гуцулка”, “Аркан”, “Парубоцькі жарти”, 

“Буковинські коломийки”, “Верховинка”, “Тропотянка”, 

“Гуляночка”, “Козачок”, “Російський перепляс”, 

“Кадриль”, “Торський танок”, “Чардаш”, “Го-па-ша”, 

“Кулушарій”, “Молдованеска”, “Студентська полька”, 

“На призьбі” та багато інших. 

Ансамбль виступав у багатьох селах, районних 

центрах області та колгоспних станах, а також за межами 
області. Тільки протягом 1964‒65 н. р. було дано понад 49 

концертів. За останні 5 років, на всіх обласних та міських 

оглядах художньої самодіяльності, ансамбль завжди заво-

йовував перші місця. 

В 1960 році танцювальна група ансамблю приймала 

участь у Республіканському огляді художньої самодіяль-

ності присвяченому декаді української літератури і мисте-

цтва у Москві й була нагороджена грамотою Міністерства 

культури УРСР. 

На обласному огляді колективів художньої самодія-

льності присвяченому 150 –річчю з дня народження  

Т. Г. Шевченка, ансамбль зайняв перше місце і нагоро-

джений дипломом першого ступеня та грошовою премі-
єю. 

Ансамбль був учасником звітнього концерту в м. 

Київі, присвяченому 25-річчю воз’єднання Північної Бу-

ковини з Українською РСР.  

В репертуарі ансамблю: “Пісня про партію” (муз. 

Д. Зодора), “Моя Верховина” (муз. Л. Ященка), “Через 

поле широкеє” (українська народна пісня), “На колесні 

стога” (обробка А. Кушніренка), “Молодіжні коломий-

ки” (музика М. Романка), італійська народна пісня “Санта 

Лючія”, російська народна пісня “Колокольчик”, “А ми 

навколо сонця” і “На Вкраїні зіронька зійшла”  
(муз. В. Процька), “Голубар” (обробка Б. Крижанівсько-

го), “Чотири воли пасу я” та ін. 

Крім цього, при ансамблі був чоловічий та жіночий 

квартет. В репертуар танцювальної групи входили такі 

танці: “Коломийка”, “Карпатські наспіви”, “Голубар”, 

“Чардаш”, “Російський перепляс”, “Парубоцькі жарти” та 

інші. 

Художнім керівником та диригентом хору був ви-

кладач музичного училища М. М. Романко, головним ба-

летмейстером – директор Чернівецького обласного будин-

ку народної творчості М. А. Поморянський, керівником 
оркестрової групи – кандидат медичних наук, 

В. М. Круцяк. 

Всю свою творчу підготовчу роботу колектив прово-

див у клубі медінституту. В розпоряджені ансамблю були 

костюми, які необхідні для концертних виступів, а склад 

ансамблю загалом нараховував 110 чоловік, його учасни-

ками були студенти та викладачі інституту3. 

“Самодіяльний ансамбль пісні і танцю” був створе-

ний у 1963 році на основі уже існуючого хорового та тан-

цювального колективів. З ініціативи талановитих студен-

тів другого курсу медичного інституту Павла та Івана 
Мельників, Б. Шевченка, О. Клименка, М. Козуба та орке-

стрової групи музикантів якими керував В. Круцяк. Пер-

шими керівниками ансамблю були Л. Боднарук та 

М. Романко, балетмейстром М. Помарянський та керівни-

ком оркестру В. Круцяк, вони активно сприяли формуван-

ню неповторного творчого стилю ансамблю. Виступи 

колективу демонстрували високу майстерність, різнобар-

в’я українського пісенного і танцювального фольклору4. 

За значні успіхи в розвитку самодіяльного мистецтва 

ансамблю 26 жовтня 1965 року на засіданні Президії 

Української республіканської Ради Професійних (УРРПС) 
присвоєно звання «Самодіяльний народний ансамбль піс-

ні і танцю Чернівецького медичного інституту» за високу 

виконавську майстерність та активну творчу роботу по 

обслуговуванню трудящих (Витяг з Протоколу № 32 Пре-

зидії УРРПС від 26.10.1965 р., голова ‒ В. Клименко) 

(див. фото № 1‒2)5. Колектив неодноразово був нагоро-

джений дипломами та грамотами за активну участь у роз-

витку народного самодіяльного мистецтва. 

1 Materialy pro robotu samodiyalʹnoho narodnoho ansamblyu pisni i tantsyu Chernivetsʹkoho derzhavnoho medychnoho instytutu (1965) 

[Materials on the work of the amateur folk song and dance ensemble of the Chernivtsi State Medical Institute (1965)], Derzhavnyі arkhiv Cher-

nivetsʹkoyi oblasti (DACHO) [State Archive of Chernivtsi Region (DACHO)], F. Р 938, Op. 5, Od. zb. 1289, 16 ark.  
2 Dovidka pro robotu molodizhnoho ansamblyu pisni i tantsyu Chernivetsʹkoho medychnoho instytutu (1965) [Information on the work of the 

youth song and dance ensemble of the Chernivtsi Medical Institute (1965)], DaCho, F. Р 938, Оp. 5, Case. 1289, Ark. 7‒9. 
3 DAChO, F. Р 938, Op. 5, Case. 1289, Ark. 15‒16. 
4 Bukovynsʹkyy derzhavnyy medychnyy universytet: Istoriya i sʹohodennya (do 70-richchya) [Bukovina State Medical University: History and 

Present (70th Anniversary)], za red. T. M. Boychuka, Chernivtsi: BSMU, 2014, P. 216. 
5 DAChO, F Р 938, Op. 5, Case 1289, Ark. 1. 
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Фотокопії № 1-2. Про присвоєння звання “народний” Ансамблю пісні і  

танцю Чернівецького державного медичного інституту (1965). Фонди ДАЧО 
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Фото 3. Учасники ансамблю Чернівецького медичного інституту.  У центрі ‒ М. А. Поморянський та 

М. М. Романко (1964 р.).  Архів проф. В. Ф. Мислицького  

Фото. 4. Колектив ансамблю "Трембіта" у 1980-х рр. Архів БДМУ 
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Як свідчать архівні документи, Чернівецьке облас-

не управління культури привітало керівника хору 

М. М. Романко, керівника танцювальної групи 

М. А. Поморянського та керівника оркестрової групи 

В. М. Круцяка з нагоди присвоєння ансамблю пісні і 
танцю почесного і заслуженого найменування 

“Самодіяльного народного колективу”. С. І. Дідик, го-

лова облуправління культури побажав усім учасникам 

ансамблю та його керівникам доброго здоров’я, успіхів 

у навчанні, роботі та в особистому житті, великих твор-

чих досягнень на мистецькій ниві, щоб надалі лунала 

чудова радянська пісня, віхром кружляв запальний на-

родний танець, даючи насолоду і наснагу в труді слав-

ним радянським людям – будівникам комунізму”.  

Ще одним документом засвідчено, шо досягнення 

колективу мають велике значення для Буковини і Черні-
вецьке обласне управління культури привітало керівни-

цтво Чернівецького медичного Інституту: ректора – 

доцента О. Д. Юхимця, секретаря бюро ЛКСМУ  

І. І. Полянського, М. О. Рибака з присвоєнням наймену-

вання “Самодіяльного народного колективу” ансамблю 

пісні і танцю Чернівецького мидичного Інституту, за-

значивши, що в роботі цього талановитого колективу, 

який домігся високого звання, багато зусиль вклало ке-

рівництво, партійна, профспілкова та комсомольська 

організації Інституту. Цей фактор свідчить про розумне 

використання самодіяльного мистецтва у вихованні ес-
тетичних смаків молоді, організації для них культурно-

го дозвілля6. 

Отже наказом № 235 по Чернівецькому медичному 

Інституті від 4 листопада 1965 року (див. фото. № 2) 

оголошено постанову Президії УРРПС “Про присвоєння 

звання “народний” за високу виконавську майстерність 

та активну творчу роботу по обслуговуванню трудящих. 

Згідно цього наказу: 

1. Всім відділам і службам Інституту прийняти пос-

танову Президії УРРПС до керівництва. 

2. В переписці, діловодстві і практичній роботі на-
далі ансамбль пісні і танцю іменувати “Самодіяльний 

народний ансамбль пісні і танцю Чернівецького медич-

ного Інституту”. 

3. Просити Обласний комітет Професійної спілки 

медичних працівників виділити три штатних художніх 

керівників ансамблю у відповідності з існуючим поло-

женям про самодіяльні народні ансамблі7.  

Наказ затверджено підписом ректора Медінституту 

доцентом О. Юхимцем.  

У 1967 році ансамбль на республіканському фести-

валі самодіяльних колективів в місті Києві був удостоє-
ний золотої медалі і Диплому І ступеня. А на Всесоюз-

ному фестивалі цього ж року у Москві ансамбль нагоро-

джено срібною медаллю та Дипломом ІІ ступеня. 

Нагороджений на Всесоюзних фестивалях народної 

творчості СРСР почесними грамотами Президії Верхов-

ної Ради України (1967, 1970, 1972). Неодноразлво був 

нагороджений дипломами та грамотами за активну 

участь у розвитку народного самодіяльного мистецтва 

на Республіканському фестивалі (1973, 1985). 

У 1979 році Народному самодіяльному ансамблю 

пісні і танцю додано назву “Трембіта”. Керівник ансам-

блю – Л. Бондарчук, балетмейстер – М. Поморянский, 

керівник оркестру В. Круцяк.  

Колектив неодноразово виступав з концертами не 

тільки на Буковині та Україні, але й за її межами – Ру-

мунії (1977‒1978 рр., м. Сучава), 1991‒1992 – на Міжна-
родному фестивалі в Польщі (м. Ясторов’є);  

1995‒1996 р.р. – на Міжнародному фестивалі в Угорщині 

(м. Будапешт); 30 червня 2001 р. – учасник Всеукраїнсь-

кого фестивалю майстрів мистецтв та народної творчос-

ті “Мелодії Буковинського краю”, присвяченого десятій 

річниці Незалежності України (м. Київ, палац 

“Україна”). Участь самодіяльного колективу у міжнаро-

дних конкурсах та фестивалях допомагають майбутнім 

лікарям уявити собі, що таке Батьківщина, патріотизм, 

національний інтерес. Ансамбль є активним учасником 

всіх культурно-масових заходів м. Чернівці та заходів 
університету8.  

У грудні 2001 р. – виступив на сцені палацу 

“Академічний”, а в 2002 р. став переможцем на облас-

ному фестивалі творчих колективів вищих навчальних 

закладів I‒IV рівнів акредитації. За 50 років творчої 

діяльності в репертуарі ансамблю відтворено понад 300 

пісень, 70 оркестрових номерів, поставлено 30 вокально

-хореографічних композицій та 35 танців. 

Народний аматорський ансамбль пісні і танцю 

“Трембіта” сповідує кращі зразки народної творчості, 

фольклорне розмаїття нашого краю. Золотий фонд анса-
мблю становлять: обрядова композиція “Свято лісору-

ба”, вокально-хореографічні – “Карпатські наспіви”, 

“На Івана Купала”, “Радянське Прикарпаття”, “Осінній 

полонинський хід”, а також чимало колоритних буко-

винських пісень і танців. За останні роки створено вока-

льно-хореографічні композиції “Буковинський розмай”, 

“Буковинський тропак”, “Різдвяні гуляння”. Біля трьох 

тисяч юнаків і дівчат різних поколінь пройшли в ансам-

блі школу естетичного виховання.  

З діяльністю ансамблю пов’язані перші кроки ком-

позиторської творчості видатного митця України 
В. Івасюка, лауреата Національної премії ім. 

Т. Г. Шевченка, який керував оркестром ансамблю, бу-

дучи студентом інституту. Упродовж багатьох років 

солістом ансамблю був студент інституту, а згодом за-

служений працівник культури України Ю. Краснобаєв. 

Студенти, які брали участь у Народному аматорському 

ансамблі пісні і танцю “Трембіта” на сьогодні є докто-

рами та кандидатами медичних наук, професорами, до-

центами та висококваліфікованими лікарями 

(Г. В. Гайко, В. М. Корнацький, Р. Б. Косуба, 

Ю. Г. Прасол, А. М. Сокол, Б. Г. Макар, 
В. Ф. Мислицький, І. П. Дищук, О. С. Хухліна, 

О. Ф. Кудла, О. Ф. Кулик, О. І. Захарчук, В. Г. Козуб, 

В. Г. Деркач, В. С. Самар, Є. П. Ткач, Л. М. Бегаль, 

Б. Ю. Банул, Т. Б. Сикирицька, Л. С. Малюх, 

О. І. Юрків, І. М. Циркот, О. І. Петришин, Я. М. Телекі, 

В. С. Хащук та ін.).  

Художніми керівниками і хормейстерами були: 

Л. Боднарук, М. Романко, Д. Жалюк, М. Галицький, 

П. Казимирчук, Ю. Білоус. Хормейстерами: 

Т. Стінковий, А. Плішка, М. Довганич, М. Коник, балет-

мейстерами – М. Поморянський, Н. Пузанов, 

6 DACho, F. Р 938, Op. 5, Case 1289, Ark. 3‒4. 
7 Ibidem, P. 2. 
8 Bukovynsʹkyy derzhavnyy medychnyy universytet: Istoriya i sʹohodennya (do 70-richchya) [Bukovynian State Medical University: Past 

and present (the 70th anniversary)], op. cit., P. 216. 
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Д. Ластівка, М. Гнеп, М. Галицький, Ю. Сіроус, 

І. Хащовий, керівниками оркестру – В. Круцяк, 

В. Івасюк, М. Щербань. Л. Фельдман, Б. Бордужа, 

О. Жуков9.  

Ансамбль “Трембіта” є активним учасником усіх 
культурно-масових заходів м. Чернівці, благодіних ак-

цій та заходів згідно з календарним планом БДМУ, зок-

рема відзначення 600-річчя міста, Міжнародного фольк-

лорного фестивалю “Буковинські зустрічі” , що прохо-

див у 2006 р. У Польщі. Також ансамбль взяв участь у 

святкуванні 50-річчя Сучавського університету 

ім. Штефана чел Маре та є дипломантом першого ступе-

ня обласного фестивалю “Чисті роси”.  

Упродовж 2–4 серпня 2013 року в м. Боньхад 

(Угорщина) відбувся черговий етап 24 Міжнародного 

музично-етнографічного фестивалю “Буковинські зу-
стрічі” (див. фото № 6). У фестивалі взяли участь 34 

колективи з 9 країн Європи (Угорщина, Польща, Укра-

їна, Румунія, Німеччина, Словаччина, Хорватія, Боснія 

та Герцеговина, Сербія). Україну представляли 2 коле-

ктиви з Чернівецької області: Народний аматорський 

ансамбль пісні та танцю “Трембіта” (хорова група) 

Буковинського державного медичного університету та 

інструментальний ансамбль “Карпатська Тайст-

ра” (смт. Путила). 

Організатори фестивалю висловили вдячність ко-

лективу ансамблю “Трембіта” за участь у форумі. Та-
кож було зазначено, що художні колективи Буковинсь-

кого державного медичного університету стояли у ви-

токів фестивалю “Буковинські зустрічі”. Тому Народ-

ний аматорський ансамбль пісні та танцю 

“Трембіта” (в повному складі) отримав запрошення 

для участі у 25 ювілейному фестивалі, що відбудеться 

у червні 2014 року.  

У м. Турчянське Тепліце (Словаччина) 22–24 серп-

ня 2014 року відбувся черговий етап Ювілейного 25-го 

Міжнародного музично-етнографічного фестивалю 

“Буковинські зустрічі” (див. фото № 7). У фестивалі 
взяли участь 15 колективів із дев’яти країн (Угорщина, 

Польща, Україна, Румунія, Німеччина, Словаччина, Хо-

рватія, Боснія та Герцеговина, Сербія). Україну предста-

вляли два колективи з Чернівецької області: інструмен-

тальний ансамбль “Плаюл” (смт. Герца) та Народний 

аматорський ансамбль пісні і танцю “Трембіта” (хорова 

група) Буковинського державного медичного універси-

тету. Цей захід відбувався у рамках відзначення 70-

річчя Буковинського державного медичного університе-

ту. 

Організатори фестивалю – генеральний директор 
З. Ковальський та міський голова М. Сигут – тепло зустрі-

ли студентів-медиків та створили чудові умови для прожи-

вання та репетицій музичних колективів. Учасники фести-

валю мали змогу поспілкуватися один з одним, поділитися 

враженнями і переживаннями, знайти нових друзів.  

Фестиваль розпочався урочистою ходою головною 

вулицею міста. Під час музичного форуму колективи мали 

змогу представити публіці вокальні, танцювальні та ін-

струментальні твори країн-учасниць. Особливу увагу при-

вернули виступи колективів з України. Попри обмеження 

у часі, хорова група ансамблю “Трембіта” виконувала пісні 

на біс. 

Несподіваною і цікавою була зустріч з Послом Ізраї-

лю у Словаччині А. Бен-Цві – уродженцем м. Чернівці. 

Виступаючи зі сцени, він згадав, як бував на виступах 
“Трембіти” у теоретичному корпусі БДМУ на 

вул. Богомольця, 210.  

24 серпня, у День Незалежності України, відбувався 

гала-концерт, який завершився виконанням Гімну України. 

Ансамбль був приємно вражений підтримкою, яку вислов-

лювали у цей нелегкий час представники художніх колек-

тивів та місцеве населення. 

Народний аматорський ансамбль пісні і танцю 

“Трембіта” (у повному складі) отримав запрошення для 

участі у 26-му Міжнародному музично-етнографічному 

фестивалі “Буковинські зустрічі”, який відбувся у червні 
2015 р.  

4‒6 листопада 2015 р. в рамках Транскордонного про-

екту TVR IASI 24: Ясси-Кишинів-Чернівці відбувся твор-

чий фестиваль, в якому брали участь колективи з Кишине-

ва, Чернівців та Ясс. Метою проекту була популяризація 

української культури, налагодження культурно-

мистецьких зв’язків студентської молоді Буковини і Руму-

нії. Народний аматорський ансамбль пісні і танцю 

“Трембіта” виступив представником від Буковини. 4 лис-

топада відбувся гала-концерт у межах святкування терито-

ріальної телестудії TVR IASI 24. 5 листопада колектив 
БДМУ виступив з творчою програмою в Університеті сіль-

ського господарства та ветеринарної медицини в м. Ясси.  

На сучасному історичному етапі самодіяльний на-

родний ансамбль пісні і танцю “Трембіта” має чимало 

здобутків. Так, 19 листопада 2017 року, Народний ама-

торський ансамбль пісні і танцю став учасником Міжна-

родного фестивалю у місті Кишинів (Молдова).  

У квітні 2018 року в Літньому театрі у Чернівцях 

відбувся І Міжнародний фестиваль-конкурс народного 

танцю “BUKOVINA FOLK DANCE”. Учасники хореог-

рафічної групи народного аматорського ансамблю пісні 
і танцю “Трембіта” здобули I місце, а також Диплом у 

номінації “Кращий сценічний костюм”. На конкурс при-

були танцювальні колективи з усіх куточків України та 

з-за кордону, щоб продемонструвати народне танцюва-

льне мистецтво. 

Ректор БДМУ привітав учасників хореографічної 

групи, талановитих студентів та керівників Л. Романчук 

(художнього керівника ансамблю) та І. Баховця 

(балетмейстера) з високою нагородою та побажав нових 

звершень. “Ансамбль “Трембіта” – це своєрідний знак 

якості, тому що крім розвитку своїх творчих здібностей, 
учасники мають обов’язок ще й добре навчатися. Сього-

дні майже всі, хто виступає на цій сцені – відмінники 

навчання”11, ‒ зауважив Т. Бойчук. 

1 листопада 2018 року в Чернівцях відбувся урочи-

стий концерт з нагоди 55-річчя творчої діяльності на-

родного аматорського ансамблю пісні і танцю 

“Трембіта” Буковинського державного медичного уні-

верситету (див. фото № 10). На святковий захід запро-

сили учасників колективу різних років. За час діяльності 

колективу, ансамбль додав до свого репертуару сотні  

9  Ibidem, P. 216-217. 
10 “Khorovyj ansamblʹ Bukovynsʹkoho medychnoho universytetu povernuvsya zi Slovachchyny” [The Choir Ensemble of Bukovina Me-

dical University has returned from Slovakia], Molodyi Bukovynets [The young Bukovynets’], URL: https://molbuk.ua/

chernovtsy_news/77840-khorovyy-ansambl-bukovynskogo-medychnogo-universytetu-povernuvsya-zi-slovachchyny.html [in Ukrainian].  
11 Цитату взято з вітального виступу Т. М. Бойчука, д. мед. н., проф., ректора ВДНЗ України “Буковинський державний медичний 

університет”. 

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/77840-khorovyy-ansambl-bukovynskogo-medychnogo-universytetu-povernuvsya-zi-slovachchyny.html
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/77840-khorovyy-ansambl-bukovynskogo-medychnogo-universytetu-povernuvsya-zi-slovachchyny.html
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пісенних творів, танцювальних композицій та вокально-

хореографічних номерів. Також відомо, що саме у 

“Трембіті” свою творчу діяльність розпочинали такі 

відомі особистості, як В. Івасюк, Ю. Краснобаєв та 

М. Ткач. Знаково, що ювілейний концерт відбувся в 
палаці “Академічний”.  

Учасники нинішнього складу колективу (53 студе-

нти-медики), влаштували театралізоване дійство з вока-

льно-хореографічними постановками. У концерті узяв 

участь вокальний ансамбль “Рута” Вашковецького ме-

дичного коледжу БДМУ, танцювальні колективи 

“Юність” Центрального палацу культури Чернівців та 

“Ізвораш” (Глибока), а також Буковинський ансамбль 

пісні і танцю Чернівецької обласної філармонії. 

Народні традиції мають міцне коріння, тож тепері-

шні учасники ансамблю та їхні керівники бережуть все, 
що було зроблено і створюють нове, неповторне, те, що 

звеселяє українську душу. Нині хормейстер ансамблю – 

Т. Д’яченко, балетмейстер-постановник – І. Баховець, 

художній керівник – Л. Зюбак-Романчук, а режисер-

постановник – заслужена артистка України В. Головко.  

Народний аматорський ансамбль пісні і танцю 

“Трембіта” бере участь у концертах, фестивалях універ-

ситету та краю; організовує та проводить різдвяні коля-

дки; творчі виступи на наукових конференціях універ-

ситету.  Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної 

хореографії імені Павла Вірського також залишив особ-
ливе  місце в історії діяльності ансамблю.  

При палаці «Академічний» щороку проводиться 

мистецький тиждень – звіт колективів палацу, зокрема, 

концерт Народного аматорського Ансамблю пісні і тан-

цю “Трембіта”, вечір поезії “Поезіє, пусти мене в свій 

храм”, концерт сучасної пісні і танцю, вистава “Веселі 
сценки з нашого життя”, вечір інструментальної музики, 

концерт оперної та класичної музики. 

Учасники хорової групи Народного аматорського 

ансамблю стали Лауреатами I ступеня у номінації 

“Хоровий спів” у 2018 році на Х Міжнародному вокаль-

но-хоровому конкурсі-фестивалі “Хай пісня скликає 

друзів”. У травні 2019 році знову перемогли, ставши 

Лауреатами I ступеня у номінації “Хоровий спів” на ХІ 

Міжнародному вокально-хоровому конкурсі-фестивалі 

“Хай пісня скликає друзів” (див. фото № 11). Проводи-

лось змагання у п’яти номінаціях і шести категоріях. 
Конкурсні виступи проходили у Чернівецькій обласній 

філармонії, палаці “Академічний”, в V корпусі ЧНУ ім. 

Ю. Федьковича. Членами журі були відомі музиканти, 

музикознавці з України, Молдови, Австрії, Румунії, Ки-

таю. Участь у конкурсі взяли близько 100 солістів і 30 

колективів. 

На конкурсі на високому рівні презентували про-

граму у номінації “Естрадний сольний спів” О. Клим, 

студентка медичного факультету № 1 БДМУ, та у номі-

нації “Народний сольний спів” Л. Захарчук, студентка 

медичного факультету № 2 БДМУ, вони стали Лауреа-
тами II ступеня.  

Фото. 5. Святкування з нагоди підтвердження звання «Народного  

аматорського ансамблю», 26.12.2011 р.  

Офіційний сайт БДМУ (www.bsmu.edu.ua )  

 
Спосіб проведення молоддю університету вільного 

від навчання часу є своєрідним індикатором естетики та 

культури дозвілля студентства, де коло їхніх інтересів, 

бажань, прагнень має можливість втілюватися у різних 

формах і видах позанавчальної діяльності, більш повно 

реалізувати себе у соціально-культурній сфері життя. 

Особливого значення набуває участь студентів-медиків в 

аматорських колективах. Такий колектив є мікросоціу-

мом, в якому розвивається студент шляхом участі у тво-

рчій діяльності12.  

12 Petrov Yu. V. Filosofsʹko-estetychni aspekty rozvytku samodiyalʹnoho subyekta: Problemy teoriyi [Filosofsʹko-estetychni aspekty rozv-

ytku samodiyalʹnoho subʺyekta : Problemy teoriyi], avtoref. dys. d-ra filos. nauk: 09.00.04, Kyjivsʹkyi un-t im. T. H. Shevchenka, Kyjiv, 

1993, 36 p. [in Ukrainian]. 
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Boychuk I. History of participation of students of Bukovinian State Medical University in the “Trembita” ... 

Фото 6. Народний аматорський ансамбль пісні і танцю “Трембіта”  

став учасником фестивалю “Буковинські зустрічі” (2013). 

Офіційний сайт БДМУ. 

Фото 7. Повернення ансамблю БДМУ зі Словаччини (22-24.08.2014). Офіцій-

ний сайт газети “Молодий Буковинець” (www. molbuk.ua/chernovtsy_news)  

https://libhistoria.in.ua/narodnyj-ansambl-pisni-i-tantsyu-trembita/
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Фото 8–9. Хореографічна 

група ансамблю 

“Трембіта” (2018 р.).  

Офіційний сайт БДМУ 

Фото 10. 55-річчя творчої діяльності ансамблю “Трембіта” (2018 р.). Архів БДМУ.  

Art history  



68                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

Фото 11. Ансамбль “Трембіта” БДМУ  Лауреат І ступеня   Міжнародного вокально-

хорового конкурсу-фестивалю “Хай пісня скликає друзів” (2019 р.). Новини на  

інтернет-ресурсі www.karpaty.news 

Аматорська діяльність студентської молоді універ-

ситету сприяє підвищенню “особистого статусу”, задо-

волення потреб індивідуального престижу, тобто стати 

широко освіченою, інтелектуально розвиненою, духовно 

збагаченою людиною з яскраво вираженою «Я-
концепцією». 

Ставлення студентів до культурних традицій краю 

співвідноситься з реаліями їхнього життя з усіма його 

проявами, де спілкування з фольклорним мистецтвом 

виступає об’єктивною потребою, тобто реалізується 

соціальний запит, замовлення особистості, що має ба-

жання й спрямована на сприйняття цінностей музичного 

фольклору. Для сучасної молоді музика – це “пізнання 

життя”, “духовний світ, глибинний і тонкий”, “це почут-

тя і переживання”, “естетична насолода”, саме вона є 

духовним стрижнем, що допомагає особі не “зламатися, 
зберегти і піднести себе серед сучасних життєвих нега-

раздів”.  

Слушною є думка науковців про те, що культурне 

обличчя людини визначається не кількістю прожитих на 

світі років, а духовним долученням до цінностей світо-

вої культури. А інтелектуальне обличчя характеризуєть-

ся універсалізмом, а універсалізм – це не тільки і не сті-

льки професійна діяльність людини, але й широта її ду-

ховного кругозору, обсяг культурного надбання, потяг 

до всебічних знань, психологічна налаштованість на 

творчу діяльність. 
Аматорська творчість для студентів – це вбирання 

краси з художньої предметності мистецтва для форму-

вання себе цими засобами. У своїй визначеності стосов-

но участі в аматорській художній творчості студенти 

зазначили, що ці устремління набувають характеру пот-

реби якомога частіше “входити в світ естетично-

художньої сфери”, тим самим створюючи навколо себе 

красу почуттів, формуючи риси досконалості, розширю-

ючи досвід інтелектуально-емоційного реагування на 

навколишній світ, оточуюче середовище, узгоджуючи їх 
з ідеєю гармонії й доцільності13.  

Загальнокультурна компетенція, що набувається 

студентами у процесі аматорської художньої діяльності, 

охоплює знання в ракурсі особливостей національної, 

загальнолюдської й музичної культури, духовно-

моральних основ, які мають місце в ній, а також культу-

рологічних основ суспільних явищ і традицій. 

Участь в ансамблі студентів-медиків допомагає 

виховувати вміння виставляти власні об’єктивні оцінки 

щодо різних життєвих явищ та подій, дисциплінує, при-

вчає до праці; допомагає через мистецтво глибше усві-
домити свої думки і відчуття, ясніше мислити і глибше 

відчувати; пізнавати саме себе, зробити способом пі-

знання інших, засобом тіснішого зближення з колекти-

вом, дає можливість через колектив рости разом з інши-

ми і йти спільно до здійснення нового, повного глибо-

ких і значних переживань, життя. 

Особливу увагу привертає питання важливості фор-

мування мотивації в учасників ансамблю до самодіяль-

ності. У концепції національного виховання  зазначено, 

що на формування мотивації значно впливає творча ат-

мосфера колективу та історичні традиції, що склалися в 
університеті за всі роки існування, самобутність соціо-

культурного середовища. “Плекання поваги до своєї 

Альма-Матер, дотримання і розвиток демократичних та 

академічних традицій вищого навчального закладу”14. 

Провідну роль у діяльності студентів-медиків відіг-

13 Boychuk I. I. “Kulʹturna diyalʹnistʹ student·sʹkoyi molodi Bukovyny (na prykladi studentiv bukovynsʹkoho derzhavnoho medychnoho 

universytetu)” [Cultural activities of students of Bukovina (on the example of students of Bukovina State Medical University)], Dupu 

M. Orchetstra “Mugurelul” Dorohoi în peisajul folcloric transfrontalier [The Mugurelul Dorohoi Orchestra in a cross-border folklore 

landscape], Botoşani, Arena Cărƫii, 2011, P. 49‒52 [in Ukrainian]. 
14 “Kontseptsiya natsionalʹnoho vykhovannya student·sʹkoï molodi” [The concept of national education of student youth], Освіта і управ-

ління [Education and Managment], 2009, Т. 12, N 2, P. 81. 
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рають внутрішні особистісні мотиви, які безпосередньо 

зумовлені різноманітними інтересами, у тому числі й твор-

чими вподобаннями та потребами самого студента. Потре-

би студента-медика в свою чергу, задовольняються у про-

цесі їх участі у самодіяльному художньому колективі, який 
сприяє творчому розвитку і посилює творчу активність, 

формує морально-естетичні якості, сприяє підвищенню 

емпатійності особистості студента15.  

За результатами наших опитувань учасників аматор-

ської художньої самодіяльності, підтверджується позитив-

не значення творчої музично-естетичної діяльності у роз-

витку особистості майбутнього фахівця, підвищенні самоо-

цінки та якості студентського життя, формування оптиміс-

тично-естетичного світобачення. А це сприяє підвищенню 

успіхів у навчанні та науковій діяльності студента, розвит-

ку бажання до самовдосконалення та сприяє професійному 
становленню активної особистості майбутнього лікаря.  

Г. Кондратенко зазначає, що у змісті позанавчальної 

діяльності університету можна виділити такі пріоритетні 

напрямки:  

– естетичне виховання молоді та розвиток позитивної 

мотивації до майбутньої професії;  

– збереження найкращих традицій університету, акти-

вний пошук і формування духовних цінностей та традицій, 

розвиток корпоративної культури студентів і викладачів 

вишу;  

– сприяння розвитку громадської діяльності органів 
студентського самоврядування як соціальної школи 

майбутнього фахівця;  

– допомога творчому креативному самовиявленню 

майбутніх фахівців у позанавчальній аматорській діяльнос-

ті, яка забезпечуватиме свободу вибору і набуття досвіду 

естетичного спілкування в аматорському колективі. 

За результатами досліджень, ми виявили причини, що 

спонукають студентів до художньо-творчої діяльності у 

самодіяльних аматорських колективах. До таких належать: 

потреба в самореалізації, можливість цікаво та змістовно 

проводити дозвілля, можливість пізнати й розвинути свої 
творчі креативні можливості, поглибити знання музичного 

репертуару, можливість знайти друзів, однодумців, бути 

відомим і позбутися внутрішніх комплексів. Серед якос-

тей, що заважають студенту в реалізації власного творчого 

потенціалу, відзначено: лінощі, внутрішні комплекси та 

занижена самооцінка, слабка сила волі та інші.  

Отже мотиви та інтерес студентської молоді до участі 

в аматорській художній діяльності пов’язані: 

 - з соціально-культурними умовами значимої для них 

діяльності (музично-естетичної, музично-освітньої, музич-

но-виконавської, музично-просвітницької) та організації і 
проведенні змістовного дозвілля; 

- з соціально-психологічними аспектами: спілкування 

в колективі, міжособистісне спілкування, вплив позитивно-

го морально-психологічного клімату в колективі, на від-

чуття особистої значущості і цінності; 

- зорієнтованість на цілі у житті, навчанні, художньо-

творчій діяльності, продуктивного використання вільного 

часу та засобів для досягнення мети, які є особистісно зна-

чущі;  

- самоактуалізація як засіб втілення індивідуальних 

інтересів в культурно значимих сферах аматорської твор-
чості, життєдіяльності студентського аматорського ансамб-

лю, в організації продуктивного дозвілля за інтересами 

молоді у вільний час16.  

Висновки. Отже, на підставі архівних документів і 

сучасних наукових публікацій, досліджено аматорську 

діяльність студентів-медиків у самодіяльному народному 

ансамблі пісні та танцю “Трембіта”. З’ясовано, що викори-
стання молоддю вільного від навчання часу має важливе 

значення у розвитку академічних і мистецьких традицій 

університету, формуванні високих моральних та духовних 

якостей студентської особистості, необхідних у професії 

майбутнього лікаря. Визначено, що на формування мотива-

ції впливають історичні традиції, що склалися в універси-

теті, творча атмосфера колективу та повага до своєї alma 

mater. 
 
Boychuk I. I.  History of participation of students of Bukovi-

nian State Medical University in the “Trembita” ensemble. The 

Folk Amateur Song and Dance Ensemble “Trembita” has been started 

in 1963 exclusively by the talented students of the Chernivtsi Medical 

Institute. In 1965 it was awarded the title “Amateur Folk Song and 

Dance Ensemble”. The team of ensemble have won many diplomas 

and certificates for active participation in music discourse of our region 

and many thanks for the development of amateur folk art in Bukovina. 

Participants of the “Trembita” song and dance ensemble study the best 

samples of folk art, get acquainted with the folklore diversity of our 

region. The golden fund of the ensemble are: the ceremonial composit-

ion “Feast of the Lumberjack”, vocal and choreographic performance 

“Carpathian Chants”, “On Ivan Kupala”, “Autumn Polonsky Moveme-

nt”, as well as many magnificant Bukovinian songs and dances. The 

aim of the study is to analyze the motives of BSMU students' particip-

ation in the activities of the “Trembita” Folk Amateur Song and Dance 

Ensemble. Research methodology. The article uses descriptive, biblio-

graphical and historical comparative methods. Conclusions. The ana-

lysis of scientific literature and some scientific researches and docume-

ntary data show the importance of participation of BSMU student you-

th in the folk amateur “Trembita” song and dance ensemble. The ama-

teur activities of the student youth of the university contribute to the 

enhancement of “personal status”, the satisfaction of prestigious needs, 

that is to be more educated, intellectually developed, spiritually enrich-

ed person with an active “I-concept”. The involvement of medical 

students is essential in developing high moral and spiritual qualities of 

the individual required in the doctor’s profession. 

Key words: folk song and dance ensemble “Trembita”, history 

of Bukovinian State Medical University, cultural traditions, amateur 

activities of students. 
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Лисанец Юлия. Художественное изображение женщин в литературно-медицинском дискурсе прозы США. Цель 

исследования – разработать типологию женских образов в американских литературных произведениях, посвященных меди-

цинской тематике. Методы исследования: нарратологический, теория рецептивной эстетики, феминистская литературная 

критика. Объектом исследования являются прозаические произведения американских писателей конца XIX – начала XXI 

века. Научная новизна. В статье впервые анализируются нарративная конфигурация, художественные интенции автора и 

роль читательской рецепции в литературно-медицинском дискурсе сквозь призму исторической роли женщины в американ-

ском обществе. Выводы. В ходе исследования обнаружено, что женские образы в рамках анализируемого материала делятся 

на несколько категорий. Мы исследовали роль женщины-врача в романах “Доктор Зей” (1882) Элизабет Стюарт Фелпс, “Под 

стеклянным куполом” (1963) Сильвии Плат, “Доктора” (1988) Эрика Сигала, “Операция “Странствующая душа” (1993) 

Ричарда Пауэрса, “Ничто не вечно” (1994) Сидни Шелдона и “Урожай” (1996) Тесс Герритсен. Кроме того, мы обнаружили 

особенности изображения женщин в качестве медсестер в произведениях “Загадочная история Бенджамина Баттона” (1922) 

Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, “Эрроусмит” (1925) Синклера Льюиса, “Джонни получил винтовку” (1938) Далтона Трам-

бо, “Змеиная яма” (1946) Мэри Джейн Уорд, “Пролетая над гнездом кукушки” (1962) Кена Кизи, “MASH: роман о трех ар-

мейских врачах” (1968) Ричард Хукера, “Дом Божий” (1978) Сэмюэля Шема, “Критическое состояние” (2002) Питера Кли-

мента. Наконец, мы рассмотрели повествовательную роль пациенток в романах “Змеиная яма” (1946) Мэри Джейн Уорд, 

“Под стеклянным куполом” (1963) Сильвии Плат, “Прерванная жизнь” (1993) Сюзанны Кейсен и “Нация прозака” (1994) 

Элизабет Вюрцель. Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии особенностей изображения женщин в 

американском литературно-медицинском дискурсе в диахроническом аспекте.  

Ключевые слова: литературно-медицинский дискурс, проза США, женские образы, рецептивная эстетика, феминис-

тская литературная критика, нарратология, рассказчик. 

Problem statement. Representations of a literary image 

reflect the society’s ideas and attitudes toward their real-life 

prototypes at a specific period. In particular, the features of 

representing the female images constitute an essential means 

for understating the national literature. The present paper fo-
cuses on the literary depiction of women in the literary and 

medical discourse of the U.S. prose. 

The aim of the research is to develop the typology of 

women’s representations in the U.S. literary works, focused on 

medical problems and themes. The material of the research 

is the body of prose works by the American writers over the 

period from the late 19th century until the early 21st century. 

The research methodology is based on the application of 

modern literary studies in the fields of narratology, receptive 

aesthetics and feminist literary criticism. 

Presentation of the research material. In the course of 
the study, we found that female images within the framework 

of the analyzed material fall into several distinct categories. 

We examined the role of women as physicians, as nurses, and 

as patients. The theoretical significance of the research consists 

in the disclosure of women’s representations in the American 

literary and medical discourse in the diachronic focus.  

The first literary effort to focus on the role of women as 

physicians is found in Doctor Zay (1882) by Elizabeth Stuart 

Phelps. The heroine of the novel is a rural Maine physician, 

who faces a challenge of choice between marriage and career. 

Elizabeth Stuart Phelps was one of the first authors who in-

cluded medical issues and the images of women doctors in her 

fiction, thus contributing an essential innovation to the Ameri-
can literature. Indeed, the author raises rather progressive femi-

nist problems for her time, but very relevant nowadays: “There 

are new questions constantly arising,” she went on, “for a 

woman in my position. One ceases to be an individual”1. As 

one can observe, Phelps designs the image of the “New Wom-

en” in her writings, who aspire and manage to succeed profes-

sionally. When Dr. Zay’s patient falls in love and proposes to 

her, she answers: “You have been so unfortunate as to become 

interested in a new kind of woman. The trouble is that a happy 

marriage with such a woman demands a new type of man”2. 

Moreover, the author portrayed the female physician as a di-
vine entity, with a clear intention to promote this profession 

among women: “She had the mysterious odic force of the heal-

er, which is above science, and beyond experience, and behind 

theory, and which we call magnetism or vitality, tact or inspira-

tion, according to our assimilating power in its presence, and 

our reverence for its mission”3. Besides, Dr. Zay constantly 

struggles with distrust and opposition from her male environ-

ment. Eventually, the protagonist rejects her patient’s proposal 

 
Art  history  

Історія мистецтва 

1 Phelps E.S. Doctor Zay, Boston, MA: Houghton, Mifflin, 1882, P. 122 [in English]. 
2 Ibidem, P. 292. 
3 Ibidem, P. 98–99.  
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since she will not give up her career. 

In The Bell Jar (1963) by Sylvia Plath, the author depicts 

a female psychiatrist Dr. Nolan, who symbolizes the new era in 

medicine and novel approaches to treatment. Esther Green-

wood is the main character of a novel that goes to a psychiatric 
hospital after a suicide attempt. Dr. Nolan is an embodiment of 

social independence and respect as a professional, and thus she 

is an ideal of a woman to Esther aspires. The protagonist ad-

mits her affection of the female physician: “I liked Dr. Nolan, I 

loved her”4. Nolan understands the decision of the protagonist 

to resort to intrauterine contraception, which is interpreted in 

the novel as a manifestation of the woman’s control over her 

own body and is manifested in the novel’s autodiegetic narra-

tion: “I am climbing to freedom, freedom from fear, freedom 

from marrying the wrong person <… > I was my own woman. 

The next step was to find the right sort of man”5. Dr. Nolan 
plays a crucial role in Esther’s recovery. She is a rather direct 

but deeply humane psychiatrist who helps her patient to cope 

with her alienation. It is Nolan who defines Esther’s relation-

ship with her mother as the factor that causes her depression: “’ 

I hate her,’ I said, and waited for the blow to fall”6. Instead, the 

doctor argues to Esther that her future should not necessarily 

follow her mother’s life path. 

Doctors (1988) by Erich Segal describes the endeavors of 

five medical professionals who graduated from the Harvard 

Medical School in 1962. Segal depicts the representatives of 

the so-called “Silent Generation” who are focused on their ca-
reers. There are polar opposite characters, like a merciful and 

compassionate Seth Lazarus, who illegally conducts assisted 

suicides in Chicago and is eventually brought to trial for mur-

der, or Peter Wyman − a social climber whose only ambition is 

to win fame. Throughout the novel, the physicians exhibit a 

high level of resilience and endurance, encountering moral 

dilemmas, as the procedure of euthanasia (Seth Lazarus), and 

facing the social prejudices, such as sexism, represented by 

Laura Castellano. Laura has to struggle in the “male” competi-

tive world of medicine and continuously prove her worth. 

In Operation Wandering Soul (1993) by Richard Powers, 
the therapist Linda Espera tries to evoke hope in children 

through storytelling and play-acting. She believes that only 

empathy can heal not only the soul but the body as well. Thus, 

female physician practices recovery therapy at the pediatric 

ward. Moreover, the character’s name is allegorical, since it 

stems from the Spanish “esperanza,” meaning “the hope.”  

Sidney Sheldon’s Nothing Lasts Forever (1994) narrates 

the story of three female doctors struggling in the “male” world 

of Embarcadero County Hospital in San Francisco. Kate 

Hunter, Betty Lou Taft, and Paige Taylor constantly encounter 

gender discrimination in the clinical setting, just as they did 
during their medical education: “Where are all the other wom-

en?” “I think we're it”. “It's a lot like medical school, huh? The 

boys' club. I have a feeling this place belongs to the Dark Ag-

es”7. The heroines’ struggle in the male world is vividly repre-

sented in the following passage, when the janitor is sincerely 

surprised that they are not nurses: “So you're gonna work at the 

hospital,” he said. “Nurses, huh?” “Doctors,” Kat corrected 

him. He looked at her skeptically. “Doctors? You mean, like 

real doctors?” “Yes, like real doctors,” Paige told him. He 

grunted. “Tell you the truth, if I needed medical attention, I 

don't think I'd want a woman examining my body.” “We'll keep 

that in mind”8. At the same time, Sheldon admires the physi-

cians’ self-sacrificing care of patients, their commitment to the 
doctor’s duty to help people. For instance, Paige Taylor exhib-

its true heroism in her efforts to save the child patient, even 

without the permission from a religious father. Paige demon-

strates the high level of humanism, involvement and profes-

sional flexibility which verges on law infringement. Despite the 

fact that Paige has formally “broken the law”, she is convinced 

that she has done the right thing, since she prioritizes her pa-

tient’s life above everything. 

Harvest (1996) by Tess Gerritsen belongs to the genre of 

the medical thriller, where the physician usually acts as a per-

sistent investigator. Hence, apart from being a skillful expert, 
Dr. Abby DiMatteo is endowed with the qualities of a detec-

tive. In essence, she is depicted as observant, curious, shrewd, 

intelligent, attentive to details, fearless, and diligently seeking 

truth and justice. She is described as a “walking encyclopedia,” 

ready to combat clandestine plots. It is necessary to bear in 

mind that the medical thriller genre is aimed primarily at the 

suspenseful excitement of the reader, and the literary images of 

the physicians usually deal with terrifying cases of medical 

malpractice, unauthorized experiments, abhorrent crimes, and 

sinister conspiracies. In other words, injustice and wrongdoings 

in the 21st-century society are represented by opposing them to 
the heroic and all-round developed image of the physician. 

Further, we found the peculiarities of representing women 

as nurses in the literary and medical discourse of the U.S. 

prose. For instance, in The Curious Case of Benjamin Button 

(1922) by F. Scott Fitzgerald, the nurse is depicted as a com-

manding ruler of the hospital. In the critical situation, when Mr. 

Button is uncertain what to do, it is the nurse who directs his 

decisions and actions: “You’re wrong. Mr. Button,” said the 

nurse severely. “This is your child, and you’ll have to make the 

best of it”; “You’ll have to take him home,” insisted the nurse – 

“immediately!”10; “Come! Pull yourself together,” commanded 
the nurse”11; “Keep it on! Keep it on!” said Mr. Button hurried-

ly. He turned to the nurse. “What’ll I do?” “Go down town and 

buy your son some clothes”12. 

In Arrowsmith (1925) by Sinclair Lewis, Leora Tozer is a 

student nurse at the hospital, where the protagonist meets her 

and falls in love. For Martin Arrowsmith, Leora is a true em-

bodiment of devotion and support. Moreover, she always re-

minds the protagonist of his actual values and does not allow to 

stray him from the path of research and virtue: “Are you going 

on for the rest of your life, stumbling into respectability and 

having to be dug out again? Will you never learn you’re a bar-
barian?”. However, Leora is depicted predominantly as Mar-

tin’s devoted partner, whereas her career and professional skills 

of a nurse are always embedded in the secondary background. 

In Johnny Got His Gun (1938) by Dalton Trumbo, Joe 

Bonham, a young American soldier serving in World War I, 

awakens in a hospital bed and gradually realizes that he has lost 

his arms, legs, and all of his face, but that his mind functions 

perfectly, leaving him a prisoner in his own body. Eventually, 

4 Ibidem, P.  211. 
5 Ibidem, P. 182. 
6 Ibidem, P. 203. 
7 Sheldon S. Nothing Lasts Forever, New York: William Morrow and Company, Inc, 1994, P. 16. 
8 Ibidem, P. 16. 
9 Fitzgerald F. S. The Curious Case of Benjamin Button, Claremont, CA: Coyote Canyon Press, 2008, P. 2. 
10 Ibidem, P. 3. 
11 Ibidem, P. 3. 
12 Ibidem, P. 4. 
13 Lewis S. Arrowsmith, London: Jonathan Cape Ltd, 1926, P. 210. 
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the nurse becomes the only person who manages to establish a 

connection with the protagonist using the Morse code. Yet, the 

nameless nurse does not possess any particular characteristics 

from the author, and her figure does not acquire any further 

development in the plot. 
The Snake Pit (1946) by Mary Jane Ward, features a de-

monized and abusive image of the Nurse Davis, who is openly 

mocking the protagonist: “The wet and dry mops were different 

mops. A wet mop was a wet mop, even when it was dry. Vir-

ginia Mistook for a wet mop. Whenever Miss Davis ap-

proached, the Virginia mop held turned into being the wrong 

one. Miss Davis said the pugs were unmistakable, but Virginia 

mistook them easily”14. Indeed, the nurse deliberately interferes 

with Virginia’s communication with the doctor and initiates her 

transfer to an insulator. As a result, the confrontation between 

the patient and the nurse is transformed into a Virginia struggle 
to recover: “Did you, at this wavering instant, come up against 

a Miss Davis who laughed you, sneered you, chilled you back 

into the dark?”15. 

