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Бойчук Тарас, Мойсей Антоний. Важнейшие даты в истории Черновицкого государственного медицинского инс-

титута за первые 10 лет деятельности. В статье в хронологической последовательности представлены важнейшие даты из 

истории ЧГМИ за первые 10 лет его деятельности. Целью работы является корректирование процесса формирования стерео-

типа восприятия деятельности учебного заведения в период первого 10-летия. Актуальность исследования диктуется необхо-

димостью создания документально подвержденного представления о деятельности БГМУ указанного периода. Методика 

работы основывается на анализе историографических изданий и архивных материалов. Выводы. За первое 10-летие своего 

существования коллектив ЧГМИ прошел нелегкий путь от послевоенной руины и голода до соответствующих своему времени 

условий работы и отдыха, укрепилась материально-техническая база, усовершенствовалась методика преподавания специаль-

ных дисциплин, выпускники вуза добились известности своей Альма-матер среди медицинских ВУЗов страны. Институт в 

данный период стал основным центром повышения квалификации медицинских работников Черновицкой области. Он стал 

ведущим лечебно-медицинским и научным центром в Черновицкой области. 

Ключевые слова: Буковинский государственный медицинский университет, Черновицкий медицинский институт, Чер-

новицкая область, наиважнейшие даты, первые 10 лет деятельности. 

 Вступ. Восени 2019 р. в Буковинському державно-

му медичному університеті достойно було відмічено 75-

річний ювілей. Згадували минулі роки, труднощі та до-

сягнення. З цього приводу було опубліковано декілька 

ювілейних видань, за цей рік – багато журнальних ста-
тей, присвячених історії закладу та окремим кафедрам, 

видатним особистостям. Одним словом, інформаційна 

ріка стала повноводною. Але, на жаль, людська пам’ять 

часто губиться у величезному масиві знань і схильна 

створювати собі певну схему будь-якого явища. Вироб-

ляється деякий стереотип – стійкий і спрощений образ 

феномену чи історії. У даному випадку у кожного спів-

робітника і студента БДМУ складається подібний стере-

отип щодо історії своєї Альма-матер. Виходячи з цих 

міркувань, як мету роботи, вважаємо доцільним скоре-

гувати процес формування цього стереотипу на най-
більш важливі, на наш погляд, події першого 10-річчя 

діяльності нашого навчального закладу. Актуальність 

дослідження диктується необхідністю створення пози-

тивного історичного стереотипу про БДМУ. 

В основі цього дослідження стоятиме історіогра-

фічне 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 щойно опу-
блікована монографія авторів даної статті “Перші 30 

років діяльності Чернівецького державного медичного 

інституту (1944–1974 рр.)”1.  

Виклад основного матеріалу. Виходячи з постав-

леної мети дослідження, ми пропонуємо основний мате-

ріал у вигляді тезисів, заснованих на хронологічній пос-

лідовності. 

– Серпень 1944 р. – Наркомат охорони здоров’я 

звернувся до Ради Народних Комісарів (РНК) УРСР із 

проханням поновити діяльність 2-го Київського медінс-

титуту (КДМІ) з передислокацією його в м. Чернівці, 
яке майже не зазнало руйнувань під час бойових дій і 

мало всі необхідні умови для розміщення та забезпечен-

ня повноцінної діяльності вищого медичного навчально-

го закладу.  

– 11 вересня 1944 р. Чернівецький облвиконком та 

обком КП(б)У ухвалили спільну Постанову № 404 із 

проханням розмістити 2-й КДМІ в місті Чернівці.  

– 20 жовтня 1944 р. підписано Постанову РНК 

УРСР про відкриття у Чернівцях медичного інституту 

(№ 1360 “Про відновлення роботи 2-го Київського ме-

дичного інституту”). 

1  Boichuk T. M., Moisei 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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обком КП(б)У ухвалили спільну Постанову № 404 із про-

ханням розмістити 2-й КДМІ в місті Чернівці.  