Perhaps the most well-known literary depiction of a nurse 

is found in Flying over the Cuckoo’s Nest (1962) by Ken 

Kesey. Indeed, Nurse Ratched, also known as “Big Nurse,” is a 

vivid image of a tyrannical head nurse at the mental institution. 

She exercises total control over the patients and even the doc-

tors. Nurse Ratched symbolizes the oppressive mechanization 

and dehumanization of modern society. This effect is achieved 

through the descriptions of the nurse’s unnatural appearance 
and “enamel-and-plastic” face16. 

In MASH: A Novel About Three Army Doctors (1968) by 

Richard Hooker and The House of God (1978) by Samuel 

Shem, nurses are represented primarily as objects of male doc-

tors’ sexual entertainment. For instance, Shem’s novel is per-

vaded with the descriptions of the protagonist’s adulterous 

trysts with various nurses. Likewise, in MASH: A Novel About 

Three Army Doctors, numerous similar instances are depicted, 

with Major Margaret Houlihan being nicknamed by surgeons 

as “Hot Lips.” 

In Critical Condition (2002) by Peter Clement, the nurse 
is also depicted as a powerful agent at the hospital. For exam-

ple, the nurse Jo is represented as “the grandmotherly woman” 

speaking “in a voice that had iron determination of a marine”17. 

Moreover, nurses are often insensitive to patients and even 

capable of ruining a young doctor’s career. Therefore, the au-

thor refers to nurses to as “she-beasts”: “…he was appalled by 

her cold insensitivity”18; “She spoke in a slow measured ca-

dence nurses use when they want to make it clear they think the 

doctor’s an idiot, and her face had Now don’t bother me any-

more! written all over it, just in case he didn’t get the first mes-

sage”19; “in the hospital’s food chain, the nurse can save a resi-
dent’s ass, or destroy “the doctor in training wheels”20. 

Finally, we examined the narrative role of women as pa-

tients. In Mary Jane Ward’s semi-autobiographical novel The 

Snake Pit, the story unfolds around Virginia Cunningham, who 

is in a psychiatric hospital after suffering a nervous breakdown. 

The author of the novel, who underwent treatment at Rockland 

Public Hospital for eight months, was able to draw readers’ 

attention to the shortcomings of the medical practices and ad-

ministrative structure of psychiatric hospitals of the time. One 

should also emphasize the symbolism of the novel’s name, 

where the hospital resembles a snake pit – a method of the 
death penalty, a place of unspeakable torment and suffering: 

“Shock treatment. Why bother with insulin, metrazole or elec-

tricity? Long ago they lowered insane persons into snake pits; 

they thought that an experience that might drive a sane person 

out of his wits might send an insane person back into sanity. 

<…> A more modern “they” had given V. Cunningham a far 

more drastic shock treatment <…> they had thrown her into a 

snake pit and she was shocked into knowing that she would get 

well”21. At the beginning of the novel, the heroine is unable to 

recall the circumstances of hospitalization; she hears a polypho-

ny of nonexistent voices and does not recognize people previ-
ously familiar to her. To enhance the effect of embarrassment 

and depersonalization on the heroine, Mary Jane Ward em-

ploys a “split” narration from the third and first-person, and 

they are alternately incorporated into the story: “Who had got 

into the room? Stealthily she groped for Robert. I must out my 

hand over his mouth so he keeps talking out. But the bed was 

narrow and she was alone. The room was dark but she saw pale 

shapes rising up. One of the shapes said her name, and then she 

remembered that she was not at home. February to August”22. 

Even after recovery, before being discharged from the hospital, 

the dissociation of the heroine into “she” and “I” persists. Nar-
rative instances are incorporated into a continuous stream of 

consciousness, and they are in the unbroken unity: “Terror of a 

world no longer familiar shook Virginia and she had to clutch 

her hands together to keep from snatching the paper from Rob-

ert. How can I go outside? I won’t know what to say to people 

or how to look when they are talking. I won’t know when to sit 

down, when to stand up… I’ve forgotten the simplest of the 

social amenities”23. The alternate modes of the hetero- and 

homodiegetic narratives effectively provide the eventfulness of 

the narrative and reveal the heroine’s inner world. The 

“splitting” of the narrative into the third and the first person 
symbolizes the dissociative disorder of identity, the fervent 

search for one’s own “voice” in different narratives.  

The Bell Jar is the only novel written by Sylvia Plat, first 

published under the pseudonym Victoria Lucas in 1963 and 

later under the author’s real name in 1967. Esther Greenwood 

is in a constant search for her own identity, reacting sharply to 

public stereotypes about the role of the middle-class woman: 

she is not satisfied with any of the supposed scenarios of life – 

motherhood or the profession of a stenographer. The novel 

presents the experience of Sylvia Plath’s stay at McLean Hos-

pital for six months in 1953. Mental illness in Plath’s novel is 
metaphorically conceptualized in the form of a bell jar – a vac-

uum space, separated from the “normal” world: “To the person 

in the bell jar, blank and stopped as a dead baby, the world 

itself is the bad dream”24; “But I wasn’t sure. I wasn’t sure at 

all. How did I know that someday – at college, in Europe, 

somewhere, anywhere – the bell jar, with its stifling distortions, 

14 Ward M.J. The Snake Pit, New York: Random House, 1946, P. 118. 
15 Ibidem, P. 123. 
16 Kesey K. Flying over the Cuckoo's Nest, London: Penguin, 2002. 
17 Clement P. Critical Condition, New York: Fawcett Books, 2002, P. 297. 
18 Ibidem, P. 89. 
19 Ibidem, P. 112. 
20 Ibidem, P. 110–111. 
21 Ward M.J. The Snake Pit, New York: Random House, 1946, P. 216–217. 
22 Ibidem, P. 39. 
23 Ibidem, P. 275. 
24 Plath S. The Bell Jar, New York: Harper & Row, 1971, P. 193. 
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wouldn’t descend again?”25; “I felt surprisingly at peace. The 

bell jar hung, suspended, a few feet above my head. I was open 

to circulating air”26.  

The novel Girl, Interrupted represents the experience of 

American writer Susanna Kaysen (born 1948), who was also at 
McLean Hospital in 1967-1977 for eighteen months after at-

tempting suicide. The author’s condition was diagnosed as an 

emotionally unstable personality disorder. The novel’s narra-

tive is composed of poignant memories, impressions, and re-

flections of Susanna Kaysen’s autobiographical protagonist. In 

order to maximize the reader’s immersion in the institutional 

world of the hospital and enhance the narrative’s credibility, 

authentic extracts from Casey’s medical history, correspond-

ence between her doctors, results of examinations, and labora-

tory tests are incorporated. The character’s madness in the nov-

el is a parallel universe in which time stops, the laws of physics 
do not work and where anyone can quickly get: “… most peo-

ple pass over incrementally, making a series of perforations in 

the membrane between here and there until an opening ex-

ists”27. Suzanne’s auto-dietetic narrative reveals to the reader 

the author’s concept of the concept of “disease,” which has a 

pronounced intermediate component. Thus, at the heart of the 

novel is the name of Jan Vermeer’s painting “Interrupted Mu-

sic Lesson”: “Interrupted at her music - as my life had been, 

interrupted in the music of being seventeen, as her life had 

been, snatched and fixed on canvas ...” What life can recover 

from that?”28.  
Prozac Nation (1994) by Elizabeth Wurtzel also focuses 

on the author’s life experience, namely her struggles with atypi-

cal depression. Hence, the main character’s mental state be-

comes an integral attribute of her personality: “In a strange 

way, I had fallen in love with my depression. <…> I loved it 

because I thought it was all I had. I thought depression was the 

part of my character that made me worthwhile. I thought so 

little of myself, felt that I had such scant offerings to give to the 

world, that one thing that justified my existence at all was my 

agony”29. Notable is the image of the doctor in the novel. Un-

like Nolan, who treats patients with compassion and under-
standing, Prozac Nation depicts a deliberately impersonated 

psychiatrist who is characterized by cold restraint in dealing 

with a patient: “That’s fine, the doctor says, with just the right 

amount of condescension”30. In general, the main character’s 

autodiegetic narrative reveals a distrust of the medical profes-

sion: “Or maybe I’ll just find a twenty-four-hour bookstore and 

get a copy of Gray’s Anatomy and memorize it become a doc-

tor and solve all my problems, and everyone else’s too”31. 

Thus, the researched works reveal the gradual transfor-

mation of the image of a woman, which is reflected in the ka-

leidoscope of her roles (a doctor, a nurse, and a patient) and 
determines the different degrees of narrative representation in 

the literary-medical discourse of the U.S. prose. The image of a 

woman within the analyzed works covers an overtly negative 

image of a nurse, who is often commanding, and sometimes 

even abusive. Another tendency is to depict nurses as sex ob-

jects for male physicians. In the rest of analyzed works, nurses 

are generally represented as passive companions of men. On 

the other hand, the images of female doctors are endowed with 

numerous virtues: they are highly professional, empathetic, 

attentive and often strongly resolute to help their patients. 

Moreover, the female physicians always struggle for their place 

in the male world, facing distrust and skepticism. Finally, the 

images of female patients reveal the unique autobiographical 

stories – the situations experienced by the authors and artistical-

ly re-imagined in the autodiegesis of the characters: narratives 
about mental illness, embarrassment, helplessness, and subse-

quently – about treatment, gradual recovery, and return to nor-

mal life. Within the analyzed works focused on female patients, 

it is worth noting the common tendency to include biographical 

elements in the narrative: the authors provide a fictional repre-

sentation of their own experience of being in a psychiatric hos-

pital and overcoming mental disorder, which becomes the cen-

ter of meaning in the artistic text. The prospects for research are 

to explore further the narrative features of the medical dis-

course of fiction. The results of the study will improve the con-

tent of training courses in the world literature and form a meth-
odological basis for the development of specialized courses, 

theme-based seminars, and academic syllabi.  
 
Лисанець Юлія. Художнє зображення жінок у літературно-

медичному дискурсі прози США. Мета дослідження – розробити 

типологію жіночих образів в американських літературних творах, 

присвячених медичній тематиці. Методи дослідження: наратологіч-

ний, теорія рецептивної естетики, феміністська літературна критика. 

Об'єкт дослідження – прозові твори американських письменників 

кінця XIX – початку XXI століття. Наукова новизна. У статті вперше 

проаналізовано наративну конфігурацію, художні інтенції автора і 

роль читацької рецепції в літературно-медичному дискурсі крізь приз-

му історичної ролі жінки в американському суспільстві. Висновки. В 

ході дослідження виявлено, що жіночі образи в рамках аналізованого 

матеріалу діляться на декілька категорій. Ми досліджували роль жін-

ки-лікаря в романах “Доктор Зей” (1882) Елізабет Стюарт Фелпс, “Під 

скляним куполом” (1963) Сильвії Плат, “Лікарі” (1988) Еріка Сігала, 

«Операція "Мандрівна душа"» (1993) Річарда Пауерса, “Ніщо не віч-

не” (1994) Сідні Шелдона і “Урожай” (1996) Тесс Герритсен. Крім 

того, ми виявили особливості зображення жінок-медсестер у творах 

“Загадкова історія Бенджаміна Баттона” (1922) Френсіса Скотта Фіц-

джеральда, “Ерроусміт” (1925) Сінклера Льюїса, “Джонні отримав 

гвинтівку” (1938) Далтона Трамбо, “Зміїна яма” (1946) Мері Джейн 

Уорд, “Пролітаючи над гніздом зозулі” (1962) Кена Кізі, “MASH: 

роман про трьох армійських лікарів” (1968) Річард Гукера, “Дім Бо-

жий” (1978), Семюеля Шем та “Критичний стан” (2002) Пітера Кли-

мента. Нарешті, ми розглянули наративну роль пацієнток у романах 

“Зміїна яма” (1946) Мері Джейн Уорд, “Під скляним куполом” (1963) 

Сільвії Плат, “Перерване життя” (1993) Сюзанни Кейсен і “Нація 

прозаку” (1994) Елізабет Вюрцель. Теоретичне значення дослідження 

полягає у розкритті особливостей зображення жінок в американсько-

му літературно-медичному дискурсі в діахронічному аспекті. 

Ключові слова: літературно-медичний дискурс, проза США, 

жіночі образи, рецептивна естетика, феміністична літературна 

критика, наратологія, оповідач. 
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Казакевич Ольга. Гастрономическая культура Украины в отражении кулинарных сборников середины XVIII – 

начала ХХ века. Целью исследования является анализ рукописных и печатных кулинарных сборников как источника инфо-

рмации о традициях, принципах приготовления и употребления блюд, рационах питания, праздничной и повседневной пище, 

взаимовлияниях различных европейских кулинарных практик. На основе кулинарной литературы показана непрерывность 

традиции пищевых практик населения Украины, а также влияние на них религиозных представлений, развития медицины, 

экономических факторов и т. п. Кулинарные сборники также отражают общую тенденцию модернизации и интернационали-

зации гастрономической традиции. Типы кулинарных изданий включали справочники для молодых хозяек, работы о вегета-

рианстве, детском и здоровом питании. Отмечено, что в Российской империи далеко не все кулинарные книги, особенно те 

из них, которые касались медицинских аспектов питания, могли быть одобрены цензурой.  

Ключевые слова: кулинарные сборники, практики питания, национальная кухня, украинская кухня, вегетарианство, 

диетология. 

Постановка проблеми. Поява збірників кулінарних 

рецептів сприяла трансляції кулінарного досвіду, урізно-

манітненню харчових практик та формуванню національ-

них гастрономічних культур. Особливо помітним це стало 

із появою багатотиражних друкованих видань. Сьогодні ці 
збірки слугують цінним джерелом інформації про тради-

ції, принципи приготування страв і харчування сучасни-

ків, поширеність продуктів, популярність певних страв, 

спеціальний раціон, святкову та повсякденну їжу.  

Історіографічний огляд. Дослідження, яке б ком-

плексно висвітлювало історію появи та використання в 

українській гастрономічній практиці збірників кулінарних 

рецептів на сьогодні відсутнє. Натомість наявні публікації, 

які присвячені характеристиці окремих кулінарних збірни-

ків або аналізу кулінарної літератури певного хронологіч-

ного періоду1. Тривалий час Світлана Булатова досліджує 
польськомовні рукописні кулінарні книги XVIII ст., які 

зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліоте-

ки імені В. І. Вернадського. Олена Брайченко проаналізу-

вала кухарські книги видані на початку ХХ століття 

(Зіновії Клиновецької, Ольги Франко, Осипи Заклинської, 

Віри Ящинської) як джерело гастрономічної культури 

українців2. Т. Бакіна зосередила увагу на найбільш знако-
вих, з її точки зору, кулінарних книгах, які зафіксували 

смакові уподобання українського народу3. Питанню появи 

періодичної вегетаріанської преси в Україні на початку 

ХХ ст. присвячені статті Олени Пивоваренко4. 

Виклад основного матеріалу. В Україні, як і в ін-

ших європейських країнах рецепти страв і напоїв трива-

лий час існували у формі усної традиції. В епоху середньо-

віччя та ранньомодерний час кулінарна література попов-

нювалася переважно за рахунок рукописних збірок рецеп-

тів. Зразки таких книг ще більш важливі, з огляду на їх 

одиничний екземпляр і виключні характеристики. Цікави-
ми є польськомовні рукописні збірники рецептів, які збері-

гаються в фондах Інституту рукопису Національної біблі-
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отеки України імені В.І. Вернадського. Прикладом можуть 

слугувати польськомовні праці “Zbiór dla kuchmistrza jak 

potraw jako ciast robenia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca”5 і 

“Книга господарчих та кулінарних рецептів приготування 

ліків” кінця ХVIIІ ст. Такі збірки становили своєрідні ен-
циклопедії домашнього господарства, що включали рецеп-

ти страв і ліків, різноманітні господарські поради тощо. 

Внаслідок значних відстаней між різними маєтками, відсу-

тності належних комунікаційних зв’язків, які дозволяли б 

швидко отримувати пораду лікаря чи ветеринара, такі кни-

ги ставали цінним щоденним джерелом знань і допомоги у 

повсякденних практиках. Відмінністю рукописів ХVIIІ ст.6 

від гастрономічних праць подальшого часу було те, що 

польськомовні рукописні збірки часто містили лише пере-

лік необхідних продуктів для приготування страви та 

вказівки на технології приготування, проте точні пропорції 
в них не визначалися. Ще однією відмінністю від пізніших 

друкованих збірників рецептів було те, що вони зазвичай 

також уміщували рецепти приготування алкогольних 

напоїв. У “Книзі господарчих та кулінарних рецептів при-

готування ліків” знаходимо рецепти приготування 

“помаранчевої горілки”, “горілки з медом”, пива, вина з 

фруктів. Для приготування шоколаду автор рекомендував 

до підготовленого какао додати цукор, ваніль, корицю7. 

Збірник містив поради щодо догляду за взуттям, виведення 

плям, рецепти приготування різноманітних лікувальних 

бальзамів, ліків від кашлю, рецепт трав’яного збору для 
купання тощо. В праці “Zbiór dla kuchmistrza jak potraw 

jako ciast robenia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca” є рецепт 

алкогольного напою “Kruth inakszy a go na pole biorą na 

Ukraine”8, а також як і в друкованих виданнях ХІХ – почат-

ку ХХ століття в збірнику вміщено рецепти пісних і свят-

кових страв. 

Традиційно рукописні рецепти чи нотатники рецептів 

можна знайти серед архівних документів особових фондів. 

Такі рукописні рецепти частіше стосуються різноманітних 

солодощів і заготівель на пожиток (консервації, варення 

тощо). Однак також можна знайти різноманітні меню, спе-
ціально складені до званих, урочистих обідів. У друкова-

них кулінарних книгах ХІХ – початку ХХ століття можна 

побачити меню повсякденних або святкових обідів. У цих 

виданнях часто використовувалися відмінні від сучасних 

міри ваги, бо це були переважно фунти, кварти тощо. Од-

нак деякі автори вказували міри у відрах, стаканах, лож-

ках. Кулінарні видання досліджуваного періоду практично 

всі були позбавлені ілюстрацій. Спільним було викорис-

тання у назвах рецептів географічних чи етнічних озна-

чень, для того щоб підкреслити територіальну або культу-
рну приналежність страви. У 1858 році у Москві під псев-

донімом Хмеленко-Спотикач була опублікована праця, 

присвячена різним способам приготування українських 

домашніх настоянок. Поміж рецептів спиртних напоїв 

автор також додав рецепт приготування лимонаду й лимо-

надного порошку9. У російських кулінарних збірках для 

окреслення українських страв переважно використовували 

означення “малороссийскі”. Однак у виданні 1894 року 

“Вегетарианcкая кухня”10 знаходимо не лише “лемешку 

малороссійскую”, а й страву “вареники настоящіе хохлатс-

кіе”11 (під цією назвою приховався рецепт вареників з на-
чинкою з сиру, яєць та солі або з вишнею, подавати які 

передбачалося з сметаною, а вареники з вишнею ще й з 

солодким вишневим соусом). У книзі І. Іванової 1899 року 

знаходимо рецепт варення “Малина по киевскому способу 

(без воды)”, а серед рецептів до великоднього столу страву 

“Баба украинская”12. У назві збірки Яна Гурвіча і Єлєни 

Ретц13, опублікованої у Москві в 1883–1884 роках, поряд з 

іншими національними кухнями, страви яких були вклю-

чені до книги кухарського мистецтва, зазначена й 

“малоросійська”. Серед рецептів знаходимо не лише звич-

ні способи приготування “малоросійських” сала й борщу, а 
й рецепти страв “пельмени украинскіе”, “пельмени украи-

нскіе жареные”, “украинскіе пирожки с творогом” і таку 

страву як “Литовско-Малороссійское блюдо”. Для приго-

тування останнього були необхідні тісто й рублений яло-

вичий фарш зі спеціями: виходило щось на зразок варени-

ків із м’ясом. Винесення у назви страв означення 

“український” не часто можна зустріти у кулінарних збір-

никах ХІХ століття, виданих в Російській імперії. Однак 

розуміння окремішності української гастрономічної тради-

ції слугує одним із вагомих маркерів національної ідентич-

ності. Привертає увагу й назва “Литовсько-малоросійська 
страва”, яку можна розглядати як свідчення існування спі-

льних культурних традицій більш раннього історичного 

періоду, яке збереглося у книзі кулінарних рецептів.  

Загалом фіксацією, записом народних харчових тра-

дицій займалися насамперед етнографи та історики. Одні-

5 Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho (IRNBUV) [Institute of Manuscripts, V. I. Vernadskyi National 

Library of Ukraine (IMVNLU)], F. 332, Case 352, 299, XLII ark. [In Polish]. 
6 IRNBUV [IMVNLU], F. 332, Case 354, 64 ark. [In Polish]. 
7 Ibidem, Ark. 11. 
8 Bulatova Svitlana Rukopysna knyha XVIII st. z istorii staropolskoi kukhni … op.cit., P. 31, 33. 
9 Khmelenko-Spotykach. Piatdesiat malorossiiskykh sortov nastayvat domashnym obrazom ochyshchennuiu vodku [Fifteen Little Russian meth-

ods to draw distillated vodka at home], Moskva, 1858, P. 93 – 96 [In Russian]. 
10 Vehytarianskaia kukhnia, nastavlenie k pryhotovleniiu bolee 800 bliud, khlebov y napytkov dlia bezuboinoho pytanyia, so vstupytelnoi statei o 

znacheniy vehitarianstva i s prylozheniem raspysaniia obedov trekh razriadov na dve nedely. Sostavleno po inostrannym y russkym ystochnykam 

[Vegetarian cooking, instruction of how to cook more than 800 dishes, breads and beverages for healthy nutrition, supplemented with introductory 

paper about the importance of vegetarianism and appendix that includes schedule of dinners of three kinds for two weeks], Moskva, Typohrafyia 

Vysochaishe utverzhd. Tovaryshchestva Y.D. Sytyna, 1894, P. 43. Р. 37 [In Russian].  
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єю із перших збірок присвячених українській кухні вважа-

ється опублікована Миколою Маркевичем у 1860 році 

“Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян”, яка 

включала досить короткий розділ про страви і напої украї-

нців14. У деяких випадках автор лише пояснив назви страв, 
але щодо більшості страв було вказано способи приготу-

вання, причому рецепти були наведені переважно без за-

значення точної кількості необхідних інгредієнтів. Збірок 

рецептів, які б узагальнювали надбання української народ-

ної кухні в досліджуваний період виходило дуже мало. 

Знаковою стала опублікована у 1913 році робота Зіновії 

Клиновецької15 “Страви й напитки на Україні”, яка вміщу-

вала 1000 рецептів української кухні. В Україні виходили 

також кулінарні книги, присвячені кулінарним традиціям 

народів, які здавна проживали на її території. Наприклад, 

праця П. Вайнтрауб16, видана у Києві в 1889 році, була 
складена з урахуванням релігійних норм харчування та 

звичаїв єврейського народу. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття з’являлося 

все більше вузькоспеціалізованих видань, орієнтованих на 

поради у приготуванні ковбас, консервацій, хлібопекарсь-

ких виробів, різноманітних солодощів, хоча узагальнюючі 

праці ендиклопедично-довідкового характеру також зали-

шалися популярними і затребуваними. Більш чисельній 

появі кулінарних збірок в Україні на початку ХХ століття 

сприяла, серед іншого, поява мережі кулінарних курсів у 

великих містах українських губерній Російської імперії.  
В 1869 році в Києві вийшла господарська книга, оріє-

нтована на молодих господинь17. Її авторка, яка сама упро-

довж 20 років займалася приготуванням популярного на 

теренах усієї Російської імперії київського варення й сухих 

цукерок, вирішила поділитися набутим досвідом. Однак у 

цій невеликій за обсягом збірці представлені також страви 

з м’яса, пісні страви, супи, соуси, рецепти солодощів тощо.  

Єлизавета Шаврова18 до підготовленого нею видання 

“Настольная поваренная книга для хозяек”, окрім тради-

ційних страв європейської та народної кухні, включила 

також рецепти грузинської, вірменської і перської кухонь. 
Не можна оминути увагою популярне серед киянок видан-

ня, підготовлене дружиною київського, подільського і во-

линського генерал-губернатора М. Драгомирова – Софією 

Драгомировою, яке мало декілька перевидань. Окрім тра-

диційно вміщених у подібних виданнях рецептів і рекоме-

ндацій, її збірка також вміщувала розділи “Сніданки, обіди 
для маленьких дітей” та “Меню страв для хворих та оду-

жуючих”. До кухарської книги Д. Бобринського19, окрім 

зазвичай представлених у таких кулінарних збірниках пе-

реліків страв, окремим розділом увійшли численні рецепти 

грузинської кухні. Також автор подав у збірці рецепти 

вегетаріанських і монастирських страв, меню на Великод-

ній, Різдвяний столи, святкові меню на Масляну та імени-

ни. Наприклад, різдвяне застілля, запропоноване відомим 

кулінаром включало: оселедець з гарніром, запечену шин-

ку, заливне з телячих ніжок, малоросійську ковбасу, сир, 

маринад з риби, смажене порося, смаженого гуся, молодо-
го баранця, салат “Олів’є” та різноманітні види ковбас, 

вина, горілки, води й пива20.  

Деякі збірники кулінарних рецептів можна умовно 

класифікувати як “економно й смачно”. Такою, наприклад, 

була книга М. Хмелевської “Экономная кухарка”, вперше 

видана у 1899 році. До 1914 р. праця витримала чотири 

перевидання. Окрім рецептів у книзі вміщено поради щодо 

приготування і споживання їжі. На переконання авторки 

“хороша господиня повинна бути заощадливою”. Також 

М. Хмелевська навела деякі пояснення щодо викладених 

нею рецептів вказавши на регіональні відмінності у харчо-
вих практиках. Так, вона зазначила що: “В Петербурзі і в 

деяких великоросійських губерніях свиняче сало назива-

ють шпіком. У нас називають шпіком мозковий жир – 

жир, який знаходиться в кістках”21, надала пояснення чим 

є макітра і навіщо її використовують тощо. Робота Ольги 

Шаманської “На помощь небогатой хозяйке!”22 також ко-

ристувалася попитом і неодноразово перевидавалася. Се-

ред інших більш спеціалізованих видань варто згадати 

працю К. Невежиної23, яка містила рецепти різноманітних 
солінь, копчених виробів, маринадів, консерв, ковбас і 

сирів. А також роботи Марії Маріуц-Гриневої24 присвячені 

виробництву сирів, масла, контролю за якістю молока то-

14 Markevych Nykolai. Obychay, poveria, kukhnia y napytky malorossyian [Rituals, beliefs, cuisine and beverages of the Little Russians], Kyev,  

V typohrafiy Y. y A. Davydenko,1860, P. 150–171 [In Russian]. 
15 Klynovetska Zinoviia. Stravy y napytky na Ukraini [Dishes and beverages in Ukraine], Repryntne vydannia, Kyiv: Chas,1991, 218 p. [In 

Ukranian]. 
16 Vaintraub P. A. Povarennaia knyha dlia evreev: Bolee 400 bliud, pryhotovliaemykh po obriadam evreiskoi very [Cookery book for Jews: more 
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що.  

Окремі видання збірників кулінарних рецептів прис-

вячені різноманітним смаколикам. Наприклад, праця  

В. Кулаха25 висвітлює особистий досвід роботи автора в 

сфері кондитерського мистецтва. У збірнику А. Сіяльської  
“Что в рот, то спасибо” вміщено численні рецепти різнома-

нітних папушників, мазурків, пляциків, штруделів, тісте-

чок, тортів, кексів, пончиків, коржиків, булочок, пиріжків, 

вафель, бісквітів, млинців, пудингів, кремів, киселів, моро-

зива, желе, цукатів, варення, а також паштетів, борщів, 

супів, печень, рецепти сніданків. У книзі є й такі рецепти, 

які далеко не кожна господиня наважиться сьогодні реалі-

зувати. Прикладом може бути рецепт26 папушника на 130 

жовтках (!), відзначений автором як “дуже хороший”. Ця 

робота насправді є унікальною, бо А. Сіяльська ретельно 

добирала різноманітні рецепти десертів, які представлені у 
багатьох варіаціях.  

Деякі видання були цілком орієнтовані на популяри-

зацію наукових досягнень в дієтології, фізіології. Зразком 

таких публікацій є енциклопедична праця М. Махляєва 

“На страже здоровья” видана у 1909 –1910 роках в Одесі у 

4-х книгах27. 

Вегетаріанство як світоглядна течія на той час мала 

широке представлення в Європі та Україні. Своїх прихиль-

ників вегетаріанство знаходило завдяки моді, внаслідок 

ідейних переконань щодо користі такої їжі для здоров’я 

або ж через невисокі ціни на страви, які пропонували веге-
таріанські заклади харчування. На початку ХХ століття в 

шести містах українських губерній Російської імперії фун-

кціонували вегетаріанські товариства, чисельність членів 

яких сягала від 15 до 200 осіб28 у кожному. Водночас кіль-

кість відвідувачів київської вегетаріанської їдальні у 1911 

р. у окремі дні складала 700 осіб29, що й зумовило відкрит-

тя нових закладів харчування такого типу. Спеціалізовані 

видання, що вміщували рецепти численних вегетаріансь-

ких страв мали поширення по всій Україні. У Львові у 

1901 році була опублікована праця “Kuchnia jarska stosowa-

na w lecznicy Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie”30. Пра-

ця вміщувала численні поради щодо принципів здорового 

харчування, рецепти вегетаріанських страв, меню обідів, 

розраховані на різні періоди року. Знаний лікар Аполінарій 

Тарнавський у 1891 році у Косові відкрив приватний 

“фізіологічно-дієтичний” лікувально-оздоровчий ком-
плекс. Він був прихильником вегетаріанства і вважав, що 

люди, які не споживають м’ясо – здоровіші і менше хворі-

ють. Його донька Целіна Тарнавська-Буша писала, що 

частим висловлюванням батька було “не переїдай, і не 

будеш хворіти”31. Рекомендації щодо приготування і спо-

живання страв супроводжували пояснення, чому доцільно 

надавати перевагу тим чи іншим продуктам і засадам хар-

чування. У вступній статті дружина лікаря Ромуальда Тар-

навська радила уникати використання у стравах перцю й 

паприки, замість оцту додавати лимонний сік, а за його 

відсутності – сік з аґрусу, порічки або яблук32. У збірнику 
також описано, які саме страви33 подавали у лікувальному 

закладі впродовж дня.  

Популярність вегетаріанства, або принаймні увагу до 

такого методу харчування засвідчують спеціальні збірки 

рецептів вегетаріанських страв і окремі розділи, присвяче-

ні вегетаріанському харчуванню в численних кулінарних 

збірниках рецептів.  

Свідчення того, що у кулінарних виданнях початку 

ХХ століття дедалі більше уваги приділяли різноманітним 

засадам правильного збалансованого та корисного для 

здоров’я людини харчування є видана у Львові у 1907 році 
збірка “Dom oszczędny”34, яка, зокрема, вміщує інформа-

цію про карлсбадську дієту, дієту при шлункових захворю-

ваннях, рецепти страв для покращення апетиту, безцукро-

ву дієту, рецепти страв для хворих тощо. Досить часто 

кухарські книги вміщували окремі розділи, присвячені 

пісним стравам або інформацію про те, які з запропонова-

них страв можна вважати пісними35. У польськомовному 

виданні, укладеному М. Марцішевською, “Kucharka szla-

checka”36 вміщено меню обідів, розраховане на кожен день 

чотиритижневого посту, а також різноманітні поради щодо 

ведення домашнього господарства, рецепти косметичних 
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засобів для догляду за тілом, багато рецептів усіляких 

страв. Про себе авторка на титульному аркуші зазначила, 

що вона – литвинка, яка проживає в Україні. Варто зазна-

чити, що праця дуже ґрунтовна і відрізняється від інших 

подібних збірок, виданих у Києві й Одесі.  
Відсутність значної кількості праць присвячених ви-

ключно українській національній кухні можна пояснити 

тим, що численні українські культурно-просвітницькі ор-

ганізації у першу чергу свою видавничу діяльність спрямо-

вували на підвищення політичної грамотності широких 

суспільних прошарків. Праці, присвячені засадам харчу-

вання майже відсутні. Періодичні тогочасні видання також 

позбавлені вузькоспеціалізованих часописів про кулінарну 

справу. Жіноча періодика другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття не рясніла кулінарно-гастрономічною темати-

кою, у ній швидше висвітлювали питання феміністичної 
ідеології, проблеми боротьби за рівноправність або ж писа-

ли про тенденції моди. Серед небагатьох видань Товарист-

ва “Просвіта” у Львові, які стосуються засад харчування, 

маємо публікацію Г. Задери, присвячену харчуванню ма-

леньких дітей37 (1904). Праця Г. Задери була нагороджена 

премією Петербурзького “Благодійного товариства видан-

ня загальнокорисних і дешевих книг”. На жаль, публікації 

книги для українських селян в Російській імперії завадило 

рішення російських цензурних органів38.  

Слід зазначити, що увага до видань розрахованих на 

широкого читача у межах Російської імперії з боку цензур-
них органів влади була вкрай прискіпливою. Причому під 

ретельне цензурування підпадали не лише публікації про 

соціальні течії і політичні рухи, релігійні твори, але й пра-

ці, що безпосередньо або опосередковано стосувалися гро-

мадського здоров’я. Роботи медичного спрямування, зок-

рема щодо користі вегетаріанського харчування, особливо-

стей дитячого харчування, гомеопатичного лікування та 

іншої подібної проблематики не завжди допускалися до 

публікації.  

Висновки. Збірники кулінарних рецептів кінця XVIII 

– початку ХХ століття в Україні переважно публікувалися 
російською та польською мовами, і лише деякі – українсь-

кою. Тим не менше, усі вони так чи інакше впливали на 

формування гастрономічних практик населення України, 

стаючи, таким чином, складовою української культури. 

Серед рецептів, які включали автори до своїх збірок, бага-

то страв української, російської і польської народних ку-

хонь. Проте, кулінарні збірники ХІХ – початку ХХ століт-

тя відбивають, серед іншого, й загальну тенденцію модер-

нізації та інтернаціоналізації кулінарної традиції. Врахову-

ючи вміщені в кулінарних книгах рецепти та запропонова-

ні меню, складно не помітити вплив французької кухні на 
формування щоденних гастрономічних традицій і смаків 

населення України. Серед європейських національних 

кухонь помітним також є вплив італійської, австрійської, 

німецької та англійської гастрономічних традицій. Окрім 

того варто відзначити, що досить часто авторами кулінар-

них збірок, опублікованих в Україні наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ століття, виступали жінки, для яких написання 

та видання таких книг створювало додаткову можливість 

самореалізації.  

Характерно, що назви кулінарних книг нерідко були 

досить довгими (могли складати десятки слів), адже авто-
ри намагалися винести у заголовок усе найважливіше на 

їхню думку, вміщене у збірці. Типи публікацій, у яких від-

билися гастрономічні практики, охоплюють роботи з ліку-

вального харчування, вегетаріанства, зразки меню обідів, 

харчування для маленьких дітей, енциклопедичні видання 

для жінок, які ще не мали достатнього кухарського досві-

ду. Майже усі збірники друкували без ілюстрацій. Вже 
наприкінці ХІХ століття помітно збільшується кількість 

спеціалізованих кухарських книг. Одним із видів масових 

кулінарних збірок стали різноманітні господарські книги, 

цільовою аудиторією яких були молоді господині. Досить 

часто праці, присвячені кулінарії, враховували наукові 

досягнення в галузі фізіології та дієтології. Водночас, дале-

ко не всі подібні видання могли розраховувати на прохо-

дження через органи цензури Російської імперії, які прис-

кіпливо ставились до контролю видань, пов’язаних із хар-

чуванням населення, особливо дітей. На сьогодні тематика 

українських харчових практик потребує глибшого дослі-
дження й систематизації. Одним із  напрямів такої роботи 

може стати каталогізація, систематизація і анотування усіх 

кулінарних рукописних і опублікованих в Україні видань 

XVIII – початку ХХ століття. 
 
Kazakevych Olga. Gastronomic culture of Ukraine in light of the 

mid-18 – early 20 centuries cookery books. The paper aims to analize 

hand-written and printed cookery books published in Ukraine from the mid-

18 to the early 20 centuries as a source for studying gastronomic traditions, 

methods of preparation and consumption of dishes, rations, festive and 

everyday food as well as interrelations of different European gastronomic 

practices. Research methods. The research is based on the cultural-

historical approach. It involves the descriptive method for identifying pecul-

iarities of each cookery book that is analized. Comparative method and 

content analyses were used to reveal both continuity of tradition and innov-

ations in nutrition practices of the Ukraine’s population. Systematization 

method allowed to classify cookery editions according to some strict crite-

ria. Scientific novelty. By analising the cookery books the author demon-

strates the continuity of the Ukraine’s population nutrition practices. The 

paper reveals how different gastronomic cultures, religious beliefes, econo-

my and medical science influenced on the cookery books’ content. Concl-

usions. It is stated that the mid-18 – early 20 centuries cookery books are 

reflecting the tendency of modernization and globalization of the nutrition 

practices. Cookery books influenced significantly shaping of the gastr-

onomic practices of the Ukraine’s population. Among the various types of 

cookery editions there were guides and companions for young women that 

were not enough experienced in preparing food, examples of dinner menue-

s, works on vegetarianism, childhood nutrition, healthy eating etc. Such 

books were based on the up-to-date achievements in the fields of physiolog-

y and dietology. By the end of the 19th century the quantity of cookbooks 

rised noticeably. One of the popular types of the cookbooks were editions 

aimed at young housewives. At the same time, a lot of cookbooks, espec-

ially those involving medical aspects of nutrition, were unable to pass thr-

ough the censorship institutions in the Russian empire. 

Key words: cookery books, nutrition practices, national cuisine, 

Ukrainian cuisine, vegetarianism, dietology. 
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Фурдычко Андрей. Музыкальный фольклор и фольклоризм в контенте современного украинского радио. 

Цель исследования: изучение места и роли музыкального фольклора в контенте украинского радио на современном 

этапе развития Украины. Новизна. Впервые исследуется подобная тема, которая в контексте законодательного закреп-

ления квотирования украиноязычного контента на радио становится особенно актуальной. Методология исследова-

ния основана на диалектическом подходе в рассмотрении процесса взаимовлияния фольклора и радио, анализе и син-

тезе програм центральных и региональных радиоканалов, классификации музыкального продукта в диапазоне данной 

тематики, сравнительного анализа разных музыкальных течений, передач на разных каналах украинского радио. Вы-

воды: на государственных каналах создана система музыкальных передач, в которых фольклор и фольклоризм занима-

ет достойное место. Подобный контент существует и в некоторых программах не государственных радиоканалов. Ко-

мерционные каналы заполняют эфирное время российской эстрадной музыкой или англоязычными популярными пес-

нями, которые культивируют у слушателей эстетический вкус, отдаленный от народних архетипных чувств. Существу-

ет однако сдержанный опимизм в перспективах развития народнопесенного наследия. 

Ключевые слова: музыкальный фольклор, фольклоризм, народнопесенное наследие, радиоканал, музыкальные 

течения, музыкальная программа. 

Вступ. За оцінкою громадських експертів звучання 

українських пісень у прайм-таймі провідних українських 

радіостанцій становить всього 5%. Зверх 40% часу луна-

ють російські пісні, решту ефіру заповняють пісні англій-

ською та іншими мовами світу1. Тоді як тисячі пісень 
українських виконавців різних жанрів не можуть пробити-

ся в ефір. Серед таких музичних жанрів знаходиться і на-

родна пісенна традиція, яка стоїть в основі формування 

особистості. Вона потребує більш уважного до себе став-

лення, будучи чудовим матеріалом для виховання поваги 

та любові до свого роду, патріотичного сприйняття дійс-

ності. 

Виходячи з цих міркувань, українська патріотична 

громадськість позитивно сприйняла закон “Про внесення 

змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлен-

ня” (щодо частки пісень державною мовою в музичних 
радіопрограмах і радіопередачах)”, який набув чинності в 

листопаді 2016 року. Згідно з ним, вводиться поступову 

квоту у 35% на пісні українською мовою, а також – квоту 

у 60% на ведення ефіру українською мовою Мовні квоти 

для пісень не є чимось новим у світі, вони запроваджені у 

ряді європейських країн: Німеччині, Польщі, Франції та ін. 

У контексті гарячої дискусії, яка розгорнулась навко-

ло прийняття цього закону, виникла необхідність досліди-

ти роль і місце української народної музичної спадщини в 

програмах вітчизняного радіомовлення. Адже Українське 

радіо, за словами одного з його сучасних керівників, своїм 

основним завданням має об’єднання української нації, 
слухачів навколо наших цінностей, до яких відносимо 

патріотизм, ідеали державотворення, моральність тощо2.  

Історіографічний огляд. Розвідки з музичного фоль-

клору займають чільне місце в українській історіографії. 

Він ґрунтовно досліджений у роботах таких філологів та 

етнологів, як М. Вовк, О. Дей, М. Дмитренко, С. Грица, 

А. Іваницький, Р. Кирчів, О. Німкович, О. Правдюк, 

В. Пальоний та ін. У їхніх творах викладено методологію 

та методику етномузикології, розглянуто походження мис-

тецтва та еволюцію музики, історію фольклористики, її 

основні школи та напрямки, а також принципи аналізу 
народної пісні, документування народної музики. Питання 

ролі та місця фольклору в сучасних умовах стало темою 

досліджень О. Харчишин, Д. Дзюби, Б. Путилова, Л. Іва-

нової, Н. Дзюбишиної-Мельник, О. Дроздова та ін. Вплив 

ЗМІ на формування духовної особистості, фольклорне 

мислення у контексті інтелектуально-образної еволюції 

розглянутий у роботах В. Буряк3, Ю. Великого4, В. Лізан-

 
History of culture  

Історія культури 

1 Shamayda T. Kvoty na ukrayinski pisni: u chomu sutʹ zakonoproektu i yak proty nyoho voyuyutʹ [Quotas for Ukrainian songs: what is the 

essence of the bill and how to fight against him], URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/67954/

Kvoty_na_ukrajinski_pisni_u_chomu_sut [in Ukrainian]. 
2 V efiri Ukrayinsʹke radio. 90 rokiv. Intervyu z v. o. generalʹnoho dyrektora NRKU A. Tabachenkom [n Ukrainian radio. 90 years. Inter-

view with v. at. Director General of the NRCU A. Tabachenko], URL: http://ru.telekritika.ua/kontekst/2014-11-16/100418 [in Ukrainian]. 
3 Buryak V. D. Folklorne, khudozhne ta publitsystychne myslennya u konteksti intelektualno-obraznoyi evolyutsiyi (Formy i metody 

vyrazhennya informatsiyi u tvorchiy svidomosti etnosu) [Folklore, artistic and journalistic thinking in the context of intellectual and 

figurative evolution (Forms and methods of expressing information in the creative consciousness of the ethnos)], Thesis for the degree of 

Doctor of Philology,Kyjiv, 2003, 30 p. [in Ukrainian]. 
4 Velykyy Yu. Yu. “Vplyv sotsialʹnykh komunikatsiy na suspilʹstvo” [Influence of social communications on society], Visnyk KHDAK 

[Bulletin of the KhDAK], 2014, Vol. 44, P. 106–114 [in Ukrainian]. 

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/67954/Kvoty_na_ukrajinski_pisni_u_chomu_sut
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/67954/Kvoty_na_ukrajinski_pisni_u_chomu_sut
http://ru.telekritika.ua/kontekst/2014-11-16/100418
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чук5, А. Сухорукової6 та ін. Але, на жаль, комплексних 

наукових робіт, присвячених місцю та ролі музичного 

фольклору і фольклоризму на радіо, не виявлено. При 

написанні статті ми використали сайти українських ра-

діостанцій, радіоканалів, програм і передач радіо.  
Постановка проблеми. Питання українського кон-

тенту на радіо прийняв ще в минулому скликанні Вер-

ховної Ради вагу державницького значення. В цій же 

парадигмі має бути визначено і місце народнопісенної 

творчості та музичного фольклору в україномовному 

контенті радіо. Наскільки вагоме значення має фольк-

лор на формування патріотичної особистості у програ-

мах українських радіостанцій? Це питання не знайшло 

відповіді у фаховій літературі. Виходячи з такого стану 

проблеми, метою дослідження стало вивчення місця і 

ролі музичного фольклору в контенті українського радіо 
на сучасному етапі розвитку України. Новизна теми 

полягає у розкритті конкретної ситуації з місцем і рол-

лю народної традиційної музичної спадщини в реперту-

арі українського радіо. В період після законодавчого 

закріплення квотування україномовного контенту на 

радіо питання використання у програмах музичної фо-

льклорної спадщини набуває особливої актуальності. 

Методологія дослідження базується на діалектичному 

підході у розгляді процесу взаємовпливу радіо і фольк-

лору, аналізі та синтезі програм  центральних і регіона-

льних радіоканалів, класифікації музичного продукту в 
діапазоні даної тематики, порівняльного аналізу музич-

них течій, передач на різних каналах українського радіо. 

Виклад основного матеріалу. З дня заснування 

українського радіо (1924 р.) увага до фольклору відо-

бражалась в його регулярній присутності в ефірі. Змі-

нювався його контекст в залежності від змісту політич-

ної кон’юнктури в різні епохи радянської доби. Але цей 

процес не мав на меті пробудження національної свідо-

мості. 

На фестивалях “Червона Рута” (1989 р.) та 

“Таврійськи ігри” (1992) народна пісня зазвучала. 
“Червона Рута” як фестиваль був заснований у Чернів-

цях і проводиться до наших днів. Це бів період, коли 

національна музика сприймалася як протест проти існу-

ючого режиму. Патріотичне спрямування зберігається в 

ньому завжди. Частина учасників та переможців 

“Червоної Рути” сповідують поєднання народного мело-

су з сучасним аранжуванням. Трансляція фестивалю 

різними радіоканалами завжди добре сприймалася слу-

хачами. Багато з сучаних українських зірок – це випуск-

ники фестивалю минулих років: “ВВ”, “Гайдамаки”, 

Руслана, “Брати Гадюкіни”, “Сестричка Віка”, “ТНМК”, 
“Тартак”, Катя Чілі, Росава, “Кому вниз” та ін. Ними 

був започаткований новий  напрямок української націо-

нальної музики, що спирається на давні фольклорні тра-

диції. Такі музичні тенденції продовжують розвивати 

нові лауреати “Червоної рути-2009”: “ДахаБраха”, 

“ПоліКарп”, “ТаРУТА”, “ШоколаД”, Млада і “Солома 

гурт.  

Другий з означених фестивалів, “Таврійські ігри” 

проводились щорічно з 1992 до 2008 року в Каховці 

(організатор М. Баграєв). Радіотрансляції поряд з пря-

мими телетрансляціями сприяли його популярності. 

Українські співаки та гурти: “ВВ”, “Брати Гадюкіни”, 

“Скрябін”, “Океан Ельзи”, Ані Лорак, Руслана, Ірина 

Білик, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов та інші були 
серед участників “Таврійських ігор”. 

Багато в чому зростанню інтересу до музичної тра-

диції сприяло участь в радіопрограмах відомих 

спеціалістів музикознавства. У 1990-х рр. на Українсь-

кому радіо авторські програми “Розкажи, бандуро”, 

“Фольклорна скарбниця” вів А.І. Іваницький; авторкою 

та ведучою радіоциклів “З народних джерел”, “Золоті 

ключі”, “Дзвонкова криниця” була С.Й. Грица; 

І.Г. Сінельніков став співробітником редакції народної 

музики НКРУ, автором і ведучим передач “З фольклор-

ної скарбниці”, “З народних джерел”, “З фондів україн-
ського радіо”. 

Структура державної інституції Українське радіо 

складається з чотирьох радіоканалів (24 години на добу 

7 днів на тиждень). Це – Перший канал, “Промень” (2-й 

канал), “Культура” (УР-3) та Всесвітня служба радіомо-

влення. Передачі, присвячені культурі, займають важли-

ве місце у ефірі українського радіо, є також програми 

для дорослих і дітей про економіку, політику, науку, 

екологію, роботу, відпочинок, Україну та світ.  

Аналіз програм культурного спрямування на на-

явність в них музичного фольклору або його елементів 
виявив окремі програми і передачі, в яких проводиться 

пропаганда традиційної пісенної спадщини українсько-

го народу. В деяких з них розкриваються витоки цієї 

частки нематеріальної народної спадщини, 

розповідається про історію пісень, про еволюцію музич-

них інструментів, про талановитих виконавців. Не обхо-

дяться увагою також  художні колективи (професійні та 

аматорські), які мають в своєму репертуарі фольклор та 

його елементи, або авторів, які пишуть андеграундські 

твори на основі фольклорного мислення.  

“Рідні наспіви” на Першому каналі (УР-1), напри-
клад, це була програма, присвячена українській 

народній музиці. Творчий колектив здійснював збір 

музичного фольклору в експедиціях, які проводились у 

різних регіонах України. Ними зібрана багата фондова 

скарбниця, концертні та студійні записи. У програмі 

транслюються концертні виступи професійних хорів, 

ансамблів і солістів, які виконують різні жанри народної 

музики (обрядові, похідні, чумацькі, козацькі та ін. піс-

ні)7. У червні 2017 р. в передачі, підготовленій 

І. Таміліною, був представлений львівський гурт 

“КурбАси”, учасники якого практикують сучасне аран-
жування народних пісень, збирають фольклорний мате-

ріал в експедиціях (балади, щедрівки, купальські пісні, 

мелос весільного циклу). Згодом програма перейшла в 

“Етно–mix” та “Etno–вухо”. 

На тому ж каналі програма “Етно-mix”, що виходи-

ла щоденно, транслювався народний мелос з нахилом 

до сучасних течій музичного мистецтва. В цій програмі 

приділяють увагу українському електро-фольку, музиці 

з кінофільмів, які містять значний відсоток фольклориз-

5 Lizanchuk V. V. Radiozhurnalistyka: zasady funktsionuvannya. Pidruchnyk [Radio journalism: principles of functioning. Textbook], 

Lviv, Malva, 2001, 680 p. [in Ukrainian]. 
6 Sukhorukova A. V. “Vplyv ZMI na formuvannya dukhovnosti osobystosti ta suspilʹstva” [The influence of the media on the formation of 

the spirituality of the individual and society], Kulʹtura narodiv Prychornomor'ya [Culture of the peoples of the Black Sea coast], 2006, N 

4, P. 78–82 [in Ukrainian]. 
7 Ridni naspivy (programa) [Native melodies (a program)], Ukrayinsʹke radio [Ukrainian radio], URL: http://nrcu.gov.ua/en/prog.html?

id=109 [in Ukrainian]. 

http://nrcu.gov.ua/en/prog.html?id=109
http://nrcu.gov.ua/en/prog.html?id=109
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му. Ведеться мова про явище оксюморону, тобто поєд-

нання непоєднуваного, як здавалося раніше, фольклору 

і електронних музичних інструментів, синтезаторів, 

комп’ютерних програм. Знаходить своє місце і сучасна 

історія розвитку всіх жанрів електронної музики і їх 
поєднання з фольклором. Для слухачів популяризують-

ся такі гурти, як “Заграва”, Катя Чілі, “ВВ”, “Вася 

Клоп”, “Чоботи з бугая”, “Стелсі”, “ТаРута” та ін. Добре 

рекомендували себе програми, які веде Катря Гончарук 

в “Etno–вусі”, як наприклад, 25.05. 2020 р. – козацькі 

пісні, 30.05. 2020 – закарпатський кач в альбомі “Йо!” 

Hudaki Village Band та збірка “Кора” львівської етно-

ватаги Joryj Kloc; 31.05.2020 – сучасне аранжування 

веснянок тощо. 

Програми “Громадського радіо” виходять на часто-

тах Першого каналу Українського радіо дві години на 
день (https://hromadskeradio.org). З культурологічних 

тем згадаємо – “Фольклор сіл, зруйнованих вій-

ною” (ведучі: А. Куліков та І. Ромалійська). В ефірі про-

звучало інтерв’ю з колективом “Дивина” з м. Донецька. 

Його учасники збирали пісенний фольклор у Донецькій 

області, в програмі виконали пісні з с. Талаківка “Ой 

святи вечір” і “Калина-малина”. Учасниця С. Сокольвак, 

на основі порівняння експедиційного матеріалу, поясни-

ла, що музичний фольклор Донеччини схожий своєю 

манерою виконання до Слобожанщини Харківської об-

ласті. Відмінність спостерігається, на її погляд, у відк-
ритості звуку, у свободі, більш ширшому діапазоні. Во-

ни ж провели дослідження автентичного народного ме-

лосу українських переселенців з Новосибирської облас-

ті та Алтайського краю РФ. З ХVІІ ст.  вони зберегли до 

наших днів автентичний народний мелос8. І. Фетисов, 

керівник фольклорного ансамблю «Божичі», розповів 

про традиції святкування Різдва на Донбасі (07.01.2016).  

Дуже важливим, на наш погляд, є наявність в поді-

бних колективах ідеї фольклорного мислення. В низці 

програм слухачі були ознайомлені з такими гуртами, як 

“ТаRuta” (2016), “Врода” (2017), “Очеретяний 
кіт” (2017). Про автентичну культуру та новий альбом 

“Загадайте колядувать!” розповіли учасниці гурту 

“Рожаниця” (2016), про реконструкцію музики – учас-

ники гуртів “Буття” (2015, 2016), “Шпилясті кобза-

рі” (2017), про новий фольк у сопільково-драйвовій об-

робці – учасники гурту “The Doox” (2017). М. Бурбака 

описала інструментальну музику гурту “Gypsy Lyre”, 

серед вокалістів у програмі брали участь І. Червінська, 

А. Матвієнко, О. Пономарьов, А. Мірзоян (2016). Гурт 

“Рідна пісня” виконав у студії наживо пісні “Туман 

яром”, “Не ходи у лани” та “Ой вода, ти вода” (2015), а 
бандуристки С. Лагода, С. Євган, Н. Дорошенко 

(учасниці тріо “Злагода”) – пісні “У перетину ходила”, 

“Оnly you” та “Зелена неділя” (2017).  

“Громадське радіо” транслювало репортажі з фес-

тивалю “Червона рута”, про ф’южн-феєрію “У снах різ-

двяних ночей”, про традицію та сучасність персонажів 

вертепу у різних етносів України (культуролог 

Д. Клочко – 07.01.2017). Заборонені колись пісні гуртів 

та авторів, які зазнали переслідувань в радянський час, 

прозвучали у день пам’яті жертв політичних репресій 

(23.05.2017). 

Сучасну українську та зарубіжну естраду, класику, 
джаз та альтернативну музику виводить в ефір УР–2 

“Промінь”. Але з великої кількості  культурно-

мистецьких та музичних передач, хіт-парадів і конкур-

сів найбільшу зацікавленість у межах досліджуваної 

теми викликали такі програми, як “По цимбалах”, 

“Музична скарбниця” та “Сузір’я світового фольку”.  

Програма “По цимбалах” присвячена музичним 

інструментам. З вуст професійних музикантів в ній мо-

жна почути розповідь про історію різних музичних ін-

струментів, прослухати музику наживо. Її зміст вислов-

лений короткою рекламою: “Якщо ви не знаєте, що таке 
цитра, як звучить ліра, як виглядає діджеріду, плутаєте 

бандуру з кобзою та мандоліну з банджо, тоді слухайте 

програму “По цимбалах”9. 

“Музична скарбниця” – це програма, у якій зву-

чали музичні перлини всіх жанрів: популярна класика, 

романс, важкий рок та народна пісня. Твори, які склада-

ють золотий фонд світового, зокрема українського мис-

тецтва, можна почути не тільки в оригіналі, а й у різно-

манітних інтерпретаціях. До програми запрошуються 

музичні експерти, які розкривають унікальність певного 

твору, розставляють емоційні акценти10.  
“Сузір’я світового фольку” була присвячена му-

зиці народів світу. В контенті програми найкращі твори 

самобутніх українських колективів та світових лідерів 

напрямку World Music. Наприклад, у червні 2017 р., 

поряд із закордонними виконавцями, увазі слухачів був 

представлений альбом “Подих” (ді-джей О. Надімський 

та співачка Іларія)11. Ведуча цієї програми А. Яблонська 

веде також програму “Нота Епохи”, яка об'єднує вико-

навців, композиторів, поетів, митців, критиків, слухачів 

навколо української пісні. 

Сьогодні цікавою є програма “Антологія. Україн-
ський альбом”, в якій Світлана Берестовська знайомить 

радіослухачів з творчістю таких колективів, як Антиті-

ла, Один в каноє, Скай, Бумбокс, Друга Ріка, Мандри та 

ін. (2020 р.). Ще можна згадати шоу “Селекція”, де мо-

жна слухати українські пісні в сучасній обробці (2020 

р.). 

Канал “Культура” (УР-3) пропагує народну пі-

сенну творчість (http://radiokultura.org/). Аналіз фольк-

лорного музичного наповнення радіоканалу за 5 років 

(2013-2017 рр.) показав, що матеріал про фольклорні 

гурти, виконавців автентичного співу, музичні етнофес-
тивалі, інструментальні та хорові колективи був присут-

ній у понад 40 радіопередачах: “Фольклорні родзин-

ки” (Ю. Боровик), “Голос рідної землі” (К. Божко), 

“Джерело” (Ю. Боровик), “Кобзарський май-

дан” (Ю. Боровик), “Місяцелік”, “Народні самоцві-

ти” (К. Божко, Г. Пеліна), “Фольк ф'южн” (Г. Пеліна), 

“Хорея козацька” (Т. Компаніченко), “Заграй, банду-

8 Fol'klor sel, razrushennykh voynoy [Folklore of villages destroyed by the war], Hromadsʹke radio, Kyyiv-Donbas (prohrama) [Public 

Radio, Kyiv-Donbass (program)], URL: https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/folklor-syol-razrushennyh-voynoy-na-

gromadskom-radio [in Russian]. 
9 “Po tsymbalakh” (programa) [“On cymbals” (program))], UR-2. “Promin`” [UR-2. “Beam”], URL: http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?

id=203 [in Ukrainian]. 
10 “Muzychna skarbnytsya” (programa) [“Music Treasury” (program)], UR-2. “Promin`” [UR-2. “Beam”], URL: http://www.nrcu.gov.ua/

prog.html?id=208 [in Ukrainian]. 
11 “Suzir'ya svitovoho folʹku” (progama) [“Constellation of world folk” (program)], UR-2. “Promin`” [UR-2. “Beam”], URL: http://

www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=213 [in Ukrainian]. 

 

http://radiokultura.org/
https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/folklor-syol-razrushennyh-voynoy-na-gromadskom-radio
https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/folklor-syol-razrushennyh-voynoy-na-gromadskom-radio
http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=203
http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=203
http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=208
http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=208
http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=213
http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=213
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ро!” (Ю. Боровик), “Вечірня студія “Ліра” (К. Божко, 

О. Галаненко) та інші.  

Сьогодні (2020 р.) можна відмітити програму 

“Бандура Style”, в який щотижня відомий бандурист 

Ярослав Джусь запрошує до студії радіо 

“Культура” сучасних музикантів, які працюють із на-

родними інструментами та експериментують з їхнім 

звучанням. В програмі “Золотий перетин. Українська 

пісня” Віктор Герасимов рекомендує творців українсь-

кої пісні від початку 50-х років минулого століття і до 

наших днів. Ведучий розповідає про одну 

з обраних пісень і пропонує послухати улюблений твір 

у першому виконанні. 

Серед старих програм варто згадати “Фольклорні 

родзинки”, в якій популяризувалася народна пісня як 

окремий самодостатній жанр. Ведучий Ю. Боровик 
робив акценти на інтерпретації, історії виникнення, те-

матиці та виконанні пісенних мелодій. Радіослухачам 

пропонувались характерні фольклорні твори як майст-

рів сцени, так і аматорських колективів. У програмі бу-

ли представлені народні пісні у виконанні Національно-

го заслуженого академічного українського народного 

хору України ім. Г. Верьовки, Національного оркестру 

народних інструментів України, хору “Гомін” та ін. На-

родні мелодії та пісні у виконанні бандуристів, лірників, 

кобзарів, сопілкарів також часто знаходили своїх слуха-

чів. Часто транслювались народні пісні у виконанні фо-
льклорних гуртів, ансамблів та колективів. Окремі пере-

дачи на цьому каналі присвячувалися українським на-

родним пісням у джазовій обробці. 

Аналогічний ракурс редакційної політики існував в 

програмі “Народні самоцвіти” (К. Божко, Г. Пеліна), 

яка пропонувала увазі слухача український пісенний 

фольклор у виконанні майстрів вокалу, інструменталь-

них та хорових колективів. Нажаль, сьогодні ці програ-

ми важко знайти в контенті згаданих каналів. 

Фольклорні твори у виконанні українських май-

стрів сцени часто транслювалися і на інших програмах: 
“Голос рідної землі” (пісні в різноманітному виконанні: 

хори, ансамблі, солісти, дуети, тріо, квартети) – тріо 

“Золоті ключі” у складі Н. Матвієнко, В. Ковальської, 

М. Миколайчук, М. Стеф’юк, Л. Остапенко, 

Є. Мірошниченко, М. Кондратюк та ін.; "Музична ім-

преза" (музичні записи пісень етно-, рок-, поп-

спрямування та класичних зразків світової музики); 

“Золотий перетин. Українська пісня” – квартет  “Явір”, 

дует Харченків, гурт “Фата Моргана”, Н. Яремчук, тріо 

“Либідь”, ансамблі “Цвітень”, “Щедрик” та ін. Потрібно 

згадати 2 програми, присвячені кобзарському 
(бандурному) мистецтву, – “Заграй, бандуро!” та 

“Кобзарський майдан”, ведучим яких є Ю. Боровик. В 

їхньому ефірі подається інформація про видатних коб-

зарів (бандуристів) минулого та сучасності, зразки ав-

тентичного та академічного бандурництва. З відомих 

особистостей частими гостями на цих передачах були Г. 

Китастий, А. Павлусенко, А. Бобир, К. Черемський, 

Є. Адамцевич (2014), О. Герасименко (бандура) та М. 

Блощичак (ребро) (2014; 2015), В. Попадюк (2014) та ін. 

Національна спілка кобзарів України і сьогодні продов-

жує роботу з пропаганди автентичного музичного ми-
стецтва. На 25.05.2020 р.об’явлений VII Всеукраїнський 

відкритий огляд-конкурс юних бандуристів “Кобзарська 

юнь України”, а HYPERLINK"http://kobzari.org.ua/?

page=news&subpage=93" 06.05.2020 - V Всеукраїнсь-

кий конкурс кобзарського мистецтва “Срібні струни”, 

HYPERLINK"http://kobzari.org.ua/?page=news&sub- 

page=92" 06.05.2020 Міжнародна науково-практична 

конференція “Кобзарство: діалог модерної перформації 
та духовної традиції”  

Крім вже згаданих двох радіопередач, інформація 

про кобзарів, бандуристів, лірників, зразки 

автентичного та академічного бандурництва подається і 

в інших програмах Українського Радіо-Культура. Це 

радіопередачі “Джерело”, “Фольк-ф'южн”, “Вечірня 

студія “Ліра”, “Прості істини”, “Музична ікебана” та 

ін. Так, у програмі ведучої В. Муратової “За рядком 

календаря. Острови пам'яті” виходила окрема переда-

ча, присвячена хранителю традицій українського коб-

зарства Г. Китастому (гість – голова Національної 
спілки кобзарів України В. Єсипок, 14.01.2015). Ав-

торська передача кобзаря, бандуриста та лірника, керів-

ника ансамблю “Хорея козацька”, заслуженого артиста 

України Т. Компаніченка так і називається “Хорея ко-

зацька”. У ній розповідається про музику української 

старовини (кобзарське мистецтво, історичну пісню та 

поезію), про раритетні пласти середньовічної, ренесанс-

ної та барокової творчості.  

Передача “Фольк-ф'южн” Г. Пеліної у дослідже-

ний період давала матеріал з історії та сучасності народ-

нопісенної культури. Участь у цій програмі брали бага-
то лідерів та учасників фольклорних гуртів і ансамблів, 

капел бандуристів, етномузикологів, професорів універ-

ситетів тощо.  

Подібна практика існувала і у програмі “Вечірня 

студія “Ліра” (К. Божко). На радіопередачах обговорю-

вали актуальні проблеми розвитку української народо-

пісенної творчості, жанрів музичного фольклору, пред-

ставляли нові фольк-проекти чи аудіоальбоми.  

Виконавці фольклорних гуртів та ансамблів були 

запрошені до студії інших радіопередач: квартет банду-

ристів Яницьких (“Прості істини”, 22.05.2013), банду-
рист Т. Яницький (“Прості істини”, 07.01.2014), дирек-

тор фестивалю “Трипільське коло” О. Журавчак 

(“Гармонія контрастів”, 03.02.2014), композитор 

І. Кириліна (“Успіх”, 07.03.2014), учасники гуртів 

“Фолькнери” та “Дримба Да Дзиґа” (“Творчий ринг”, 

07.03.2014), керівник Ансамблю давньої музики 

К. Чеченя (“Вечірні зустрічі”, 02.06.2014), музикозна-

вець А. Калениченко (“Знакова постать”, 17.09.2014), 

керівник хору “Чумаки” В. Триліс (“Мистецтво і вій-

на”, 29.03.2015) та ін. 

Теми, пов’язані з історією та розвитком народнопі-
сенної творчості обговорювалися на таких програмах: 

“І серце відпочине” та “Шедеври української культу-

ри”. Зокрема в програмі К. Божко “І серце відпочине” 

народні пісні розглядалися в контексті світових  тради-

цій.  

Тематика, пов’язана з народною пісенною традиці-

єю, знаходить своє висвітлення і в контенті недержав-

них радіостанцій. На “Радіоволні” до наших днів кори-

стується популярністю програма “Танцюємо по-

українські”, у ефірі якої часто звучить народна музика 

танцювальної ритміки. Передача проходить у форматі 
розважальної музики. Програма “Танцюємо по-

українські” транслюється також на каналі Радіо Київ 98 

FM12. Це київська муніципальна інформаційно-музична 

12 “Tantsyuyemo po-ukrayinsʹky” (prohrama) [“Dancing like Ukrainians" (program)], “Radio Kyiv 98 FM” [The Radio Kyiv 98 FM ], 

URL: http://radio.kiev.fm/programi/tancuemo-po-ukrainski [in Ukrainian]. 

http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=94
http://radio.kiev.fm/programi/tancuemo-po-ukrainski
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радіостанція, формат якої орієнтований на поєднання 

шансону, українських пісень застольної тематики, попу-

лярної музики 80-90-х років ХХ ст. і невеликої частки 

західної музики. У іншій програмі цієї радіостанції під 

назвою “У місті, як вдома” (http://radio.kiev.fm) пода-
ється інформація про історію пісень та музичних колек-

тивів.  

З Києва у форматі фольк, етно, кантрі віщає Украї-

нська інтернет-радіостанція “Своє радіо – Поплавок 

ФМ”. Зразки народної пісенної культури тут переда-

ються часто в танцювальній ритмиці. 

 На “Радіо з криївки. – Музика Свободи” (http://

mjoy.ua/radio/rzk)  домінують такі стилі, як поп, фольк 

та етно. В програмі “Етнічна музика України” пропо-

нують інструментальні композиції народної музики, 

характерні західному регіону. Аматори народної музики 
почули  “Вихід на полонину” на трембітах, дует скрип-

ки і дводенцівки, цимбалів, пастуші награвання на дво-

денцівці чи дримбі, соло на скрипці, виконання танцю 

вівчарів і опришків “Аркан” на цимбалах, скрипці, дво-

денцівці, бубені, сигнал до полонинського ходу на трем-

біті і рогу та ін.  

У ефірі інтернет-радіостанції “MyRadio – Україн-

ський рок” з Вінниці можна послухати відомих вико-

навців: “Океан Ельзи”, “ВВ”, “Друга Ріка”, “С.К.А.Й.”, 

“Борщ”, “ТНМК”, “Qarpa”, “Мерва”, “Димна Суміш”, 

для творчості яких характерний український фолькло-
ризм у сучасному аранжуванні. 

“Радіо Свобода” на своєму веб-сайті (https://

www.radiosvoboda.org) знайомить слухачів з новинами 

музичного життя (наприклад, повідомлено, що1 червня 

2020 р. помер Мирослав Скорик). Слухачам надають 

можливість насолоджуватись народною мелодикою, 

заглибитись в історію пісенного фольклору та ознайо-

митись з талановитими виконавцями сучасної пісні, які 

сповідують фольклоризм в мистецтві. У передачах 

“Радіо Свободи” звучала електро-фольк група ONUKA, 

яка робить якісну музику, настояну на глибинних архе-
типних відчуттях українця. На радіоканалі транслюють 

новини, анонси благодійних концертів, етнофестивалів, 

що пов'язані з музичним фольклором. 

Висновки. В музичному фольклорі закодована 

народна пам'ять українського народу. В ньому – архети-

пні відчуття, які передаються через покоління і сприя-

ють збереженню народного духу, який в свою чергу є 

екзестенційним стрижнем народу. Сьогодні в зіткненні 

глобалізованих тенденцій і спроб збереження націона-

льної самобутності вирішується доля музичного фольк-

лору ми маємо наполягати на виховані патріотизму. В 
цьому випадку, музична скарбниця народу має бути 

використана в повну силу у різних формах впливу на 

формування особистості. На радіо в тому числі. 

Контент українських радіоканалів дозволяє сказа-

ти, що державні УР-1, УР-2 Промінь, УР-3 Культура 

створили певну систему музичних передач, в яких фоль-

клор і фольклоризм займають достойне місце. З недер-

жавних каналів в цьому сенсі модна відмітити такі: Ра-

діоволна, Радіо Київ 98 FM, Своє радіо – Поплавок 

ФМ, Радіо з криївки – Музика Свободи, MyRadio – 

Український рок, українська редакція Радіо Свободи, 
що позитивно впливає на формування патріотичних 

відчуттів. Програми ведуться професійними, добре під-

готовленими ведучими, що створює добру ауру передач. 

Нажаль, в обох групах радіоканалів останні три роки 

відмічаємо зникнення подібних програм. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про 

те, що народна музична культура переживає часи зламу. 

Відбувається перехід від традиції до нового етапу. Од-

ночасно слід висловити стриману надію на те, що на-

родна пісня через нові музичні форми, через фолькло-

ризм перейде на новий рівень еволюційного розвитку. 
 
Furdychko Andrii. Music folklore and folkloreism in the 

content of the modern Ukrainian radio. Aim of investigation: 

examined places and roles of musical folklore in the Ukrainian 

radio content at the modern stage of Ukraine’s development. Nov-

elty of the study is that, such a topic is investigated for the first 

time. What acquires topicality in the context of legislative consoli-

dation of Ukrainian content’s quotation on the radio. Methodology 

of investigation is based on dialectical approach while considering 

the process of radio and folklore’s interplay, analysis and synthesis 

of programs in central and regional radio channels, classification of 

musical products in the given themes’ diapason, comparative anal-

ysis of different musical types, programs on different channels by 

Ukrainian radio. Conclusions: certain system of musical programs 

is created on state radio channels, where musical folklore and folk-

lorism take a significant place. Similar content also exists in some 

programs of nongovernmental radio channels. Commercial chan-

nels take broadcasting time with Russian pop music or English 

popular songs which cultivate esthetic taste in listeners that is dis-

tant from national archetype feelings. However, moderate opti-

mism exists in existing perspectives about national songs heritage’s 

development.  

Key words: musical folklore, folklorism, folk song acquisi-

tion, radio channel, musical trends, musical program. 
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Бидучак Анжела, Грицюк Марьяна, Чорненькая Жанетта, Доманчук Татьяна. История становления и 

развития биостатистики. В последние 20-30 лет медицина и биология вступили в новую фазу своего развития. Нако-

пление огромных массивов количественных данных в связи с доступностью вычислительной техники усилило матема-

тизацию биологии и медицины. В подавляющем большинстве медицинских научных работ авторы используют (в том 

или ином объеме) методы статистики. Цель исследования. Проанализировать исторические этапы становления биос-

титистики, как науки. Методология исследования. В статье использованы описательный, библиосемантичний и исто-

рико-сравнительный методы. Обсуждение результатов исследования. В статье отражена история развития биостати-

стики в мире. Сбор статистических данных начался с самой глубокой древности. А к более позднему периоду относят-

ся обработка и анализ статистических данных, т. е. зарождение биостатистики как науки. Выводы. К какой бы области 

знаний ни относился предмет исследования статистики (население, промышленность, торговля и т.п.), метод ее везде 

одинаков, т.е. везде используются массовое наблюдение, группировки и обобщающие показатели, в которых взаимопо-

гашается влияние случайных причин и выявляется типичное и закономерное. Иначе говоря, метод биостатистики обус-

ловлен спецификой ее предмета. 

Ключевые слова: биостатистика, история, этапы становлення биостатистики, история медицины. 

Introduction. The term “statistics” comes from the 

Latin word status, which first denoted a situation, a state of 

things. From this came the Italian word stato, which was 

first understood as a governed area or state, and later on as a 

practical policy, which consisted in the knowledge of Euro-
European states. Those who possessed such knowledge 

were called statista, which meant a statesman, an expert on 

the state. In the XVII century, statista, goes into German 

and Latin with the same name. Later, in the second half of 

the 17th century and at the beginning of the 18th century, 

the adjective statisticus comes from this word, which was 

included in the name of the new discipline. For the first 

time this word was introduced as a scientific term by Herm-

Hermann Conring in his lectures on “Notitia rerum publica-

publicarum”. As the term was first used by G. Achenvall in 

1743 in the work "Notitia politica vulgo statistica". Statist-
Statistics at that time was understood as the totality of kno-

knowledge about the state structure necessary for a govern-

government official1. Thus, the term “statistics”, formed for 

the first time at German universities, gradually found its 

practical application, became commonly used and gained 

universal recognition and distribution. 

Biological statistics as a methodology of biomedicine 

in its historical development has gone a long and difficult 

way from a purely verbal description of biological objects 

to their objective measurement, from simple statistical sum-

summaries and tables to a systematic statistical analysis of 

mass phenomena in biology and medicine2. 

Aim of investigation. To analyze the historical stages 

of biostatistics as a science. 

Setting the main material. At the initial stages of its 
formation, biostatistics could not be a separate science, it 

developed over a long period of time in the structure of 

general statistics and only in the 19th century received the 

right to independent existence in biomedicine. 

The first stage is the initial one. The first statistical 

studies were carried out not for the sake of science, but 

mostly for a practical purpose, most often to determine the 

military and tax ability of the population. It is known that as 

early as 550 BC in China, a population census was conduct-

conducted for this. This is evidenced by the collection “Shu

-King”, compiled by Confucius. It contains information on 
the population (its distribution according to sex, age), on the 

profitability of land, on the movement of trade, etc. Statist-

Statistical observations in Persia are also discussed in 

Herodotus’s work, which provides data that characterize 

state activity. There is also evidence of the existence of 

administrative statistics in ancient Egypt. Similar statistical 

observations were made in ancient Greece. The Greeks 

understood that without statistical accounting it was 

impossible to ensure the high development of the state. 

Reforms of Lycurgus and Solomon, based on the division 

 
History of medicine 

Історія медицини 

1 Abdrakhmanova G. I. Statistika informatsionnogo obshchestva-sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya [Statistics of the infor-

mation society - current status and development prospects], Voprosy statistiki [Statistics issues], 2008. N 1. P. 20‒31 [in Russian]. 
2 Yeliseyeva I. I., Yuzbashev M. M. Obshchaya teoriya statistiki [General Theory of Statistics], Moskva, Finansy i statistika, 2001, 480 p. 

[in Russian]. 
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of the population into classes, are known from the same 

positions. At that historical time, there were official lists in 

which all freely born children were entered immediately 

after birth, as well as when they reached the age of 18 (lists 

of militaries) and after 20 years (lists of full members)3. In 
Greece, the first attempts are made to process statistical 

material: for example, Aristotle (384-322 BC) gives a broad 

demographic description of 157 different states and the 

bridge of Greece. The Romans were practical in these 

matters, and therefore drew attention to the need to collect 

various information about the population. To this end, they 

organized a statistical organization – the so-called 

qualification introduced by Servius Tullius (550 BC). The 

censorship organization had its own strict rules: each 

independent Roman citizen was obliged to inform the 

censor of his full name, the community (tribe) to which he 
belongs, the name and age of his father or master (who let 

him go free), the names, gender, age of all family members. 

All these data were sealed. Censorship was repeated every 5 

years. In parallel, there were also other qualifications, for 

example, on property. In Rome, there were land cadastres 

for collecting land tax. In addition to periodically 

maintaining qualifications and cadastres, the Romans 

conducted an ongoing population census: official birth 

records, late registration of deaths. 

Since the Middle Ages, much less information about 

statistical observations has come to us than from ancient 
times, because the fragmentation of states then limited the 

development of statistics. At the same time, statistical work 

is known, carried out according to the order of 

Charlemagne, “Breviaris rerum fiscalium”. It included a 

description of royal and feudal estates (buildings, land, 

profitability, livestock, etc.). A similar description was 

compiled by William the Conqueror in England (between 

1083-1086) and is known as the “Doomsday-

Book” (“Doomsday Book”). The clergy played an important 

role in the development of statistics, because churches 

regularly kept records of burial, baptism, and marriage. 
Certain statistical studies were conducted in Ancient Russia. 

So, in the XIII century, the census was carried out twice by 

the Tatars, and at the end of the XIV century – by Russian 

princes. In the Middle Ages, special attention was paid to 

the systematization of statistical material. In Italy, in the 

15th century, collections of demographic descriptions of 

modern states appeared (the Piccolomini collection – with 

the time of Pope Pius II, the Sansovino collection). The 

latest collection has survived 5 editions and enjoyed great 

popularity for 40 years, has been translated into many 

languages of the world. In France, the collection of d'Avity 
(1614) was well known, which included a description of the 

states not only of Europe, but also of Asia, Africa, and 

America. It should be noted that all the statistical studies 

carried out during that period, according to methodology 

and content, were unsystematic, disordered and 

scientifically of little value, therefore we cannot call them 

scientific in the modern sense4. 

The second stage in the development of biological 

statistics, as well as statistics in general, entered the history 

of science as descriptive. Methods of descriptive statistics 

are still relevant today, because many biological scientific 

studies are descriptive. So, when describing plants and 

animals, their shape, size, color, behavior, distribution, 

similarity with other organisms, or difference are 

characterized. In its simplest form, such a description was 
mainly of a verbal nature. Descriptive statistics as a science 

of state studies originated in Germany. German researchers, 

developing the method according to the needs of practice, 

elevated state studies from a simple description of states to 

the level of pure science, introducing it into the compulsory 

university program. Professor of Helmstadt University G. 

Conring is considered to be the founder of descriptive 

statistics. 

G. Konring, a well-known German physician, historian 

and state expert, was a professor of medicine and politics in 

Helmstadt. In 1658, the Swedish king Charles X made G. 
Conring his adviser and life physician. Since 1669, he was a 

state adviser to the Danish king. His advice was needed in 

deciding the most important state affairs. He took part in the 

preparation of the Westphalian Peace Treaty. A study by G. 

Konring (“De origine juris germanici”, Helmstadt, 1643) 

gives reason to consider him the founder of the history of 

German law. In philosophy, G. Conring was a follower of 

Aristotle; in theology, he shared the views of Calixtus. In 

medicine, he disseminated Harvey’s teaching on blood 

circulation, fought alchemy, and established the importance 

of chemistry for pharmacy. G. Conring was the first to give 
a public lecture course on state studies at the university (in 

1660). His lectures were a huge success, and state studies 

became a popular subject of teaching. Unfortunately, the 

works of Hermann Conring were published only 50 years 

after his death (in 1730) in 6 volumes on the basis of 5 

handwritten notebooks of his listeners5. 

Later, one of the talented university teachers of 

statistics G. Aachenvall (1719-1772), who was born in 

Elbing, studied in 1738-1743 in Jena, Halle, Leipzig, 

continued to develop this direction, which quickly gained 

popularity and universal recognition. The study of statistics 
has become considered mandatory for every educated 

person. G. Aachenwall began lecturing in 1748 as a privat-

docent at the University of Marburg and Gottingen. His 

works were published in 1749 (“Abriss der neuesten 

Staatswissenschaft der vornehmsteneuropaischen Reiche”). 

This work is a code of German university statistics6. 

Assessing the role of G. Conring and G. Achenvall in 

the development of statistics, G. Conring should be given an 

undoubted advantage, although his works were less known 

and accessible, since they were published in Latin. G. 

Aachenwall published his works in German, which attracted 
a large readership. But the merit of G. Achenwall is that he 

first introduced a new terminology and made statistics 

popular. 

Of the followers of the Achenwall school, A. Schletser 

(1735-1809) is known, who is called the first theorist of 

descriptive statistics. A. Schletser was not only a brilliant 

scientist in statistics, but also an excellent publicist. He was 

the first to publish in his journal data on the state, acts of 

government that were previously inaccessible to many 

readers, which is why he gained popularity. He wrote 

3 Ploshko B. G. Iz istorii ucheniy o predmete statistiki [From the history of the teachings on the subject of statistics], Vestnik statistiki 

[Bulletin of statistics], 1964, N 5, P. 28‒33 [in Russian]. 
4 Sheynin O. B. “Teoriya statistiki: istoricheskiy eskiz” [Theory of statistics: historical sketch], Voprosy statistiki [Questions of statistics], 

2002, N 9, P. 64‒69 [in Russian]. 
5 Kaganovich I. “K voprosu o sovetskoy statistiki kak nauke” [On the question of Soviet statistics as a science]. Vestnik statistiki [Bulletin 

of statistics], 1952, N. 6, P. 30‒38 [in Russian]. 
6 Surinova A.Ye. Statystika [Statistics], Moskva, Izd-vo RAGS, 2005, 656 p. [in Russian]. 
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sharply, witty, knew how to interest the public, which allowed 

him to introduce a new science to the public. A. Schletser 

worked at that historical time, when the ideas of English 

“political arithmetic” began to spread (this direction was later 

called mathematical statistics, or political arithmetic). A. 
Schletser, remaining a supporter of descriptive statistics, 

understood the prospects for science and society of the ideas 

and methodology of mathematical statistics. He understood the 

special scientific and practical significance of the law of large 

numbers, in connection with which he emphasized that small 

numbers are not decisive, and only a large number of 

observations will make them such that objectify the reliability 

of the phenomenon under investigation as much as possible7. 

In the future, among the researchers in the field of 

statistics, it is necessary to name the geographer Anton 

Friedrich Buesching (1724‒1793), who proposed comparative 
methods of statistics8. Although he was a representative of 

descriptive statistics, the subject of his study is state science. 

However, Bushing does not analyze the material by state, but 

according to the requirements of statistics separately for the 

subjects and the phenomena studied. So, he described the 

population of not one state, but at the same time a whole group, 

and he systematized digital material, especially in matters of 

mortality and fertility, which made it possible to conduct a 

comparative maximum objective analysis and contributed to 

the formation of practically necessary tabular or linear 

statistics. 
The founder of tabular or linear statistics is the Danish 

historian and geographer Rudolf Martin Andersen. It was he 

who, in his work Descriptio statuum cultiorum in tabulus 

(1741), proposed to submit material on significant events for a 

comprehensive analysis in the form of generalized tables, hence 

the name of the proposed method. Thus, tabular statistics 

completes the logical development of descriptive statistics (the 

science of significant events in the state). So descriptive 

statistics has existed for more than 150 years, without changing 

its theoretical foundations and its characteristic methodology, 

and has retained its relevance to this day9. 
The third (decisive) stage in the development of 

biostatistics is the use of quantitative data to describe states, 

which led to the formation of a new direction in general 

statistics – mathematical statistics, or political arithmetic. The 

most important representatives of this direction were John 

Graunt, William Patty, Edmund Galle, Jacob Bernoulli and 

others. 

The cradle of the mathematical direction of statistics and 

probability theory in the 17th century was the advanced 

countries of trade capital and manufactories – England, 

Holland, France. As early as 1662, the English merchant, over 
time, Lord Mayor of London John Graunt (1620‒1674) 

published in London his wonderful book, “Natural and Political 

Observations of the Lists of the Dead in London”. In his work, 

using the data of church records about the born and the dead, he 

first determined the specific patterns of population 

reproduction. His work on demographic issues has survived 

several reprints and was a huge success10 

.Another representative of this trend is William Patty 

(1623‒1687). In his famous work “Several Essays in Political 

Arithmetic” (“Experience of Political Arithmetic”), he gives 

the name of the direction of statistics – political arithmetic, in 

which D. Graunt's methodology was used. His work is the first 

big attempt to solve the main problems of the economy with 

the help of statistics. Unlike D. Graunt, he freely operates with 

numbers, often uses different calculations11. 

William Patty collected a huge statistical material about 

the most important states of Europe. The work of D. Graunt 

and W. Patty was based on quantitative characteristics. “I 
choose”, said V. Patty, “the language of numbers, measures 

and weights..., taking into account only those reasons that, 

obviously, exist only in the very nature of things, contrasting 

them with those that depend on thoughts that change, 

inclinations and passions of individuals”. The subject of their 

study was mainly social phenomena. 

An important representative of this direction was also the 

famous English astronomer and mathematician Edmund Halley 

(1656‒1742), who greatly used the work of William Patty. In 

the memoirs of E. Halley “On the degrees of mortality of 

mankind” is one of the first attempts to apply statistics to the 
insurance business12. 

Subsequently, the method of E. Halley was improved by 

V. Kerseboom, a Dutch researcher, an official of the finance 

and control department in The Hague, who in 1740 calculated 

age-specific mortality for one generation. In his mortality table, 

he used data on life annuity and in this way obtained valuable 

material, because annuity indicated the age of each person 

entering the society and the year of his death. The disadvantage 

of his research is that the mortality table included only selected 

wealthy citizens. Other categories of the population were not 

taken into account. V. Kerseboom was the first to point out that 
in order to compile an objective «correct» mortality table, it is 

necessary to trace successively the extinction rates of the 

population of one generation13. 

This problem was solved by his follower K. F. Herman 

(1767‒1838), he proposed a direct observation method to 

compile a table that characterizes the natural movement of the 

population. With this in mind, he ensured continuous 

monitoring of the extinction of a generation for a long time. To 

implement the method, it would be necessary to have at least 

100 years, and, of course, to implement it with K. F. Herman 

did not have enough life. Its results apply only to young people. 

K. F. Herman emphasized the importance of a large number of 

observations in a statistical study14.  

7 Karpenko B. I. Razvitiye idey i kategoriy matematicheskoy statistiki [The development of ideas and categories of mathematical statis-

tics], Moskva, Nauka, 1979, 376 p. [in Russian]. 
8 Sheynin O. B. “Teoriya statistiki: istoricheskiy eskiz” [Theory of statistics: historical sketch], Voprosy statistiki [Questions of statistics], 

2002, N 9, P. 64‒69 [in Russian]. 
9 Gromyko G. L. Teoriya statistiki [Theory of statistics], Moskva, INFRA-M, 2005, 476 p. [in Russian]. 
10 Gozulov A.I. Ocherki istorii otechestvennoy statistiki [Essays on the history of domestic statistics], Moskva, Vyd-vo “Statistika”, 1972, 

312 p. [in Russian]. 
11 Kaganovich I. “K voprosu o sovetskoy statistiki kak nauke” [On the question of Soviet statistics as a science], Vestnik statistiki [Bulletin 

of statistics], 1952, N 6, P. 30‒38 [in Russian]. 
12 Abdrakhmanova G. I. “Statistika informatsionnogo obshchestva-sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya” [Statistics of the 

information society - current status and development prospects], Voprosy statistiki [Statistics issues], 2008, N 1. P. 20‒31 [in Russian]. 
13 Sheynin O. B. “Teoriya statistiki: istoricheskiy eskiz”, Op. cit., P. 64-69. 
 14 Afanas'yev V.N., Markova A.I. Kurs lektsiy po istorii statistiki [Lecture course on the history of statistics], Orenburg: Izdatel'skiy tsentr 

OGAU, 2003, 376 p. [in Russian]. 
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The first technical processing of statistical mortality tables 

was done by the French researcher Deparsier (1703‒1868). His 

works were distinguished by clarity, harmony and novelty. It 

was he who first calculated the average statistical probability of 

life expectancy for each age15. 
Among population researchers, it is also necessary to 

recall the Prussian chaplain (military pastor) Johann Süssmilch. 

In 1741, his work Die gottliche Ordnung (Divine Order in 

Changing the Human Race) was published. It contained 3 

sections: mortality, fertility and reproduction of the human 

race. From this perspective, he systematized the material, 

conducted a comparative statistical analysis and made 

conclusions about stillbirth, about the birth of twins, the birth of 

children depending on gender in a certain proportion, and 

revealed the causes of higher mortality in cities than in villages. 

The results of his work, he undoubtedly surpassed political 
arithmetic. His work significantly influenced administrative 

statistics. Unfortunately, J. Süssmilch did not create his own 

scientific school, possibly because he was a visionary and 

talented pastor, and not a professional scholar16. 

The biggest fact in the development of statistics, including 

biostatistics as a science, is the law of large numbers discovered 

by Jacob Bernoulli (1654‒1705). It is this law, also known as 

the theorem, that has become the basis in the construction of 

the theory of probability and statistics, which is used in modern 

biological statistics. In 1713, 8 years after the death of J. 

Bernoulli, his classic work “Ars conjectandi” was published in 
Basel. The fourth, most important, part of this work has 

remained unfinished. It contains the famous theorem of 

J. Bernoulli, called the law of large numbers. The most 

prominent followers of J. Bernoulli in the development of 

probability theory were Montmore (1678‒1719) in France and 

De Moire (1667‒1754) in England17. 

Based on the work of his predecessors, the famous French 

astronomer, physicist and mathematician Pierre Simon Laplace 

(1749‒1827) publishes the work “Analytical Theory of 

Probability” and creates an error theory, that is, an application 

of probability theory to process the results of specific 
observations. In this work, P. Laplace describes, in particular, 

the practical application of probability theory to various 

phenomena of society, including the demographic analysis of 

mortality, average life expectancy, level of marriage, etc. 

Simultaneously with P. Laplace, Legendre also worked on the 

theory of errors, especially fruitfully – the German 

mathematician, astronomer and physicist Karl Friedrich Gauset 

(1777‒1855) and the French mathematician, mechanic and 

physicist Simeon Denis Poisson (1781‒1840)18. 

In his works P. Laplace at the beginning of the XIX 

century. made the result of all the previous development of 
probability theory and statistics, which opened a new period in 

the history of the development of statistical science. By 

increasing public interest in probability theory, by the nature 

and scope of work in the field of theoretical justification of 

science and its practical applications, the new period in its 

effectiveness significantly exceeds everything that was noted 

immediately after the publication of the works of J. Bernoulli. 

In 1837, S. Poisson's work “Research on Probabilities” (the 
best student of P. Laplace) appeared. This paper presents a 

theorem known as the law of large numbers. This is the biggest 

breakthrough after J. Bernoulli in developing the law of large 

numbers as a stage in the development of statistics19. 

The fourth (fundamental) stage of development of 

biostatistics began to take shape in the middle of the XIX 

century. and was marked by the work of the Belgian 

astronomer, mathematician, physicist and statistician Lambert 

Adolphe Jacques Quetelet (1796‒1874). It was his work that 

laid the foundations of biometrics as a science. A. Ketle played 

a large role in the development of statistics, he called statistics 
the queen of all sciences, and he is rightly considered the father 

of modern statistics. In his “Letters on Probability Theorie”, the 

scientist extensively develops the question of the practical 

application of probability theory with respect to the social 

sciences, primarily with regard to the study of socio-

demographic phenomena20. A. Ketle was the first to combine 

the methods of anthropology and social statistics with the 

conclusions of probability theory and mathematical statistics. 

In 1835, his work “On man and the development of his 

abilities, or the Experience of social physics” (2nd ed. In 1869) 

was published, where A. Ketle showed on various practical 
material that different physical characteristics of a person, 

including behavioral, obey the law of probability distribution. 

In another work “On the social system and the laws that govern 

it” (1848), he describes society not as a population, but as a 

single system, which is completely dependent on the laws of 

nature and does not obey the will of the population. In 1871, A. 

Quetelet published the following work, “Anthropology”, in 

which he proved that statistical laws significantly affect not 

only the society of people, but also all living things. Thus, A. 

Ketle laid the foundations of biological statistics, which were 

independently developed primarily in the English school of 
biometrics. A. Ketle put forward the theory of the average 

person, which is a kind of statistical projection and combines 

physical, intellectual and moral qualities. This is a kind of 

person type of this or that country. The average person, in his 

opinion, is the center of weight around which all social 

phenomena are formed21. 

A. Ketle points out that it is possible to identify patterns 

that occur in society on the basis of mass statistical 

observations, only in this case the influence of random 

variables will disappear. To measure a large number of 

observations, he suggests introducing a special quantity, taken 
as a unit. This standardized value is the average value. Thanks 

to his work, criminal, then moral, and later biological statistics 

are successfully formed22. 

15 Kremlev N.D. “Bez ucheta i statisticheskikh izmereniy nevozmozhno upravleniye” [Without accounting and statistical measurements, 

control is impossible], Voprosy statistiki [Statistics issues], 2008, N 5, P. 46‒50 [in Russian]. 
16 Mikhaylov N. “Nekotoryye voprosy teorii statistiki” [Some questions of the theory of statistics], Vestnik statistiki [Bulletin of statistics], 

1952, N 3, P. 32‒38 [in Russian]. 
17 Shmoylovoy R. A. Teoriya statistiki [Theory of statistics], Moskva: Finansy i statistika, 2003, 656 p. [in Russian]. 
18 Yeliseyeva I. I. “Kakuyu statistiku khotelos' by kmet'” [What statistics would like to be noted], Voprosy statistiki [Statistics issues], 

2008, N 4. P. 13‒15 [in Russian]. 
19 Ploshko B.G. Iz istorii ucheniy o predmete statistiki [From the history of the teachings on the subject of statistics], Vestnik statistiki 

[Bulletin of statistics], 1964, № 5, P. 28‒33 [in Russian]. 
20 Shul'gin I. “K voprosu o predmete i metode statistiki” [On the subject and method of statistics], Vestnik statistiki [Bulletin of statistics], 

1952, N 4, P. 42‒50 [in Russian]. 
21 Afanas'yev V. N., Markova A. I. Kurs lektsiy po istorii statistiki [Lecture course on the history of statistics], Orenburg: Izdatel'skiy tsentr 

OGAU, 2003, 376 p. [in Russian]. 
22 Ibidem. 
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Among the Ukrainian followers of the ideas of A. Ketle, it 

is necessary to note the professor of Kharkov University  

O.P. Roslavsky-Petrovsky. In 1848 (2nd ed. In 1856) he 

published the “Guide to Statistics”. The author, relying on the 

study of A. Quetelet, does not limit the task of statistics to a 
mere description of the state, but includes the objective laws of 

state life. 

In 1846, an original and independent study by  

D. P. Zhuravsky (1810-1856) “On the sources and use of 

statistical information”. The scientist graduated from the cadet 

corps, first served in the army, then switched to civil service. In 

the 50s. XIX century he was taken into service by an official of 

special powers of attorney under the Kiev governor 

Fundukleev. Under his leadership and with his personal 

participation, a description of the Kiev province in 3 volumes 

was compiled. This basic research was highly appreciated by 
contemporaries23. 

From compatriots, except O. P. Roslavsky-Petrovsky and 

D. P. Zhuravsky, an important role in the development of 

statistics was played by the works of N. Bunge, L. Fedorovich, 

A. N. Antsiferov, A. A. Rusov and others. Kiev professor  

N. Bunge in 1876 (2nd ed.) Published the work “Statistics 

Course”. In this small but informative scientific work, detailed 

population statistics in Ukraine are presented in the spirit of a 

mathematical school. According to N. Bunge, the subject of 

statistics is primarily various social phenomena. In 1884, the 

History and Theory of Statistics was published by professor of 
Odessa University L. Fedorovich24. 

Among the textbooks of that time published in Ukraine, 

the works of professor of Kharkov University A. N. Antsiferov 

are of great importance. His work, The Elementary Statistics 

Course (2nd ed. 1910), considers statistics as a science of 

society, suggesting that statistics will necessarily come closer to 

sociology over time, or even merge with it25. 

In 1909, A. Z. Rusov, a well-known Zemstvo statistician 

at the Kiev Commercial Institute, published a Short Review of 

the Development of Russian Estimated Statistics, which 

provided a detailed description of the methods for collecting 
statistical data and the images of their development regarding 

zemstvo practice26. 

In this same period, the Russian mathematician  

P. L. Chebyshev (1821‒1894), using the method of 

mathematical expectations of the classical theory of probability, 

gave a mathematical justification of the law of large numbers in 

its most general expression as the law of average values. Works 

of paramount importance for statistics are also the work of 

O.O. Chuprova (1874‒1926), A.A. Markov (1856‒1922), 

O. G. Lyapunova (18571919), O. A. Kaufman (1864‒1919), 

A. M. Kolmogorov (1903‒1987) and others27. 
The fifth (formalistic) stage is characterized by the 

emergence and development of the English biometric school. 