- 20 жовтня 1944 р. підписано Постанову РНК УРСР 

про відкриття у Чернівцях медичного інституту (№ 1360 

“Про відновлення роботи 2-го Київського медичного ін-
ституту”). 

– 21 жовтня 1944 р. Для виконання згаданої постано-

ви до Чернівців прибула бригада у складі чотирьох осіб 

для організації роботи інституту: Євген Ілліч Кефелі, Ми-

хайло Сидорович Шульга, Євген Іванович Єфімов, Григо-

рій Федорович Тіняєв2. Директором був призначений  

Є. І. Кефелі, який працював до 13 січня 1945 р. 

– 1 листопада 1944 р. – на посаду в.  о. декана медич-

ного факультету та паралельно асистента кафедри пропе-

девтичної терапії призначили Б. Б. Роднянського.  

– Наприкінці листопада 1944 р. у Нарком здоров’я 
УРСР було надіслано звіт про укомплектованість та орга-

нізацію роботи 2-го КДМІ на новому місці. Лише після 

цього звіту 2-му КДМІ було надано назву “Чернівецький 

державний медичний інститут” і для засвідчення офіцій-

них документів вручено нову печатку.  

– У період від жовтня 1944 р. до березня 1945 р. – 

призначені перші в. о. завідувачів кафедр: з 21 жовтня – 

доц. Шульга М. С. (кафедра гістології) та доц. Тіняєв Г. Ф. 

(кафедра військово-медичної підготовки ); з 25 жовтня – 

викл. Кауль К. Є. (кафедра латинської мови), доц. Водатур-

ський Г. А. (кафедра загальної хімії), доц. Конозенко І. Д. 

(кафедра фізики), доц. Андрєєв І. Ф. (кафедра біології); з 1 

листопада – Сафранков Н. Х. (кафедра органічної хімії), 
Василашко І. Д. (кафедра іноз. мов); з 11 листопада – По-

номарьова В. А. (кафедра фізичної підготовки); з 15 листо-

пада – Грищенко С. М. (кафедра марксизму-ленінізму); з 

24 листопада – Андрєєв Б. В. (кафедра фізіології); з 21 

грудня – проф. Михалойц М. І. (кафедра отоларингології); 

з 1 січня – Гуляницький Т. М. (кафедра оперативної 

хірургії); з 12 січня – Цитрицький Є. Р. (кафедра факуль-

тетської та загальної  хірургії); з 17 січня – Вихно- Філато-

ва К. Д. (кафедра норм. анатомії); з 19 січня – Костенко П. Г. 

(кафедра патанатомії); з 1 лютого – Сила В. І. (кафедра 

фармакології); з 6 лютого – Венцківський М. К. (кафедра 
акушерства та гінекології); з 16 лютого – Роднянський Б. Б. 

(кафедра пропедевтичної терапії); з 20 лютого – Тихоно-

вич І. Ф. (кафедра очних хвороб); з 25 лютого –  

Федорович О. М. (кафедра дитячих хвороб); з 1 березня – 

Кратінова К. Р. (кафедра біохімії). Отже, до початку навчаль-

ного семестру сформовано основну частину кафедр ЧДМІ. 

Надалі керівництво кафедр здійснювалось наступни-

ми вченими:  

2 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], F. Р–3, Op.2, Case N. 780, Ark. 7–8.  

Роки Назва кафедри Завідувач кафедри 

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

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

1945–1949 рр. акушерства та гінекології д. мед. н., проф. М. К. Венцківський. 

1949–1963 рр. д. мед. н., проф. Л. Б. Теодор. 

1947–1948 рр. загальної хірургії д. мед. н., проф. Ф. М. Гуляницький. 

1949–1954 рр. д. мед. н., проф. О. О. Троїцький. 

1945–1947 рр. шкірно-венеричних хвороб к. мед. н., доц. М. Г. Безюк. 

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

1944–1946 рр. загальної біології к. біол. н., доц. І. Ф. Андрєєв. 

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

1946–1966 рр. біологічної хімії  к. мед. н., доц. Л. Н. Заманський. 