The application of statistics to biology was notably developed 

in the 19th century, and in this the leading role was played 

primarily by the English school of biologists Francis Galton 

and Karl Pearson. This school arose under the influence of the 

work of C. Darwin (1808-1882) “The Origin of 

Species” (1859), which made a revolution in biological science. 

It should be noted that at the beginning of the XVIII century. 

Reaumur tried, in particular, to find the mathematical laws for 

constructing bee honeycombs, and 30 years before him Borelli 
made mathematical calculations of animal movements, but the 

need for a quantitative analysis of wildlife using mathematical 

methods became real only at the end of the 19th century. Thus, 

in biology, statistical methods began to be used purposefully 

much later than in physics and chemistry. Biology has long 

developed on the basis of a qualitative analysis of natural 

phenomena. A serious reason for the emergence of biological 

statistics as a scientific methodology was the transition from a 

descriptive method in biology to experiment, because it 

required objectively comparable quantitative characteristics. 

An important circumstance is also the obligatory recognition of 
the fact that many biological phenomena have distinct 

statistical patterns. 

Francis Galton (1822‒1911), was a cousin of C. Darwin 

and took part in the discussion of the results of his research. 

The work of A. Ketle, especially his “Social Physics” and 

“Anthropology”, made a strong impression on F. Galton, which 

served as the basis for the first time to use statistical methods in 

studying the processes of human heredity. Since 1865,  

F. Galton published several works on anthropology and 

genetics. On a large amount of factual material, he confirmed 

the conclusion of A. Quetelet that not only physical, but also 
mental abilities of a person are distributed according to the law 

of probability described by the Gauss-Laplace formula. Thus, 

he managed to instill in English biologists an interest in 

statistical methods28. 

Another representative of English biological statistics, 

Carl Pearson (1858-1936), a professor at the University of 

London (head of the Department of Applied Mathematics and 

Mechanics), has already founded a scientific school to develop 

biology issues using the statistical method. K. Pearson proved 

himself to be a talented mathematician and statistician, he 

managed to unite students around him who continued his 
research in various fields of science. He himself successfully 

studied the problems of heredity and variability of organisms29. 

To promote his ideas, K. Pearson published the journal 

“Biometrica” (1901) specifically for the statistical study of 

biological processes, the editor of which remained until the last 

days of his life. 

The biometric methods developed by F. Galton and K. 

Pearson were included in the golden fund of mathematical 

statistics. However, their attempts to solve the problem of 

heredity of organisms only using the statistical method were 

unsuccessful. They mistakenly thought that the external 
similarity between relatives can be used to judge the degree of 

their relationship. But regardless of mistakes, according to the 

totality of ideas, views, approaches, Francis Galton and Karl 

Pearson are the founders of the new school of statistics – 

biometrics, in modern terminology – biostatistics30. 

The sixth stage in the development of biological statistics 

23 Gozulov A. I. Ocherki istorii otechestvennoy statistiki [Essays on the history of domestic statistics], Moskva: “Statistika”, 1957, 356 p. 

[in Russian]. 
24 Ptukha M. V. Ocherki po istorii statistiki v SSSR [Essays on the history of statistics in the USSR], Moskva, Izd-vo AN SSSR, 1955, 471 

p. [in Russian]. 
25 Yeliseyeva I. I., Yuzbashev M. M. Obshchaya teoriya statistiki, op. cit. 
26 Ptukha M.V. Ocherki po istorii statistiki v SSSR [Essays on the history of statistics in the USSR], op. cit. P. 450 p.  
27 Sheynin O. B. Teoriya statistiki: istoricheskiy eskiz [Theory of statistics: historical sketch], Op. cit., P. 64‒69. 
28 Afanas'yev V. N., Markova A. I. Kurs lektsiy po istorii statistiki [Lecture course on the history of statistics], Orenburg: Izdatel'skiy tsentr 

OGAU, 2003, 376 p. [in Russian]. 
29 Shmoylovoy R. A. Teoriya statistiki [Theory of statistics], Moskva: Finansy i statistika, 2003, 656 p. [in Russian]. 
30 Tkach Ye. I. Zahalʹna teoriya statystyky [General Statistics Theory], Ternopilʹ: Lider, 2004, 388 p. [in Ukrainian]. 
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is called rational. It begins in 1902 with the classical studies of 

W. Johansen (1857‒1927), which showed that in the field of 

biological research, the first place should belong to a biological 

experiment, and not to mathematics. Mathematical methods 

should be used as an auxiliary apparatus in the processing of 
experimental data, otherwise erroneous results may be 

obtained. W. Johansen reached this conclusion by 

experimenting with beans. Mathematics should help, not serve 

as a guiding idea. V. Johnsen published the results of his 

research in 1933 in his work “Elements of the exact doctrine of 

variability and heredity”. This was a new, realistic approach to 

assessing the role of mathematical methods in biological 

research31. 

The seventh (classical) stage in the development of 

biometrics begins the work of the British V. Gosset and R. 

Fisher. William Gosset (1876-1937) – student of K. Pearson. 
He published in the journal “Biometrics” (1908) his work 

under the pseudonym Student. The work was devoted to the 

theory of small sampling and V. Gosset (student) became a 

pioneer in this field. It was then that the foundations of the 

theory of small sampling, the theory of planning experiments 

were created, new terms and concepts were introduced into the 

content of biometrics32. 

Famous scientists of the XX century in the field of 

biostatistics is Ronald Yelmer Fisher (1890‒1962), who made a 

huge contribution to biometrics, enriching it with new methods 

of statistical analysis. G. Fisher was born and lived in England. 
For most of his life he remained a supporter of eugenics. 

R. Fisher noted his work in the field of mathematical statistics, 

enriched evolutionary genetics. His first book, Genetic Theory 

and Natural Selection (1930), was devoted to the synthesis of 

the Darwinian theory of selection and genetics. Fisher's 

theoretical and practical contribution to genetics is huge. He put 

forward the concept of progressive selection and inbreeding, 

tried to unify the doctrine of evolution. G. Fisher worked 

productively from 1912 to 196233. Many of his studies 

positively influenced the development of statistics, including 

biological. For a long time R. Fisher worked as a researcher at 
the Rotamsted Agricultural Research Station, and since 1933, 

as a professor at the Department of Applied Mathematics, 

University of London. Later (1943‒1957) R. Fisher – head of 

the Department of Genetics in Cambridge. Successfully 

combining in his person a biologist-experimenter and 

mathematics-statistician, Fisher brought into biometrics not 

only new methods, but also new ideas. He laid the foundations 

of the theory of experimental design, which in our time was 

further developed and became an independent section of 

biometrics34. 

All these innovations are connected with the revolution in 
biology, with the destruction of obsolete principles and 

concepts in the field of research, with the strengthening of the 

process of mathematization of biology. There is an ever more 

noticeable specialization of biometry, the targeted application 

of its methods in different areas of biology, medicine, 

anthropology and other related sciences. 

Contribution of Ukrainian scientists to the development of 

biostatistics. Considering the history of biometrics, one cannot 

but note the enormous contribution to the development of 

biological statistics of such scientists of our country as 

S.G. Igumnov, O. V. Korchak-Chepurkovsky, S. A. Tomilin, 

A. M. Merkov, E. G. Kagan, S. S. Kagan, I. I. Ovsienko, 
K. F. Duplenko, E. Ya. Belitskaya, L. G. Lekarev, P. T. Petrov, 

S.M. Eckel, L.S. Kaminsky and others35. 

O. V. Korchak-Chepurkovsky (1857‒1947) – an 

outstanding Ukrainian scientist, epidemiologist, hygienist, 

department head at the Institute of Demography and Sanitary 

Statistics. The main directions of his research related to the 

problems of epidemiology and the sanitary state of the 

population. Based on his own experience as a sanitary doctor 

and taking into account the scientific developments of that 

time, he singles out epidemiology as a separate scientific 

discipline, he assigns the main role according to the time and 
nature of the development of epidemics of smallpox, scarlet 

fever, diphtheria danger of plague, etc. According to Korchak-

Chepurkovsky, the epidemiological tasks had to be addressed 

not separately, but as components of a study of the sanitary 

condition36. O.V. Korchak-Chepurkovsky combined practical 

work with the teaching: he gave lectures on epidemiology and 

medical statistics at the University of St. Vladimir. 

Scientific heritage S.A. Tomilina (1877‒1952) – an 

outstanding Ukrainian social hygienist, sanitary statistician, 

demographer, medical historian, phytotherapist – these are 

numerous works on social hygiene, sanitary statistics, 
demography, epidemiology, history of medicine and herbal 

medicine. S.A. Tomilin investigated the problems of fertility, 

marriage and family, the health status of the population and the 

improvement of medical care, the problems of morbidity and 

mortality, and the social aspects of human genetics. S. A. 

Tomilin is the first doctor-statistician who headed the statistics 

department in Ukraine in 1918, 1922‒1930, laid the 

organizational and methodological foundations of its formation 

and development. He is the organizer of departmental health 

statistics in Ukraine. He took an active part in the development 

of its methodological provisions, and in a number of sanitary-
statistical studies37. 

A. M. Merkov (1899‒1971) – a well-known national 

statistician, a specialist in the field of social hygiene and 

medical demography – began his activities in Kharkov, and 

eventually worked in Russia. A large number of his works are 

devoted to the theory, methodology and history of sanitary 

statistics, which was the main theme of his scientific work38. 

A. M. Merkov was an extremely erudite and talented 

teacher. Numerous listeners – doctors of various specialties, 

who are sometimes skeptical of such a “dry and boring” subject 

as sanitary statistics – under the influence of his brilliant 
lectures changed their attitude towards the subject. And many 

of them became his students and followers. An independent 

direction in the scientific work of A.M. Merkova had 

demographic statistics. He wrote more than 200 works on the 

problems of social hygiene, sanitary statistics, the organization 

of healthcare and demography, including about 20 monographs 

and teaching aids39. 

31 Shmoylova P.A. Praktikum po teorii statistiki [Workshop on the theory of statistics], Moskva: Finansy i statistika, 1998, 416 p. [in Russian]. 
32 Matkovsʹkyy C. O., Halʹkiv L. I., Hrynʹkevych O. S, Sorochak O. Z. Statystyka [Statistics], Lʹviv, “Novyi Svit”, 2009, 430 p. [in Ukrainian]. 
33 Marmoza A. T. Statystyka [Statistics], Kyiv: Elʹha, KNT, 2009, 896 p. [in Ukrainian]. 
34 Luhinin O. S. Statystyka [Statistics], Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2007, 608 p. [in Ukrainian]. 
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Over the years, the teaching of medical statistics has been 

conducted in the modern higher medical school as a type of 

biological statistics. Today, a lot of work is underway to reform 

the institution of higher education, curricula, teaching technolo-

technologies are being improved, new subjects are being intro-
introduced, including biological statistics. A lot of work is car-

carried out by leading experts in the field of social medicine, 

healthcare, biostatistics, especially in the formation of it as a 

subject of teaching in higher medical school. Among them 

Corr. AMSU, prof. V. F. Moskalenko, Corr. AMSU, prof. 

Yu. V. Voronenko, prof. G. O. Weak, prof. A. R. Uvarenko, 

prof. O. G. Protsek, prof. B. O. Ledoschuk, prof. A. P. Mintzer, 

prof. V. M. Lehan, N. A. Galicheva and others40. 

The first Ukrainian special textbooks published were imp-

important for the development of biostatistics: “Working Med-

Medical Statistics” (Є. G. Kagan, 1923), “Mortality in Russia 
and Ukraine” (M.V. Ptukha, 1928), “General Theory of Sanit-

Sanitary Statistics” (A. M. Merkov, 1935), “Workshop on San-

Sanitary Statistics” (L. A. Abramovich, M. Y. Kaminsky, P. T. 

Petrov, 1940), “General Theory and Methodology of Sanitary-

Statistical Research” (A. M. Merkov, 1960 and 1963), 

“Demographic statistics” (A. M. Merkov, 1959, 1965), 

“Processing of clinical and laboratory data (application of stati-

statistics in the work those of a doctor” (L. S. Kaminsky, 1959, 

1964) and others41. 

Conclusions. Biostatistics developed in its own way, 

using its methods in research. But the subject of study was gen-
eral – the state, society, as well as mass phenomena and pro-

cesses taking place in it. 

Thus, the history of the development of statistics shows 

that statistical science has developed as a result of theoretical 

enrichment of the advanced experience of accounting and sta-

tistical work accumulated by mankind; due primarily to the 

needs of managing the life of society. 
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этапах становление и развития аналитики по смертности и выживанию людей. Выводы. Развитие аналитических моде-

лей оценки динамики смертности населения всегда соответствовало уровню развития медицинских знаний о здоровье 

населения, возможностей его сохранения и уровне технологий контроля выживания людей в обществе. 
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Вступ. Смертність як прояв наслідків якості динамі-

ки здоров’я за певних індивідуальних та популяційних 

(суспільних) навичок здатності людей зберігати його у 

певних умовах існування, репрезентує весь спектр обра-

них людиною (населенням) способу та традицій існування 
на всіх етапах життєвого циклу. Зазначений показник є 

провідним у визначенні середньої і граничної тривалості 

життя всіх поколінь, оцінки їх складових – здорової та 

хворобливої частин прожитих років. Зважаючи на ці якісні 

маркери знань про смертність, розгляд еволюції соціаль-

них, медичних, математичних та інших аспектів даного 

демографічного явища віддзеркалює розвиток усіх напря-

мків розвитку світової науки про здоров’я, технології його 

спостереження і на цьому ґрунті формує фаховий інтелект 

науковців різних академічних напрямків. 

Методика роботи основана на аналізі літературних 
бібліографічних даних, синтезі інформації із різних дже-

рел. 

Статистика в сучасному розумінні – це наука, яка 

вивчає кількісну характеристику масових суспільних явищ 

в залежності від якісних властивостей в конкретному місці 

та часі. 

Першим, звичайно, виникає питання для чого і чому 

людство запровадило підрахунок, облік. На найбільш ран-

ніх стадіях первіснообщинного ладу люди користувалися 

тим, що могли знайти в довкіллі: плоди, ягоди, які навколо 

росли, але не вирощували їх. Землеробства ще не було. Із 
розвитком суспільного життя виникає потреба підрахову-

вати посіяне, посаджене, вирощене, зібране. 

В рабовласницький період, окрім обліку землі, посі-

вів, домашніх тварин та іншого господарського інвентаря 

з’явилися і люди (свої, завойовані, піддані, полонені, яких 

перетворювали в рабів), що провокували появу специфіч-

них способів обліку. В тих умовах вони були основним 

видом майна, багатства. Геродот в V ст. до н.е. повідомляв 

про примітивний облік втрат воїнів скіфським царем на 

підставі кількості наконечників стріл, принесених йому 

кожним воїном. 

Слідом за суто економічним, господарським, тобто 

практичним використанням, кількісне вимірювання май-

нових статків стало повсякденною потребою. Саме підра-
хунок став основою ранніх суспільних уявлень про світ, 

ранніх філософських систем. Вимірювання землі стало 

основою зародження геометрії (в перекладі з грецької це 

землевимірювання). 

Саме на базі тлумачення поняття “число” зіткнулись 

філософські системи: матеріалізм та ідеалізм. Реальні яви-

ща та речі Піфагором підводились під числові закономір-

ності. Пізніше таке тлумачення підтрмало вчення Арісто-

теля про форму. 

На противагу ідеям Піфагора та його однодумців 

більш правильне розуміння числа як мірила реальних 
явищ та предметів дійсності мав філософ, державний діяч, 

історик Плутарх (I–II ст. н.е.). Матеріалістична позиція 

Плутарха ще ясніше знаходила відображення в критичних 

вченнях Лукреція про невидиме насіння, як зародок зараз-

них хвороб. 

В епоху феодалізму, це пора середньовіччя, характер-

ним явищем було кількісне осмислення величезної смерт-

ності від епідемій та пандемій, які були наслідком перемі-

щення людей зі сходу на захід, “хрестові походи” – із за-

ходу на схід і т. д. Письмові згадки літописців, літературні 

твори та мистецькі полотна засвідчують, що в деяких ве-
ликих поселеннях помирало до 90 % людей (чеський істо-

рик XIX ст. Ян Палацкі), а в Європі під час епідемії чуми 

вимерло до 25% всього населення. 

В кінці Cередньовіччя, в умовах розпаду, занепаду 

феодалізму та зміцнення молодого, тоді прогресивного, 

мануфактурного розвитку, в епоху Відродження, виник 

сам термін “статистика”. Він тісно пов’язаний із поняттям 

державності й походить від латинського слова status – 

стан, положення та італійського stato – держава. Але пер-
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шим означенням статистики було “політична арифмети-

ка” (термін В. Петті). 

Появу статистики з книги Дж. Граунта, виданої в Ло-

ндоні в 1662 р., самоуком, творцем галантереї (1620‒1674), 

який вивчив лондонські таблиці смертності і видав книгу 
“Естественные и политические наблюдения, сделанные 

над бюллетенями смертности, религии, торговле, росту, 

воздуху, болезням и разным изменениям означенного го-

рода” (тобто Лондона). Його дані були применшені, бо він 

обмежився лише інформацією про захоронення: число 

померлих в умовах масових епідемій та масових захоро-

нень “гуртом” насправді могло бути значно більшим1. 

Граунт першим відзначив, що “найбільші втрати від 

епідемії чуми в місті швидко відновлюються селом”, окрім 

того із бюлетенів смертності можливо отримувати цікаві 

дані про збільшення та зменшення хвороб, про різницю 
між повітрям міста та села, про різницю між сезонами року 

по відношенню здоров’я та хворобливості населення, його 

плодовитості. 

Описуючи економічне значення кількості населення, 

його працездатності, Граунт виявив різницю між хвороба-

ми сезонними та хворобами щорічними. Смертність Гра-

унт розподілив за віком, статтю, встановив приблизно од-

накову кількість за статтю. 

Характерним явищем епохи Відродження та кінця 

ХVI‑XVII ст. періоду наукової революції (згідно з англій-

ським автором) був розвиток та широке впровадження 
математичного підрахунку. 

Зазначені джерела відображають ту ситуацію, яка 

призвела пізніше до створення перших “бюлетенів смерт-

ності” від епідемій. 

Аналогічні суспільні явища в ці роки описують літо-

писці під час епідемії на Русі. Значні епідемії “мора” не 

припинялися впродовж всього періоду Середньовіччя, 

вони захопили і весь період ХVIII ст. 

На ранніх стадіях розвитку промислового виробницт-

ва, із виникненням мануфактур, із зростанням та укруп-

ненням ручного виробництва виникли потреби кількісного 
обміну “робочих рук”. Катастрофічне зменшення населен-

ня під час епідемій в цих умовах потребувало обліку втрат, 

що спричинило до запровадження в Лондоні “бюлетенів 

смертності” (у 1517‒1527 рр.).  

У Британському музеї зберігається чинний бюлетень 

1532 року із даними про померлих від –“чуми“. Фактично 

так звана чума ‒ “мор“ часто була змішаною інфекцією. З 

1592 р. в бюлетенях стали записувати деякі інші причини 

смерті, наприклад “гарячка“ або “ лихоманка“. В 1603 р. 

під час важкої епідемії такі бюлетені випускались щотиж-

ня. В цих бюлетенях містилась інформація, яку збирали, як 
правило, старі жінки, непридатні для інших робіт, їх нази-

вали “сищиками”. Досить часто ці особи не мали навіть 

початкової освіти. Відповідно зібрані такими людьми дані 

в бюлетенях не завжди були дійсними. Але сам факт спроб 

обліку, зберігання та порівняння за роками кількісної інфо-

рмації про померлих людей став початком класифікації 

(хоча й примітивної) причин смерті, що стало важливим 

соціальним явищем в житті громад. 

Дж. Граунт встановив закономірності в суспільних 

явищах, а також медичних явищах: співвідношення хлоп-

чиків та дівчаток при народженні, мертвонароджень, се-
зонність захворювань, смертність чоловіків та жінок, ви-

вчив віковий склад населення та інше. 

Розрізнені бюлетені та їх неповні дані не давали дос-

татньо достовірної інформації про рух населення, причини 

смерті, вплив захворювань на продуктивність праці людей. 

Не давали вони належної інформації ні разом взятих, ні з 

окремими чинниками. Необхідна була система збору пот-

рібних та точних даних для виконання цієї задачі та ство-
рення окремої установи для цього. 

В літературних джерелах містяться спірні відсилання: 

кому належить праця “Виникнення політичної арифмети-

ки” справді Дж. Граунту чи В. Петті. М. В. Птуха вважає 

ймовірним, що лікар Петті допоміг Граунту в трактуванні 

медичних питань, а також написав “Завершення”. Граунт 

був першим вченим, який застосував критико-аналітичний 

метод в статистиці. Петті поширив статистичний метод на 

різноманітні масові явища суспільного життя; він ще біль-

ше ніж Граунт сприяв популярності нового методу вивчен-

ня суспільства.  
Вільям Петті (1623–1687) – лікар революційної армії 

Кромвеля та особистий лікар Кромвеля – був також 

“головним землеміром”, тобто головною посадовою осо-

бою при проведенні земельної реформи внаслідок конфіс-

кації ірландських земель. Поєднання в одній особі лікаря 

та економіста – явище невиняткове для цього часу.  

Книга Дж. Граунта була видана в кінці січня. Через 

місяць, 25 лютого 1662 р. він був обраний членом створе-

ного тоді “Королівського товариства” - першої в історії 

Академії наук, яка і сьогодні існує під цією назвою.  

Дж. Граунт не обмежився окремими відкриттями та 
констатацією фактів, але висував гіпотези, намагався пе-

редбачати майбутнє, наприклад смертність від гострих і 

хронічних захворювань. А пізніше членом “Королівського 

товариства”, був обраний і Петті. Праці Петті “Політична 

арифметика”, “Зауваження стосовно Дублінських бюлете-

нів смертності” та інші відповідали на запити народжува-

ного технократизму. 

Як лікар і одночасно державний діяч, Петті цікавився 

кількістю, станом та використанням лікарень та приютів-

ізоляторів, кількістю лікарів та хірургів, які впливали на 

зменшення епідемій та населення. Якщо Граунт, вивчаючи 
бюлетені смертності, розрізняв смертність міст та сіл, за 

сезонами року, за статтю, то Петті поглибив розподіл за 

причинами смерті; він пропонував уточнювати, коли було 

можливим, і вид зайнятості померлих. Це наблизило в по-

дальшому до вивчення захворювань та смерті залежно від 

професії. 

Петті визначив завданням політичної арифметики 

перевірку наявних даних, забезпечивши їх достовірність та 

встановив “стандарт здоров’я” на підставі співвідношення 

кількості захоронених та кількості хрещених у Лондоні та 

Дубліні: якщо число померлих більше 8/5 хрещених, то рік 
нездоровий, якщо менше 8/5 – рік здоровий. Переважання 

захоронень над хрещенням він зазначав і в столицях. Інша 

справа в провінція, де на 5 народжень припадало 4 смер-

тей, але при цьому якщо в провінції – 4 , то в столиці 8 

(тобто надвоє більше). 

Петті дає порівняння багатства населення Лондона та 

Парижу: “2/5 населення Парижу такі бідні, що віддають 

перевагу лікарням, ніж лікуватися вдома, в цей же час у 

Лондоні померлі в лікарнях складають ледь 1/50 всіх випа-

дків смерті”. Тобто в Парижі 40%, а в Лондоні лише 2 % 

помирали в лікарнях. 
Важливим явищем, яке потребувало ретельних підра-

хунків, і тим посприяло розвитку статистики смертності 

стало страхування життя, яке отримало розвиток в мануфа-

1 Bednyiy M. S. Mediko-demograficheskoe izuchenie narodonaseleniya [Medical and demographic study of the population], Moskva, 

1979, Р. 312 [in Russian]. 
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ктурний період, для чого треба було визначити вірогід-

ність смерті людей за різних умов. Тому Галлей цінував їх, 

вважав рух населення в Бреславлі відповідним до своїх 

внутрішніх закономірностей: мінімальним притоком насе-

лення ззовні та мінімальною міграцією через віддаленість 
від моря. На відміну від Англії, в Ірландії з невластивим їй 

рухом людей мешканці Бреславля “помирають там, де 

народилися”, ‒ писав Галлей, ‒ немає еміґрантів та імміґ-

рантів”. 

Праця Є. Галлея називалася “Оцінка ступенів смерт-

ності людства”. Видання її розпочалося в 1693 р. В дослі-

дженні Галлея поєдналися дві лінії кількісних досліджень, 

властивих 17 століттю – в космічній галузі та в людській. 

Згідно з міркуваннями Галлея, населення на перше 

місце висуваються економічні та соціальні чинники. В 

Німеччині, окрім К. Неймана із Бреславля, пастора який 
займався медициною, добре ознайомленого з працями  

Ф. Бекона та Р. Декарта, питаннями статистики цікавився 

Г. В. Лейбніц (1646‒1716), філософ, математик. У залише-

ному ним плані Академії наук він передбачив бюро статис-

тики населення, від якого він очікував користі й для меди-

цини, і для гігієни. Він же винайшов та надіслав в Лондон-

ське Королівське товариство модель лічильної машини. 

В 1737 р. лікар Кундман, видавець журналу, надруку-

вав роботу ”Роздуми над листами хворих та померлих із 

медичними зауваженнями”. 

У Німеччині ”політична арифметика” була менше 
застосовуваною, ніж в Англії та Франції, що пояснювалось 

економічною та політичною відсталістю, суттєвим подріб-

ленням володінь. Дрібні власники приховували демографі-

чні та інші статистичні дані ”намагаючись здаватись могу-

тнішими” К. Нейман).  

У Франції Ф. Фенелон (1651‒1715), письменник та 

педагог, прибічник віротерпимості та ”освіченої монархії”, 

писав у доповіді Людовіку XIV, критикуючи політику йо-

го міністрів та наближених, про необхідність обліку лю-

дей. 

Ж. Л. Бюффон в 18 ст. написав багатотомну 
”Природню історію про людину”, яка в 80-90 роках 18 ст. 

була перекладена російською акад. А. П. Протасовим, уч-

нем М. В. Ломоносова. В ній містилися” таблиці вірогідно-

сті продовження або тривалості життя”: для новонародже-

них, малюків різного віку, дорослої людини – аж до 99 

років по кожному віку – окрема таблиця, а також інші спо-

стереження та порівняння.  

Відомий хімік А. Лавуаз’є, ім’я якого в історії науки 

пов’язане із відкриттям кисню, займався також і статисти-

кою народонаселення. Він виконав математичний аналіз 

смертності від віспи, яка тоді була найбільш поширеною. 
Вибіркові демографічні дослідження виконав 

П. С. Лаплас, математик і астролог (1749‒1827), в своїй 

роботі ” Про народження, шлюби та смерть”. Питання 

обліку ” здорових та хворих, та чого вони потребують” 

були навіть розміщені у декларації про необхідність реор-

ганізації у медичній справі , оголошеній 12 вересня 1790 р. 

в Національних зборах Ігнатом Гільотеном, депутатом від 

Парижу. В роки революції в області статистики працював 

математик та механік Монж. Питань статистики здоров’я 

торкався в своїй великій праці із гігієни Ж. Галле (видана 

15 жовтня 1792 р. в журналі “Медицина в світі природо-
знавства”). Гігієну Галле визначав як ”науку, яка є ключем 

до перетворень медицини відповідно до вимог нашого 

часу”. 

Першою країною, яка використала всі попередні ро-

боти та дослідження зі статистики смертності стала Шве-

ція. Тут був створений державний орган – “Табельна комі-

сія”, яка спільно із Академією наук з 1749р. здійснювала 

статистику населення. А. Л. Шлецер (1735‒1809), німець 
за походженням, який працював там, переїхавши в Росію в 

1763 р., переніс досвід швецької статистичної роботи. Він 

запропонував складати таблиці природного руху населен-

ня за швецьким зразком.  

Перша таблиця (1763 р.) була розрахована на контин-

генти населення, більше знайомі Шлецеру за попередньою 

роботою. Він поділив на лютеранські, реформаторські та 

католицькі громади м. Санкт-Петербурга. За розпоряджен-

ням Катерини ІІ в 1764 р. спочатку розповсюджена ця ро-

бота на населення столиці, а потім на Москву, Архангель-

ська, Астрахані та інші міста Російської імперії2. 
“Начало сего полагаю самим главным делом сохране-

нием и размножением российского народа, в чѐм состоит 

могущество и богатство всего государства, а не его обшир-

ности без обитателей”.  

Подальший розвиток статистики, в тому числі статис-

тики народження та смертності і пов’язана з нею санітарна 

статистика, знайшла в діяльності Кетле. Адольф Кетле 

(1796‒1874), бельгієць працював в області астрономії та 

фізики, називав статистику “спеціальною фізикою”, 

“політична арифметика”. Праці Кетле знаходили відгук і в 

Росії медичною, суспільною та статистичною літературою.   
Першим в Росії Петро І видав указ про обов'язковий 

облік малюків, особливо хлопчиків, яких потребувала ар-

мія, духовенство (народжених та померлих). 

Серйозна спроба підрахувати кількість населення та 

його стан здоров'я зробив В. М. Татіщев (1686‒1750), істо-

рик, географ, засновник військової промисловості в Росії. 

Він створив опитувальник із 198 питаннями, який від імені 

Академії наук був надісланий на місця. Крім питань геог-

рафії, економіки (місцеві промисли, землеробства), етног-

рафії (склад населення), питання торкались даних про міс-

цеві хвороби які вражали людей, особливо “повальных и 
поветривающих”, місцевих лікувальних засобах. Дана пра-

ця, як і пізніший опитувальник В. М. Ломоносова, були 

висвітлені в “Медико-топографических описаниях”, які 

впродовж XIX ст. відіграли велике значення для розвитку 

країни. Він вперше зробив спробу попередньо розрахувати 

число народжень та смертей новонароджених, через висо-

ку на той час в Росії дитячу смертність. Його учні продов-

жували подальше дослідження для вивчення природніх 

ресурсів (Північ, Урал, Нижнє Поволжя, Сибір та інші). 

Вони вже торкалися санітарно-статистичних даних. Пер-

шими російськими академіками цього періоду були 
Д. Бернуллі та Л. Ю. Крафт.  

Д. Бернуллі (1700‒1782), швейцарець, вийшов із сім'ї 

математиків, поєднав математику, фізіологію, медицину та 

інші, і створив “політичну арифметику”, тобто санітарну 

статистику. Основою його досліджень була смертність 

населення від “заразних хвороб”, особливо віспи, яка на 

той час була широко розповсюджена. Тому щеплень (на 

той час варіоляція, а не вакцинація) іще не існувало. 

Л. Ю. Крафт (1743‒1814), корінний петербуржець, фізик за 

основним фахом, багато працював над “політичною ариф-

метикою” і став пропагандистом цієї дисципліни. Питання 
господарської та санітарної статистики висвітлювалися в 

працях І. К. Кірілова, М. М. Щербатова, І. М. Голікова, 

А. П. Волинського та ін. 

2 Zabludovskiy P. E. Meditsinskaya statistika v Rosii v 18 – 19 vekah [Medical statistics in Russia in the 18th ‒ 19th centuries], Moskva, 

1974, P. 4‒25 [in Russian]. 
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В 60-х роках 18 ст. із Швеції в Росію переїхав А. 

Шлецер (1735‒1809, який зробив спробу запровадити дос-

від швецької “Табельної комісії”. У другій половині 18 ст. 

значне місце відіграв “Наказ, данный Комиссией о сочине-

нии проекта нового уложения” (1770 р.) – велике, на 400 
сторінках, видання на чотирьох мовах (російській, латин-

ській, німецькій, французькій). Це фактично був проект 

конституції, який був навіяний Катерині ІІ Вольтером, 

Дідро і Монтеск’є, яка вважала чинити за французьким 

зразком. 

Серед багатьох медико-топографічних нарисів того 

часу найбільш ґрунтовними та детальними були в праці 

Отто Гуна. Видатний медичний діяч “Остзейського краю” 

по термінології, відомий як перший, хто запровадив проти 

віспи вакцинацію в Росії в 1801‒1802 роках, одночасно із 

Е. О. Мухіним у Москві. Саме праця “Топографическое 
описание города Рим, с присовокуплением врачебных на-

блюдений, сочиненное в 1798 г. Оттоном Гуном” містить 

багато цифрових таблиць – по роках, групах, населенню, 

окремих містах, окремих лікувальних закладах. 

С. Г. Зибелін був першим російським професором-

медиком Московського університету, який поєднав три 

фахи: внутрішні хвороби, педіатрію та загальну гігієну. 

Недивно, що в умовах високої загальної смертності та осо-

бливо дитячої – боротьба проти неї було найважливішим 

завданням. Він вважав, що пояснення  високої захворюва-

ності та смертності призводить до зменшення людей в 
суспільстві і є два джерела цього – фізичний та політич-

ний. Праця Зибеліна “Слово” містила численні дані про 

смертність малюків в різних країнах і основний висновок 

полягав у тому, що найбільше помирає дітей від народжен-

ня на першому році життя, ніж на другому та третьому. 

Висока смертність, особливо дитяча, низький приріст 

населення, а на деяких територіях виникнення загрози 

“обезлюднення” ставали однією із основних суспільних 

завдань у XVIII ст. 

Саме серйозна загроза вимирання людей та пов’язана 

із цим суспільна задача визначили долю видатного росій-
ського вченого та діяча медицини Н. М. Амбодика (1741‒

1812). Призначений до юридичної кар’єри в державній, 

“Комисии по составлению нового Уложения”. Але упевни-

вшись, що “нужда и польза всеобщая” роблять першочер-

говою діяльністю патріота на запобіганні величезної смер-

тності – призвела до роботи лікарем-акушером та педіат-

ром. Він багато зусиль витратив на навчання акушерок, як 

одного із найбільш важливих завдань зниження смертності 

новонароджених.  

Серед російських вчених першої половини XIX ст. 

визначене місце належить П. П. Пелехіну (1794‒1871 ро-
ки), професору судової медицини та медичної поліції Пе-

тербургської медико-хірургічної академії. Праця “Медична 

поліція” практично містила і питання загальної гігієни. 

Запропонований ним проект “медичної поліції” фактично 

був програмою суспільної гігієни, значне місце відводи-

лось статистиці народонаселення, обчислення смертності 

новонароджених, загальній смертності в міських та сільсь-

ких територіях. Він дуже широко використовував в дослі-

дженнях та викладанні методику порівняльного аналізу, 

показував зміни та при можливості виявляв причини3. 

А. А. Рафалович (1816‒1851), судовий медик в Одесі, 

видав серед інших праць “Медицинская статистика Одес-

сы за 1842 год”, “Движение народонаселения и обществен-

ное здоровье в Одессе в 1848 году”, в яких на місцевих 

даних піднімав ряд загальних питань санітарної статисти-

ки та здоров’я людей. “Цель санитарно-статистической 
работы в познании общественного здоровья”4. 

В середині 19-го ст. серед праць цього періоду слід 

відзначити дві праці із статистики: “Приложение теории 

вероятностей к статистики” професора А. Ю. Давидова та 

“Исторический очерк практической статистики” професо-

ра Вернадського. Остання робота містить багаточисельний 

перелік посилань на джерела різних європейських та неєв-

ропейських країн. Не дивно, що М. І. Пирогов у своїй фун-

даментальній праці “Начала общей военно-полевой хирур-

гии” (Дрезден, 1865 р.) на перших сторінках висловився 

про застосування статистики в хірургії, який став сталим 
виразом “Я верю в гигиену. Вот где заключается истинный 

прогресс нашей науки. Будущее принадлежит медицине 

предохранительной. Эта наука, идя, рука об руку с госу-

дарственною, принесѐт несомненную пользу человечеству. 

Я, принадлежу к ревностным сторонникам рациональной 

статистики и верю, что приложении еѐ к военной хирургии 

есть несомненный прогресс”. 

Якщо про застосування статистики у клініці та війсь-

ково-польовій хірургії було іще мало накопичено інформа-

ції, то в суспільній медицині та санітарії, вивченні санітар-

них умов життя людей у містах та селах, зрушень в суспі-
льній захворюваності було вже накопичено значно більше 

інформації, яка продовжувала накопичуватись, уточнюва-

тись, допрацюватись. У другій половині ХІХ та початку 

ХХ століття вироблення доброякісної статистики смертно-

сті виконували суспільні та земські лікарі. На початку 20 

ст. з’являються перші праці із статистики професійної за-

хворюваності С. М. Богословського та інших. В цей же час 

розпочинається викладання у вищій школі санітарної ста-

тистики. Обсяг та швидкість витрат ресурсу здоров’я обу-

мовлюється якістю середовища, яке вибране або штучно 

створене самого людиною. Саме це положення в свій час 
математично розраховували У. Мейкхем (1867), 

В. Ю. Шукайло (1981), В. П. Войтенко (1987), але отрима-

ні ними рішення не відповідали демографічній ситуації.  

Були інші більш досконалі моделі: Б. Гомперца – У. 

Мейхема (1867), В. Вейбула(1939), П. М. Огібалова (1971). 

Спільним для них недоліком було те, що смертність пода-

валась як випадковість, а не закономірність. Визначення 

залежності між віком, структурою населення, тривалістю 

життя на підставі таблиць смертності виявилося недоско-

налим. Статевовікова смертність поколінь була неспромо-

жна виміряти граничний вік, відмінність етапів перебігу 
пристосування населення до умов існування від час повно-

го життєвого циклу і точно встановлювати інтегральні 

показники, які необхідні охороні здоров’я для погодження 

та вибору діяльності відповідно із розвитком системи гро-

мадського здоров’я.  

Саме вік смерті, як дата та медико-демографічний 

показник, дозволяє оцінювати біологічний та соціальний 

фактори життя біологічних істот.  

Здоров’я людини оцінюється через появу цієї особи 

та зникає із припиненням її життя, тому його визначення 

необхідне, особливо, системі охорони здоров’я на всіх 

3 Ananasenko G. L., Naumenko R. G. “Ob otsenke sostoyanie zdorovya cheloveka” [About an assessment of a state of human health], 

Vrachebnoe delo [The Medical practice], 1988, N 5. P. 112–114 [in Ukrainian]. 
4 Perkovskiy A. L., Pirozhkov S. I. Iz istorii demograficheskogo razvitiya 30-40-h godov (na primere Ukrainskoy SSSR [From the history 

of demographic development of the 30–40’s (on the example of the Ukrainian USSR], Ekonomicheskaya demografiya, Statistika, Moskva, 

Nauka, 1990, P.190 [in Russian]. 
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етапах життя і може бути обране як одиниця виміру колек-

тивного здоров’я у вигляді смертності населення. Най-

більш універсальним та адекватно відображувальним рі-

вень смертності того чи іншого населення є показник очі-

куваної тривалості життя при народженні умовного поко-
ління. Для цього використовують методологію розрахунку 

таблиць смертності (доживання), що дозволяє мати цілісне 

уявлення про стан смертності конкретного населення на 

той чи інший часовий період. При цьому слід використо-

вувати статево-вікову структуру людей та вікові коефіцієн-

ти смертності, які можна отримати за даними перепису 

населення. Першу науково обґрунтовану оцінку тривалості 

життя України на основі таблиць смертності було отрима-

но за 1896‒1897 роки і вона дорівнювала для чоловіків 

35,9 років, а для жінок 36,9 років. В цей час в Росії середня 

тривалість життя становила 32 роки, у Франції – 47 років. 
У 1926‒1927 роках в Україні середня очікувана тривалість 

життя становила 42,9 років для чоловіків та 48,8 для жінок. 

За період 1900‒1939 роки середня тривалість збільшилася 

у чоловіків на 12,6 років, у жінок – на 17,4 років. Найбіль-

ші зростання очікуваної тривалості життя в Україні стали-

ся одразу після другої світової війни і наприкінці 50-х ро-

ків. Максимальні значення були у 1966 році: у чоловіків ‒ 

68,0 років, у жінок ‒ 75,2 роки, тобто була майже на рівні 

із окремими розвиненими західними країнами. Успіхи у 

боротьбі із широким застосуванням антибіотиків досягли у 

цей період свого апогею. Смертність від цих захворювань, 
особливо, у дитячому віці, настільки зменшилася, що по-

дальший прогрес у їх виробництві не міг викликати істин-

ного продовження життя. З цього моменту на перші місця 

серед причин смерті перемістилися серцево-судинні та 

онкологічні захворювання. Одночасно посилили вплив, 

економічні та соціальні чинники, такі як алкоголізм, курін-

ня, автокатастрофи. У західних країнах фундаментальний 

зсув щодо змін цінностей індивідуального життя та здоро-

в’я за рахунок суттєвого збільшення витрат на охорону 

здоров’я, у зниженні прихильників куріння та алкоголізму, 

поширенні ідеалів здорового способу життя5.  
Починаючи з 1995 року падіння очікуваної тривалості 

життя в Україні продовжується за рахунок істотного впли-

ву демографічних катастроф: розрив природнього перебігу 

демографічної динаміки, який супроводжується збільшен-

ням негативного балансу народжуваності і смертності та 

непередбачуваними міграціями населення. Новим револю-

ційним виявився закон виживання популяцій, як нова ме-

тодика прогнозування розвитку націй, народів, держав 

світу. Визначення зв’язку, його напряму та сили провідних 

чинників збереження ресурсу здоров’я та життя людей 

заклало науково-практичну основу закону виживання по-
пуляції (Таралло В. Л., Горський П. В., Тимофєєв Ю. А.). 

Зазначена модель адекватно оцінює процеси здоров’я лю-

дей під час певного життєвого циклу. Він враховує гранич-

ний вік, внутрішній індекс життєстійкості, або критичний 

індекс смертності в дитячому віці та зовнішній індекс жит-

тєстійкості або коефіцієнт якості навколишнього соціоло-

гічного середовища. При цьому, граничний вік є гено-

географічним інваріантом популяції, який визначається 

ресурсом її опірності і історично сформувався в ході ево-

люційного розвитку людей. Критичний індекс смертності 

в дитячому віці залежить від медико-біологічного аспекту 

виживання людей та їх здатності пристосуватися до сере-

довища існування. Коефіцієнт якості навколишнього сере-

довища визначає для соціально-активних популяцій соціо-

екологічний аспект їх функціонування і оцінює здатність 

людей виживати в певних умовах зовнішнього середовища 
території проживання6. 

Таким чином, система охорони здоров’я здатна пок-

ращити стан здоров’я та підвищити тривалість життя через 

вплив на середовище існування людей та їх спосіб життя. 

Висновки. В руслі сучасної глобалізації розвитку 

світу слід застосовувати чіткі, ґрунтовні знання, щодо на-

родонаселення, в т. ч. важливих демографічних проблем 

таких, як смертність, через вивчення якої в конкретних 

умовах дасть змогу зберігатися народам, націям, досягати 

належного високотехнологічного розвитку та добробуту 

людей, зростання індексу людського потенціалу, в чому 
найбільше прислужиться знання історичного шляху науки 

статистики, що викладені в пропонованій статті. 
 
Vatsyk Mariya, Yasynska Elvira. The evolution of surveillance 

models for monitoring human mortality. The purpose of this article is to 

reveal the history of the development of the methodology and consequences 

of the population, as well as to compile a chronology of a diverse study of 

mortality. The importance of the study is in the dynamics of public health, 

the characteristics of mortality as the main information of the most signifi-

cant demographic problem, the corresponding methods for its determina-

tion in different countries. The novelty of the article lies in the fact that, in a 

chronological order, literary sources for studying mortality in different 

countries of the world and societies are processed. Research methods: use 

Ukrainian and foreign available bibliographic materials at all stages of the 

formation and development of analytics on mortality and human survival. 

Conclusions. The development of analytical models for assessing the dy-

namics of population mortality has always corresponded to the level of 

development of medical knowledge about the health of the population, the 

possibilities of its preservation, and the level of technologies for monitoring 

people’s survival in society. It is the age of death, as a date and medical and 

demographic indicator, allows assessing the biological and social factors of 

life of biological beings. Human health is assessed through the appearance 

of this person and disappears with the termination of his life, so its defini-

tion is necessary, especially for the health care system at all stages of life 

and can be chosen as a unit of collective health in the form of mortality. The 

most universal and adequately reflecting the mortality rate of a population 

is the indicator of life expectancy at birth of the conditional generation. 
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чительного количества работ ведущих французских специалистов, которые до сих пор не были привлеченными отече-

ственными учеными. Выводы. Толкование понятий ”эрготерапия” и ”эрготерапевт” менялись и расширялись вместе с 

развитием отрасли. Интенсивное развитие эрготерапии во Франции происходило в ХХ веке. В это время были созданы 

первые специализированные учреждения с целью подготовки профессиональных эрготерапевтов, разработаны офици-

альные образовательные программы и стандарты. В конце ХХ века наблюдаем создание сети ассоциаций, союзов и 

объединений в эрготерапии с целью оптимизации и улучшения ее средств и методов, защиты профессиональных прав 

и обязанностей эрготерапевтов, улучшение возможностей подготовки кадров отрасли. 

Ключевые слова: эрготерапия / оккупационная терапия, эрготерапевт, реабилитация, отрасль, история, разви-
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними за-

вданнями. Ерготерапія – це найважливіша складова час-

тина медичної і соціальної реабілітації, яка використовує 

сукупність засобів, форм і методів педагогіки, психології, 
лікувальної фізичної культури, оздоровчої фізичної куль-

тури і спорту, масажу, природних і преформованих факто-

рів природи1.  

Активний розвиток ерготерапії / окупаційної терапії у 

Франції розпочався ще з середини ХХ століття, у той час, 

коли в Україні лише декілька років тому на законодавчому 

рівні визначено такі поняття як ”лікар фізичної та реабілі-

таційної медицини”, ”фізичний терапевт”, ”ерготерапевт”, 

і розпочато підготовку фахівців за спеціальністю ”фізична 

терапія, ерготерапія”. Саме тому вивчення історії розвитку 

цієї галузі у Франції сприятиме ознайомленню вітчизня-
них спеціалістів з досвідом та системою підготовки кадрів, 

основними теоретичними і практичними проблемами у 

цій сфері. Необхідність запозичення досвіду зумовлена 

багатьма об’єктивними факторами, серед котрих, у першу 

чергу, виділяємо необхідність надання кваліфікованої до-

помоги захисникам нашої держави, постраждалим унаслі-
док збройного конфлікту на сході Україні, який від 2014 

року привів до появи значної кількості людей з інвалідніс-

тю. Вони потребують застосування комплексної медичної, 

соціальної, психологічної та інших видів реабілітації й 

функціонального відновлення із використанням методів та 

засобів фізичної терапії, ерготерапії, кінезітерапії, лікува-

льної фізичної культури з метою повернення до нормаль-

них умов повсякденного життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 

історичних аспектів розвитку та формування ерготерапії / 

окупаційної терапії у Франції присвячені праці французь-
ких (Pierquin2 L., Bourrellis3 C., Charret,4,5 L., Colvez6 A., 

1 Mazepa M. “Suchasna paradygma ergoterapii” [Modern paradigm of occupational therapy], Visnyk Prykarpatskogo universytetu. Seriia: 

Fizychna kultura [Bulletin of the Carpathian University. Series: Physical Education], 2017, N 25–26, P. 174–180 [in Ukrainian]. 
2 Pierquin L., Roux-Lejeune J., Farcy P. “Les ergothérapeutes: situation et formation professionnelle” [Occupational therapists: state and 

professional education], Europa Medicophysica [The Europe Medphysic], 1972, Vol. 8, N°3, P. 65–78 [in French]. 
3 Bourrellis C. “Développement de l’ergothérapie en France: de 1780 à 1998 ou des précurseurs aux écrits professionnels 

d’aujourd’hui” [Development of occupational therapy in France: from 1780 till 1998 or precursors of professional papers nowadays] , 

ErgOThérapies [The Ergotherapies], March 2006, N°21, P. 33–40 [in French]. 
4 Charret L., Thiébaut S. S. “Histoire, fondements et enjeux actuels de l’ergothérapie” [History, foundations and actual challenges of 

occupational therapy], Contraste [The contrast], 2017(1), N°45, P. 17–36, doi: 10.3917/cont.045.0017 [in French]. 
5 Charret L. “L’émergence du métier d’ergothérapeute en France” [Origins of occupational therapist profession in France], ErgOThérapies 

[The Ergotherapies], April 2015, N°57, P. 61–65 [in French]. 
6 Colvez A., Blanchard N., Richard C. “État des lieux de l’ergothérapie et du métier d’ergothérapeute en France. Analyse des représentat-

tations socioprofessionnelles des ergothérapeutes et réflexions pour l’avenir du métier” [Status of occupational therapy and of 

occupational therapist profession in France. Analysis of social and professional representation of occupational therapists and reflections 

on its future], ErgOThérapies [The Ergotherapies], December 2013, N°48, P. 37–46 [in French]. 
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Delaisse7 A.-C., André8 J.-M., Gable9 G.) та українських 

(Мазепа10 М., Данилевич11 М.) учених.  

Мета статті полягає у дослідженні історії розвитку 

ерготерапії / окупаційної терапії у Франції. Основними 

методами будуть історичний, описовий, порівняльний. 
Актуальність нашої праці зумовлена тим, що історія 

ерготерапії у Франції не є достатньо висвітленою в нау-

кових розвідках, тому ця робота покликана усунути да-

ну лакуну. Наукова новизна статті полягає у тому, що 

задекларована мета дослідження буде реалізована на 

основі вивчення та аналізу значної кількості праць про-

відних французьких фахівців, котрі до сьогодні не були 

залученими вітчизняними науковцями в якості джерель-

ної бази для власних наукових розвідок. Уперше історія 

розвитку ерготерапії / окупаційної терапії у Франції 

буде представлена в Україні. 
Результати дослідження. Спочатку розглянемо 

визначення терміну «ergothérapie» (f) у французькій 

мові. Зазначимо, що Centre National de Ressources Tex-

tuelles et Lexicales зазначає 1913 рік як дату його фікса-

ції12. Однак, словник ”Le Petit Robert” (2012) подає 1911 

рік. Термін утворено від грецьких слів ”έργο” – ”праця” 

та ”θεραπεία” – ”терапія”. Його трактують як 

”реабілітаційне лікування, що має на меті зберегти авто-

номію людей з інвалідністю (тимчасовою або ж остато-

чною) адаптивними видами діяльності”13. Використання 

терміна ”ерготерапія” зафіксовано італійським лікарем 
Marco Levi Bianchini з 1904 року у періодичному видан-

ні школи неврології у госпіталі Salpêtrière (Париж). Там 

же з’являється інша стаття у 1907 році, де цей термін 

використано лікарем Marie. У двох перелічених публі-

каціях ”ерготерапія” – це лікування за допомогою праці 

(travail) та, особливо, сільськогосподарських робіт 

(travail agricole)14. Лікар Marie у Франції говорить про 

роботу-лікування (travail-traitement), згодом про роботу-

продуктивність (travail-rendement), яка підводить до 

останнього етапу в ерготерапії, яким буде соціальна 

реадаптація (réadaptation sociale) хворого15. 

Одним з основоположників галузі був відомий фра-

нцузький психіатр Philippe Pinel (1745–1826). Він запро-

понував можливість повернення психічно хворих людей 

до нормального життя за допомогою виконання певного 
трудового завдання16. Разом з англійцем William Tuke у 

1809 році вони першими зацікавились реабілітацією із 

використанням ігрових та прикладних видів активності. 

Вони відзначали вагоме покращення стану здоров’я 

бідних пацієнтів, котрі повинні були продовжувати пра-

цювати, щоб прохарчуватися, на противагу погіршенню 

стану здоров’я більш заможних пацієнтів, котрі не пра-

цювали17. Їхні дослідження у 1900 роках вплинули на 

американських лікарів J. Hall, A. Meyer, W. Rush Danton, 

котрі розглядали активність як терапевтичний засіб18. 

Перша світова війна надала поштовх розвитку но-
вих технік лікування фізичних дисфункцій. У 1917 році 

доктор Pierre Kouindjy (1862–1928) у паризькому госпі-

талі Salpêtrière відкрив службу з функціональної реабілі-

тації (rééducation fonctionnelle) за допомогою праці для 

осіб, котрі отримали травми внаслідок воєнних дій19. 

Французький фізіотерапевт та радіолог Jean Bergonié 

(1857–1925) того ж року запропонував використання 

фізичної праці (activités manuelles) та сільськогосподар-

ських робіт (travaux agricoles) для реабілітації поране-

них солдатів20.  

У період Другої світової війни ерготерапія починає 
відігравати все більшу роль у Франції. У цей час окупа-

ційні терапевти (occupational therapists) союзників ста-

ють, фактично, наставниками французьких ерготерапев-

тів21. Роль медицини у вирішенні проблем інвалідизації 

набуває більшої ваги, що зумовило виникнення параме-

дичних професій. Таким чином, у Франції ерготерапія 

зароджується у медичній галузі, а саме у реабілітації. 

Багато французьких ерготерапевтів пропонували власне 

визначення своєї професії, зосереджуючи увагу на 

”швидше реадаптації, аніж реабілітації” (réadaptation 

7 Delaisse A.-C. D’un bout à l’autre de l’Atlantique, une histoire d’ergothérapeutes. Les héritages du passé de la profession dans les 

pratiques françaises et américaines actuelles [On both sides of the Atlantic Ocean, history of occupational therapists. Heritage of the past 

of profession in modern French and American practices], Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme d’État d’Ergothérapeute. 2017, 

122 p. [in French]. 
8 André J.-M., Xénard J., Meyer C. De l’institut de réhabilitation des diminués physiques à l’institut régional de réadaptation. Cinquante 

ans de médecine physique et de réadaptation 1954–2004 [From the institute of rehabilitation for physically handicapped people to regional 

institute of rehabilitation. 50 years of physical and rehabilitation medicine 1954–2004], Nancy, 2004, 158 p. [in French]. 
9 Gable G. Historique de l’ergothérapie [History of occupational therapy], URL: www.ergo.citipro.fr/modules/quitodocs/action.php?

iddoc=174&repertoire=0&action=voir (application date 20 December 2019) [in French]. 
10 Mazepa M. A., Vovkanych A. S., Tyravska O. I., Tymruk-Skoropad K. A., Tsizh L. M. “Zarubiznyi dosvid vykladannia ergotera-

pii” [Foreign experience of teaching occupational therapy], Visnyk Zaporizkogo natsionalnogo universytetu. Fizychne vykhovannia ta 

sport [Bulletin of Zaporizhzhya National University. Physical education and sports], 2017, N 1, P. 136–144 [in Ukrainian]. 
11 Danylevych M. V., Romanchuk O. V., Koval R. S., Bazyliak N. O. “Istorychni aspekty rozvytku fizychnoi ta reabilitatsiinoi medycyny 

u Francii” [Historical aspects of development of physical and rehabilitation medicine in France], Science and Education a New Dimension. 

Humanities and Social Sciences, N VII (32), Issue 192, 2019, P. 35–38, https://doi.org/10.31174/SEND-HS2019-192VII32-08  

[in Ukrainian]. 
12 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales [National Centre of Textual and Lexical Resources], URL: www.cnrtl.fr 

(application date 10 December 2019), title from screen [in French]. 
13 Le Petit Robert de la langue française 2012 [Le Petit Robert of French Language], Dictionnaire multimedia, CD-ROM PC [in French]. 
14 Delaisse A.-C. D’un bout à l’autre de l’Atlantique, une histoire ..., op. cit.  
15 Ibidem. 
16 Mazepa M. A., Vovkanych A. S., Tyravska O. I., Tymruk-Skoropad K. A., Tsizh L. M. Zarubiznyi dosvid vykladannia ergoterapii ..., 

op. cit., P. 136–144 [in Ukrainian]. 
17 Bettinger P. La créativité et la norme: des éléments clés de la pratique professionnelle des ergothérapeutes [Creativity and norm: key 

elements of professional practice of occupational therapists], Mémoire d’initiation à la recherche, Institut de formation en ergothérapie, 

Lorraine Champagne-Ardenne, Mai 2015, 51 p. [in French]. 
18 Delaisse A.-C. D’un bout à l’autre de l’Atlantique, une histoire ..., op. cit. 
19 Gable G. Historique de l’ergothérapie ..., op. cit. 
20 Delaisse A.-C. D’un bout à l’autre de l’Atlantique, une histoire ..., op. cit. 
21 Adenot Gaume P. Et si l’ergothérapie se faisait savoir. Promotion de l’ergothérapie contemporaine en France [If occupational therapy 

shows itself; Promotion of modern occupational therapy in France]. Mémoire en vue de l’obtention du diplôme Cadre de santé, 2013,  

103 p. [in French]. 
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plutôt que la rééducation). ”Реадаптація” (réadaptation) 

охоплює відновлення функцій людини (rééducation des 

fonctions), тут йдеться про соціальну реабілітацію 

(réinsertion sociale) та її професійну чи навчальну перек-

валіфікацію (reclassement professionnel ou scolaire). Ро-
бота ерготерапевтів спрямована на пошук можливостей 

обмеження випадків, які приводять до інвалідності / 

неповносправності (situations de handicap) у житті паціє-

нтів. Відповідно, використання терміну 

”реадаптація” (réadaptation) демонструє бажання ерготе-

рапевтів вийти з механістичної парадигми (paradigme 

mécaniste), щоб наблизитися до реального життя пацієн-

та22.  

У 1951 році з ініціативи Jacques Parisot в Нансі 

(Франція) створено тристоронню комісію, куди увійшли 

представники медичного факультету (Faculté de 
Médecine), регіональної каси соціального захисту (caisse 

régionale de sécurité sociale) та регіонального госпіталь-

ного центру (centre hospitalier régional). Наслідком її 

діяльності стало заснування у 1954 році Регіонального 

Інституту Реабілітації (Institut Régional de Réadaptation) 

хворих різного віку з різноманітними патологіями,23, 24. 

З 1953 року за ініціативою медиків, котрі відвідали 

США, Канаду та Великобританію, створюються перші 

школи ерготерапії в Парижі, потім у Нансі (1954) та у 

Ліоні (1965). У 1954 році розпочинається підготовка 

фахівців з ерготерапії. Навчання триває 2 роки і завер-
шується отриманням Приватного Диплому Ерготерапев-

та (Diplôme Privé d’Ergothérapeute). Програма розробле-

на відповідно до принципів, які сформульовані Світо-

вою асоціацією ерготерапії25. У навчальних програмах 

1956 року ерготерапію визначають як будь-яку фізичну 

чи розважальну діяльність, призначену лікарем з тера-

певтичною метою26.  

Від 1950-х до 1970-х років французькі ерготерапев-

ти працювали у великих виробничих майстернях (vastes 

ateliers) незалежно від того, чи це були центри функціо-

нальної реабілітації для дорослого населення з різного 
роду травмами, чи центри для дітей з церебральним 

паралічем або поліомієлітом, чи психіатричні госпіталі. 

Ерготерапевтичні заняття були спрямованими на реабі-

літацію та відновлення пацієнтів за допомогою творчих 

видів діяльності з метою покращення їхньої функціона-

льної незалежності у щоденному житті27. Для Louis Pier-

quin та Andrée Roche ерготерапія полягала у лікуванні 

працею, яка індивідуально підбиралася у відповідності 

до природи уражень. Ерготерапія була націленою на 

виправлення рухових вад, фізичну та інтелектуальну 

підготовку до конкретних видів робіт. Її метою був роз-
виток у пацієнтів координації, чутливості, вправності, 

спритності. У Франції підготовка ерготерапевтів вклю-

чала два навчальні блоки – з однієї сторони, технічні 

знання для ремісництва (connaissances techniques 

d’artisanat), з іншої – теоретичні знання з фізичної тера-

пії (connaissances théoriques en médecine physique) та 
психіатрії28. Державний диплом ерготерапевта створе-

ний декретом від 6 листопада 1970 року, а перша офі-

ційна освітня програма – у 1971 році29. Того ж 1971 ро-

ку створена школа у Монпельє, у 1972 році – в Ренн та 

Берк-сюр-Мер, у 1973 році – у Кретей, у 1974 році – у 

Бордо30.  

У 1980 роках уточнено базовий термінологічний 

апарат галузі та запропоновано таке визначення ерготе-

рапії – це метод лікування окремих фізичних або психі-

чних уражень, який визначає лікар і котрий виконують 

кваліфіковані спеціалісти, використовуючи працю або 
інший вид зайнятості з метою виправити функціональні 

порушення. Ерготерапевт також повинен взяти до уваги 

думку та побажання пацієнта, щоб забезпечити необхід-

ну участь (indispensable participation) та не 

”зіпсувати” (fausser) активність. Однак фахівець пови-

нен перш за все дотримуватись терапевтичної цілі. За-

значимо також, що, наприклад, для доктора Louis 

Pierquin ерготерапевт був допоміжним медичним персо-

налом (auxiliaire médical), котрий повинен здійснювати 

лікування хворого під керівництвом лікаря31. У Франції 

завдання, котрі виконували ерготерапевти, часто були 
сферою діяльності інших груп спеціалістів, зокрема, 

медичних сестер (infirmières) та кінезітерапевтів 

(kinésithérapeutes). Видається, що ”спеціалізацією” ерго-

терапевта тоді були функціональні порушення верхніх 

кінцівок, у той час, коли кінезітерапевт був фахівцем з 

нижніх кінцівок. Здавалось би, цей фізичний поділ 

(segmentation physique) пацієнта дозволяв розмежовува-

ти сферу діяльності двох професій. Натомість, він при-

вів до протиставлення холістичного сприйняття люди-

ни, що було дуже цінним та важливим для ерготерапев-

тів. Навчання щоденним видам діяльності, властивим 
для професії у США, стало нововведенням у практич-

них заняттях ерготерапією32. Ерготерапевт у роботі з 

людьми з обмеженими фізичними можливостями пови-

нен володіти навичками, достатніми, щоб навчати що-

денним видам активності, раціоналізації праці та носін-

ню протезу. Він мав би опиратися на конструктивні ви-

ди активності (activités constructives) у симульованій 

ситуації, у звичайному чи професійному житті. Для фра-

нцузьких ерготерапевтів сáме використання фізичної 

активності (activité manuelle) як способу реабілітації, 

дозволило вирізнитися з-поміж інших професій33. 
У засадничій праці ”Ergothérapie: guide de 

22 Delaisse A.-C. D’un bout à l’autre de l’Atlantique, une histoire ..., op. cit.  
23 André J.-M., Xénard J., Meyer C. De l’institut de réhabilitation des diminués physiques à l’institut régional de réadaptation. 

Cinquante ans de médecine physique et de réadaptation 1954–2004 [From the institute of rehabilitation for physically handicapped 

people to regional institute of rehabilitation. 50 years of physical and rehabilitation medicine 1954–2004], Nancy, 2004, 158 p. [in 

French]. 
24 Gable G. Historique de l’ergothérapie ..., op. cit. 
25 André J.-M., Xénard J., Meyer C. De l’institut de réhabilitation des diminués physiques ..., op. cit. 
26 Delaisse A.-C. D’un bout à l’autre de l’Atlantique, une histoire ..., op. cit.  
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Adenot Gaume P. Et si l’ergothérapie se faisait savoir..., op. cit. 
30 Gable G. Historique de l’ergothérapie ..., op. cit.  
31 Delaisse A.-C. D’un bout à l’autre de l’Atlantique, une histoire ..., op. cit.  
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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pratique” (2000) зазначається, що ерготерапевт супрово-

джує людину у розроблені свого ”плану на життя” (projet 

de vie). У зазначеній книзі звертається увага на дієслово 

”супроводжувати” (accompagner), яке ставить ерготерапев-

та осторонь від пацієнта, котрий знаходиться ”у центрі”. 
Jean-Philippe Guihard зазначає, що візія ерготерапевта – це 

автономія, самостійність, у тому значенні, щоб дозволити 

пацієнту визначати свої власні правила (se donner ses prop-

res règles) та бути відповідальним за свій вибір (être respon-

sable de ses choix). На думку Marie-Chantal Morel-Bracq, 

ерготерапія базується на зв’язках між активністю та здоро-

в’ям34. У 2008 році у Франції виходить друком праця 

”Livre blanc de l’ergothérapie”, де йдеться про те, що ерготе-

рапевти володіють знаннями та компетенціями, які нев-

пинно розвиваються, про патології, техніки втручання, 

оцінювання, попередження, новітні технології, норми гігіє-
ни та безпеки, менеджмент тощо35. 

Ерготерапія регулюється Кодексом про охорону здо-

ров’я та Декретом n°86-1195 від 21 листопада 1986 року. 

Відповідно, ерготерапевти можуть сприяти лікуванню вад, 

дисфункцій, непрацездатності або порушень соматичної 

природи, психічних чи інтелектуальних, з метою набуття 

функцій, яких не вистачає, у ситуації активності й праці. 

Вони дозволяють підтримувати, відновлювати та досягати 

індивідуальної автономії, як соціальної так і професійної. 

Зазначимо, що ерготерапевти вважали за потрібне перегля-

нути цей декрет, але їм у цьому було відмовлено, не зважа-
ючи на те, що документ лише частково відображав їхню 

діяльність36.  

Протягом 90-х років ХХ століття перспективи працев-

лаштування та застосування професійних знань з ерготера-

пії стрімко розширюються. У 1990 році створюють Фран-

цузьке об’єднання освітніх інститутів з ерготерапії 

(SIFEF / Syndicat des instituts de formation en ergothérapie 

français). Станом на вересень 2018 року у Франції до SIFEF 

належать 25 інститутів37. У 1992 році створено Міжпрофе-

сійну спілку асоціацій реабілітологів та медично-технічних 

працівників (UIPARM / Union inter-professionnelle des asso-
ciations de rééducateurs et médico-techniques), у 2000 році – 

Французьке об’єднання вільних ерготерапевтів (SYNFEL / 

Syndicat français des ergothérapeutes libéraux), у 2002 році – 

Національну французьку асоціацію ерготерапевтів у геріа-

трії (AFEG / Association française des ergothérapeutes en 

gériatrie), у 2006 році – Національний союз студентських 

асоціацій в ерготерапії (UNAEE / Union nationale des associ-

ations étudiantes en ergothérapie)38. 

Додамо, що Національна французька асоціація ерго-

терапевтів (ANFE / Association nationale française des 

ergothérapeutes) була заснована Jacqueline Roux у 1961 ро-
ці; вона приєдналася до Світової федерації у 1964 році. 

Асоціація репрезентує галузь у Вищій раді парамедичних 

професій (HCPP / Haut conseil des professions 

paramédicales), в усіх міністерських, територіальних, полі-

тичних та інших громадських інституціях. Асоціація пуб-

лікує журнал ”ergOThérapies” та видає спільно з видавниц-

твом ”De Boeck Supérieur” наукову літературу . У 2000 

році Асоціація організувала Конгрес, у якому взяли участь 
близько 2000 європейських ерготерапевтів39. Сьогодні 

Асоціація є членом таких організацій: Ради окупаційних 

терапевтів європейських країн (COTEC / Council of 

occupational therapists for european countries); Світової феде-

рації окупаційних терапевтів (WFOT / World federation of 

occupational therapy); Міжпрофесійної спілки асоціацій 

реабілітологів та медично-технічних працівників 

(UIPARM / Union interprofessionnelle des associations de 

rééducateurs et médicotechniques). Девізом організації є 

”пропагувати ерготерапію, а не ерготерапев-

тів” (”promouvoir l’ergothérapie et pas de promouvoir les er-
gothérapeutes”). Французькою мовою виходить також нау-

ковий електронний журнал ”Revue Francophone de Reche-

rche en Ergothérapie”40. 

Тривалість навчання для отримання диплому ерготе-

рапевта у Франції складає три роки, що поділені на шість 

семестрів. Згідно з освітньою програмою навантаження на 

студента становить 27 годин на тиждень аудиторної робо-

ти та 35 годин на тиждень для клінічної практики. Розпо-

діл навчальних годин є такий: теоретична підготовка – 

2000 годин (лекційних – 794 години та практичних – 1206 

годин); клінічна та ситуативна підготовка (клінічна прак-
тика) – 1260 годин. На самостійну роботу передбачено 

1888 годин. Разом навчальне навантаження на студента 

становить 5148 годин. Обсяг освітньої програми для здо-

буття ступеня бакалавра ерготерапії становить 180 креди-

тів ECTS у Франції41. Згідно статистичних даних на 1 січня 

2015 року, Франція нараховує 9691 ерготерапевтів, серед 

яких 87 % становлять жінки. Більше 50 % ерготерапевтів – 

це молоді спеціалісти віком до 35 років, 75 % працює в 

лікарнях42.  

Для цілісності наукової розвідки, ми виділили ключо-

ві постаті, які мали значний особистий вплив на розвиток 
галузі. Коли мова йде про персоналії, котрі стояли біля 

витоків сучасної ерготерапії у Франції, потрібно передов-

сім назвати ім’я Jacqueline Roux (1936–1998). Після ство-

рення Національної французької асоціації ерготерапевтів 

(1961), вона стала її першим президентом, а в 1964 році, 

завдяки її особистим якостям, наполегливості та бажанню, 

організація увійшла до Світової федерації ерготерапії. 

Jacqueline Roux отримала освіту ерготерапевта у школі 

Necker–Enfants malades (Париж) у 1957 році і продовжила 

навчання у Бостоні (США), де у 1959 році здобула диплом 

окупаційного терапевта. Вона активно працювала над роз-
витком галузі. Jacqueline Roux співпрацювала з провідни-

ми фахівцями з реабілітації та реадаптації, і долучилася до 

створення Державного диплому у 1970 році. За особисті 

34 Ibidem. 
35 Adenot Gaume P. Et si l’ergothérapie se faisait savoir..., op. cit. 
36 Ibidem. 
37 Syndicat des Instituts de Formation en Ergothérapie Français [Syndicate of Educational Institutes of French Occupational Therapy], 

URL: www.sifef.fr (application date 10 December 2019), title from screen [in French]. 
38 Association Nationale Française des Ergothérapeutes [National French Association of Occupational Therapists], URL: www.anfe.fr 

(application date 10 December 2019), title from screen [in French]. 
39 Ibidem. 
40  Ibidem. 
41 Mazepa M. A., Vovkanych A. S., Tyravska O. I., Tymruk-Skoropad K. A., Tsizh L. M. Zarubiznyi dosvid vykladannia ergoterapii ..., 

op. cit., P. 136–144 [in Ukrainian]. 
42 Association Nationale Française des Ergothérapeutes [National French Association of Occupational Therapists], URL: www.anfe.fr 

(application date 10 December 2019), title from screen [in French]. 
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досягнення була нагороджена у 1997 році Орденом ”За 

заслуги”43. Paul Farcy (1929–2018) був ерготерапевтом з 

1958 до 1990 року. У 1958 році він здобув освіту в шко-

лі у Нансі, працював у Центрі функціональної реабіліта-

ції у Страсбурзі протягом 5 років, а в 1963 році його 
запросив Pierre Pierquin замість Andrée Roche на посаду 

директора школи ерготерапії у Нансі. Ці функції він 

виконував протягом наступних 27 років. Його підходи 

ґрунтуються на знаннях про працю та власних дослі-

дженнях стосовно осіб з інвалідністю. Протягом усього 

цього часу він долучився до підготовки понад 500 ерго-

терапевтів44. Професор Louis Pierquin (1910–2006), кот-

рий поряд із Henry Poulizac (1919–1984) та Jacques 

Parisot (1882–1967) був одним із засновників системи 

реабілітації у Франції, відзначав важливість застосуван-

ня ерготерапії у закладах та відділеннях Регіонального 
інституту реабілітації. Його праці присвячені визначен-

ням ерготерапії та опису її методів. Він доклався до то-

го, аби ерготерапія стала парамедичною спеціальністю, 

на рівні з усіма іншими галузями45.  

Зазначимо також, що протягом останніх років опу-

бліковано значну кількість праць з ерготерапії францу-

зькою мовою, з-поміж котрих виділяємо різного роду 

довідники, підручники та посібники: ”Nouveau guide de 

pratique en ergothérapie. Entre concepts et réalités” (2008); 

”Recherche en ergothérapie: pour une dynamique des 

pratiques” (2011); ”La science de l’occupation pour 
l’ergothérapie” (2016); ”Agir sur l’environnement pour 

permettre les activités” (2016); ”Guide du diagnostic en 

ergothérapie” (2017); ”Les modèles conceptuels en 

ergothérapie. Introduction aux concepts 

fondamentaux” (2017); ”MOHOST. Outil d’évaluation de la 

participation occupationnelle” (2017); ”L’anglais en 

ergothérapie: du concept à la pratique. Méthode 

d’apprentissage à l’usage des étudiants et des 

professionnels” (2019). Низка робіт стосується ролі та 

завдань ерготерапії в окремих медичних галузях і на-

прямах: ”Ergothérapie en gériatrie: approches 
cliniques” (2009); ”Ergothérapie en pédiatrie” (2010); 

”Accompagnement de la personne blessé médullaire en 

ergothérapie” (2011); ”L’ergothérapie à domicile chez les 

personnes âgées souffrant de démence et leurs 

aidants” (2013); ”Ergothérapie en psychiatrie. De la 

souffrance psychique à la réadaptation” (2016); ”Habiliter 

les enfants à l’occupation: l’approche CO–OP” (2017); 

”Engagement, occupation et santé” (2018); ”Participation, 

occupation et pouvoir d’agir: plaidoyer pour une 

ergothérapie inclusive” (2019); ”Des sciences sociales à 

l’ergothérapie. Mieux comprendre la société et la culture 
pour mieux agir comme spécialiste en habilitation à 

l’occupation” (2019). Окремі праці мають на меті підго-

тувати до складання іспиту зі спеціальності: ”Le Méga 

Guide – Concours Psychomotricien et Egothérapeute. Épr-

euves écrites” (2016); ”Concours ergothérapeute et 

psychomotricien. Annales et sujets inédits corrigés. 

Сoncours 2018–2019” (2017). Потрібно також звернути 

увагу на працю ”Ergothérapies. De l’activité à la 

participation” (2013) відомого швейцарського фахівця з 

ерготерапії Sylvie Meyer, де подано основні сучасні кон-

цептуальні поняття галузі. Перша з трьох частин книги 

стосується питань термінології галузі та проблем перек-

ладу. Терміни представлені французькою, англійською, 

німецькою, іспанською, португальською та фламандсь-
кою мовами46.  

Отож, проведене дослідження дозволяє зробити 

такі висновки: 

Тлумачення понять ”ерготерапія” та ”ерготерапевт” 

змінювалися та розширювалися разом із розвитком га-

лузі. У Франції на сучасному етапі ерготерапія – це те-

рапія працею, спрямована на розвиток автономії, соціа-

лізацію та реабілітацію неповносправних осіб з мента-

льними, фізичними чи психічними порушеннями, яку 

проводять за призначенням і під контролем лікаря. Ер-

готерапевт – це спеціаліст парамедик, практична діяль-
ність котрого полягає у розвитку автономії, соціалізації 

та реабілітації неповносправних осіб методами і засоба-

ми ерготерапії. 

Інтенсивний розвиток ерготерапії / окупаційної 

терапії у Франції відбувався у ХХ столітті, що зумовле-

но, зокрема, наслідками Першої та Другої світових війн. 

Так, у 1950-х роках були створені перші спеціалізовані 

заклади з метою підготовки професійних ерготерапев-

тів, розроблені офіційні освітні програми та стандарти. 

Наприкінці ХХ століття спостерігаємо створення низки 

асоціацій, спілок та об’єднань в ерготерапії з метою 
оптимізації її засобів та методів, захисту професійних 

прав та обов’язків ерготерапевтів, покращення можли-

востей підготовки кадрів галузі.  

Вагомий внесок у розвиток ерготерапії / окупацій-

ної терапії у Франції зробили Jacqueline Roux, Andrée 

Roche, Paul Farcy, Louis Pierquin. В останні роки фран-

цузькою мовою опубліковано значну кількість галузе-

вих праць, основні положення яких доречно представи-

ти у вітчизняній сфері ерготерапії / окупаційної терапії.  

Перспективи подальших наукових розвідок стосу-

ватимуться аналізу історії розвитку інших напрямів, 
зокрема, кінезітерапії та бальнеотерапії, у Франції. До-

цільним видається також більш детальне вивчення біог-

рафій чільних французьких ерготерапевтів / окупацій-

них терапевтів, та їхнього внеску у розвиток галузі. 

 
Danylevych M., Romanchuk O., Koval R., Bazyliak N. 

Historical Aspects of Occupational Therapy Development in 

France. Ergotherapy / occupational therapy is one of the most 

important components of medical and social rehabilitation, which 

uses the amount of means, forms and methods of pedagogy, psy-

chology, physiotherapy, exercises, physical education and sports, 

massage, natural factors. The definition of ”ergothérapie” was 

recorded in French in 1913. The term is derived from the Greek 

words ”έργο” – ”work” and ”θεραπεία” – ”therapy”. It is interpret-

ed as a rehabilitation treatment aimed at preserving the autonomy 

of people with disabilities (temporary or definitive) by adaptive 

activities. The National French Association of Occupational Thera-

pists was created in 1961. According to the statistic data , there are 

9,691 occupational therapists in France in 2015, 87 % of them are 

women. More than 50 % of occupational therapists are young spe-

cialists under the age of 35; 75 % of them work in hospitals. An 

43 Hamonet C. Nécrologie. Jacqueline Roux, une grande figure de l’Ergothérapie Française [Obituary. Jacqueline Roux, a big figure in 

French Occupational Therapy], J. Réadapt. Méd., 1999, V. 19, N 1, P. 33 [in French]. 
44 Gable G. Historique de l’ergothérapie ..., op. cit. 
45 Danylevych M. V., Romanchuk O. V., Koval R. S., Bazyliak N. O. Istorychni aspekty rozvytku fizychnoi ta reabilitatsiinoi medycyny u 

Francii ..., op. cit., P. 35–38.  
46 Meyer S. Ergothérapies. De l’activité à la participation [Occupational therapy. From activity to participation], Paris, De Boeck-Solal, 

2013, 274 p. [in French]. 
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occupational therapist is a healthcare professional whose practice is 

based on the connection between human activity and health. A 

considerable number of papers on ergotherapy / occupational thera-

py have been published in French in recent years. Aim of re-

search. The article briefly describes stages in the history of ergo-

therapy / occupational therapy in France, approaches to the inter-

pretation of term ”ergotherapy” by French specialists. The main 

research methods are historical, comparative and descriptive. The 

papers of outstanding French scientists (Pierquin L., Bourrellis C., 

Charret L., Colvez A., Delaisse A.-C., André J.-M., Gable G.) have 

been analysed in the study. Scientific novelty. For the first time, it 

has been considered the historical aspects of the ergotherapy / oc-

cupational therapy development based on studying and analysing a 

number of leading French experts papers, which have not been 

involved by Ukrainian scientists until now. Conclusions. The 

study of the history of the ergotherapy / occupational therapy de-

velopment in France presents the experience of foreign healthcare 

professionals, the system of education, the main theoretical and 

practical issues in this branch. 

Key words: ergotherapy / occupational therapy, occupational 

therapist, rehabilitation, branch, history, development, France.  
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Ничий Сергей, Ничий Богдан. История использования беспроводных устройств в медицине. В статье расс-

мотрено основные этапы использования беспроводных устройств  и беспроводных технологий передачи данных в ме-

дицине. Цель исследования: изучить  и проанализировать историю внедрения, использование беспроводных компью-

теризированных устройств для медицинской диагностики и мониторинга организма человека. Методы исследования: 

описательный, методика систематизации и классификации исторических данных внедрения беспроводных компьюте-

ризированных устройств в медицине. Научная новизна заключается в систематизации связи развития беспроводных 

компьютеризированных устройств и использование в медицине новых устройств медицинской диагностики и монито-

ринга. Выводы: использование беспроводных устройств  в медицине упрощает процесс диагностики пациентов, созда-

ет более комфортные условия мониторинга состояния организма пациентов и ускоряет обработку данных о состоянии 

организма человека.   

Ключевые слова: WBAN, PAN, сенсорные сети, диагностика, мониторинг, медицина. 

Вступ. Медичне діагностичне обладнання є важли-

вим фактором в забезпеченні надання своєчасних і якіс-

них медичних послуг. Розвиток електронно-медичного 

діагностичного обладнання починався і паралельно 

розвивався із розвитком електронних пристроїв і техно-
логій. Електронне медичне обладнання пройшло еволю-

цію від громіздких, енергозатратних приладів і при-

строїв, які потребували значного ручного налаштуван-

ня, до портативних пристроїв,  які налаштовуються ав-

томатично. Дане обладнання на всьому часовому періо-

ді свого використання виконувало основні функції: 

зняття певних показників, передача сигналів до центра-

льного (основної функціональної частини) пристрою, 

подальше перетворення, обробка та видача відповідної 

інформації (відтворення зображень, побудови графіків, 

формування цифрових даних і т.д.).  
Використання такого обладнання завжди допома-

гало медикам швидше встановлювати діагноз, краще 

відслідковувати стан пацієнта протягом тривалого часу 

лікування. Початком використання електричних сигна-

лів для передачі виміряних медичних величин є подія, 

яка відбулась у 1905 році в Швеції, коли було здійснено 

передача сигналу електрокардіограми серця по теле-

фонних лініях1, для надання консультації. Із самого 

початку, використання пристроїв медичної діагностики 

за допомогою електронного обладнання передбачало 

використання дротових з’єднань між сенсорами на тілі 
людини і обробляючим пристроєм. Розвиток комп’юте-

рної техніки, мікроелектронних технологій дозволив, 

починаючи з 90-х років минулого століття, створити 

комп’ютеризовані медичні датчики, які розміщувались 

на тілі людини, проводити всі необхідні вимірювання та 

передавати результати медичних вимірювань за допо-

могою бездротового зв’язку на пристрої обробки, збері-

гання, відображення медичної інформації.  
Історіографія питання. У 1970 р. Гавайський уні-

верситет під керівництвом Нормана Абрамсона розро-

бив першу в світі безпровідну мережу комп'ютерного 

зв’язку за допомогою радіостанцій під назвою ALOHA-

net. Топологія мережі типу зірка включала сім комп'ю-

терів, які були розподілені на чотирьох островах для 

зв'язку з центральним комп'ютером на острові Оакс без 

використання телефонних ліній. Перше покоління безд-

ротових модемів передачі даних було розроблено на 

початку 1980-х аматорськими групами по  дослідженню 

цифрових комунікацій. Перші семінари IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers) Інститут інже-

нерів з електротехніки та електроніки) ‑ міжнародна 

організація інженерів у галузі електротехніки, радіоеле-

ктроніки та радіоелектронної промисловості) зі станда-

ртизації бездротових локальних мереж відбулися в 1991 

р. У той час ранні продукти бездротових локальних 

мереж щойно з'явилися на ринку і не були сумісні за 

протоколами передачі даних. У 1997 році вийшов стан-

дарт IEEE 802.112, більш відомий як протокол Wi-Fi. 

Спочатку апаратне забезпечення бездротових локаль-

них мереж (WLAN) було настільки дорогим, що його 
використовували лише як альтернативу кабельній лока-

льній мережі в місцях, де кабельне під’єднання є немо-

жливе. З подальшим розвитком мікроелектроніки стало 

 
History of medicine 

Історія медицини 

1 Nazarenko G. I., Guliev Ya. I., Ermakov D. E. Mediczinskie informaczionny`e sistemy`: teoriya i praktika [Medical information sys-

tems: theory and practice], Moskva, FIZMATLIT, 2005, P. 160 [in Russian]. 
2 IEEE 802.11-1999 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and information exchange between systems - 

Local and Metropolitan Area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) specifications. URL :  https://standards.ieee.org/standard/802_11-1999.html [in English]. 
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можливим створювати  вузькоспеціалізовані мережі, 

для яких стандарт IEEE 802.11 є надлишковим. В пода-

льшому були розроблені стандарти 802.15.1 (Bluetooth)3,  

IEEE 802.15.4 (PAN)4, IEEE 802.15.6 (WBAN)5 для ство-

рення безпровідних  персональних комп’ютерних ме-
реж. Ці технології передачі даних дозволили створити 

системи моніторингу, захисту, діагностики, керування із 

використанням мікроелектронних пристроїв, які обмі-

нюються інформацією, використовуючи безпровіднико-

вий зв’язок. 

Виклад основного матеріалу. Розробка засобів 

передачі інформації про стан людського організму за 

допомогою радіосигналів почалась в кінці 1950-х років 

під час підготовки перших польотів людини в космос. 

На цьому етапі  за допомогою радіохвиль передавали  

ЕКГ серця і пневмограми космонавтів. Подальший роз-
виток космонавтики привів до розширення переліку 

медичних вимірювань, які передавались в центр управ-

ління польотом за допомогою бездротового зв’язку. Як 

правило, медичні пристрої передбачали наявність підк-

лючення діагностичного обладнання до тіла пацієнта 

через електричні провідники (кабелі). Дана процедура 

обмежувала можливості проведення вимірювань під час 

руху людини або під час її фізичних навантажень. Почи-

наючи з 80-х років минулого століття, розвиток мікрое-

лектронних технологій дозволив створити  електронно-

обчислювальні машини, які розміщувалися в одному 
корпусі мікросхеми. Те саме можна сказати і про прий-

мально-передавальні радіопристрої.  Наприклад, пер-

ший автономний ЕКГ-монітор серцевого ритму посту-

пив у продаж в 1983 року. Він належав до автономно-

натільного пристрою, який давав змогу спортсменам 

контролювати свій пульс. Звичайно його можливості 

були досить скромні. Він лише відображав на рідкокри-

сталічному дисплеї величину пульсу. А вже з середини 

90-х років  почалося стрімке впровадження досягнень 

інтегральної комп’ютерної техніки в засоби медичної 

діагностики. Це дозволило створити автономні при-
строї, які включали в себе сенсори, функціональні блоки 

вимірювань, обробки, фільтрування даних та передачу 

відповідно упакованої інформації. Прикріплені до тіла, 

вони дозволяють повністю автономно проводити процес 

зняття параметрів і передачу на приймаючий пристрій 

через радіоефір. Відсутність обов’язкової вимоги фізич-

ної прив’язки до стаціонарного місця розташування є 

основною ознакою мобільних медичних пристроїв. Мі-

німальні розміри, автономність живлення, відсутність 

кабельних з’єднань, дозволяє розміщення їх на тілі хво-

рого чи пацієнта і отримувати результати вимірювань 
незалежно від місця його перебування.  

Подальший розвиток технологій виробництва мік-

росхем привів до появи з 2000-х років систем на криста-

лі (SoC). Системи на кристалі – це мікроелектронний 

виріб, який вміщує на собі пристрої прийому електрич-

них сигналів від сенсорів (підсилювачів, аналогово-

цифрових перетворювачів, компараторів), процесорне 

ядро, яке програмується, приймач певного частотного 

діапазону та інші додаткові пристрої, які розміщені в 

корпусі мікросхеми розміром 8х8 мм. Про можливості 

таких систем говорить наступне: обчислювальні потуж-

ності сучасних SoC співрозмірні з комп’ютерами фірми 

IBM 80-х років минулого століття. Саме поява SoC доз-
волила створити системи мобільного моніторингу стану 

організму з використанням безпровідних натільних дат-

чиків в реальному часі. В складі таких систем можуть 

бути декілька натільних пристроїв, які розміщуються на 

різних пацієнтах і передають медичні дані на один 

приймаючий пристрій. Приймаючий пристрій відобра-

жає, зберігає отримані дані від одного або декількох 

пристроїв. Він видає отримані дані від пристрою пацієн-

та на вимогу медика. В таких системах можливо згрупо-

вувати різні результати медичних вимірювань по певно-

му пацієнту. Дані системи дозволяють проводити діаг-
ностику на значних відстанях від пристроїв відображен-

ня, слідкувати за станом організму під час фізичних 

навантажень, процесом одужання пацієнтів і т.д.  

Мобільні безпровідні медичні діагностуючі систе-

ми використовують при передачі даних різні технології 

передачі інформації. Розвиток безпровідних медичних 

датчиків відбувався паралельно з розвитком технологій  

безпровідного зв’язку. Сьогодні в медичних безпровід-

них медичних пристроях використовують чотири стан-

дарти передачі даних: IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 

802.15.4 (PAN ), IEEE 802.15.6 (WBAN), IEEE 802.11 
(Wi-Fi). 

Стандарт передачі даних IEEE 802.15.1 – Bluetooth 

був створений в 2002 році. Початок розробки даного 

стандарту в 1994 році компанією Ericsson Mobile Com-

munication мав на меті замінити провідну гарнітуру в 

мобільних телефонах. В подальшому приєднання до 

даних розробок компаній IBM, Intel, Nokia, Toshiba в 

1994 р дозволило створити стандарт Bluetooth 1.0, який 

дозволяв підключати гарнітуру до мобільних телефонів 

і периферійні пристрої для персональних комп’ютерів 

за допомогою безпровідного зв’язку на відстань до 10 м. 
В 2004 році було виготовлено повноцінний мобільний 

пристрій ЕКГ, який може передавати результати вимі-

рювань за стандартом Bluetooth 2.0. В 2010 році для 

забезпечення передачі даних в медичній апаратурі був 

розроблений стандарт Bluetooth 4.0 (Bluetooth з низьким 

енергоспоживанням).  Два пристрої, які використовують 

даний стандарт обміну даних,  встановлюють з’єднання 

між собою за час 5 мкс і підтримують зв'язок до 100 м. 

Висока енергоефективність медичних натільних датчи-

ків із передатчиком Bluetooth 4.0 дає можливість працю-

вати від однієї батареї типу CR2032 (типу таблетка) де-
кілька років. Прилади із технологією передачі Bluetooth 

використовуються також в спорті. Розміщення Bluetooth

- сенсорів  в спортивному взутті дає змогу визначити 

фізичну активність за допомогою програмного додатка 

в мобільному пристрої. Розмістивши відповідні натільні 

сенсори, можна зразу або на основі записаних даних, 

переглянути дані про пульс, ЕКГ, тиск, температуру 

тіла і т.д. протягом певного періоду часу. Виробники 

3 IEEE 802.15.1-2005 - IEEE Standard for Information technology- Local and metropolitan area networks- Specific requirements- Part 

15.1a: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications for Wireless Personal Area Networks (WPAN), 

URL: http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.15.1-2005.html  [in English]. 
4 802.15.4-2003 - IEEE Standard for Telecommunications and Information Exchange Between Systems - LAN/MAN Specific Require-

ments - Part 15: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low Rate Wireless Personal Area 

Networks (WPAN), URL: https://standards.ieee.org/standard/802_15_4-2003.html [in English]. 
5 802.15.6-2012 - IEEE Standard for Local and metropolitan area networks - Part 15.6: Wireless Body Area Networks, URL: https://

standards.ieee.org/standard/802_15_6-2012.html [in English]. 
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пропонують різноманітні пристрої, які дають змогу кон-

фігурувати систему  медичного моніторингу. Напри-

клад, апаратна платформа “My Signals”6 містить набір 

наступних датчиків:  

 датчик храпу; 

 датчик положення пацієнта; 

 датчик ЕКГ; 

 датчик  м’язової активності; 

 датчик електричної  активності шкіри; 

 датчик повітряного  потоку (дихання); 

 датчик температури тіла;  

 датчик пульсоксиметрії ; 

 датчик кров’яного тиску  - безпровідний; 

 датчик глюкометр – безпровідний; 

 датчик маси – безпровідний; 

 тривожна/аварійна кнопка. 

Результати вимірювань можна передавати через 

Bluetooth або Wi-Fi на мобільні персональні пристрої 
або через мережу Інтернет на персональні хмарні схови-

ща даних. 

Технологія безпровідникової передачі даних Wi-Fi 

(Wireless-Fidelity) була представлена американським 

комітетом по стандартизації локальних мереж в 1997 

році як стандарт IEEE 802.11. Перші прилади мали дос-

татньо скромні характеристики по швидкості передачі 

даних: 2 Мбіт/сек в радіочастотному діапазоні 2.4 ГГц. 

Сучасні прилади, які працюють згідно стандарту IEEE 

802.11ас (2011 рік впровадження) на частоті 5 ГГц пере-

дають дані із швидкістю 1 Гбіт/сек. Ця швидкість  дорі-
внює швидкості із передачею даних через оптоволокно. 

Саме поява різноманітних мобільних пристроїв з 2000 

року, які мали апаратні засоби обміну даними за техно-

логією Wi-Fi, дали поштовх широкого запровадження 

безпровідних технологій обміну даних в медицині із 

використанням локальних комп’ютерних мереж. Це 

давало змогу отримати максимальну інформацію про 

пацієнта, завдяки базам даних, які могли знаходитись 

поза межами медичної установи. Пристрої, які здатні 

обмінюватись інформацією за технологією Wi-Fi, дозво-

ляють значно спрощувати доступ до результатів клініч-
них аналізів, спостереження за пацієнтами, призначення 

лікування. Наприклад, результати аналізу лікуючий 

лікар може отримати зразу на свій мобільний пристрій, 

який підключений до Інтернету. Після 2010 року почала 

відслідковуватись тенденція до розширеного викорис-

тання пристроїв медичного призначення із модулями Wi

-Fi. В результаті розвитку дані пристрої можна класифі-

кувати за такими групами: 

Фіксовані: прилади, які мають конкретну локаліза-

цію в просторі. Такими можуть бути прилади, які збира-

ють інформацію про навколишнє середовище 
(вимірювання температури, тиску, вологості і т.п.); 

Портативні: компактні прилади, які легко перено-

сяться і використовуються за вимогою (тонометри, глю-

конометри, ЕКГ, портативні аналізатори). 

Переносні: малорозмірні прилади, які протягом 

тривалого часу, або постійно, знаходяться на тілі паціє-

нта з метою активного моніторингу фізіологічних функ-

цій.   

Аналітична фірма “Fast Sullivan” в результаті своїх 

досліджень показала, що ринок апаратури безпровідних 

мереж Wi-Fi в сфері охорони здоров’я кожного року зрос-

тає на 52%. Проте значна випромінювальна енергетична 

потужність медичних приладів з передатчиками Bluetooth 
(≤ 100 мВт) і Wi-Fi модулями (≤100 мВт, робоча частота 

2.4 ГГц; ≤ 200 мВт, робоча частота 5 ГГц) вимагала розро-

бки стандартів передачі даних із меншою вихідною потуж-

ністю передавачів в медичних приладах. 

В 2012 році була представлена технологія і стандарт 

безпровідних мереж IEEE 802.15.6 для  медичних датчиків 

моніторингу показників тіла людини WBAN (Wireless 

Body Area Network – безпровідні натільні сенсорні мере-

жі). Дана технологія дозволяє передавати дані в межах до 5 

м, при максимальній споживаній потужності від джерела 

живлення до 40 мВт в активному режимі і сплячому режи-
мі – 0,01 мВт. Такі енергетичні параметри дозволяють пра-

цювати датчикам в активному режимі до 2-3 років. В ціло-

му WBAN представляє собою стандарт, який призначений 

для медичних пристроїв, що розміщуються на поверхні 

або в середині тіла людини. Вони використовують безліце-

нзійні частотні діапазони, а також частоти для роботи ме-

дичного обладнання. 

У WBAN розділяють три типи вузлів. 

1.Імплантовані – вузли, які поміщені в тіло людини. 

Вони можуть бути розміщені безпосередньо під шкірою 

або значно глибше в середині. 
2.Поверхневі – вузли, які розміщені на поверхні тіла, 

або на глибині до 2 см. 

3.Зовнішні пристрої – вузли, які не контактують із шкі-

рою людини і розміщені на відстані від 1 см до 1 м. 

Імплантовані медичні пристрої WBAN стандарту 

IEEE 802.15.6 наразі широко використовують при моніто-

рингу сердечно-судинних захворювань, які дають змогу 

виявити епізодичні аномалії (хвилі переходів кров’яного 

тиску, миготлива аритмія і т.д.). Даний стандарт передба-

чає встановлення безпровідного зворотного зв’язку з ім-

плантованим пристроєм в разі необхідності корегування 
його роботи. Такий зв’язок встановлюється при дотриман-

ні необхідної відстані між імплантом і керуючим пристро-

єм. Медичні пристрої з даним стандартом зв’язку дозволя-

ють встановлювати зв’язок, використовуючи як середови-

ще передачі, тіло людини. Малий радіус дії даних пристро-

їв дозволяє вирішувати два завдання: забезпечувати малу 

величину електромагнітного випромінювання і кібербезпе-

ку імплантованих і поверхневих вузлів. Сенсорні безпрові-

дні пристрої відповідно до стандарту IEEE 802.15.6 приз-

начені для вимірювання коливань очного яблука відносно 

зорової осі (eye tremor), навантаження на зв’язки плеча 
(shoulder ligament strains),  навантаження на спинні м’язи 

(spinal ligament strains), навантаження на зв’язки ліктьового 

суглоба (elbow ligament strains), реєстрації електричної 

активності м’язів, електрокардіограм (wireless emg and 

ekg), навантаження на зв’язки в зап’ясті  (wrist ligament 

strains), навантаження  на зв’язки колінного суглобу (knee 

ligament strains), навантаження на зв’язки в щиколотці  

(ankle ligament strains). До сенсорних вузлів входять смарт 

устілки для вимірювання сили (wireless smart insoles meas-

ure force), сенсори вимірювання глибини розміщення ім-

плантів рогівки (depth of corneal implant),  сенсори оріє-
нтації  для  коронки  зуба (orientation sensor for improved 

tooth crown prep), гігроскопічні сенсори для вимірюван 

 

6 MySignals - eHealth and Medical IoT Development Platform, URL: http://www.my-signals.com [in English]. 

http://www.my-signals.com
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ня руху та орієнтації в трьохвимірному просторі (3DMG 

measures orientation and motion), вимірювання мікропе-

реміщень в ендопротезі тазобедреного суглоба 

(hipreplacement – sensor for measuring micromotion), ви-

мірювання імплантів (smart wireless sensor measures im-
plant subsidence), розумний ендопротез колінного сугло-

ба (smart total knee replacement), вимірювання наванта-

ження ахіллового сухожилля (ahilles tendon strains) і 

підйом ступні (arch support strains).  Натільні 

(поверхневі) WBAN використовують для оцінки стану 

спортсменів, моніторингу і контролю стану пацієнтів 

при довготривалому лікуванні.  