1946–1967 рр. фармакології д. мед. н., проф. С. П. Закривидорога. 

1947–1955 рр. мікробіології д. мед. н., проф. Г. П. Калина. 

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

1945–1952 рр. організації охорони здоров’я к. мед. н., доц. С. К. Лобинцев. 

1945–1955 рр. госпітальної хірургії д. мед. н., проф. О. Ю. Мангейм. 

1944–1951 рр. отоларингології д. мед. н., проф. М. І. Михалойц. 

1946–1960 рр. топографічної анатомії та  

оперативної хірургії 

к. мед. н., доц. М. П.Новіков. 

1946–1952 рр. інфекційних хвороб к. мед. н., доц. М. Д. Пекарський. 

1945–1973 рр. нервових хвороб д. мед. н., проф. С. М. Савенко. 

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

1946–1952 рр. нормальної фізіології д. мед. н., проф. Я. П. Скляров. 

1945–1951 рр. психіатрії д. мед. н., проф. Н. П. Татаренко. 

1946–1949 рр. патологічної фізіології д. мед. н., проф. І. Г. Федоров. 

1949–1961 рр. д. мед. н., проф. Д. С. Четвертак. 

1945–1955 рр. дитячих хвороб д. мед. н., проф. О. М. Федорович. 

1945–1968 рр. патологічної анатомії д. мед. н., проф. Н. М. Шинкерман. 

1945–1949 рр. факультетської терапії д. мед. н., проф. В. О. Ельберг. 

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

1950–1951, 1952–1971 рр. госпітальної терапії д. мед. н., проф. В. А. Трігер. 

1945–1955 рр. факультетської хірургії д. мед. н., проф. Є. Р. Цитрицький. 

1945–1952 рр. нормальної анатомії д. мед. н., проф. К. Д. Філатова. 
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– 13 січня 1945 р. новим в. о. директора ЧДМІ 

призначено Григорія Андрійовича Лічмана.  

– лютий 1945 р. – заснування студентського нау-

кового товариства. 

 – 20 липня 1945 р. – 1 січня 1951 р. Директором 
ЧДМІ був к. мед. н., доц. Дмитро Сергійович ЛОВЛЯ. 

Заступники директора з навчальної та наукової роботи: 

ШУЛЬГА Михайло Сидорович, д. біол. н., проф., 

в. о. заст. директора (21.10. 1944 р. – 24.09.1945 р.); 

ВЕНЦКІВСЬКИЙ Михайло Каспарович, д. мед. н., 

проф., в. о. заст. директора (вересень – грудень 1945 р.); 

ЗОТІН Михайло Михайлович, к. біол. н., доц., за-

ступник директора (1946–1957). 

Декани лікувального факультету:  

РОДНЯНСЬКИЙ Бенцион Борисович, к. мед. н., 

доц., в. о. декана лікувального факультету (листопад 
1944 р. – квітень 1946 р.); 

ФЕДОРОВ Іван Гнатович, д. мед. н., проф., декан 

факультету (1946–1949 рр.); 

СКЛЯРОВ Яків Павлович, д. м. н., проф., завкафе-

дри нормальної анатомії (1946–1952 рр.), декан лікува-

льного факультету ЧДМІ (1949–1952 рр.); 

ЗАКРИВИДОРОГА Степан Петрович, д. мед. н., 

завкафедри фармакології ЧДМІ (1946–1967 рр.), декан 

лікувального факультету (1952–1955 рр.), виконував 

обов’язки вченого секретаря. 

– 1945 р. – був ухвалений устав ЧДМІ. Відповідно 
до якого, директор та його заступник з навчальної та 

наукової роботи затверджувалися Всесоюзним коміте-

том у справах вищої школи при РНК СРСР за поданням 

Наркомату охорони здоров’я. Рішенням цього Комітету 

також організовувалися і ліквідовувалися факультети, 

спеціальності та кафедри; затверджувалися результати 

конкурсу на завідування кафедрами за поданням дирек-

тора закладу через НКОЗ. Натомість склад вченої ради, 

навчально-допоміжні заклади (лабораторії, кабінети, 

клініки, навчальні господарства, бібліотеки, майстерні 

тощо), результати конкурсу на посади професора і до-
цента затверджувалися Наркоматом охорони здоров’я. 