З 2015 року все більше появляються публікації про 

підключення медичних датчиків з передавачами станда-

рту IEEE 802.15.4 в єдину медичну автономну мережу. 

Стандарт IEEE 802.15.4 займає проміжне місце між  
IEEE 802.15.4 (WBAN) і IEEE 802.15.1 (Bluetooth). Роз-

ширений стандарт IEEE 802.15.4, представлений в 2007  

році, був результатом роботи розробників з 2003 року. 

Пристрої з апаратними модулями IEEE 802.15.4 повинні 

мати наступні характеристики: дальність прийому до 30 

м в приміщенні; потужність випромінювання передат-

чика < 4,5  dBm,  споживана потужність в режимі сну 

3,6 мкВт. За своїми характеристиками такі пристрої  

найбільш перспективно використовуються як натільні 

діагностичні чи моніторингові медичні пристрої, або 

пристрої моніторингу параметрів комфортності примі-
щень. Медичні сенсори, які реалізовані на таких при-

строях, дають можливість проводити вимірювання і 

передавати результати, не обмежуючи мобільність паці-

єнта. Перспектива застосування медичних пристроїв 

стандарту 802.15.4 пов’язується із застосуванням техно-

логії Zigbee7. ZigBee – це набір протоколів, розроблений 

альянсом ZigBee, для зв’язку між  малопотужними пере-

давачами, який заснований на стандарті IEEE 802.15.4-

2006. Технологія Zigbee передбачає організацію безпро-

відникових персональних мереж. В такі мережі органі-

зується динамічна маршрутизація, що дозволяє отриму-
вати дані від пристроїв, які знаходяться поза межами 

прямого зв’язку між компонентами мережі. Протокол 

Zigbee на сьогодні не єдиний  (більш розрекламований),   

який використовують для організації безпровідникових 

пристроїв в єдину мережу. Використовуючи стандарт 

IEEE 802.15.4, можна побудувати системи медичної 

діагностики і моніторингу, які використовують протоко-

ли і організацію мережі, розроблені виробниками меди-

чного обладнання. Стандарт передачі даних IEEE 

802.15.4 передбачає три типи пристроїв в мережах: пер-

винні вимірювачі (датчики), ретранслятори з датчиками, 
координатор мережі (центральний пристрій). Вся інфор-

мація від датчиків приходить на координатор. Коорди-

натор може передавати інформацію в Internet, на персо-

нальний комп’ютер, спеціалізований пристрій обробки 

даних. В мережі всі датчики можуть виконувати роль 

ретранслятора. Датчики можуть бути розміщені на по-

верхні тіла, або не контактувати із шкірою людини і 

розміщені на відстані від 1 см. Більшість натільних при-

строїв, для яких розроблений стандарт IEEE 802.15.6, 

можуть бути реалізовані з використанням пристроїв з 

модулями передачі даних стандарту IЕЕЕ 802.15.4. Дані 
пристрої можуть використовуватись для діагностики і 

моніторингу пацієнтів, як в постільному, так і в рухомо-

му режимі, моніторингу стану спортсмена під час тре-

нувань. Використовуючи дані пристрої, можна побуду-

вати системи контролю комфортності приміщень 

(палат, кабінетів, операційних та ін.), загального моніто-

рингу стану мобільного пацієнта в реабілітаційний пері-

од із можливістю самостійного виклику медичного пер-
соналу. 

Висновки. В історії і розвитку безпровідних техно-

логій в медицині можна виділити дві наступні тенденції. 

Перша полягає в тому, що пристрої, які мають передава-

чі з технологій Bluetooth і Wi-Fi в медицині, використо-

вують для обміну інформацією медичного призначення: 

мобільна доступність до каталогу пацієнта, змога пере-

дачі результатів медичних аналізів, виведення результа-

тів діагностики безпосередньо на пристрої персонально-

го використання (смартфони, планшети і т.д.). Дані при-

строї дають змогу покращити обслуговування пацієнтів. 
Проте, значна потужність радіовипромінювання і енер-

госпоживання накладає певні обмеження для довгостро-

кового використання даних пристроїв. 

Другу тенденцію представляють група пристроїв з 

модулями передачі даних згідно стандарту IЕEE 802-

.15.6 і IEEE 802.15.4, які за своїми енергетичними пара-

метрами випромінювання і енергоспоживання дають 

можливість створювати безпровідне моніторингове, 

діагностичне обладнання з довгостроковим автономним 

живленням, радіус зв’язку якого з центральним при-

строєм дозволяє вільно переміщатись пацієнту в межах 
кімнати, квартири, лікарняного відділення. 

Сьогоднішній стан технологій виробництва елект-

ронних пристроїв дає можливість виготовляти  безпро-

відні мікро- чи наноелектронні медичні  діагностичні 

засоби такими малорозмірними,  що це дозволяє пацієн-

ту позбутись не тільки фізичного, а й естетичного дис-

комфорту. 

 
Nichy Serhiy, Nichy Bogdan. The history of the use of 

wireless devices in medicine. The article discusses the main stages 

of using wireless devices and wireless data transfer technologies in 

medicine. Purpose of the study: to analyse the implementation 

history, the use of wireless computerised devices for medical dia-

gnosis and monitoring of the human body. Research methods: 

descriptive, methodology for systematisation and classification of 

historical data on the introduction of wireless computerised devices 

in medicine. Scientific novelty lies in systematising the connection 

between the development of wireless computerised devices and the 

use of new medical diagnostic and monitoring devices in medicine. 

The following trends can be distinguished in the history and devel-

opment of wireless technologies in medicine. The first is that dev-

ices that have Bluetooth and Wi-Fi transmitters in medicine are 

used to share medical information: mobile accessibility to the 

patient's catalog, ability to transmit medical test results, output 

diagnostics directly to personal devices (smartphones , tablets, 

etc.). These devices help improve patient care. However, the 

considerable power of radio emission and power consumption 

imposes certain restrictions on the long-term use of these devices. 

The second trend is represented by a group of devices with data 

modules according to IEEEE 802.15.6 and IEEE 802.15.4, which 

by their energy parameters of radiation and energy consumption 

make it possible to create wireless monitoring, diagnostic equip-

ment with long-term autonomous power supply, whose radius is 

connected with a central device, and allows the patient to move 

freely within the room, apartment, hospital ward. Conclusions: the 

use of wireless devices in medicine simplifies the process of diagn-

diagnosing patients, creates more comfortable conditions for mo-

monitoring the state of the patient’s body and accelerates the pr-

processing of data on the state of the human body. 

7 Jassim S. I., Nourildwan S. W. “IEEE 802.15.4 ZigBee-Based Wireless Sensor Network in Medical Application” Iraqi Journal of Sci-

ence, December 2012, Vol. 53, N 4, P. 1055‑1066 [in English]. 
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Юрий Роговый, Юлия Белоокая, Вячеслав Белоокий, Олег Геруш. Анализ роли Уддияна Бандга и Наули Крия в 

улучшении преподавания фундаментальных теоретических и клинических дисциплин. Цель исследования. В статье 

сосредоточено внимание на роли роли уддияна бандга и наули крия в улучшении преподавания фундаментальних теоретических 

и клинических дисциплин. Спецификой темы есть аналитический подход к применению метода исследования – описательно-

го: сопоставления – для анализа, синтеза и обобщения роли уддияна бандга и наули крия в возможности существенного улучше-

ния усвоение ведущих теоретических и клинических дисциплин с доминирующим напряжением таких сфер человеческого соз-

нания, как мышление, интеллект. Научная новизна. Впервые обеспечено внедрение в практику оригинального, новаторского, 

альтернативного подхода, показывающего, что для глубокого понимания сути болезни, для формирования высокопрофессиона-

льных компетенций целесообразным есть внедрение уддияна бандга и наули крия для повышения адаптационных возможнос-

тей, стрессоустойчивости, восстановления механизмов регуляции преподавателей и студентов в целостном учебном процесе. 

Вывод. Внедрение в учебный процесс уддияна бандга и наули крия даст возможность достичь ведущих интересов фундамента-

льных теоретических и клинических дисциплин глубокого познания общих законов развития болезни, предболезни, обеспечить 

их ведущую роль в формировании у студентов основ клинического мышления и повышения качества учебного процесса. 

Ключевые слова: учебный процесс, уддияна бандга, наули крия, проблемное обучение, высокопрофессиональные компе-

тенции.  

Вступ. Суть провідної цілі навчально-методичної 

роботи медичного університету полягає у підготовці спе-

ціалістів, здатних в умовах практичної охорони здоров’я 

клінічно мислити, оперативно приймати рішення як у ти-

пових, так і в нестандартних ситуаціях1, при цьому рівень 
підготовки фахівців у галузі медицини повинен характери-

зуватися динамікою переходу з першого (―знаю‖) та дру-

гого (―знаю як‖) рівнів піраміди Джорджа Міллера до тре-

тього (―демонструю‖) та четвертого (―роблю‖) рівнів2. У 

забезпеченні такої динаміки певну роль можуть відіграти 

уддіяна бандга і наулі крія3, які дають можливість збіль-

шити рівень резервних можливостей організму та забезпе-

чити постійний контроль над неспокоєм розуму як у ви-

кладачів так і студентів.   

У викладанні фундаментальних теоретичних та кліні-

чних дисциплін в сучасних умовах важливим є покращан-

ня якості навчального процесу з пріоритетним напружен-

ня таких сфер людської свідомості як мислення (поняття, 

судження, умовивід) та інтелект (аналіз, синтез, абстрак-
ція, конкретизація, узагальнення), що дасть можливість 

забезпечити цілеспрямоване, систематичне й послідовне 

впровадження в практику оригінальних, новаторських 

способів, що охоплюють цілісний навчальний процес від 

визначення його мети до очікуваних результатів4. 

У запропонованій публікації зосереджено аналітичну 

увагу на ролі уддіяна бандга і наулі крія в забезпеченні 

поліпшення викладання фундаментальних теоретичних та 

клінічних дисциплін. 

 

Методика викладання у системі 

медичної освіти 

 

Teaching methodology in system of 

medical education  

1 Мruga М. R., Bulax І. Ye. “Оcinka clinichnoi kompetentnosti studentiv меdichnix navchalnix zakladiv  zа dopomogou standartizovanix paci-

entiv” [Assessment of clinical competence of students of medical schools with standardized patients], Medical education, 2000, N 4, P. 14–19 [in 

Ukrainian]. 
2 Rohovyi Yu. Ye., Bоchаrоv А. V., Cоbilianska R. М. “Rol` аltеrnаtivnich mеtоdіv nаvchаnia pri vikladanii tеоrеtichnich tа clinichnix 

mеdichnich discipline” [The role of alternative learning methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines], Medical education, 200-

3, N 1, P. 22–24. [in Ukrainian]. 
3 Iyengar B. K. S. Poglad na yogu [Light on yoga], Kyjiv, Zdorovia, 1992, P. 312 [in Ukrainian]. 
4 Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О., Аrchіpоvа L. G., Мurаvyоvа І. L. “Rоl` V Міjnаrоdnоgо cоngrеsu pаtоfіzіоlоgіv (MCP 2006) u pоlіpchennі 

vikladаnna tа zаsvоyenna prоvidnoi teoretichnoi discipline” [The role of the V International Congress of pathophysiology (ISP 2006) improving 

teaching and learning leading theoretical discipline], Medical education, 2007, N 4, P. 22–24 [in Ukrainian]. 

mailto:rohovyy2012@gmail.com
mailto:slava.bilookyi@bsmu.edu.ua
mailto:ogerush@gmail.com
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У запропонованій публікації зосереджено аналітичну 

увагу на ролі уддіяна бандга і наулі крія в забезпеченні 

поліпшення викладання фундаментальних теоретичних та 

клінічних дисциплін. 

Отже, об’єктом цього дослідження є покращання яко-
сті навчального процесу для досягнення високопрофесій-

них компетентностей, а предметом – особливості впрова-

дження уддіяна бандга і наулі крія для поліпшення викла-

дання фундаментальних теоретичних та клінічних дисцип-

лін.  

Виклад основного матеріалу. Уддіяна означає 

―злітаючий вгору‖. Це не асана, а бандга, тобто обмежен-

ня, стриманість, приборкання. Ця бандга тонізує органи 

черевної порожнини, знищує токсини в травній системі та 

сприяє відновленню нормальних механізмів регуляції цілі-

сного організму. Для виконання удіяна бандга напочатку 
потрібно прийняти сидяче положення і стежити, щоб спи-

на була рівною. Зробити глибокий вдих, а потім повністю 

видихнути. Коли відчуваєте, що повітря в легенях залиша-

ється мало, збільшуйте інтенсивність видиху, закінчуючи 

максимальною силою виштовхування залишків повітря. 

Припинивши видих, потрібно затримати дихання особли-

вим способом: шляхом перекриття щілини трахеї. Затри-

мавши подих, втягніть живіт. Намагайтеся при цьому під-

няти діафрагму як можна вище. За успішного виконання, 

на місці сонячного сплетіння утворюється заглиблення. Це 

відбувається у разі піднятої діафрагми і дефіциту повітря в 
легенях. Перебувати в такому стані потрібно стільки часу, 

скільки комфортно. Водночас слід мати на увазі наступне, 

що належить зробити — це дуже плавно вдихнути і розс-

лабити живіт. Тому не потрібно затримувати дихання на 

дуже довго, оскільки видихнути неквапливо буде важко. 

Легені повинні набирати повітря поступово, а не відразу. 

Уддіяна-бандга слід виконувати внятково натщесерце. 

Ранок ‑ це найкращий час для такого заняття. У разі вико-

нання уддіяна-бандга кілька разів на день, потрібно стежи-

ти, щоб її виконання було не раніше ніж через 2-3 год піс-

ля прийому їжі. Виконуючи вправу, слід зосередити увагу 
на сонячному сплетінні, де, згідно вчення аюрведи, знахо-

диться чакра ‒ маніпура. Протипоказання: не рекомендова-

но виконувати людям з виразкою шлунка або кишківника. 

Небезпеці робити вправу також людям з високим артеріа-

льним тиском і проблемами із серцем. Дівчатам і жінкам, у 

період вагітності або менструації, суворо рекомендовано 

утриматися від практики уддіяна-бандга. Складність вико-

нання уддіяна-бандга складає 12 балів за 60 бальною шка-

лою Б. К. С. Аєнгара. 

Наулі бере свій початок від слова ―налу‖, яке означає 

(―циліндричний посуд‖, ―вена‖). Для виконання наулі-крія, 
після досягнення стану уддіяна-бандга, слід напнути пря-

мий м’яз живота вперед і утримувати це положення 5-10 

сек, відповідно до можливостей організму. Цикл наулі крія 

можно проводити 6-8 разів, але тільки 1 підхід впродовж 

24 год. Практикувати наулі крія слід також натщесерце, 

після очищення кишківника і сечового міхура. Складність 

виконання наулі крія складає 16 балів за 60 бальною шка-

лою Б. К. С. Аєнгара.  

Для усвідомлення ролі уддіяна-бандга та наулі-крія у 

підвищенні стресостійкості та, відповідно, покращенні 

якості навчального процесу слід звернути увагу на наступ-

не. Ворітна вена розпочинається капілярами від тонкого та 

товстого кишківника і закінчується капілярами в печінці. 

Еритроцити одночасно входять в 40 млрд. капілярів, устя 

яких у 2 рази менші за діаметр еритроцита. Якщо б серце 

штовхало еритроцити через капіляри, то у людини, ймовір-
но, замість серця повинна була б бути щонайменше міні-

атомна бомба, для того щоб проштовхнути одночасно 40 

млрд еритроцитів через 40 млрд капілярів, діаметр яких у 2 

рази менший ніж діаметр еритроцита5. Тому природа піш-

ла іншим шляхом, за рахунок законів статичної та динамі-

чної біоінертизації відбувається рух еритроцита через капі-

ляр, між якими повністю відсутні сили тертя. Негативний 

заряд мембрани еритроцита є тією енергетично активною 

першоосновою, що, за взаємодії з глікокаліксом, зрештою 

виступає рушійною силою мікроциркуляції. Внаслідок 

роботи серця відбувається зіткнення еритроцита з устям 
капіляра з інтенсивним зближенням від’ємних зарядів по-

верхні капіляру і еритроцита (статичний компонент біоіне-

ртизації). Це супроводжується розлабленням філаментів на 

внутрішній мембрані еритроцита, який набуває максима-

льної деформованості і входить у капіляр. За рахунок енер-

гії АТФ, що утворюється при активації анаеробного гліко-

лізу еритроциту, зростає тонус філаментів мембранного 

скелету, еритроцит починає розпрямлятись (включається 

механізм біоінертизації за динамічним компонентом). Від-

новлюється дисковидна форма еритроциту, який виконує 

механічну роботу по переміщенню крові через капіляр, 
виступаючи у ролі поршня. Переміщенню крові сприяє 

рух еритроцита по капіляру не боком, а фронтом. Тобто 

вхід і вихід крові в басейн ворітної вени практично не зале-

жить від роботи серця, а рух крові в ворітній вені буде 

визначатися автономними механізмами за рахунок скоро-

чення стінок ворітної вени, що напряму залежить від збу-

дження механорецепторів. Стан останніх буде залежати 

виключно від тонусу черевного преса, контроль над остан-

нім можна забезпечити найбільш повно шляхом виконання 

вищеописаних вправ уддіяна-бандга та наулі-крія.  

Відтак, виконання двохступеневої вправи,  в свою 
чергу, буде сприяти профілактиці гіпоксії кишківника, 

зменшенню енергодефіциту і посиленого використання B. 

Bifidum, B. Lactis для забезпечення процесів регенерації 

епітелію кишківника. Відсутність зниження рівня B. Bifi-

dum, B. Lactis не призведе до розвитку дисбактеріозу6 із 

зростанням кількості в порожнині товстого кишківника Е. 

coli, P. vulgaris, K. pneumoniae, E. faecalis,  

S. aureus, Candida Albicans. Не буде інтоксикації із збіль-

шенням утворення продуктів з середньою молекулярною 

масою та активації процесів перекисного окиснення ліпі-

дів. Останні не призведуть до формування синдрому под-
разненного кишківника, ушкодження проксимального 

відділу нефрона, розвитку метаболічного  

Х-синдрому, артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, інсу-

лінорезистентності. Зменшення рівня інтоксикації буде 

сприяти відновленню нормальних механізмів регуляції, 

нормалізації харчової поведінки та маси тіла. Відсутність 

розвитку ―яблучного‖ ожиріння за даних умов буде важли-

вим фактором щодо профілактики розвитку синдрому под-

разненого кишківника та підвищення внутрішньочеревно-

го тиску. Останній чинник буде важливим моментом щодо 

профілактики розвитку геморою, оскільки зменшиться 

5 Schaplavsky N. V. Bioinertizatia kak biologicheskaya funktia [Bioinertization as a biological function], Chernivtsi, Prut, 1996б 184 p. [in 

Russian].  
6 Dorofeev A. E., Rudenko N. N., Shvets N. I., Snisarevskaya T. P. ―Lechenie sindroma razdrazhennogo kishechnika. Mesto probiotik-

ov” [Treatment of the irritable bowel syndrome: the role of probiotics], Suchasna hastroenterolohiia [The modern gastroenterology], 2018, 

N 2, P. 77–82 [in Russian]. 
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тиск на органи малого тазу, що не буде призводити до над-

мірного напруження прямої кишки, її спазму і, відповідно, 

не буде порушуватися відток крові через гемороїдальні 

вени, які проходять через товщу стінки прямої кишки. Від-

сутність гіпоксії печінки буде сприяти створенню необхід-
ного градієнту концентрації жовчних кислот між синусої-

дами і жовчними капілярами та буде вагомим аргументом 

щодо профілактики жовчокам’яної хвороби та порушення 

дезінтоксикаційної функції печінки. За рахунок відновлен-

ня функціонування енергозалежних транспортерів концен-

трація жовчних кислот у жовчі буде перевищувати її кон-

центрацію у плазмі крові синусоїда що найменше в 1000 

разів. Запуск всіх вищеперечислених потужних профілак-

тичних механізмів буде сприяти підвищенню стресостій-

кості, резервів адаптації, впевненості в собі, зменшенню 

втоми, наростанню емоцій радості та в кінцевому буде 
сприяти покращанню якості навчального процесу. 

Таким чином, у формуванні високопрофесійних ком-

петенцій, важливим є регулярне виконання вищеописаних 

вправ уддіяна-бандга та наулі-крія, які будуть сприяти 

професійному самовдосконаленню та творчості.  

Таким чином, впровадження уддіяна-бандга та наулі-

крія в забезпеченні організації навчального процесу, бу-

дуть сприяти покращанню викладання фундаментальних 

теоретичних та клінічних дисциплін, формуванню високо-

професійних компетенцій, завдяки позитивному впливу на 

фізіологічне самопочуття студента7. Впровадження у на-
вчальний процес уддіяна-бандга та наулі-крія дасть мож-

ливість досягти реалізації провідних інтересів викладання 

фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін 

щодо пізнання глибоких загальних закономірностей розви-

тку хвороби, передхвороби, забезпечити їх важливу роль у 

формуванні в студентів основ клінічного мислення із мож-

ливістю істотного поліпшення якості навчального процесу 

та засвоєння студентами фундаментальних теоретичних та 

клінічних дисциплін8.  

Висновок. У представленій статті пропонується 

впровадити у навчальний процес психо-фізичні вправи 
уддіяна-бандга та наулі-крія, що дасть можливість істотно 

поліпшити засвоєння фундаментальних теоретичних та 

клінічних дисциплін з домінуючим напруженням таких 

сфер людської свідомості, як мислення і інтелект та забез-

печити цілеспрямоване, систематичне й послідовне впро-

вадження в практику оригінальних, новаторських спосо-

бів, що необхідно для формування  високопрофесійних 

компетенцій.  
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Скрыцкая Наталья. Особенности преподавания общественных дисциплин в медицинских учреждениях 

как требование времени. XXI век ‑ это прежде всего эра новых технологий, информатизации, глобализации, виртуа-

лизации и мультикультурализации. Отойти от традиционных парадигм мышления и рассуждать по-новому является 

вызовом современности. Актуальностью исследуемой проблематики является переориентация медицинского направ-

ления образования в инновационно-гуманистическую плоскость и, соответственно, поиск новых моделей научно-

педагогического обеспечения преподавания общественных дисциплин в медицинских учреждениях. Целью статьи 

является определение необходимости преподавания общественных дисциплин в учреждениях медицинского образова-

ния как для украинских, так и для иностранных студентов-медиков. Методы исследования: аналитический, описате-

льный, дидактический, методы анализа и синтеза. Научная новизна заключается в дальнейших исследованиях необ-

ходимости и специфики преподавания общественных дисциплин в медицинских учреждениях, а также в исследовании 

новых тенденций и вызовов в организации системы медицинского образования. Выводы. Результатом исследования 

является изучение современных требований о необходимости гуманитаризации медицинского образования на примере 

необходимости изучения общественных дисциплин, а также совершенствования педагогической методики преподава-

ния для достижения максимального результата. 

Ключевые слова: общественные дисциплины, студенты-медики, учреждения медицинского образования, препо-

даватель, профессиональная компетентность. 

The 21st century is above all an era of new 

technologies, informatization, globalization, virtualization 

and multiculturalization. The modern young generation 

growing up in this environment should feel confident and 

comfortable in it. The main purpose of studying public 
courses in educational institutions for both foreign students 

and Ukrainian students is to develop new non-traditional 

approaches to thinking in various fields of activity and  to 

move away from traditional thinking paradigms and to 

think in new ways is the challenge of today. 

The urgency of the studied issues is the reorientation 

of the medical direction of education in the innovative and 

humanistic sphere and, accordingly, the searh for new mod-

els of scientific and pedagogical support for teaching social 

disciplines in medical institutions. 

Both Ukrainian and foreign scientists - V. Bachynin, 
G. Vasyanovych, V. Kremen, V. Lutai and many others are 

engaged in this problem. However, the demands of time 

lead to more and more challenges and prospects. Therefore, 

previous research and suggestions from scientists are only 

the basis for future practical developments. 

The purpose of the article is to determine the need for 

teaching social disciplines in medical education institutions 

for  Ukrainian and foreign medical students, that will fac-

facilitate the development of new scientific and pedagogical 

approaches in accordance with the requirements of the time. 

Achieving this goal involves solving a number of pro-
problems:  

- firstly, students must master and use innovative lea-

learning technologies (use of online resources for watching 

videos, listening to lectures, situational tasks in remote 

mode, etc.); 

- secondly, the teacher should create a learning process 

(practical classes) based on the use of practical activities 

(use historical action games, give as many examples as pos-

possible from the historical and cultural life of Ukraine); 
- thirdly, the teacher should always improve himself in 

the methodology of teaching social disciplines. Par-

Participation in conferences, symposia, professional dev-

development courses will help to enhance the corporate 

culture of the teacher, and will also be a benchmark for 

student youth to be realized as individuals in the future. 

New social trends and challenges have led to a new 

understanding of human perception in the organization of 

the entire education system as the main institute of soc-

socialization and training. The priorities of teaching stu-

students in medical institutions have changed. There is a 
combination of concurrent assimilation and perception of 

students together with medical and biological knowledge 

and skills of the fundamental foundations of human culture 

for the formation and education of a well-developed per-

personality as a future skilled specialist. Ukraine, as a cou-

country trying to enter the educational European space, 

cannot fail to take into account the global challenges of 

humanizing  knowledge. 

Therefore, the need to teach social disciplines for both 

foreign students and Ukrainian students promoted by the 

challenge of time and is a natural reaction to the global cha-
changes. It is also the implementation of the prevailing pri-

principles of the provisions of the Constitution of Ukraine, 

according to which a person, his life and health, honor and 

dignity, integrity and security are recognized in Ukraine as 
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At the same time, the problem of personality 

development, its intellectual, informational, creative 

competence is of particular importance. After all, the 

defining characteristics of a young person (future physician) 

should not be special knowledge, skills  but personal traits 
that will help determine the place and role of a person in 

society: relation to other people, for example, solving 

certain conflicts, etc. 

In the context of the aforementioned, perhaps the most 

important place is occupied by the discipline “History of 

Ukraine and Ukrainian Culture” the main task of which  is 

not only to acquaint students with historical facts and 

events, but also to form critical thinking about the 

assimilation of a particular educational material. Expressing 

your own thoughts, modeling certain situations will produce 

some practical skills in mastering the discipline. 
Such disciplines of socio-humanitarian profile as 

“Cultural Studies”,  “History of Ukraine”, “Philosophy”, 

“Political Science”, “Sociology”, “Ethics”, “Aesthetics” will 

contribute to the expansion and deeper perception of 

students - physicians of both theoretical knowledge and 

practical skills of the future medical profession. 

The teaching of the aforementioned disciplines in 

medical institutions is necessitated by the development of 

educational and work programs, guidelines and 

developments for students and teachers, methodological 

recommendations for independent work of students, the 
publication of teaching aids. Publication of student manuals 

in diagrams and tables is quite relevant. These materials will 

promote  quicker understanding and remembering the re-

quired information. We believe that an important role in 

teaching the abovementioned disciplines is cultural and his-

torical knowledge, which not only aims to promote the for-

mation of the individual citizen, but also to acquaint stu-

dents with the theory of culture, its tasks and functions in 

society, sociocultural norms and values of human lifeform, 

along with feature familiarizing   physician with the real 

evaluation of all socio-political processes that are going on 
and will take place in Ukraine. The cultural component in 

the medical system of education is provided with high spir-

itual potential and is realized by a number of social relation-

ships: culture of work, culture of technologies of production 

of medicines, culture of communication of the doctor and 

the patient, tolerance, respect, patience, patience and other 

traits of character that will be able to shaped in medical in-

stitutions. 

“The main task in the process of forming a personality 

culture is to ensure the systematic and integrity of its 

knowledge, the unity of worldview and the interaction of 
intelligence and intuition”1. All this requires new approach-

es in the practice of teaching, the implementation of new 

principles of cultural and historical knowledge; expanding 

and updating their subject matter and content. It would be 

useful in this context to teach topics in applied cultural stud-

ies: art market, business culture, culture of management and 

marketing, economic and legal aspects of cultural policy, 

etc. The role of the teacher is perhaps most important here 

‑ to expose the students to all the versatility of knowledge 

and thereby to arise their interest in philosophical, historical, 

cultural or sociological knowledge; to promote the develop-

ment of students’   ability to independently seek the realiza-

tion of theoretical knowledge acquired. 

For the practical implementation of theoretical 

knowledge, the teacher should always use creative ap-
proaches in his pedagogical practice, thus creating the con-

ditions for modeling various learning situations. Educational 

content of the cycle of social and humanitarian disciplines 

can be fully implemented taking into account the specificity 

of the audience (Ukrainian students, foreign medical stu-

dents), the level of student preparation (current and system-

atic), the peculiarities of the audience’s interest 

(manifestation of interest in a particular issue of interest in 

the course homework - essays,  slides, oral reports, oral sup-

plements, the desire to complete test tasks, or to take tests, 

crosswords, etc.). 
Within the framework of professional education, the 

teaching of social disciplines is a natural component of the-

oretical perspectives of the future physician about the social 

functions of his profession and the professional ethics of 

specialists. It also promotes the understanding of cultural 

and historical values, promotes general and professional 

enculturation, and engages in a system of value-meaning 

and regulatory frameworks. Successful implementation of 

creative approaches to the teaching of social cycle disci-

plines for non-core specialties (medicine) is achieved 

through the ability of mental activity, namely the complex 
application of knowledge from different academic disci-

plines in practice2. 

It is undoubted that the use of the potential of the edu-

cational process, updating the content of curricula, innova-

tive methods in teaching social disciplines, “involving” stu-

dents in new teaching methods, where the teacher is primar-

ily a colleague and partner for students, not a teacher, forms 

a new cultural and philosophical component in becoming a 

future physician. 

In the process of study, the medical student is formed 

as a person: his level of intellectual development increases, 
development occurs in the social, cultural and national envi-

ronment. All this is due to the teaching of the disciplines of 

the social and humanitarian profile. Together with the ac-

quisition of professional and medical skills, the medical 

student joins the social environment - communication, rela-

tions with people, moral values, celebrating events in 

Ukrainian history, celebrating certain holidays, expressing 

their own opinions and positions. All this requires not pro-

fessional skills, but a philosophical or cultural approach. 

Nowadays only a small percentage of doctors can tolerate 

their opinions, communicate with patients on a high ethical 
and moral basis; continue a dialogue with the patient de-

pending on their interest or hobby for the sake of their com-

fort and psychotherapy. The future profession starts from 

the beginning of study, and therefore from the first courses 

the cycle of social and humanitarian disciplines should be 

available in all medical establishments and periodically con-

tinue to be taught until 3 - 4 courses. The peculiar dissimila-

tion of the educational process (1, 2 social subjects per 

week) will allow the student to express their own position 

from the experience gained in life, to repeat the learnt mate-

1  Kolomiets’ O.“Cultural Component in the Education of Specialists of New Quality. Social and Humanitarian Sciences and Con-

Contemporary Challenges: Proceedings of the III Ukrainian Scientific Conference Social and Humanitarian Sciences and Contemporary 

Challenges, 2018, P. 118–122 [in English]. 
2 Savchyn L.“Professional Formation of Personality: Problems and Perspectives”, Materials of the II International Scientific-Practica,. 

Conf. Khmelnitskyi, Vyd. “TUP”, 2003, P. 111–120 [in English]. 
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rial (from history, for example) and to take a new look at the 

current developments. After all, the student gain new expe-

rience, thus implementing social sciences is vital for realiza-

tion the students’ potential in the right direction.  It should 

be noted that the medical industry itself, with all its forms, 
technologies and methods of application in society, is an 

integral part of the national culture and, therefore, incorpo-

rates language, culture, numerous traditions, including folk 

medicine, philosophy as a thinking process and interacts 

with other fields of science3. 

The whole cycle of social and humanitarian disciplines 

should ensure the maximum disclosure of students’ poten-

tial, their intellectual, creative and moral qualities, activate 

cognitive activity, encourage creativity and self-

improvement, and promote motivation to study the above-

mentioned disciplines. 
The priority task among medical students is also the 

formation of communicative competence, an important 

component of which is sociocultural competence, which 

requires students to have some knowledge about the nation-

al and cultural characteristics of the country in which they 

live and study (foreign students, for example). Through 

communication, Ukrainian students should bring an in-

formative knowledge of Ukrainian customs, traditions to 

foreign students or share information with each other. Lin-

guistic competence provides students with the ability to 

discuss problems, argumentative their own position, develop 
their own perspective on certain events and bring it to a 

logical conclusion, as well as facilitates dialogue between 

friends, teachers, parents, acquaintances, which will contrib-

ute to the future development and the formation of new pro-

fessional qualities, the realization of oneself in society. 

In the future, the principles of language competence 

will play a major role for the doctor. Failure to properly 

communicate with the patient, ignorance of their psycholog-

ical problems, age specificity can lead to incomplete collec-

tion of medical history, untimely detection of symptoms 

and, accordingly, erroneous analysis. Very often, patients 
are referred to doctors who cannot explain the symptoms of 

the disease, the elderly with hearing, vision, psychological 

disabilities, people with congenital physical disabilities, 

each of whom the doctor should approach, communicate 

objectively, collect a complete anamnesis and prescribe an 

effective  treatment. 

Studying the disciplines “Law”, “Medical Law” also 

includes a whole set of important tasks that future medical 

professionals will face. For example, part of the legal mech-

anism for regulating health care is the issue of informed 

consent for medical intervention. This is where the link be-
tween medical and social disciplines arises when knowledge 

of clinical symptoms allows us to prescribe the necessary 

examination methods, but the patient is not sufficiently 

aware of such techniques from a legal point of view. This is 

where the doctor’s legal knowledge is needed to establish a 

dialogue between the patients and to explain them the need 

for a particular procedure in order to quickly identify the 

disease and prescribe effective treatment4. 

Through the study of the disciplines of social and hu-

manitarian cycle in medical institutions, students have the 

ability and desire to learn independently, to seek infor-

mation on their own using various sources, to apply the ac-

quired knowledge of the social and humanitarian cycle in 

practice (during communication, for example), developing 

skills to act correctly in one or another situation, a constant 
desire for self-development and self-improvement in order 

to form oneself into a harmonious and comprehensively 

developed personality. In order to accomplish such tasks, 

we consider it advisable to use the group and individual 

forms of work, modeling of subjects of dialogue on different 

topics using as extensive information as possible. An im-

portant component of class is the supplement of students 

answers by each other and the critical component of think-

ing (the teacher only sets the tone of the class, and students 

continue to lead it independently). 

Discussions, debates, trainings, simulation games, 
roundtables must also be present in the educational process 

of teaching social disciplines. They enable medical students 

to make the right decisions both during their studies, and in 

their future professional activities. 

Undoubtedly, in order to increase the interest of stu-

dents in the teaching of social disciplines, the teacher should 

take into account the wishes, needs and opportunities of the 

student audience in the discussion. Undoubtedly, in order to 

increase should take into account the wishes, needs and op-

portunities of the student of a particular issue, but without 

departing from the approved curriculum of the course.  The 
extent to which the teacher has a high quality and effective 

teaching methods being able to convey the information to 

students depending on the student audience their behavior 

and up-to-date awareness. 

Thanks to the teaching of social and humanitarian dis-

ciplines in medical institutions (and in non-specialized insti-

tutions as a whole!), the educational process in general is 

optimized, the quality of students’ knowledge is controlled, 

new opportunities for independent extra-curricular work are 

used. It is the students’ self-extracurricular work that facili-

tates learning as much as possible, but the overload with 
compulsory specialized medical disciplines that require a lot 

of time and effort could be an obstacle. Therefore, often 

students come to seminars insufficiently prepared and with-

out performing individual works - essays, answers to test 

tasks, slides, etc. The teacher has to make every effort to 

conduct the course at the proper level, to evaluate each stu-

dent and at the same time not to reduce the students’ interest 

in studying the disciplines of the social and humanitarian 

cycle. 

Conclusions. Therefore, teaching social disciplines in 

medical institutions for  foreign and Ukrainian students is 
conditioned by the challenge of time and the natural 

reaction to the global changes. New social trends dictate 

new conditions and create new requests and offers. In order 

to educate a well-developed personality and a future 

physician with a high intellectual level of knowledge, it is 

necessary to make a significant focus on teaching the 

disciplines of the social cycle. It will help to shape a 

particular pattern of behavior of the future physicians in 

society and thus help them to adapt to the diverse challenges 

of life. 

3 Yatsyshyna O., Melnychuk I. “Humanitarian Education of Future Doctors: Philosophical Aspect”, Scientific Journal of Uzhgorod 

National University, Series: Pedagogy, Social work, 2016, N1, P. 342–344 [in English]. 
4 Semenets` V. “The Role of Social and Humanitarian Disciplines in the Higher Medical Institutions”, Social and Humanitarian Sciences 

and Contemporary Challenges: Proceedings of the III Ukrainian Scientific Conference “Social and Humanitarian Sciences  and 

Contemporary Challenges”, 2018, P. 122‒123 [in English].  
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Скрицька Наталія. Особливості  викладання суспіль-

них дисциплін в медичних закладах як вимога часу. XXI 

століття – це перш за все ера нових технологій, інформатиза-

ції, глобалізації, віртуалізації та мультикультуралізації. Сучас-

не молоде покоління, яке виростає в цьому середовищі, повин-

но відчувати себе в ньому впевнено та комфортно. Головною 

метою вивчення суспільних курсів в навчальних закладах як 

для іноземних студентів, так і для українських, є вироблення 

нових нетрадиційних підходів мислення в різних сферах діяль-

ності. Відійти від традиційних парадигм мислення та міркува-

ти по-новому є викликом сьогодення. Актуальністю дослі-

джуваної проблематики є переорієнтація  медичного напрямку 

освіти в інноваційно-гуманістичну площину та, відповідно, 

пошук нових моделей науково-педагогічного забезпечення 

викладання суспільних дисциплін у медичних закладах. Да-

ною проблематикою займаються як українські, так і зарубіжні 

вчені – В. Бачинін, Г. Васянович, В. Кремень, В. Лутай та ба-

гато інших. Однак вимоги часу призводять до все нових та 

нових викликів та перспектив. Тому попередні дослідження та 

пропозиції науковців є лише основою для майбутніх практич-

них напрацювань. Метою статті є визначення необхідності 

викладання суспільних дисциплін в закладах медичної освіти 

як для українських, так і для іноземних студентів-медиків, що 

сприятиме розвитку нових науково-педагогічних підходів у 

відповідності з вимогами часу. Об’єктом дослідження є особ-

ливості викладання суспільних дисциплін у закладах медичної 

освіти з урахуванням сучасних викликів та проблем. Методи 

дослідження: аналітичний, описовий, дидактичний, методи 

аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає у  подальших 

розвідках необхідності та специфіки викладання суспільних 

дисциплін в медичних закладах, а також у дослідженні нових 

тенденцій та викликів в організації  системи медичної  освіти. 

Висновки: результатом дослідження є вивчення сучасних 

вимог щодо необхідності гуманітаризації медичної освіти на 

прикладі необхідності вивчення суспільних дисциплін, а та-

кож вдосконалення педагогічної методики викладання задля 

досягнення  максимального результату.  

Ключові слова: суспільні дисципліни, студенти-медики, 

заклади медичної освіти, викладач, фахова компетентність.  
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Чорненькая Жанетта, Грицюк Марьяна, Бидучак Анжела, Доманчук Татьяна. История развития симуля-

ционного обучения студентов-медиков. История медицинской симуляции насчитывает много тысячелетий и нераз-

рывно связана с развитием медицинских знаний, научно-технического прогресса и военными заказами. Так, успехи 

химической промышленности обусловили появление пластмассовых манекенов, прогресс компьютерных технологий 

определил создание виртуальных тренажеров и симуляторов пациента. Цель исследования. Описать исторические 

этапы становления симуляционных обучения студентов-медиков. Методология исследования. В статье использованы 

описательный, библиосемантичний и историко-сравнительный методы.Обсуждение результатов исследования. В 

статье отражена история развития стимуляционного обучения в мире и, в частности, в Украине, современный подход и 

актуальность внедрения симуляционных обучение в медицинских ВУЗах. Показано формирование и структуру учебно-

практического центра симуляционных обучения, его роль в усвоении знаний и умений в процессе подготовки врачей-

специалистов. Выводы. Симуляционное обучение позволяет повысить усвояемость учебного материала, качество и 

эффективность учебного процесса, дает возможность не только увидеть и услышать, но и отработать на манекене, спо-

собствует формированию мотивации студентов к обучению. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, симуляторы, манекен,студент-медик. 

Introduction. Currently, there are a number of 

problems facing medical education, the main ones being the 

change in students' preferences for teaching style and the 

need to reduce the gap between theory and clinical practice. 

In addition, increasing attention is being paid to patient 
safety, ethical issues, increased responsibility of health 

professionals, the high level of professional qualifications 

required, and the rapid evolution of procedures and 

methods. All this requires the adaptation of curricula using 

all available educational tools. 

At the same time, traditional forms of health education 

do not offer any particular process to ensure that training is 

completely safe and effective before a healthcare provider 

begins to actively work with patients. In addition, current 

forms of physician competence control are largely 

inconsistent or inadequate. 
Simulation training in medicine can help to overcome 

these problems, starting with higher education and 

continuing education. 

Aim of investigation. Describe the historical stages in 

the formation of simulation training of medical students, to 

analyze the traditional forms of control of the level of 

competence of future doctors in comparison with the 

introduction of simulation technologies of training, 

computer and virtual modeling of various clinical 

situations. 

Setting the main material. The modern history of 

training using dummies in medicine began only in the 60's. 

Nowadays little is known about medieval medical simula-

tors, and the first documentary evidences and products that 

have survived to this day were the French generic phantoms 
of the eighteenth century. Ange 2lique Marguerite Le 

Boursier du Coudray (1712-1789), who went down in histo-

ry as Madame du Coudre, invented her own method of sim-

ulation training with the help of a phantom. The daughter of 

eminent physicians, she became the head of the "Parisian 

Asylum of Paris" – the oldest and only public hospital in 

Paris at the time. According to her sketches, a "machine" 

was made to demonstrate and work out help during child-

birth, later known throughout Europe1. In 1758 it was ap-

proved by the French Academy of Surgeons as a textbook. 

Angelique and King have done a tremendous service to 
France – over 25 years of educational work, Madame du 

Coudre has managed to train about 5,000 sub-surgeons and 

more than 500 surgeons. In the future, other industrialized 

countries began to pay attention to the training of doctors 

and nurses with the help of phantoms and mannequins2. 

With the development of polymer chemistry and the 

advent of electronics, preconditions have emerged for the 

creation of modern plastic dummies with electronic control. 

Peter Safar, Head of Anesthesiology at Baltimore City Hos-

pital (USA), developed the principles of CVR 

 
Teaching methodology in system of 

medical education  

Методика викладання у системі 

медичної освіти 

1 Ahlborg L., Hedman L., Nisell H., Fellander-Tsai L., Enochsson L. “Simulator training and non-technical factors improve laparoscopic 

performance among OBGYN trainees”, Acta Obstet Gynecol Scand.,2013, N 92(10), P. 1194–1201 [in English]. 
2 Balasundaram I., Aggarwal R., Darzi L. A. “Development of a training curriculum for microsurgery”, British Journal Oral Maxillofac 

Surgery, 2010, N 48(8), P. 598–606 [in English]. 
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three stages for mnemonic: A (Airway); B (Breathing); C 

(Chest compressions). In 1957, Peter Safar published a book, 

ABC of Resuscitation, detailing the basics of CVR that turned 

over the concept of emergency care. His work has caught the 

attention of doctors around the world. Dr. Bjorn Lind was able 
to inspire his story about the latest in the medical discovery of 

his acquaintance, Norwegian businessman Asmund Laerdal, 

and he produced the first prototype of a mannequin to work out 

artificial respiration. The simulator was presented to the medi-

cal community in 1960. Because the face of the mannequin 

was made from a plaster cast of the face of an unknown French 

girl who sank in the river Xena in the XIX century, the manne-

quin was given the trade name Resasci Anne3. 

The first full-length computer simulator for anesthesia 

was designed at the University of Southern California in the 

mid-1960s. Engineer, Doctor of Engineering Stephen Abra-
hamson and therapist Judson Denson, in collaboration with 

Aerojet General Corp., have developed SIM 1. Functional fea-

tures of the SIM 1 simulator include blinking eyes, pupil’s di-

ameter, lower jaw that protrudes. The simulator's chest was 

moving while breathing, the heartbeat was synchronized with 

the pulse on the temporal and carotid arteries and was con-

sistent with blood pressure. The simulator responded to medi-

cations from the large list and involved working out the tech-

niques of restoring the airway. 

A little later, in 1968, at the University of Miami (Florida, 

USA), a dummy was designed to test the skills of diagnosing 
the condition of the cardiovascular system. Its creator, Dr. Mi-

chael Gordon, named the Harvey trainer in honor of his teach-

er. The model reproduced different variants of breathing, pulse, 

blood pressure, noise and heart tones, which corresponded to 

25 different cardiovascular pathologies. Later, as technology 

evolved, similar models were released, such as the Japanese 

Simulator K. The Harvey dummy itself is still being released, 

of course, in a more sophisticated way, using modern computer 

technology. At present, the number of pathologies is repro-

duced to 304. 

An important step in the development of medical simula-
tors was the development in the early 1980's of mathematical 

models of physiological processes of the cardiovascular and 

respiratory systems and their interaction with medicinal sub-

stances. Mathematics described not only the static picture, but 

also the successive changes that occur in the human body as 

pathology develops the correction of the state by pharmacologi-

cal preparations and the implementation of resuscitation 

measures. Modeling physiology was a prerequisite for the crea-

tion of robotic patients whose prototypes were independently 

developed by two groups of American researchers – from Stan-

ford (California) and Gainesville (Florida). A Stanford Univer-
sity research team created an android in 1986 called CASE – 

Comprehensive Anesthesia Simulation Environment. To simu-

late the monitoring, a commercially available physiological 

parameter graph generator was used in the simulator. Measure-

ment of blood pressure using a cuff was guided by an automat-

ic program installed on one of the first personal computers. 

Further modifications revealed the possibility of occlusion of 

the main bronchus, intravenous infusions, mask and endotra-

cheal artificial ventilation of the lungs with their auscultation, 

but the model was not provided with such usual functions today 

as spontaneous breathing and palpation of the pulse. David 

Gabby in 1992 together with prof. Jeffrey Cooper (Harvard 
School of Medicine) conducted the so-called "Great Simulation 

Experiment" in Boston, which was attended by 70 clinicians 

undergoing CRM training in anesthesiology (Crisis Resource 

Management). During the experiment, convincing evidence 

was obtained of the effectiveness of simulation technologies, 

which resulted in the establishment of a Center for Medical 

Simulation in Harvard in 1993. 

Simulation is a simulation of the actual process or opera-

tion of a system over a period of time. The use of simulation as 

a method to acquire practical skills and training is called simu-

lation training5. 
It may be a misconception that simulation training is the 

training of certain procedures and manipulations on simulators. 

This is a really important part of the learning process, but by no 

means the only one. For example, when receiving childbirth, 

overall success depends not only on individual knowledge, 

skills, but also on the coordinated and effective work of the 

entire team of working physicians. 

Insufficient training may in the future lead to a medical 

error. According to the US Institute of Medicine, around 

400,000 deaths worldwide are annually caused by avoidable 

medical errors. Therefore, the most important tasks of modern 
higher medical education are to create the conditions for the 

qualitative training of highly qualified specialists, to develop 

and consolidate practical skills without the risk of harming the 

patient and developing the ability to make quick decisions and 

perform most manipulations and interventions perfectly. 

In a stressful state, the number of mistakes that healthcare 

professionals make is significantly increased – even in proce-

dures that they previously worked out on simulators in a quiet 

situation. Therefore, imitating the real situation in a particular 

specialty, you need to teach students, cadets to act properly and 

in a state of intense nervous tension. As you can see, simulation 
training has to solve a much wider range of tasks than just 

working out on special simulators of motor skills to perform 

certain manipulations and procedures. Equally important is the 

development of so-called non-technical skills – the ability to 

make decisions, leadership and organizational skills, team com-

munication and support skills, and more6. If this approach is 

followed, the mankind's adaptability (level of computerization, 

feature set, etc.) is not a determining factor in the success of 

simulation training. 

Recently, interest in simulation medical training in 

Ukraine has been increasing. Equipment appears, new training 
centers open. In order to make full use of the potential of simu-

lation training, it is important to follow an effective methodolo-

gy, to establish co-operation between simulation centers and to 

properly train teachers capable of organizing the learning pro-

cess in the light of current experience. 

In Higher State Educational Establishment  of Ukraine 

“Bukovynian State Medical University” the principle of simu-

3 Cannon W. D., Nicandri G. T., Reinig K, Mevis H, Wittstein J. “Evaluation of skill level between trainees and community orthopaedic 

surgeons using a virtual reality arthroscopic knee simulator”, Journal Bone Joint Surg Am, 2014, N 96(7), P. 57 [in English]. 
4 Daly M. K., Gonzalez E., Siracuse-Lee D., Legutko P.A. “Efficacy of surgical simulator training versus traditional wet-lab training on 

operating room performance of ophthalmology residents during the capsulorhexis in cataract surgery”, The Journal of Cataract & Refrac-

tive Surgery, 2013, N 39(11), P. 1734–1741 [in English]. 
5 Duncan J. R., Henderson K., Street M.et. al. “Creating and evaluating a datadriven curriculum for central venous catheter placement”, 

The Journal of Graduate Medical Education, 2010, September, N 2(3), P. 389–397 [in English]. 
6 Guillaume A. “A typology of educationally focused medical simulation tools”, Medical Teacher, 2007, N 29, P. 243–250 [in English]. 



116                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Teaching methodology in system of medical education  

lation in medicine is used in the training of students of clinical 

departments and doctors-interns in practical classes in the center 

of simulation training, where the reproduction of the clinical 

situation in accordance with the topic and purpose of the lesson7. 

For the equipment of the Center for Simulation Medicine 
and Innovative Technologies, the University purchased modern 

equipment: adult simulator work, newborn baby simulator 

work, dummy imitation dummies, gynecological simulators, 

dummies for evacuation skills, for difficult intubation, for indi-

vidual training resuscitation, injections, auscultation training 

simulators, infant care dummies, etc. Thus, the Code Blue III 

Adult and Code Blue III Neonate simulator robots make the 

most of a variety of clinical situations and refine the physician's 

tactics, sequence of actions, and provide leadership and team-

work skills8. 

The simulation is in accordance with the clinical scenario. 

You need to specify the parameters of the situation and enter 

into the program possible ways to solve it. If the command is 
not working correctly, there are complications, if correct - the 

monitors can see the stabilization of parameters. Also important 

is the preparation stage for the simulation: what equipment to 

use, what to tell the participants, or reveal to them what they will 

now have to work with, etc. The simulation itself can take a 

short time – 10 to 20 minutes. Following is a discussion of the 

clinical case and the “work on mistakes” of the team. This is 

also a very important component of learning.  

7 Heitz C., Eyck R. T., Smith M., Fitch M. “Simulation in medical student education: survey of clerkship directors in emergency medi-

cine”, Western Journal of Emergency Medicine’s, 2011, N 12(4), P. 455–460 [in English]. 
8 Jamal M. H., Rousseau M. C., Hanna W. C.et. al. “Effect of the ACGME duty hours restrictions on surgical residents and faculty: a sys-

tematic review”, Academic medicine, 2011, N 86(1), P. 34–42 [in English]. 
9 Miller M. D. “Simulations in medical education: a review”, Medical Teacher, 1987, N 91, P. 35–41; Miskovic D., Wyles S. M., Ni M., 

Darzi A. W., Hanna G. B. “Systematic review on mentoring and simulation in laparoscopic colorectal surgery”, Annals of Surgery, 2010, 

N. 252(6), P. 943–951 [in English].  
10 Palese A., Trenti G., Sbrojavacca R. “Effectiveness of retraining after basic cardiopulmonary resuscitation courses: A litera ture review”, 

Assist Inferm Ric, 2003, N 22, P. 68–75 [in English]. 

An extremely important and responsible part of simula-

tion training is debriefing, that is, after-script discussions that 

take place in the appropriate rooms9. Defibrillation uses a set of 

techniques and rules, a list of questions, and more. During de-

briefing, teachers, together with students or interns, review and 
analyze videos of team actions, not only the technique but also 

the various aspects related to non-technical skills – communica-

tion and teamwork, decision making, the role of the leader, the 

distribution of tasks, the efficiency of use of all team members, 

etc. Teachers and students collectively identify successes and 

positives, key challenges, and come to the conclusion that what 

needs to change is to make the team work better and more ef-

fectively. Debriefing is a topic that needs special attention, and 

effective debriefing techniques greatly increase the benefits of 

training. 

The simulation form of training is the most optimal for 
providing emergency and urgent medical assistance when 

working out scenarios in the emergency room and cardiopul-

monary resuscitation room. In this case, it is possible to model 

the object more fully and realistically in a certain situation, to 

obtain the necessary theoretical and practical knowledge, to 

develop specific skills, without harming human health. 

In the hall of cardiopulmonary resuscitation, the skills of 

providing the upper respiratory tract patency are performed by 

various methods, technique of artificial lung ventilation, basic 

resuscitation measures (technique of performing indirect cardi-

ac massage and artificial ventilation of the lung) using automat-

ic defibrillator, recognition of heart defibrillation .  

There are simulators available in the treatment room 

that allows you to practice your intramuscular, intravenous, 

subcutaneous, intradermal injection skills. Hand-held simu-
lators in the form of an adult arm and a child with a realistic 

venous network allow developing the technique of staging a 

venous port with the establishment of an intravenous infu-

sion through the system for intravenous infusions, as well as 

conducting blood sampling for examination. Realities are 

provided by simulated blood simulators. 

Functional dummies are installed in the maternity room, 

which allows absorbing the necessary practical manipulations 

on obstetrics (Leopold techniques, external uterine massage, 

manual separation and removal of litter, overlay of obstetric 

forceps and vacuum extractor). The simulator of a woman al-
lows you to master such practical skills as: palpation of the 

mammary glands, determining the degree of opening of the 

cervix, the method of insertion of the preterm part of the fetus, 

listening to the sounds of the heart of the fetus, reproduction of 

various variants of placental placement, imposition of vaginal 

sutures, to evaluate the course of delivery and to predict10.  

In the gynecological room there is a model for teaching 

methods of gynecological examination allows you to ac-

quire practical skills in diagnostic gynecological procedures 

by examining anatomical structures, palpation of the ab-



117                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Chornenka J.,  Grytsyuk M., Biduchak A., Domanchuk T. History of simulation-medical students 'simulation education... 

11 Saleh G. M., Theodoraki K., Gillan S. et al. “The development of a virtual reality training programme for ophthalmology: repeatability 

and reproducibility (part of the International Forum for Ophthalmic Simulation Studies)”, Eye (Lond), 2013, N 27(11), P. 1269‒1274 [in 

English]. 

dominal cavity, the introduction of dilators and mirrors. This 

simulator allows for various gynecological studies: examina-

tion of the vagina and vaginal part of the cervix in the mirrors; 

bimanual study; evaluation of different positions of the uterus; 

probing of the uterus; introduction and removal of the intrauter-

ine contraceptive.  

The mannequin, which simulates a one-year-old baby with 

movable handles, legs and head and is in the pediatric room, 

allows for basic and more complicated pediatric procedures such 

as bathing and dressing, eye procedures, oral and dental hygiene 

(movable jaw with teeth and tongue), tube feeding and gastric 

lavage, intramuscular injection (thigh), tracheotomy, catheter 

insertion for girls and boys, enema. Computer-assisted simulators 

are available in this room to develop cardiovascular examination 

skills with electrocardiographic monitoring and a respiratory 

system that simulates a variety of pediatric situations. 

 

The office of simulation training in internal medicine is 

equipped with a dummy in the form of a real patient's torso for 

auscultation in various respiratory and cardiac pathologies. The 

instructor selects one of the heart and lung states by remote 

control. The cabinet also includes a dummy that simulates car-
diac monitoring with cardiac monitoring that allows the in-

structor to remotely control and change cardiac rhythms. The 

cabinet is equipped with an electrocardiograph with the ability, 

in real time, to practice the skills of cardiogram removal on a 

student volunteer11.  
The available surgical and traumatological instruments 

allow the external fixation apparatus to be overlaid. 

Simultaneous sterilization equipment with the possibil-

ity of preparation of instruments and surgical linen for steri-

lization, packing of sterilization pens, study of the principle 

of operation of sterilizing devices is additionally equipped 

for the lessons in surgery.  

The virtual simulation training room is equipped with 

an adequate number of personal computers to control the 

pasting of the material in the form of tests, as well as the 
ability to conduct simulation training using computer simu-

lation programs. 

Conclusions. The use of simulation technologies in 

medicine raises students' interest in the learning process and 

is an important part in improving the professionalism of 

future physicians. Simulation training allows increasing the 

assimilation of educational material, the quality and effi-

ciency of the educational process, gives the opportunity not 

only to see and hear, but also to work on a dummy, helps to 

shape students' motivation for learning. 
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Чорненька Ж.А., Грицюк М.І., Бідучак А,С., Доманчук 

Т.І. Історія розвитку стимуляційного навчання студентів-

медиків.  Історія медичної симуляції налічує багато тисячоліть і 

нерозривно пов’язана з розвитком медичних знань, науково-

технічного прогресу та військовими замовленнями. Так, успіхи 

хімічної промисловості зумовили появу пластмасових манекенів, 

прогрес комп’ютерних технологій визначив створення віртуаль-

них тренажерів і симуляторів пацієнта. Сучасний світ високотех-

нологічної медицини висуває підвищені вимоги до якості надання 

медичних послуг. Якість медичної допомоги та якість життя паці-

єнтів мають становити основу оцінки як професійної діяльності 

окремих фахівців і установ, так і рівня охорони здоров’я в цілому. 

Тому ключовим завданням сучасної середньої, вищої і післядип-

ломної медичної освіти є створення умов для розвитку в учнів 

широкого спектру компетенцій і міцно закріплених практичних 

навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту. Саме таку мету і 

ставить перед собою симуляційна медицина, яка набула особливо 

активного розвитку останніми роками. Мета дослідження. Опи-

сати історичні етапи становлення симуляційного навчання студе-

нтів-медиків. Методологія дослідження. У статті використано 

описовий, бібліосемантичний та історико-порівняльний методи. 

Обговорення результатів дослідження. У статті висвітлено 

історію розвитку стимуляційного навчання в світі та,зокрема,  в 

Україні, сучасний підхід та актуальність впровадження симуля-

ційного навчання у медичних ВЗО. Показано формування і струк-

туру навчально-практичного центру симуляційного навчання, 

його роль у засвоєнні знань та вмінь у процесі підготовки лікарів-

спеціалістів. Нові підходи до медичної освіти, які дозволяють 

студентам-медикам вчитися та практикуватися і на чужих помил-

ках, і на власних, не ризикуючи при  цьому життям  і здоров’ям 

пацієнтів. Висновки.  Використання симуляційних технологій у 

медицині підвищує інтерес студентів до процесу навчання і є 

важливою частиною в підвищенні професійності майбутніх ліка-

рів. Симуляційне навчання дозволяє підвищити засвоюваність 

навчального матеріалу, якість та ефективність навчального проце-

су, дає можливість не тільки побачити і почути, а й відпрацювати 

на манекені, сприяє формуванню мотивації студентів до навчан-

ня. 

Ключові слова: симуляційні навчання, симулятори, манекен, 

студент-медик. 
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Тимофийчук Инга, Юрнюк Святослава, Семененко Светлана, Борейко Лилия. Особенности преподавания 

физиологии студентам стоматологического факультета. Современный врач-стоматолог – это профессионал не толь-

ко в области современного лечения и протезирования зубов, но и имеющий значительный багаж знаний о физиологии 

и анатомии, особенно в строении челюстно-лицевой области. Невозможно успешно диагностировать и лечить заболе-

вания челюстно-лицевой области не зная закономерностей ее работы, особенностей функции и характера взаимосвязей 

ее частей в процессе жизнедеятельности организма в целом. Цель статьи состоит в намерении описать механизм фор-

мирования у студентов системные знаний о жизнедеятельности организма в целом, его взаимодействии с факторами 

внешней среды, механизмы регуляции, познаний о физиологических основах клинико-физиологических методов в 

медицине. Важной задачей при обучении студентов стоматологического факультета на кафедре физиологии является 

изучение профильных вопросов, которые помогут сформировать у них клиническое мышление. Профильные вопросы 

рассматриваются в связи с общими темами физиологии как общей медицинской дисциплины: физиологии возбудимых 

тканей, нервной системы, желез внутренней секреции, дыхания, кровообращения, пищеварительной и выделительной 

систем. Отдельно рассматриваются, например, вопросы гнатодинамометрии, мастикациографии, одонтометрии, жева-

тельные пробы, рефлексы, которые возникают при стоматологических манипуляциях в ротовой полости и влияют на 

сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную системы. Кафедрой физиологии Буковинского государственно-

го медицинского университета за годы обучения на стоматологическом факультете накоплен учебно-методический 

материал, разработана учебная программа в рамках государственной программы, разработаны методические руководс-

тва для студентов и преподавателей. На сервере дистанционного обучения “Moodl” размещены материалы, тесты, ви-

део- и аудиофайлы. Изданы учебно-методические пособия для подготовки к практическим занятиям и набор тестовых 

заданий для подготовки к экзамену “КРОК-1”. Перспективным направлением для успешного обучения студентов-

стоматологов является разработка профильного учебника, с учетом специфики факультета. Кафедрой физиологии по-

ставленные задачи решаются успешно, что подтверждается результатами студентов стоматологического факультета на 

лицензированых экзаменах КРОК-1. Так в 2019 году студенты третьего курса показали лучшие результаты в Украине, 

а результаты по физиологии были выше общенацинального показателя на 0,6%. Выводы. Кафедрой физиологии 

БДМУ проводится успешная работа по обеспечению студентов качественным учебно-методическим материалом, кото-

рый дает возможность улучшать результаты подготовки, что в будущем позволит выпустить профессионала.  

Ключевые слова: физиология, стоматология, учебно-методическая работа, учебные программы, КРОК-1. 

Вступ. Сучасний стоматолог надто далекий від ста-

ровинного “зубного лікаря”, який надавав скромний набір 

послуг переважно по видаленню зубів. Стоматологія сьо-

годні – це наука не тільки про лікування, а й про естетич-

ний вигляд ротової порожнини. Ніхто не буде заперечува-
ти значення гарних здорових зубів для іміджу людини. 

Незалежно від того, в якій галузі спеціалізується лікар-

стоматолог, його знання анатомії та фізіології людини 

повинні бути бездоганними1. Особливо знання будови 

щелеп, зубів і всієї порожнини рота. Фізіологія – фунда-

мент медицини. Це твердження справедливе для стомато-

логічної медицини так само, як для соматичної, бо не мож-

ливо адекватно діагностувати і лікувати захворювання 

щелепно-лицевої ділянки, не знаючи закономірностей її 

роботи, особливостей функції та характеру взаємозв'язків 

її частин в процесі життєдіяльності організму в цілому. 

Діяльність щелепно-лицьової системи різноманітна. Вона 
бере участь не тільки в забезпеченні травної функції, але й 

у здійсненні мови, в емоційних проявах. В той самий час 

рефлекси, які починаються з рецепторів щелепно-лицьової 

ділянки, здатні змінювати функції багатьох органів і сис-

тем, таких, як кровообіг, дихання, виділення, впливати на 

різноманітні поведінкові реакції людини і її соціальне 

життя.2 
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1 Whitney E. M., Aleksejuniene, J., Walton, J. N. “Critical thinking disposition and skills in dental students: development and relationship 

to academic outcomes”, Journal of Dental Education, 2016, N 80 (8), P. 948‒958 [in English]. 
2 Chan T., Sebok-Syer S., Thoma B., Wise, A., Sherbino J., Pusic M. “Learning analytics in medical education assessment: The past,  the 

present, and the future”, AEM Education and Training, 2018, N 2 (2), P. 178‒187 [in English]. 
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Не заперечуючи важливості профільного підходу 

при підготовці майбутнього лікаря-стоматолога, на що 

орієнтують програмні документи останніх років, на ка-

федрі фізіології Буковинського державного медичного 

університету, студент, в першу чергу, засвоює фізіоло-
гію як дисципліну, що дозволяє отримати цілісне уяв-

лення про роботу організму людини. Лише в другу чер-

гу він опрацьовує питання прикладного порядку3. Лікар-

стоматолог, який оглядає порожнину рота, повинен вмі-

ти бачити весь організм, а не тільки структурні констру-

кції, що мають стосунок до порожнини рота. Орієнтація 

на першочергове засвоєння змісту предмета в цілому 

пов’язана також із тим, що студенти-стоматологи навча-

ються не тільки на профільних кафедрах, але й на кафе-

драх фармакології, патофізіології, патологічної анатомії, 

на кафедрах загальтерапевтичного, хірургічного профі-
лю. Без знання класичної нормальної фізіології вивчен-

ня відповідних дисциплін навіть в адаптованому варіан-

ті може виявитися для стоматологів досить складним. 

Мета статті полягає у необхідності описати й про-

аналізувати механізм формування у студентів-

стоматологів свідомого багажу знань про життєдіяль-

ність організму як цілісної біологічної системи, його 

взаємодії з факторами зовнішнього середовища, механі-

зми регуляції та саморегуляції, базові фізіологічні й 

клініко-фізіологічні методи дослідження, що застосову-

ються у функціональній діагностиці, в тому числі, уяв-
лення про закономірності функціонування органів ще-

лепно-лицевої ділянки, що беруть участь в процесах 

компенсації порушених стоматологічних функцій4. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вико-

нати наступні завдання: визначити методичні основи і 

впливи на формування у студентів навичок аналізу фун-

кцій цілісного організму з позиції аналітичної методо-

логії; формування у студентів системного підходу в 

розумінні фізіологічних механізмів, що лежать в основі 

здійснення функцій організму з позиції концепції функ-

ціональних систем; вивчення студентом методів дослі-
дження функцій організму в експерименті, а також ви-

користовуються з метою діагностики в клінічній прак-

тиці; вивчення студентом закономірностей формування 

функцій щелепно-лицевої ділянки; вивчення студентом 

закономірностей процесів взаємодії органів щелепно-

лицевої ділянки з іншими системами організму; форму-

вання у студентів клінічного мислення для майбутньої 

практичної діяльності лікаря-стоматолога5. 

Основна частина. Необхідно зауважити, що мето-

дична робота – найголовніша складова навчального 

процесу, спрямована на підвищення якості викладання і 
поліпшення засвоєння студентами навчального матеріа-

лу. За багаторічний період роботи кафедри фізіології 

Вищого державного навчального закладу 

“Буковинський державний медичний університет” нако-

пичений багатий навчально-методичний матеріал, що 

дозволяє викладати дисципліну на високому рівні. Дос-

відченими викладачами здійснюється читання лекцій–

візуалізацій, на яких використовуються новітні наукові 

дані, приділяється увага питанням, що мають практичну 

значущість. Створені комплекти тестових завдань, клі-

нічних ситуаційних завдань для контролю знань студен-
тів. Для ефективного ведення навчального процесу є, і 

постійно поповнюються наочні посібники: навчальні 

відеофільми, презентації, моделі, таблиці, тематичні 

стенди. Для цілодобового забезпечення студентів досту-

пом до інформації функціонує сервер дистанційного 

навчання Moodle, на електронних ресурсах якого розмі-

щені інформаційні ресурси у вигляді: методичних вказі-

вок (з переліком контрольних питань, практичних робіт, 

літературних джерел, теоретичного матеріалу), відео та 

аудіофайли по темі заняття і тестові завдання. Такий 

набір матеріалу дозволяє повноцінно проводити практи-
чне заняття, з залученням різних видів навчальних ро-

біт. Активно використовується мультимедійна апарату-

ра та ін. 

На відміну від лікувального факультету, профіль-

ний розділ фізіології стоматологічного факультету міс-

тить питання фізіології щелепно-лицtвої ділянки6. 

Підхід до розгляду профільних питань фізіології 

містить логічний передбачуваний зв’язок між лекцій-

ним матеріалом та практичними заняттями. Тематика 

лекцій спланована згідно з проведеними практичними 

заняттями. По-можливості, ілюстративна частина лекцій 
орієнтована на стоматологічну специфіку. Так, якщо на 

лікувальному факультеті “реципрокність” – це особли-

вий тип взаємовідносин в нейронній організації спіналь-

них моторних центрів, на стоматологічному факультеті 

– це особливі взаємини в роботі нейронного генератора 

ритмічного жування з довгастого мозку. Якщо на ліку-

вальному факультеті проблема пластичності нервових 

центрів обговорюється в зв'язку з механізмами компен-

сації рухових розладів кінцівок, на стоматологічному 

факультеті – те ж саме питання обговорюється у зв'язку 

із проблемою механізмів адаптації людини до зубних 
протезів. 

Профільні питання, що виносяться на лекції, майже 

в повному обсязі виявляються представленими в кон-

трольних запитаннях відповідного практичного заняття. 

Лекції, на яких розглядають питання фізіології щелепно

-лицьової ділянки, читаються в один період з лекціями з 

фізіології ЦНС, дихання, кровообігу, травлення, виді-

лення, вищої нервової діяльності. Достатня відвідува-

ність лекцій основної частини студентів дозволяє всі 

питання “стоматологічної фізіології” викласти в лекцій-

ній аудиторії. Це і функціональна проблематика струк-
тур, що формують порожнину рота, рефлекси жування, 

ковтання, фізіологічні жувальні проби, гнатодинамоме-

трія, густометрія, мастікациографія, слиновиділення і 

його регуляція, особливості порушення залозистих клі-

тин слинних залоз, електросекреторне спряження на 

рівні секреторних клітин. Такі профільні роботи, як 

3 Antoniuk L. L. “Kompetentnisnyi pidhid u vyshhii osviti: svitovyi dosvid”, [Сompetence approach in higher education: global experi-

ence], Kyiv, KNEU, 2016, 61 p. [in Ukrainian]. 
4 Sapozhnyzhenko L.V., Kozlova Yu.V. “Aktualni problemy teoretychnoi ta praktychnoi pidhotovky studentiv-medykiv pry vyvchenni 

tsyklu “Vnutrishnia medytsyna” na 6 kursi” [Actual problems of theoretical and practical training of medical students in the study of the 

cycle “Internal medicine” in the 6th year], Medychna osvita [Medical Education], 2018, N 3, P. 67‒69 [in Ukrainian]. 
5 Kulbashna Ja. A., Gudarian O. O., Nykonov V. V., Idashkina N. G. “Identyfikatsiia spetsialnykh kompetentnostei mahistra v haluzi sto-

matolohii: proekt” [Identification of specialist skills in the field of dentistry: a project], Medychni perspektyvy [Medical Perspectives], 

2016, N 4, P. 23‒27 [in Ukrainian]. 
6 Mandra Yu. V. “Vnedrenie kompetentnostnogo podhoda v podgotovku vracha stomatologa” [Implementation of a competent approach to 

the training of a dentist], Problemy stomatologii [Problems of Dentistry], 2013, N 1, P. 71‒73 [in Russian].  
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“пневмографія у спокої, при мовному диханні”, – прово-

дяться на заняттях по диханню, “рефлекси з язика на сер-

цеву діяльність”, капіляроскопія, реографія, плетизмогра-

фія, гуморальні впливу на судини язика – на заняттях з 

кровообігу, гальванічні явища на заняттях з загальної фізі-
ології збудливих тканин. На одній з нарад з проблем на-

вчання студентів фізіології ми звертали увагу на те, що 

необхідно включити питання про блювотний рефлекс при 

маніпуляціях в порожнині рота. Враховуючи дефіцит часу, 

велику увагу ми приділяємо узгодженню викладання між 

різними кафедрами, що зазвичай є предметом обговорення 

в рамках роботи Предметної методичної комісії медико-

біологічного профілю. Наприклад, програмні питання хі-

мічної обробки їжі в порожнині рота, активність фермен-

тів слини, крім нашої кафедри, ще більшою мірою розгля-

даються на кафедрі біохімії. Питання, що стосуються мік-
рофлори порожнини рота, факторів специфічного та не-

специфічного імунітету – розбираються на кафедрі мікро-

біології, лікарський електрофорез, аналгетичні засоби і 

відповідні практичні роботи на кафедрі фармакології про-

блематика стоматологічної болю чи, проблема стресу сто-

матологічного хворого в закінченому вигляді розбирають-

ся на кафедрі патофізіології. Корисна кооперація за домов-

леністю виступає інтеграцією у вирішенні базових завдань 

навчання студентів стоматологічного факультету7.  

Викладання фізіології для студентів стоматологічного 

факультету спрямоване на більш детальний розгляд фізіо-
логічних особливостей щелепно-лицевої ділянки8. До ро-

бочої навчальної програми з фізіології включені практичні 

питання сучасної стоматології. Так, у розділі “Фізіологія 

збудливих тканин”, акцентовано увагу на особливостях 

збудливості нервів та м'язів голови, жувальної мускулату-

ри, використання електрофорезу в основі якого лежить 

явище фізіологічного електротону, електроодонтодіагнос-

тиці, явищі гальванізму та мастікаціографії9. У розділі 

“Фізіологія центральної нервової системи та сенсорних 

систем” приділено увагу дослідженню ролі дистантних та 

контактних аналізаторів в процесах жування і слиновиді-
лення, та сенсорних функцій ротової порожнини. 

“Фізіологія залоз внутрішньої секреції” акцентує увагу на 

ролі гормонів у забезпеченні росту та розвитку зубощелеп-

ної системи, а також на впливі стресорних чинників та 

активацію симпатоадреналової системи, що в умовах сьо-

годення набуває особливої актуальності. У розділі 

“Фізіологія крові” описана роль лейкоцитів у захисних 

функціях порожнини рота; кровотечі, які виникають після 

операцій видалення зуба, тощо. “Фізіологія системи крово-

обігу” приділяє найбільшу увагу питанням регуляції тону-

су судин у щелепно-лицевій ділянці, мікроциркуляції в 
кістковій тканині і пародонті та методам дослідження фун-

кціонального стану судин щелепно-лицевої ділянки. 

“Фізіологія дихання”, крім загальних питань, включає осо-

бливості мовного дихання, порушення мови, причиною 

яких можуть бути зубощелепні аномалії тощо. У розділ 

“Фізіологія травлення” включені питання, які розглядають 

ендоекологічний стан ротової порожнини, антикарієсні 

властивості слини, ротової рідини, жувальні проби. 

“Фізіологія обміну речовин, енергії, терморегуляції, виді-

лення” описує вплив харчового раціону на ендоекологіч-

ний стан порожнини рота, видільну функцію слинних за-

лоз та роль реабсорбції в стані зубощелепної системи10. 
Для покращення результатів підготовки до Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) вийшли дру-

ком начальні посібники для студентів: “Тестові завдання 

для самопідготовки студентів до ліцензійного іспиту 

“Крок 1. Стоматологія””: навчальний посібник; 2-ге вид., 

перероблене, доповнене 2017 (Рис. 1), “Відкрита база тес-

тових завдань 2011‒2013 рр. до ліцензійного іспиту “Крок 

1. Стоматологія””,: навчальний посібник, 2018 р. (Рис. 2). 

Посібники вийшли в співавторстві з викладачами кафедр, 

на яких студенти вивчають медико-біологічні дисципліни. 

Є посібники з розробками занять, переліком контрольних 
питань по всім темам курсу нормальної фізіології. 

На кафедрі фізіології здійснюється постійний конт-

роль знань. Реальна практика спонукала нас до проведення 

обліку знань переважно у вигляді тестових завдань на 

практичних заняттях, підсумкових заняттях після опану-

вання змістових модулів, передмодульний тестовий конт-

роль знань у форматі КРОК 1. Атестація студентів-

стоматологів третього року навчання, згідно з освітньою-

професійною програмою підготовки за спеціальністю “221 

Стоматологія”, проводиться Центром тестування при МОЗ 

України та здійснюється у формі ЄДКІ, що на Етапі 1 скла-
дається з двох компонентів: інтегрованого тестового іспи-

ту “КРОК-1”, що оцінює відповідність якості підготовки 

фахівців стандартам вищої освіти та іспиту з англійської 

мови за професійним спрямуванням, який покликаний 

тестувати компетентність студента з володіння англійсь-

кою мовою за професійним спрямуванням. Системний 

підхід у вивченні дисципліни допоможе сформувати у 

студентів, магістрів стоматологічного факультету правиль-

не розуміння практичного значення знань з фізіології, що 

стане підґрунтям для розв’язування складних спеціалізова-

них задач і практичних проблем у майбутній роботі. 
На даний час стало очевидно, що студенти стоматоло-

гічного факультету потребують профільного підручника з 

фізіології, оскільки вони займаються за підручником, приз-

наченим для студентів лікувального та педіатричного фа-

культетів. Питання про підручник для стоматологічного 

факультету вже обговорювалося на засіданні Проблемної 

комісії з викладання медико-біологічних дисциплін БДМУ 

та є перспективою даної студії.  

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що, незважаю-

чи на наявні труднощі в організації викладання фізіології 

на стоматологічному факультеті, базові завдання колектив 
кафедри вирішує успішно. Таким чином, можна вважати, 

що кафедра фізіології, взаємодіючи в своїй роботі з інши-

ми кафедрами факультету, вносить свій методичний і пе-

дагогічний внесок у багатовимірний процес підготовки 

лікаря-стоматолога, що володіє необхідними компетенція-

ми для включення в специфічні виробничі цикли відразу ж 

після завершення навчання у виші. 

7 Hernández-de-Menéndez M., Morales-Menendez R. “Current trends in competency based education. World journal of engineering 

and technology”, Scientific Research Publishing, 2016, N 4 (3), P. 193‒199 [in English]. 
8 Trufanova V. P. “Rol praktychnoho zaniattia u formuvanni profesiinoi kompetentsii likaria za fakhom “Dytiacha Stomatolohiia” [The 
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Tymofiychuk Inga, Yurniuk Svyatoslava, Semenenko Svet-

lana, Boreyko Liliya. Features of teaching physiology to students 

of the faculty of dentistry. The modern dentist is a professional not 

only in the field of modern treatment and prosthetics, but also with 

extensive knowledge of physiology and anatomy, particularly the 

structure of the maxillofacial area. It is impossible to successfully diag-

nose and treat diseases of the maxillofacial region without knowing the 

laws governing its work, the characteristics of the functions and inter-

relationships of its parts during the life of the organism as a whole. The 

purpose of discipline is necessary to provide the students with system-

atic knowledge about the functioning of the organism as a whole, its 

interaction with environmental factors, mechanisms of regulation, 

about the physiological basis of clinical and physiological methods. An 

important task in teaching students of the faculty of dentistry in the 

Department of physiology is studying of the core issues that will help 

shape clinical thinking. Relevant issues are discussed in relation to 

common themes: physiology of excitable tissues, nervous system, 

endocrine glands, respiratory, circulatory, digestive and excretory sys-

tems. Considered separately, for example, the issues of gnadenkapelle, 

masticatory, odontometry, chewing tests, reflexes which arise in the 

course of dental procedures in the oral cavity and affect the cardiovas-

cular, respiratory, digestive system. Department of physiology Bukovi-

na state medical University for years of training at the faculty accumu-

lated training materials. Curriculum within the framework of the state 

program, developed teaching manuals for students and teachers. On the 

server of distance learning Moodl posted materials, tests, videos and 

audio files. Published teaching AIDS for preparation to practical clas-

ses and a set of test tasks for preparation for К. A promising direction 

for successful education of dental students is to develop a relevant 

textbook, taking into account the specifics of the faculty. Department 

of physiology objectives are pursued successfully, as evidenced by the 

results of the students of stomatological faculty for licensed exams 

KROK-1. So in 2019, the third year students showed the best results in 

Ukraine, and results in physiology was above the national figure by 

0.6%. Conclusions. Department of physiology, the BDMA is a good 

job of providing students with quality teaching material which enables 

to improve the results of training that will allow you to produce profes-

sional.  

Key words: physiology, dentistry, teaching, training programs, 

KROK-1. 
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Братенко Михаил, Перепелица Олеся. Лопушанский Андрей Иванович (к 110-летию со дня рождения). Цель 

исследования. В статье высветлены новые архивные данные, касающиеся жизни и деятельности заведующего кафедрой 

общей химии периода 1953-1976 гг. Андрея Ивановича Лопушанского, научные исследования которого имели историческое 

для Черновицкого медицинского института значение. Методология. В ходе исследования использован метод ретроспекции и 

сравнительного анализа. Научная новизна. Высветлено значение научных исследований А. И. Лопушанского и влияние его 

личности на формирование и становление научного направления кафедры общей химии в области органической химии – 

направленного органического синтеза потенциально фармакологических веществ, что посодействовало возрастанию автори-

тета Черновицкого медицинского института в научном мире. Выводы. В течении 23 лет научной деятельности Андреем 

Ивановичем Лопушанским сформирована известная в Украине и за ее пределами научная школа синтеза новых противомик-

робных средств. Общее признание получили научные разработки А. И. Лопушанского и коллектива, касающиеся синтеза 

декаметоксина и ряда других противомикробных средств. 

Ключевые слова: Черновицкий государственный медицинский институт, А. И. Лопушанский, научная деятельность, 

декаметоксин. 

Вступ. Вагомим досягненням в історії Чернівецького 

медичного інституту (ЧМІ) став синтез нових лікарських 

засобів, застосування яких у медичній практиці є актуаль-

ним і сьогодні. Цими здобутками вуз зобов’язаний плідній 

праці органіків-синтетиків, зокрема, й завідувачу кафедри 
загальної хімії періоду 1953‒1976 рр. Андрію Івановичу 

Лопушанському. 

Постановка проблеми. Виявлені нові архівні дані 

щодо життя і діяльності завідувача кафедри загальної хімії 

періоду 1953-1976 рр. Андрія Івановича Лопушанського, 

які  не введені у науковий обіг, що й спонукало нас до 

висвітлення цього періоду, який відзначився в історії ка-

федри синтезом нових лікарських засобів.  

Мета дослідження: розкрити значення наукових 

здобутків А. І. Лопушанського та впливу його особистості 

на формування та становлення наукового напрямку кафед-
ри загальної хімії в області органічної хімії - спрямованого 

органічного синтезу потенційно фармакологічних речо-

вин. 

Використані історичний, бібліографічний та систем-

ний методи аналізу. Джерелами дослідження слугували 

матеріали фонду Державного архіву Чернівецької області 

(ДАЧО), архівного фонду БДМУ, кафедри медичної та 

фармацевтичної хімії та особистого архіву асистента кафе-

дри Раїси Федорівни Стаднійчук. 

Основна частина. Андрій Іванович Лопушанський 

народився 30 листопада 1909 року в м. Хотин Хотинсько-
го уїзду Бесарабської губернії (нині м. Хотин Чернівецької 

області) й був п’ятою дитиною у багатодітній сім’ї робіт-

ника-муляра Івана Лопушанського (фото 1). Будучи очіль-

ником бригади мулярів, яку запрошували на реставрацію 

знаменних будівель краю1, Іван Лопушанський зумів дати 

сімом з восьми дітей вищу освіту. Четверо з них отримали 

наукові звання, троє ‒ працювали у вищій школі2 (фото 2). 
Після закінчення ліцею м. Хотина Андрій Іванович 

працював учителем у початковій школі до вступу у 1930 р. 

в Ясський університет (Румунія). У літній період працю-

вав муляром, давав приватні уроки. З 1934 по 1935 рр. 

числився на дійсній службі в 53-му піхотному полку ру-

мунської армії. У 1936 р. закінчив із відзнакою хімічний 

факультет Ясського університету за спеціальністю хімік-

викладач, у 1938 р. ‒ хіміко-технологічний факультет цьо-

го ж університету за спеціальністю інженер-хімік. У сту-

дентські роки був членом антифашистської організації 

студентів, за що неодноразово був арештований. З 1941 по 
1947 рр. працював інженером-хіміком на різних підприєм-

ствах Української і Казахської союзних республік. На Ка-

захському нафтокомбінаті (м. Гур’єв) брав участь у розро-

бці і впровадженні у виробництво методу деемульгування 

нафти. Нагороджений медаллю “За доблесну працю у Ве-

ликій Вітчизняній війні 1941‒1945 рр.”. Відчуваючи тягу 

до наукових досліджень у 1947 р. змінив практичну діяль-

ність хіміка на наукову: був прийнятий на посаду старшо-

го лаборанта лабораторії фізичної та колоїдної хімії кафед-

ри біологічної хімії Чернівецького медичного інституту.  

У вересні 1948 р. переведений на посаду виконуючого 
обов’язки асистента цієї кафедри, а в 1949 р. – призначе-

ний помічником декана. У цей період  Андрій Іванович 

 
Anniversaries 

Ювілеї 

1 Бригада Івана Лопушанського мурувала шпиль та встановлювала Хрест на католицькій церкві «Серце Ісуса Хреста» в Чернів-

цях 
2 Лопушанський Петро Іванович (верхній ряд перший справа) – кандидат біологічних наук, завідувач кафедри фізіології рослин, 

декан біологічного факультету ЧДУ.  
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Фото 1. Лопушанська Олександра Іванівна (перший ряд перша справа)– доктор хімічних наук, 

завідувачка кафедри фізичної хімії ЧДУ, Заслужений діяч вищої школи СРСР, засновник наукової 

школи «Термодинаміка необоротних процесів».  

Фото 2. Лопушанський Андрій Іванович (верхній ряд перший зліва) доктор фармацевтичних  

наук, завідувач кафедри загальної хімії ЧМІ. 
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разом із завідувачем кафедри біологічної хімії  

доц. А. І. Заманським займається дослідженням впливу 

сечовини на регенерацію тканин при загоюванні ран3, яке 

лягло в основу його дисертаційної роботи “Влияние моче-

вины на окислительно-восстановительные процессы в ре-
генерирующей ткани”, захищеної в Київському медично-

му інституті в 1953 р. У цьому ж році, здобувши диплом 

кандидата біологічних наук, був призначений на посаду 

тимчасово виконуючого обов’язки завідувача кафедри 

загальної хімії. У 1955 р. Андрій Іванович Лопушанський 

був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри 

загальної хімії, а з 1956 р. - здобув диплом доцента кафед-

ри загальної хімії4.  

З появою нового завідувача наукова робота кафедри 

значно пожвавилась у всіх напрямках. Пріоритетним на-

прямком досліджень, з яким пов’язані роботи більшості 
співробітників кафедри, був синтез та вивчення біологічно 

активних сполук - похідних четвертинних амонійних со-

лей. Також було продовжено дослідження фізико-хімічних 

і бальнеологічних властивостей мінеральних вод Букови-

ни, результати яких висвітлені у дисертаційних досліджен-

нях асистентів кафедри А. С. Швець та Ф. В. Лапшина. А. 

І. Лопушанський разом із співробітниками кафедри біоло-

гічної хімії продовжував наукову роботу щодо вивчення 

впливу біостимуляторів на обмін речовин в регенеруючій 

тканині при загоюванні ран5. Результатом цих досліджень, 

проведених спільно з завідувачем кафедрою  
доц. Л. Н. Заманським, проф. С. П. Закривидорогою та  

ас. О. Д. Юхимцем стало впровадження в медичну практи-

ку терпентинової мазі для прискорення загоювання ран на 

основі сечовини та  живиці буковинської ялиці, для якої 

було розроблено фармакопейну статтю, інструкцію та ре-

цептуру6. 

У цей період починається плідна співпраця Андрія 

Івановича з доцентом кафедри біологічної хімії П. Я. Сіве-

ром, які власне першими на Буковині у 1952 році включи-

лись у роботу з радіоізотопами. Дослідження були пов’яза-

ні з обміном сульфуро-, йодо- фосфоровмісних сполук в 
тканинах експериментальних ран методом мічених ато-

мів7.  

Одночасно на кафедрі загальної хімії велась позапла-

нова робота по синтезу гангліоблокуючих речовин, фарма-

кодинаміка яких досліджувалась на кафедрі фармакології 

(фото 3). Ці дослідження були плідними. Результати дослі-

3 Lopushanskiy A. I., Zamanskiy L. N. “Vliyanie mochevinyi kak faktora, vyizyivayuschego izmenenie strukturyi belkovyih tel, 

na hod zazhyivleniya ranyi” [An influence of urea as a factor causing some changes in the protein bodies structure on the healing 

of wounds], Dokladyi Akademii Nauk SSSR [Bulletin of the Academy of Science of USSR], 1953, N 3 (85), P. 665 [in Ukrainian]; 

Lopushanskiy A. I. “Prizhiznennoe izmenenie strukturyi belkovyih tel v tkanyah eksperimentalnyih ran pod vliyaniem 

vinyi” [Intravital changes in the structure of protein bodies in the experimental wounds tissue under the influence of urea ], 

Dokladyi Akademii Nauk SSSR [Bulletin of the Academy of Science of USSR], 1953, N 3 (91), P. 687 [in Ukrainian]. 
4 Arkhiv BDMU. Fond N. R-398. Op. 39, Case N. 33, ark. 69‒73.  
5 Lopushanskiy A.I., Zhila E.S., Zamanskiy L.N., Kapralova E.V. “K biohimii stimulyatsii zazhivleniya eksperimentalnyih ra-

ran” [To biochemistry of stimulation of the experimental wounds healing], Eksperimentalnaya hirurgiya [Experimental surgery], 

1956, N 4, P. 56 [in Ukrainian]; Lopushanskyi A. I., Zamanskyi L. N. “Pro deiaki biokhimichni zrushennia v reheneruiuchii tk-

tkanyni pid vplyvom sechovyny pry hoinni ran”  [To some biochemical changes in the regenerating tissues under the influence of 

urea at the process of their healing], Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal [Ukrainian biochemical journal], 1955, N 1 (27), P. 25 [in 

Ukrainian]; Lopushanskyi A. I., Zhyla E.S., Zamanskyi L. N., Kapralova E. V. “Biokhimichni zminy pid vplyvom sechovyny i 

mazi Vyshnevskoho v reheneruiuchii tkanyni pry zahoiuvanni ran”  [The biochemical changes induced by urea and Vishnevsky’s 

ointment in the regenerating tissues at the wounds healing], Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal  [Ukrainian biochemical journal], 

1958, N 1 (30), P. 63 [in Ukrainian]. 
6 Yukhymets A.D., Zamanskyi L.N., Lopushanskyi A.Y. Vlyianye terpentyna na okyslytelnye protsessy v reheneryruiushchei 

tkany pry zazhyvlenyy ran. Farmakolohycheskye y lechebnыe svoistva terpentyna (zhyvytsы) yz bukovynskoi pykhty [An influ-

ence of turpentine on the oxidation processes running in the regenerating tissues at the wounds healing. Pharmaceutical and m edi-

cal properties of turpentine produced from the Bukovinian fir], Lvov, 1955 [in Russian]. 
7 Lopushanskiy A. I., Zamanskiy L. N., Siver P. Ya. “Issledovanie obnovleniya regeneriruyuschey tkani pod vliyaniem mochevinyi pri  
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джень щодо впливу мединалу, барбамілу, тиреоїдину, 

тіаміну (вітаміну В1), стрептоміцину, біоміцину, пеніци-

ліну, брому, кокаїну, суміші брому з кофеїном на проце-

си виснаження і відновлення організму, проведені  

А. І. Лопушанським з фармакологами, вилились у більш 
як 10 наукових праць, надрукованих у престижних сою-

зних журналах “Биохимия”, “Антибиотики”, 

“Фізіологічний журнал Академії Наук УРСР”8.  

Фармакологічний скринінг синтезованих у середи-

ні 50-х років А. І. Лопушанським речовин, зокрема й 

нітрогексонію (гексонат)9, дослідження фармакологіч-

ної дії якої вивчав доцент кафедри фармакології ЧМІ  

М. Л. Тараховський10, засвідчив, що синтезовані речови-

ни не мають переваг перед препаратами, які вже є в ар-

сеналі сучасної медицини. Подальші дослідження  
А. І. Лопушанського, з В. П. Денисенко в напрямку 

спрямованого органічного синтезу привели до одержан-

ня нових двочетвертинних солей із високою антибакте-

ріальною дією11. Окремі з них, зокрема етоній, тіоній, як 

засвідчили роботи доцента кафедри фармакології ЧМІ 

pomoschi metionina, mechenogo S35” [An investigation of renovation of the regenerating tissues under the influence of urea using the S35 traced 

methionine], Dokladyi Akademii Nauk SSSR [Bulletin of the Academy of Science of USSR], 1954, N 1 (99), P. 177 [in Ukrainian]; Lopushanskiy 

A. I., Zhila E. S., Zamanskiy L. N. “Raspredelenie i vyidelenie radioaktivnogo penitsillina, mechenogo po sere S35 u kryis i krolikov” [Distribution 

and excretion of the S35 labeled radioactive penicillin in rats and rabbits], Vrachebnoe delo [Medical practice], 1957, N 8, P. 11 [in Ukrainian]; 

Siver P. Ya., Zamanskyi L. N., Lopushanskyi A. I. “Vplyv deiakykh vitaminiv na pohlynannia J131” [Effect of some vitamins for absorption and 

TG-131], Biuleten eksperymentalnoi biolohii ta medytsyny [Bulletin of experimental biology and medicine], 1955, N 6 (39), P. 43–5 [in Ukrai-

Ukrainian]; Lopushanskiy A. I., Zakrividoroga S. P., Zamanskiy L. N., Siver P. Ya. “Raspredelenie radioaktivnogo tiamina v tkanyah zhivotnyih 

pri istoschenii i vosstanovlenii organizma” [A distribution of the radioactive thiamine in the animal tissues at exhaustion and regeneration of the 

organism], Byulleten eksperimentalnoy biologii i meditsinyi [Bulletin of experimental biology and medicine], 1956, N 12 (35), P. 43 [in Ukrai-

Ukrainian]; Lopushanskiy A. I., Zamanskiy L. N., Siver P. Ya. “Raspredelenie zolotistogo stafilokokka mechenogo P 32 pri ostrom stafi-

stafilokokkovom sepsise u krolikov” [A distribution of the P32 labeled Staphylococcus aureus at the acute staphylococcus sepsis in rabbits], Vo-

prosyi meditsinskoy himii [Medicinal chemistry issues], 1956, N 1, P. 29 [in Ukrainian]; Lopushanskiy A. I., Molotovskiy G. H., Zamanskiy L. N., 

Lopushanskiy P. I. “Raspredelenie radioaktivnogo fosfora P 32 v nekotoryih rasteniyah v svyazi s yavleniem polyarnosti” [A distribution of the 

radioactive P 32 in some plants related to the phenomenon of polarity], Fiziologiya rasteniy [Plants physiology], 1958, N 1 (5), P. 37 [in Ukrain-

an]; Lopushanskiy A. I., Zamanskiy L. N., Kapralova E. V. “Vliyanie mochevinyi na vklyuchenie mechenogo R 32 neorganicheskogo fosfata v 

regeneriruyuschuyu tkan” [An influence of urea on inclusion of the P32 labeled inorganic phosphate in the regenerating tissues], Voprosyi med-

itsinskoy himii [Medicinal chemistry issues], 1956, N 5, P. 346 [in Ukrainian]. 

 8 Lopushanskiy A. I., Lopushanskiy P. I. “K voprosu ob energetike biologicheskih protsessov”  [To the issue of energy of the biological process-

es], Biohimiya [Biochemistry], 1955, N 2 (20), P. 251 [in Russian]; Zakryvydoroha S. P., Zamans'kyy L. N. “Vplyv antybiotykiv (penitsylinu, 

streptomitsynu) na funktsional'nu zdatnist' ShchZ” [Effect of antibiotics (penicillin, streptomycin) on the functional ability of the thyroid], Ant-

iotyky [Antibiotics], 1956, N 5 (1), P. 40‒2 [in Ukrainian]; Lopushanskiy A.I., Zakrividoroga S.P., Zamanskiy L.N., Nevskaya T.L. “Vliyanie 

penitsillina na dinamiku istoscheniya i vosstanovleniya organizma” [An influence of penicillin of the dynamics of exhaustion and regeneration of 

the organism] Antybiotyky [Antibiotics], 1958, N 2, P. 45 [in Russian]; Lopushanskiy A. I., Zakrividoroga S. P., Zamanskiy L. N. “Vliyanie med-

dinala, barbamila, kokaina i smesi broma s kofeinom na protsessyi istoscheniya i vosstanovleniya organizma” [An influence of medinal, bar-

bamile, cocaine, and a mixture of bromine and caffeine on the processes of exhaustion and regeneration of the organism], Koreyskiy zhurnal 

rimentalnoy meditsinyi [Korean journal of experimental medicine], 1958, N 4 (2), P. 10 [in Russian]; Lopushanskiy A. I., Zakrividoroga S. P., 

Zamanskiy L. N. “Eksperimentalnyie issledovaniya po vliyaniyu tireoidina, tiamina vitamina V1), penitsillina, streptomitsina i biomitsina na 

dinamiku istoscheniya i vosstanovleniya organizma” [An experimental investigation of influence of thyroidin, thiamine, vtamin B1, penicillin, 

streptomycin and biomycin on the dynamics of exhaustion and regeneration of the organism], Koreyskiy zhurnal eksperimentalnoy meditsinyi 

[Korean journal of experimental medicine], 1958, N 4 (2), P. 14 [in Russian]; Lopushanskyi A. I., Zhyla E. S., Zamanskyi L. N., Nevskaia T. L., 

Tarakhovskyi M. L. “Vplyv bromu na protsesy vysnazhennia ta vidnovlennia orhanizmu” [An influence of bromine on the processes of exhaustion 

and regeneration of the organism], Fiziolohichnyi zhurnal Akademii Nauk URSR [Physiology journal of the Academy of science of UkrSSR], 

1963, N 3 (8), P. 8 [in Ukrainian]; Zakryvydoroha S. P., Zamanskyi L. N., Lopushanskyi A. H. “Vplyv bromu na protsesy vysnazhennia ta 

lennia orhanizmu” [An influence of bromine on the processes of exhaustion and regeneration of the organism], Fiziolohichnyi zhurnal 

[Physiological journal], 1962, N 3 (8), P. 319‒324 [in Ukrainian].  
9 Lopushanskiy A. I. Adsorbtsiya geksoniya i geksonata na aktivirovannom ugle iz vodnyih rastvorov. Nauchnyie zapiski Chernovitskogo 

inskogo instituta [Scientific notes of Chernovtsy medical institute], 1960, P.49 [in Russian]. 
10 Тараховський Марк Лазарович - асистент кафедри фармакології ЧМІ (1952‒1961 рр.), пізніше завідував кафедрою фармакології До-

нецького медичного інституту  
11 Denysenko V.P. Dombrovskyi A.V., Zela M.A. Atsytaly monokhloruksusnoi kysloty [Acetic acid acetals]. Ukraynskyi khymycheskyi zhurnal 

[Ukrainian Journal of Chemistry], 1961, N 6, P. 784‒6 [In Russian]; Lopushanskiy A. I., Denisenko V. P. “Issledovaniya v oblasti sinteza 

dvuhchetvernyih soley N,N-proizvodnyih geksametilendiamina. Sintez geksametilen-1, 6-bisdimetilaminouksusnoy kislotyi i ee slozhnyih efi-

rov” [To the investigations in the field of synthesis of bisquaternary salts of N,N-derivatives of hexamethylenediamine. Synthesis of hexameth-

ylene-1, 6-bisdimethylamineacetic acid and its esters], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1960, N 30, P. 2698 [in Rus-

sian]; Lopushanskiy A. I., Denisenko V. P. “Issledovaniya v oblasti sinteza dvuhchetvernyih soley N,N-proizvodnyih geksametilendiamina. Sintez 

geksametilen-1, 6-bisdimetilaminouksusnoy kislotyi i ee slozhnyih efirov” [To the investigations in the field of synthesis of bisquaternary salts of 

N,N-derivatives of hexamethylenediamine. Synthesis of new dichlorides of hexamethylene-1, 6-bisdimethylaminealkylacetates], Zhurnal organi-

heskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1962, N 32, 731 [in Russian]; Lopushanskiy A. I.” Iscledovaniya v oblasti sinteza dvuhch-

tvertichnyih soley N,N-proizvodnyih geksametilendiamina. Polyarograficheskoe povedenie slozhnyih efirov geksametilen-1,6-

bisdimetilamina” [To the investigations in the field of synthesis of bisquaternary salts of N,N-derivatives of hexamethylenediamine. Polarographic 

behavior of hexamethylene-1,6-bisdimethylamine esters], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1962, N 32, P. 3098 [in 

Russian]; Lopushanskiy A.I., Pozharskaya M.V. “Polyarograficheskoe issledovanie geksametilen-1,6-bisdimetilamina” [A polarographic investi-

gation of hexamethylene-1,6-bisdimethylamine], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1962, N 32, P. 3135 [in Russian]; 

Lopushanskiy A. I., Denisenko V. P., Pohmurskaya M. V. “Polyarograficheskie svoystva dvuhchetvertichnogo ammonievogo proizvodnogo eti-

ndiamina s aktivirovannyimi svyazyami C-N” [Polarographic properties of the bisquaternal ammonium derivative of ethylenediamine with the 

activated C-N bonds], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1963, N 32, P. 728 [in Russian]; Denisenko V.P., Tashhuk 

K.G., Dombrovskij A.V. “Sintez nekotoryh dvuchetvertinnyh aamonijnyh solej proizvodnyh geksametilenndiamina i zameshhennyh bromstirena i 

tolana” [Synthesis of some double quaternary ammonium salts of hexamethylenediamine derivatives and substitutions of brominestyrene and 

tolane], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1967, N 3, P. 89 [in Russian]; Lopushanskiy A. I., Denisenko V. P. Sintez 

chetvertichnyih ammonievyih soley proizvodnyih etilendiamina [Synthesis of the quaternary ammonium salts of the ethylenediamine derivatives]. 

Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1964, N 34, P. 688 [in Russian]. 
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Anniversaries 

Г.Т.Пісько12 та доцента кафедри мікробіології 

В.Г.Палія13, виявили антимікробні властивості14. Згодом 

ці потенційно фармакологічні речовини пройшли кліні-

чні випробування і знайшли практичне застосування в 

медицині15. Пізніше препарат тіоній також був впрова-
джений у ветеринарну практику й застосовувався при 

пневмонії у свиней та великої рогатої худоби. 

Роботи доц. А. І. Лопушанського та ас. В. В. Удо-

вицької щодо направленого синтезу і вивченню біологі-

чної активності четвертинних амонієвих солей16 приве-

ли до відкриття і дослідження препаратів додецонію та 

декаметоксину, з яких останній пройшов клінічні ви-

пробування. Доц. А. І. Лопушанський у 1968 р. розро-

бив новий спосіб синтезу декаметоксину з вітчизняної 

сировини, який згодом був впроваджений у виробницт-

во на заводі хімічних реактивів у м. Черкаси. У 1971 р. 
був укладений госпдоговір по вивченню і одержанню 

гідразонів. Виконавцем госпрозрахункової теми були 

асистент кафедри загальної хімії Р. Ф. Стаднійчук. В 

одній із своїх наукових праць щодо фармакологічних 

властивостей декаметоксину Палій Г. К. підкреслював, 

що антимікробні властивості декаметоксину були дове-

дені щодо 198 штамів мікроорганізмів, серед яких було 

50 антибіотикорезистентних штамів стафілококу17. Де-

каметоксин діяв бактекріостатично і бактерицидно на 

золотистий стафілокок, дифтерійну паличку й позитив-

но відрізнявся від антибіотиків, нітрофуранових, суль-
фаніламідних та інших антимікробних препаратів, оскі-

льки володів широким спектром антимікробної дії, здій-

снюючи помітну фунгіцидну і бактерицидну дію.  

До досліджень щодо властивостей декаметоксину 

долучилась велика група співробітників ЧМІ – була 

зареєстрована ціла низка раціоналізаторських пропози-

цій щодо застосування препарату. Відзначено ефектив-

не його застосування в хірургічній практиці (Г. К. Па-

лій, О. Д. Юхимець, Ю, Л. Волянський, А. Н. Клименко, 

1975; О. Д. Юхимець, Г. К. Палій, 1976); при лікуванні 

захворювань ЛОР-органів (І. М. Раков, Н. А. Лев,  
Г. К. Палій, 1972; А. І. Андрійчук, 1974); в стоматологі-

чній практиці (Г. К. Палій, Г.Ф. Волкова, В. І. Тищенко, 

1975; Н. П. Штаб, 1977); в дерматологічній практиці 

(Ю. С. Касько з співавторами, 1976); в комплексній те-

рапії пневмонії у дітей (В. В. Бережний зі співавторами, 

1977)18. Рішенням Фармакологічного комітету МОЗ 

СРСР № 911 від 10 листопада  1972 р. препарат дозволе-

ний для застосування як антимікробний лікувальний 

засіб. У той період декаметоксин виготовлявся у вигляді 

порошку на Київському хіміко-фармацевтичному заводі  

ім. М. В. Ломоносова. Зараз декаметоксин випускається 
ТОВ «ЛГЗ Тетерів» (Київ) у вигляді 0,02%-го водного 

розчину. На основі субстанції декаметоксину® в Украї-

ні фармацевтична промисловість виробляє для медично-

го застосування цілий ряд лікарських антисептичних 

препаратів, які знайшли своє застосування, окрім дерма-

тології та хірургії, ще й в офтальмології. Порівняльне 

дослідження шовних матеріалів із декаметоксином® 

показало їх достовірну перевагу протимікробних влас-

тивостей (стафілокок, кишкова паличка, синьогнійна 

паличка) порівняно з нитками з триклозаном19. Марке-

тингове дослідження фармацевтичного ринку показало, 
що найбільше випускають лікарські засоби з декаметок-

сином® для дерматології20. 

У 1973 р. А. І. Лопушанський і В. В. Удовицька 

зареєстрували винахід “Спосіб отримання 1,10-БІС-

диметиламінодекану”21, який стосувався удосконалення 

способу отримання напівпродукту - 10-БІС-

12 Trojan G. A., Pis'ko G. T., Lopushanskij A. I. Izuchenie antimikrobnyh i farmakologicheskih svojstv chetvertichnyh ammonievyh soedinenij, 

proizvodnyh jetilen- i geksametilendiamina. Struktura i mehanizm dejstvija fiziologicheski aktivnyh veshhestv [Structure and activity mechanism 

for some physiologically active substances], Кiev, 1972, P. 49‒50 [in Russian]. 
13 Палій Гордій Кіндратович - завідувач кафедри мікробіології ЧМІ з 1971 по 1976 рр. 
14 Pat. 348210 SU, MPK A 61 K 27/00. Lekarstvennoe sredstvo [A medicine] / Tischenko E. I., Paliy G. K., Gulgasenko A. I., Troyan G. A., Voly-

anskiy Yu. L., Lopushanskiy A. I., Yuhimets A. D., Udovitskaya V. V., Neporada V. P., Klimenko A. N.; zayavitel i patentoobladatel Cher-

novitskiy gos. med. in-t. № 1205851/31-16; zayavl. 26.12.1967; opubl. 23.08.1972, Byul. №  25. 
15 Palii Viktor Hordiiovych. Mikrobiolohichne obgruntuvannia zastosuvannia antyseptykiv chetvertynnoho amoniiu v medytsyni [Microbiological 

substantiation for administration of the quaternary ammonium antiseptic agents in medicine]: Doctor’s thesis: 03.00.07. Vinnytsia, 2006, 360 р. [in 

Ukrainian]; Palii Viktor Hordiiovych. Antyseptychna aktyvnist, vlastyvosti ta zastosuvannia novykh antymikrobnykh preparativ [Antiseptic activi-

ty, properties and administration of new antimicrobial medicines]: Extended abstract of candidate’s thesis: 03.00.07. Kharkiv, 1999, 20 р [in 

Ukrainian]. 
16 Lopushanskiy A. I., Gorban A. K., Udovitskaya V. V. “Sintez dvuhchetvertichnyih ammonievyih proizvodnyih dekametilendiamina” [Synthesis 

of the bisquaternary ammonium derivatives of decamethylenediamine] Izvestiya AN SSSR. Seriya himicheskaya [News of the Academy of Science 

of USSR], 1964, N 6, P. 1106 [in Russian]; Lopushanskiy A.I., Udovitskaya V. V. “Polyarograficheskoe issledovanie dvuhchetvertichnyih 

ammonievyih proizvodnyih dekametilendiamina, soderzhaschih slozhnoefirnyie gruppyi” [A polarographic study of the bisquaternary ammonium 

derivatives of decamethylenediamine containing some ester groups], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1966, N 36, P. 

184 [in Russian]; Lopushanskiy A.I., Udovitskaya V.V., Paliy G.K., Burdenyuk I. P. “Sintez i antimikrobnaya aktivnost ammonievyih 

proizvodnyih tsiklogeksana” [Synthesis and antimicrobial activity of the ammonium derivatives of cyclohexane], Himicheskiy farmatsevticheskiy 

zhurnal [Pharmaceutical Chemistry Journal], 1970, N 1 (4), P. 17 [in Russian]; Lopushanskiy A.I., Udovitskaya V.V. “Chetvertichyie 

ammonievyie proizvodnyie holesterina” [The quaternary ammonium derivatives of cholesterol], Himicheskiy farmatsevticheskiy zhurnal 

[Pharmaceutical Chemistry Journal], 1970, N 8 (4), P. 14 [in Russian]. . 
17 Paliy G. K. Yuhimets A. D., Lopushanskiy A. I. Dekametoksin. Novyie lekarstvennyie preparatyi: ekspress-informatsiya [Decamethoxin], No-

vyie lekarstvennyie preparatyi: ekspress-informatsiya [New medicines: the express-information]. 1974, N 3, P. 25‒30 [in Russian]. 
18 Boichuk T. M., Moisei A. A. Pershi 30 rokiv diialnosti Chernivetskoho medychnoho instytutu (1944‒1974 rr.) [First thirty years of activities of 

Chernivtsi medical institute (1944-1974)], Chernivtsi, BDMU, 2019. P. 424 [in Ukrainian]. 
19 Nazarchuk H. H., Saldan Y. R., Nazarchuk O.A., Palii V. H., Zaderei N. V., Saldan Yu. I. “Vyvchennia antymikrobnykh vlastyvostei shovnykh 

materialiv dlia oftalmokhirurhii” [An investigation of antimicrobial properties of the suture materials in the ophthalmology surgery], Visnyk 

morfolohii [Morphology bulletin], 2014, N 1, P. 205–9 [in Ukrainian]. 
20 Davtian L. L., Popovych V. P., Maletska Z. V., Reva D. V. “Dekamethoksyn i khlorheksydyn na vitchyznianomu farmatsevtychnomu 

rynku” [Decamethoxin and chlorhexidine in the local pharmaceutical market], Farmatsevtychnyi zhurnal [Journal of pharmacy], 2014, N 1, P. 28–

33 [in Ukrainian]. 
21 Lopushanskiy A. I., Udovitskaya V. V. Sposob polucheniya 10-bisdimetilaminodekana. Avtorskoe svidetelstvo №386919 ot 1973 g. [A method 

of synthesis of 10-bisdimethylaminodecane] Ofitsialnyiy byulleten Komiteta po delam izobreteniy i otkryitiy pri Sovete Ministrov SSSR [The 

official bulletin of the Committee for Invention and Discovery of the Ministers Council of USSR], 1973, N 25 [in Russian]. 
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диметиламінодекану в синтезі лікувального препарату 

“Декаметоксин”.  

Окрім наукової роботи співробітники кафедри зна-

чну увагу приділяли підготовці фахівців, зокрема науко-

вих кадрів. Значну консультативну допомогу та підтри-
мку А. І Лопушанський здійснював молодим вченим, 

які працювали в той час на кафедрі. Наукові роботи, 

проведені, зокрема А. І. Шнаревич22, К. Г. Тащуком23, у 

співпраці з А. І. Лопушанським лягли в основу їх дисер-

таційних досліджень. За період завідування А. І. Лопу-

шанського на кафедрі було захищено 6 дисертацій -  

Ф. В. Лапшина, В. П. Денисенко,  В. В. Удовицької,  

К. Г. Тащука. в області органічної хімії: “Синтез двучет-

вертичных солей производных етилен- и гексаметилен-

диамина и исследование их свойств” (Денисенко В. П., 

1961 р., канд.), “Хлорарилирование и арилирование сти-
ролов и некоторые превращения продуктов реак-

ции” (Тащук К. Г., 1966 р. канд.), “Синтез и изучение 

свойств новых биологически активных соединений в 

области четвертичных аммонийных солей” (Удовицька 

В. В., 1969 р., канд.), “Синтез и исследование четверти-

чных аммониевых соединений алифатического ряда и 

применение их в медицине” (Денисенко В. П., 1974 р., 

докт.), “Синтез и исследование продуктов конденсации 

трикарбонильных соединений с производными α- и γ-

метилхинолиния” (Присяжнюк П. В., 1975 р, канд.), 

“Дослідження в області двочетвертинних амонієвих 
солей жирного і циклічного ряду” (Лопушанський А. В., 

1976 р., докт.), серед яких за його керівництва підготов-

лено чотири кандидатські дисертації. Авторські свідоцт-

ва в області органічної хімії отримали В. П. Денисенко, 

А. І. Лопушанський, В. В. Удовицька, П. В. Присяжнюк, 

Р. Ф. Стаднійчук. Досягнення співробітників кафедри 

були оцінені на Всесоюзній виставці досягнень народ-

ного господарства СРСР дипломом другого ступеня, 

золотою (доц. В. П. Денисенко) та срібною (доц.  

Ф. В. Лапшин) медалями24. 

Плідну наукову і педагогічну діяльність А. І. Лопу-
шанський постійно поєднує з громадською роботою - 

розповсюдженню наукових і політичних знань серед 

населення м. Чернівці та районів області. Крім читання 

лекцій, співробітники кафедри виконували ряд доручень 

товариства «Знання» по рецензуванню лекцій і допомозі 

товариству в організації «шкіл знання» на місцях на 

громадських засадах. З 1964 р. колектив кафедри на чолі 

з Лопушанським займався громадською роботою по 

ліквідації безграмотності в селі Колінківці (Чернівецька 

область). А. І. Лопушанський був членом правління об-

ласного філіалу Всесоюзного хімічного товариства  
ім. Д. І. Менделєєва. У 1975 р. кафедра загальної хімії 

була визнана кращою серед інших кафедр інституту за 

винахідницьку і патентно-ліцензійну роботу25. У 1976 р. 

захистив докторську дисертацію. У цьому ж році доц.  

А. І. Лопушанський вийшов на пенсію. 

У цілому, співробітниками кафедри синтезовано 

понад двісті нових органічних сполук з класу четвер-

тинних і двочетвертинних амонієвих солей. Досліджен-

ня антимікробної, антибактеріальної, антисептичної дії 

синтезованих на кафедрі хімії четвертинних та двочет-

вертинних амонієвих солей впродовж всього часу про-
водили на кафедрах мікробіології, фармакології, факу-

льтетської хірургії, шкірних та венеричних хвороб та 

кафедрі очних хвороб. Без сумніву, цей період в історії 

кафедри загальної хімії був у науковому плані фундаме-

нтальним і плідним. Такий значний науковий здобуток 

не можливий без організаторських здібностей завідува-

ча кафедрою. Будучи не конфліктною, спокійною і урів-

новаженою людиною, Андрій Іванович умів організува-

ти колектив до творчої роботи без монополізму в науко-

вих течіях, суперечок та заздрощів, був працьовитим, 

відданим професії. Саме таким запам’ятався Андрій 
Іванович Лопушанський в пам’яті своїх соратників. Йо-

го значний вклад у справу підготовки і виховання моло-

дих спеціалістів, вагомі результати в пошуку нових лі-

карських засобів сприяли значним власним та колектив-

ним науковим досягненням в області органічної та фар-

мацевтичної хімії. 

Висновки. Упродовж 23 років завідування кафед-

рою загальної хімії Андрієм Івановичем Лопушанським 

сформувалась відома в Україні та за її межами наукова 

школа синтезу нових протимікробних засобів. Загальне 

визнання отримали наукові розробки А. І. Лопушансь-
кого та колективу, що сприяло зростанню і поширенню 

авторитету науковців Чернівецького медичного інститу-

ту. 

Перспективи подальших розвідок. У подальших 

дослідженнях автори планують ввести в наукових обіг 

архівні дані щодо історичного періоду кафедри загаль-

22 Lopushanskiy A. I., Shnarevich A. I. “Polyarograficheskoe povedenie slozhnyih alkilefirov betaina”  [A polarographic behavior of the 

comples esters of betaine], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1964, N 34, P. 3153 [in Russian]; Lopushanskiy 

A. I., Shnarevich A. I. “Vzaimodeystvie geksoniya s nikotinovoy kislotoy v vodnyih rastvorah”  [An interaction between hexonium and 

nicotine acid in the aqueous solutions], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1965, N 35, P. 216 [in Russian]; 

Lopushanskiy A. I., Shnarevich A I. “Polyarograficheskoe issledovanie nekotoryih chetvertichnyih ammonievyih soedeneniy, 

haschih ketonnuyu ili slozhnoefirnuyu gruppyi” [A polarographic study of some quaternary ammonium compounds containing the ketone 

or ester group], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chemistry], 1966, N 36, P. 605 [in Russian]; Lopushanskiy A. I., Shnare-

vich A I., Shevchuk M. I. “Chetvertichnyie ammonievyie soli iz dvutretichnyih diaminov i α- bromalkilarilketonov” [The quaternary am-

monium salts obtained from bisquaternary diamines and α-bromalkylarylketones], Zhurnal organicheskoj himii [Journal of Organic Chem-

istry], 1967, N 3, P. 365 [in Russian]; Lopushanskiy A. I., Shnarevich A  I., Burdenyuk I. P., Paliy G. K. Sintez i antimikrobnaya aktivnost 

nekotoryih novyih chetvertichnyih ammonievyih soedineniy zhirnoaromaticheskogo ryada [The synthesis and antimicrobial activity of 

some new quaternary ammonium compounds of the fattyaromatic series], Himicheskiy farmatsevticheskiy zhurnal [Pharmaceutical Chem-

istry Journal], 1971, N 9 (5), P. 27 [in Russian]. 

 23 Lopushanskiy A. I., Taschuk K. G., Burdenyuk I. P., Paliy G. K. “Sintez i antimikrobnaya aktivnost nekotoryih novyih chetvertichnyih 

ammonievyih soley etilen-, geksametilen- i dekametilenbisdimetilaminov s zameschennyimi brommetilstilbenami i s bromm-

brommetiltolanami” [The synthesis and antimicrobial activity of some new quaternary ammonium salts of ethylene-, hexamethylene- and 

decamethylenebisdimethylamines with the substituted brommethylstilbens and with brommethyltolans], Himicheskiy farmatsevticheskiy 

zhurnal [Pharmaceutical Chemistry Journal], 1973, N 9 (7), P. 11 [in Russian]; Burdeniuk I. P., Palii H. K., Lopushanskyi A. I. Antym-

Antymikrobna aktyvnist odno- i dvochetvertynnykh amoniinykh solei, shcho mistiat karbo- i heterotsykly [Antimicrobial activity of mono

- and bisquaternary ammonium salts containing some carbo- and heterocycles], Mikrobiolohichnyi zhurnal [Microbiological journal], 19-

1974, N 2 (36), P. 211‒4 [in Ukrainian]. 
24 Arkhiv BDMU. Fond N. R-398. Op. 51, Case N. 22, ark. 82.  
25 Arkhiv BDMU. Fond N. R-398. Op. 39, Spr. N. 33, ark. 56. 
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Anniversaries 

ної хімії в період об’єднаного співіснування з кафедрою 

біологічної хімії, який у науковій літературі висвітлений 

недостатньо. 

 
Bratenko Mykhaylo, Perepelytsya Olesya. Lopushansky 

Andriy Ivanovych (Dedicated to the 110th birthday anniver-

sary). The aim of study: The article deals with new archive data 

related to the life and activities of Andriy Ivanovych Lopushansky, 

the head of the Department of General Chemistry in 1953-1976 as 

his scientific results turned very important for Chernivtsi Medical 

Institute. Methods. The methods of retrospection and comparative 

study were used in this investigation. Scientific novelty: An influ-

ence of personality and activities of A. I. Lopushansky on develop-

ment of a scientific concept of the Dept. of Gen. Chemistry in the 

field of organic chemistry (targeted organic synthesis of new sub-

stances with possible pharmaceutical activity) is discussed. This 

work has greatly contributed into building a scientific authority of 

the Institute. Conclusions. A scientific school for the synthesis of 

new antimicrobial compounds, well-known in Ukraine and abroad 

was formed as a result of the 23-years long scientific activities of 

A. I. Lopushansky and the general recognition was given to the 

scientific findings by A. I. Lopushansky and his co-workers related 

to the synthesis of decamethoxin and some other antimicrobial 

agents.  

Key words: Chernivtsi State Medical Institute, A. I. 

Lopushansky, scientific activity, decamethoxin. 
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Казакевич Геннадий. Рецензия на монографию Бойчука Т. Н., Моисея А.А. “Первые 30 лет деятельности Черно-

вицкого государственного медицинского института (1944-1974)”. Рецензия посвящена первой в истории учебного заведе-

ния научной монографии, в которой раскрывается процесс создания и становления БГМУ за первые 30 лет своей деятельнос-

ти (1944-1974 гг.). Заведение в указанный период именуемый Черновецким государственным медицинским институтом. 

Книга опубликована по случаю 75-летнего юбилея университета в 2019 году. Впервые в работе был обнародован ряд матери-

алов из Национального музея медицины Украины (г. Киев), Государственного архива Черновицкой области, историко-

медицинского музея БГМУ, семейных архивов, а также научные труды сотрудников, опубликованные до 1974 года, мемуар-

ную литературу и т. п. Много архивных материалов, фотографий, схем и т.д. опубликовано впервые. 

Ключевые слова: Буковинский государственный медицинский университет, Черновицкий медицинский институт, 

материально-техническая база, учебный процесс. 

Восени 2019 р. побачила світ нова книга, присвяче-

на історії Буковинського державного медичного універ-

ситету. Монографія опублікована з нагоди 75-річного 

ювілею університету, який упродовж свого існування 

декілька разів змінював свою назву: Чернівецький дер-

жавний медичний інститут (1944–1997), Буковинська 

державна медична академія (1997–2005). Автори видан-

ня пояснюють обрання саме таких хронологічних рамок 

дослідження недостатністю, а в деяких випадках відсут-

ністю наукових розвідок та матеріалів з цієї проблема-
тики. Для заповнення прогалин було використано мате-

ріали Національного музею медицини України (м. Ки-

їв), Державного архіву Чернівецької області, історико-

медичного музею БДМУ, сімейних архівів, а також нау-

кові праці співробітників, опубліковані до 1974 року, 

мемуарну літературу і т. ін. Чимало архівних матеріа-

лів, світлин, схем тощо оприлюднено вперше. 

Структура роботи традиційна: вступ, чотири розді-

ли, прикінцеве слово, джерела і література. 

У вступі проаналізовано історіографічну літерату-

ру, яку автори монографії поділили на чотири умовні 
групи: 1) роботи загального характеру: історичні нари-

си, оглядові статті, присвячені розвитку Буковинського 

державного медичного університету в цілому та його 

співробітникам; 2) статті про історію становлення, нау-

кові здобутки, сучасний стан і перспективи розвитку 

окремих кафедр БДМУ. В них розглянуто персоналії заві-

дувачів кафедр, перераховано професорсько-

викладацький склад різних поколінь, вказано на основні 

наукові проблеми над якими працювали співробітники, 

захист кандидатських і докторських дисертацій, певна 

увага приділена матеріально-технічній базі; 3) праці, прис-
вячені видатним лікарям, – засновникам кафедр, наукових 

напрямків, медичних служб; 4) роботи, що висвітлюють 

різні аспекти наукової діяльності співробітників ЧДМІ 

(наприклад, ті, що стосуються винахідництва). 

Перший розділ присвячений періоду заснування та 

перших кроків діяльності вишу (1944–1954 рр.). В ньому 

розкривається формальна сторона заснування інституту 

(1944–1946 рр.), створення матеріально-технічної бази, 

організація навчального процесу. Проаналізовано діяль-
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ність керівництва та першого професорсько-викладацького 

складу. З помітною прихильністю і деталізацією життєвого 

шляху та ділової манери окреслений образ Дмитра Сергі-

йовича Ловлі – директора інституту повоєнного періоду. 

Ретельно виписаний процес заснування кафедр і клінік 
навчального закладу. Окремий підрозділ описує процес 

організації наукової роботи, формування наукових шкіл та 

товариств, лікувальної роботи. Надзвичайно цікавим стане 

читання результатів дослідження сфери участі співробіт-

ників інституту в ліквідації вогнищ зобної ендемії та шкір-

но-венеричних хвороб на території Чернівецької області в 

повоєнні роки. 

На базі величезної джерельної бази автори досліджен-

ня констатують, що становлення нового навчального за-

кладу відбувалося в надзвичайно складних повоєнних еко-

номічних, соціальних, культурних, епідеміологічних, сані-
тарно-гігієнічних умовах. Але складні умови праці загар-

товували у співробітників закладу сильний характер. Вони 

справді любили свою професію і виконували всі необхідні 

фахові обов’язки. Співробітникам Чернівецького держав-

ного медичного інституту вдалося посісти одне з провід-

них місць у процесі боротьби з епідеміями та масовим по-

ширенням венеричних хвороб, туберкульозу, ендемією 

зоба, тифом, дизентерією, скарлатиною, гострим спалахом 

дитячого поліомієліту та ін. Тут працювали науковці, які 

отримали всесоюзну славу і визнання. Інститут в цей пері-

од став основним центром підвищення кваліфікації медич-
них працівників Чернівецької області, а заклад – провід-

ним лікувально-медичним та науковим центром медицини 

в Чернівецькій області. 

Другий розділ висвітлює діяльність інституту в насту-

пні 20 років (1954–1974 рр.). За оцінкою авторів моногра-

фії, якщо перше 10-річчя існування Чернівецького медич-

ного інституту стало періодом становлення нового навча-

льного закладу, яке відбувалося в надзвичайно складних 

повоєнних умовах, то наступні 20 років діяльності можна 

назвати періодом еволюційного розвитку за більш сприят-

ливих обставин. І в цих умовах завдання, які ставили перед 
інститутом, ускладнювалися. Основним соціально-

політичним завданням, до кінця не вирішеним протягом 

першого десятиріччя, залишалося збільшення кількості 

студентів – вихідців з Чернівецької та інших областей Захі-

дної України. Під цим кутом зору розглядається процес 

удосконалення навчально-матеріальної бази та навчально-

го процесу, наукова діяльність базових структурних під-

розділів навчального закладу, лікувальна та шефська робо-

та, внесок учених ЧДМІ в ліквідацію. вогнищ захворювань 

на території Чернівецької області та в країнах “третього 

світу”. Детально проаналізована робота керівництва вишу 
в цей період. 

У третьому розділі окреслено науковий і біографіч-

ний шлях людей, причетних до нововведень і винаходів. 

Розділ названий “З історії винахідництва в ЧДМІ (1944–

1974 рр.)”. В ньому cхарактеризовано діяльність винахід-

ників і раціоналізаторів в стінах навчального закладу. Од-

ночасно охоплено основні напрями роботи винахідників 

інституту: офтальмологія; синтез, випробування та впрова-

дження у медичну практику нових лікарських засобів; вне-

сок співробітників ЧДМІ у вивченні властивостей мінера-

льних вод Чернівецької області. Детально описана робота 
Б. Л. Радзіховського, Г. Г. Фішера, О. О. Гладкова,  

Л. І. Романа, О. І. Самсон, Г. К. Палія, А. І. Лопушансько-

го, В. П. Денисенко, Г. Т. Піська, Я. Д. Кіршенблата,  

П. М. Гудзенка, Ф. В. Лапшина та ін. До того ж основні 

винаходи описані ретельно, що засвідчує необхідність но-

вовведень та значення їхньої соціальної важливості. Мате-

ріал цього розділу розкриває перед читачем наукову та 

суспільну значимість роботи та кадровий потенціал інсти-

туту, його науковий рівень, що були і залищаються одни-

ми з кращих зразків країни. 
Четвертий розділ монографії розробляє історію гума-

нітарної сфери діяльності ЧДМІ за означені 30 років. Він 

стосується гуманітарних дисциплін, сконцентрованих на-

вколо кафедри марксизму-ленінізму, що залишалася прой-

нятою комуністичною тоталітарною класовою ідеологією, 

політизацією навчального процесу навіть у фахових пред-

метах. Розкрито також процес організації та розвитку нау-

кової бібліотеки інституту. 

Монографія доповнена багатим ілюстративним мате-

ріалом, аналітичними діаграмами, додатковими статистич-

ними даними, що ставить її на дуже високий щабель нау-
кового дослідження. Список джерел і літератури надасть 

можливість наступним дослідникам мати тверде підґрунтя 

для продовження роботи. Одночасно в тих моментах, де 

дослідження стосується окремих персоналій, опис стає 

більш емоційним, наближеним до реалій моральної атмос-

фери тих часів. 

Не можна не погодитися з авторами книги в тому, що 

методика викладання в інституті в означений період три-

малася на рівні кращих зразків педагогічної майстерності 

того часу. Покоління професорів, викладачів та студентст-

ва першого 30-річчя діяльності Чернівецького медінститу-
ту варте поваги і наслідування. Їх енергія, працелюбність, 

любов до своєї професії створили можливість побудувати 

той стрижень, на якому тримався і тримається інститут, 

академія і Буковинський державний медичний універси-

тет. 

Книга буде цікавою не тільки для співробітників і 

студентів БДМУ всіх поколінь, але і для аматорів і профе-

сіоналів історії рідного краю, представників інших медич-

них вишів України. 
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Depuis plus d'une décennie, je conclus mes chroniques et 

mes appréciations des livres de Carmen Dărăbuş, avec la 

mention que j'attends le volume sur le personnage masculin, 

une réponse, adjacente et complémentaire à un volume qui 

m'est cher, de 2004, Despre personajul feminin. De la Eva la 

Simone de Beauvoir (A-propos de personnage féminin. D’Eve 

à Simone de Beauvoir). Finalement ce livre attendu est issu en 

2019 - Despre personajul masculin. De la unitatea androginică 

la disiparea postmodernă (A-propos de personnage masculin. 
De l'unité androgyne à la dissipation postmoderne). 

L'universitaire, principalement préoccupée par le 

comparativisme (en fait, dans ce domaine son nom est connu 

dans l'environnement académique européen), fait un voyage à 

travers les époques, qui se concentre, pertinent et 

cérébralement, faisant appel à des textes de référence de la 

littérature universelle, à la prolifération du masculin éternel, en 

tant que personnage de l'histoire culturelle de l'humanité. Les 

études précédentes reflètent la pluralité des domaines 
d'investigation de Carmen Dărăbuş: Nichita Stănescu – 

experiment poetic și limbaj (Nichita Stănescu - 

expérimentation poétique et langage - 2001), Literatura 

universală și cunoașterea de sine (Littérature universelle et 

connaissance de soi - 2003), Despre personajul feminin. De la 

Eva la Simone de Besauvoir (A-propos de personnage féminin. 

De Eva à Simone de Beauvoir - 2004), Comparatismul, 

întâlnire a spațiilor culturale (Le comparatisme, rencontre des 

espaces culturels - 2008), Identitate și comunicare. Studii de 

caz (Identité et communication. Etudes de cas - 2008), 

Literatura de limba română din Serbia și antropologia culturală 
(La littérature de langue roumaine en Serbie et l'anthropologie 

culturelle – 2012), În lumea ex-iugoslavă. Literatura ca studiu 

cultural (Dans le monde ex-yougoslave - la littérature comme 

étude culturelle - 2014), Introducere în istoria literaturii 

universale (Introduction à l'histoire de la littérature universelle 

- 2017). 

 Dans les Préliminaires, prônant pour le rôle de la fiction, 

comme secrétaire du temps et fidèle miroir des conversions 

psychologiques et de mentalité à travers l'histoire, elle 

déclare:  Ce livre vise à suivre certaines des tribulations du 

personnage masculin, entre éros et savoir, à la confluence des 
articulations mythiques et sociales, conditionnement de 

l'initiation en métamorphose” (Dărăbuș 2019: 7). L'étude ne 

radiographie pas la diffusion du personnage masculin en 

manière monocorde, seulement en termes littéraires, mais, 

comme cela se produit avec les comparateurs occidentaux, elle 

devient une histoire diachronique des mentalités, de la 

psychologie, des thèmes, des mythes et des invariants, de 

l'anthropologie, de la sociologie, de la culture, avec des 

inflexions herméneutiques, symboliques. Contrairement à 

d'autres chercheurs, Carmen Dărăbuş a une ouverture trans- et 

multidisciplinaire, offerte non seulement par l'agilité d'un esprit 
curieux qui ne se livre pas aux stéréotypes et aux clichés, mais 

aussi par l'avantage d'avoir été en contact avec des chercheurs, 

des universitaires et les bibliothèques du monde occidental, 

depuis de nombreuses années. L'esprit vivant de la 
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les faits, les changements de paradigme dans l'esprit 

collectif, mais aussi la perception différente de l'homme à 

différentes époques culturelles. Elle fait également un 

diagnostic de la masculinité à travers la grille de la fiction et 

de la théorie littéraire qui, selon l'école à laquelle ils 
appartiennent, - soit anéantit le personnage, le remplaçant 

par d'autres termes, incomplets, tels que fonction ou rôle 

(Vladimir I.Propp, Etienne Souriau, Claude Bremont), 

actant (Algirdas Julien Greimas, Tzvetan Todorov) ou 

acteur (Lubomir Doležel, Jaap Lintvelt). 

 L'exégète note, en commençant avec la Renaissance, 

qui encapsule les aspirations encyclopédiques et ouvre de 

nouveaux horizons géographiques et culturels par les 

explorateurs, s’instaure une compétition entre l'intérêt pour 

l'argent et l'inclinaison “ pour les domaines de la 

connaissance ”, et l'amplification de l'appétit pour ces 
derniers. Carmen Dărăbuş souligne la récurrence de l'éros 

dans l'art, qui se reflète différemment, selon les époques, de 

diverses manières, analysant sa diffusion depuis l'Antiquité, 

le classicisme, de manière pansexualiste sous l'influence de 

la psychanalyse freudienne, jusqu'à sa prolifération 

dégradée et consumériste dans la contemporanéité, sous une 

forme detabuisée, excessivement chargée de connotations 

sexuelles, qui provoque souvent, par impolitesse, une 

réaction de recul, de rejet du spectateur. Le deuxième titre 

de l'étude, De l'unité androgyne à la dissipation 

postmoderne, met brièvement en évidence la trajectoire 
analytique du personnage masculin. Divisé en quatre 

chapitres, “ Articulations mythiques et éros ”, 

“ Articulations sociales. Enfance, adolescence, relations 

filiales et paternelles. Insertion dans le monde ”, 

“ Connaissances: le prophète, l'initié, l'explorateur, le 

voyageur, l'artiste, l'aliénation ”, “ L'aliénation. Macho en 

conflit. Dictatures ”, l'étude coagule en échelles de temps et 

en panoramas lucides  de la masculinité. 

 Le deuxième chapitre, “ Articulations mythiques et 

éros ”, part du mythe de l'androgyne, qui reflète la tentation 

de la perfection et de la toute-puissance de l'Un en 
fusionnant avec l’Unité perdu. Que ce soit dans l'esthétique 

platonicienne ou dans les cultures méditerranéennes ou 

indiennes, l'attraction des contraires et l'aspiration à la 

réunification sont un élément récurrent. Les besoins 

émotionnels de la personne sont combinés avec la nostalgie 

de l'unité perdue. L'androgyne, en tant qu'homme primordial 

(Adam, Yama, Yima, Tuisto, Karuna) est une 

“représentation de l'esprit collectif, exprimée sous différents 

noms, sous de multiples aspects à tous les niveaux de la vie 

culturelle, dans les mythologies et le folklore universel, dans 

la religion et la philosophie , transmis, plus tard, à la 
littérature cultuelle, car la mise à jour périodique des mythes 

est une forme d'évasion de la tyrannie du temps comme un 

perpétuel devenir ” (Dărăbuș 2019: 24). La séparation de 

l'ensemble ne se reflète pas dans le christianisme comme un 

acte punitif, mais comme un heureux accomplissement, 

résumé par la formule biblique “ ils seront tous deux une 

seule chair ”. 

 La récupération de tout est le reflet du désir d'acquérir 

l'état originel, paradisiaque. Ainsi, l'analyste voit la 

congruence entre le mythe biblique de la genèse et le mythe 

platonicien de l'androgyne, en raison de l'anéantissement de 
la diversité ethnique et sociale et de l'égalitarisme face à la 

divinité. La littérature devient ainsi, à plusieurs reprises, un 

traducteur mythique, un creuset de leur réévaluation. La 

mise androgyne est également traitée par H. de Balzac dans 

le roman Séraphita. La dualité sexuelle est également 

marquée de point de vue onomastique par l’alternance 

dilemmatique Séraphitus / Séraphita. Dans la littérature 

roumaine, les oeuvres Cezara de M. Eminescu, Thalassa 

d’Al. Macedonski et Le serpent (Șarpele) de Mircea Eliade 

travaillent sur le même motif, englobé par l'espace 
paradisiaque de l'île. La fin des protagonistes est thanatique, 

les couples Ieronim-Cezara, Thalassa-Caliopè, Andronic-

Dorina lui étant soumis. Shelley en Frankenstein ou le 

Prométhée moderne. Les traces évidents d'androgynie sont 

révélés à la fois dans le Portrait du de Dorian Gray d'Oscar 

Wilde et chez Doris Lessing, dans le roman Mitra (The 

Cleft – La fente), où la femme est une androgyne 

autosuffisante. 

 Fécond en significations est le dernier chapitre, 

L'aliénation. Macho en conflit. Les dictatures, qui signalent 

la confusion de l'individu, surpris par les cataclysmes 
géopolitiques et les réalités qui dénaturent son identité-

altérité. Dărăbuș ne camoufle pas et n'élude pas les aspects 

perçus comme tabous par une société pas nécessairement 

rétrograde, mais confinée aux clichés et aux stéréotypes 

niveleurs. L'analyste part du dilemme identitaire, retrouvé 

depuis l'Antiquité à travers le mythe de l'androgyne, qui 

révèle la dualité du soi, mais aussi le drame de la rupture 

déterminé par la ségrégation des parties. L'identité et 

l'altérité sont toutes les deux des failles manichéennes. La 

restauration et la recherche de l'unité androgyne sont 

conditionnées par l'exploration de l'abîme du soi et, dans le 
postmodernisme, le fragmentarisme est perçu comme une 

solution pour remédier à “ l'individualité hétérogène 

constituée ”. En essayant de définir l'identité, certains 

philosophes recourent à un langage qui ambiguise 

prolifiquement la perception du concept (“ en soi ”, “ pour 

soi ”). L'aspect est modifié nonchalamment par l'exégète, 

qui apprécie plutôt le caractère naturel et concis des 

définitions heideggériennes: “l'essence de l'identité est une 

propriété de l'acquisition-conférence du Soi” (Dărăbuș 

2019: 2020). John Fowles est l'auteur qui mélange de 

manière convaincante ces relations, à travers la multitude de 
voix d'auteur. Les exemples recrutés, Le Magicien et Daniel 

Martin ont pour dénominateur commun la narration 

subjective, mais si dans le premier roman le narrateur et le 

narrataire se chevauchent et fusionnent, dans le second, les 

narrateurs se multiplient, amplifiant le moi, ce qui reflète la 

présence d'un moi fragmentaire et divisé. Dans Le 

Magicien, les jeux de l'imaginaire, le doublement du 

féminin suscitent la confusion de Nicolas, qui ne peut plus 

établir de frontière entre la réalité et les scénarios de 

l'imaginaire, du “méta-théâtre” qui tourmente 

psychologiquement, mais qui conduit finalement, par suite 
d'initiations progressives, à la ré-acquisition de soi et, 

implicitement, de la liberté, d'une liberté obtenue par les 

catharsis. En activant les clés du psychologisme, les 

personnages masculins de John Fowles accumulent des 

connaissances à travers l'éros, à travers une série de voyages 

initiatiques qui conduisent à la découverte de l'équilibre, de 

l'altérité identitaire, chargé de sagacité et regardant de 

manière réaliste le présent. 

 Jorge Louis Borges est perçu comme un auteur 

d'isolement et d'intériorité. Carmen Dărăbuş met en 

évidence les topos récurrents de son espace fictif, la 
bibliothèque et le jardin, ainsi que la note déterminante de 

son acte scripturaire, à la confluence de l'herméneutique et 

du livresque: “ Il vit la littérature comme un livre écrit sans 

cesse, cherchant des significations dans les 

anciens ” (Dărăbuș 2019: 207). L'acte d'écrire est perçu 
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comme un voyage de définition et d'exorcisation d'un moi 

tourmenté par les angoisses et les “fantasmes, le jeu entre le 

public et le moi privé”. La nostalgie passive, doublée 

d'autoscopie, oriente l'approche épique et évasive vers une 

mythologie particulière, issue de l'histoire militaire de la 
famille. Contrairement à John Fowles, le processus 

d'initiation bourgeoise se construit sur une reconstruction du 

mythe, que l'on retrouve également dans le banal. Un monde 

violent, comme dans les nouvelles espagnoles du XVIe 

siècle, avec des lois macho et draconiennes immuables, 

situé à la frontière entre la promiscuité et le monde 

souterrain, régit ce monde archétypal des armes blanches et 

de l'insouciance élevé au rang de modus vivendi. La jalousie 

conduit à des actes fatals, la femme de L'autre duel étant 

tuée pour avoir mis en cause l'amitié entre deux hommes. 

Vengeance, duels, sang, codes de fidélité non écrits, 
passions ardentes, jaillissent du creuset thématique de la 

prose qui oscille entre détachement et auto-insertion dans le 

texte, à travers la métafiction. 

 Un autre niveau révèle la prédilection pour les 

autocrates. De Napoléon à Hitler, les formes dictatoriales de 

liberté se reflètent dans l'étude, soit en recrutant des textes 

allégoriques, tels que Le jeu avec les perles en verre 

d'Herman Hesse, soit en reflétant pleinement la dictature / 

dictateur, comme dans Gabriel Garcia Márquez, dans le 

roman Un siècle de solitude. Le despote de l'écrivain sud-

américain ne veut pas séduire les foules, mais les mettre à 
genoux par le biais de lois tyranniques et délirantes, tandis 

que le personnage d'Alejo Carpentier affiche une luxure 

compensatoire, comme antidote aux traumatismes d'une 

enfance vide d'affection. 

 Le diarisme du XXe siècle révèle la dégradation due 

au fascisme, comme cela se produit dans le très cité Journal 

d'Anna Franck ou l'univers totalitaire, présent chez dans 

notre littérature carcérale, dans les textes de Paul Goma, 

Nicolae Steinhardt, Virgil Ierunca etc.  

Le drame de l'intellectuel, prisonnier d'un sale système 

répressif, est illustré par l'analyste à travers Nicolae 
Steinhardt. L'univers des camps de concentration, les sales 

techniques de coercition transmises aux insurgés, 

l'hégémonie de la terreur ont pour finalité la distillation de la 

personnalité, le courage, la normalité de la personne et sa 

régimentation vassale sous la bannière stalinienne. L'autrice 

révèle comme une forme extrême la dictature albanaise, qui 

a été amplifiée par des coutumes archaïques, telles que 

Gjakmarrja, la vendetta locale. Cependant, l'écrivain Ismail 

Kadare ne voit pas dans ce Gjakmarrja une manifestation 

primitive, mais une prémisse égalitaire, soulignant dans son 

travail que des périodes précisément coercitives, telles que 
la restriction de la liberté individuelle sous le règne de 

l'Empire ottoman ou le totalitarisme communiste, ont 

amplifié le sentiment de solidarité de la communauté, en 

temps que la démocratie, non spécifique à ces régions, 

conduit à une déstabilisation identitaire, familiale, 

géographique. 
 Avec un appareil textuel bien recruté, une finesse 

d'interprétation et la malléabilité du discours critique selon 

l'époque à laquelle il se réfère, sans flamboyances 

féministes et avec une objectivité chirurgicale en 

diagnostic / taxonomie, le volume passionnant A propos du 

personnage masculin. De l'unité androgyne à la dissipation 

postmoderne se révèle déjà bien cotée en bourse, qui devient 

un point de passage obligatoire pour les futures exégèses sur 

ce sujet. 
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