Встановлені такі штатні посади: професор-завідувач 

кафедри, професор кафедри, доцент, асистент, стар. 

викладач, викладач, стар. лаборант; лаборант; стар. пре-

паратор, препаратор (Розділ 4, п. 18, 20, 33, 36, 39, 

46)3. 

3 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], Kopiia statutu ChDMI [A copy of a charter of the CHMI], F. Р–938, Op.1, Case. N. 5, 

Ark. 8. 

Місяці,  

рік заснування 

Назва кафедри Розміщення 

20.10.1944 р. Гістології Навч. корпус 

(вул. О. Кобилянської, 42). 

20.10.1944 р. Військово-медичної підготовки Адмін. корпус 

(вул. Театральна, 2). 

25.10.1944 р. Судової медицини У 1945–1946 н.  р. педагогічний процес здійснювався 

в судово-медичній лабораторії військового округу 

(вул. Пушкіна, 7) та в приміщенні Обласної судово-

медичної експертизи (вул. Кишинівська, 2). 

24.10.1944 р. Іноземних мов Адмін. корпус 

(вул. Театральна, 2). 

До кафедри було приєднано кафедру латинської мови 

(засн. 25.10.1944 р.). 

25.10.1944 р. Загальної хімії Адмін. корпус 

(вул. Театральна, 2). 

25.10.1944 р. Фізики Адмін. корпус 

(вул. Театральна, 2). 

15.11.1944 р. Марксизму-ленінізму Адмін. корпус 

(вул. Театральна, 2). 

24.11.1944 р. Нормальної фізіології Теоретичний корпус 

(вул. Богомольця, 2) 

24.11.1944 р. Загальної біології та паразитології Теоретичний корпус 

(вул. Богомольця, 2). 

01.01.1945 р. Фармакології Морфологічний корпус (вул. Ризька, 3), з 11.1944 р. – 

теоретичний корпус (вул. Богомольця, 2). 

10.01.1945 р. Нормальної анатомії. Морфологічний корпус (вул. Ризька, 3). 

01.1945 р. Гігієни; загальної гігієни Навчальний корпус 

(вул. О. Кобилянської, 42). 

01.1945 р. Біологічної хімії Теоретичний корпус 

(вул. Богомольця, 2). 

01.1945 р. Мікробіології Теоретичний корпус 

(вул. Богомольця, 2). 

06.1945 р. Патологічної фізіології Теоретичний корпус 

(вул. Богомольця, 2). 

1945 р. Організації охорони здоров’я Навчальний корпус  

(вул. О. Кобилянської, 42). 

Жовтень 1944 р. – червень 1945 р. – заснування кафедр ЧДМІ: 
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History of Alma mater 

Листопад 1944 р. – вересень 1945 р. – заснування клінічних баз ЧДМІ: 

4 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], F. Р–938, Op. 5, Case. N. 60, Аrk. 12. 
5 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], F. Р–938, Op. 5, Case. N. 14, Аrk. 9. 
6 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], F. Р–938, Op. 1, Case. N. 14, Аrk. 55-58. 
7 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], F. Р–938, Op. 5, Case. N. 14, Аrk. 45. 
8 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], F. Р–938, Op. 1, Case. N. 9, Аrk. 40–41, 45–51. 

 

Місяці, рік заснування Назва клініки Розміщення 

11.1944 – 02.1945 р. Пропедевтичної терапії Обласна лікарня (ОКЛ) 

(І терапевтичне відділення). 

12.1944 р. Вуха, горла, носа; ЛОР-клініка ОКЛ 

(ЛОР-відділення). 

кінець 1944 р. Факультетської хірургії ОКЛ. 

01.1945 р. Загальної хірургії До 1947 р. розміщувалась на базі ОКЛ. 

01. – 04.1945 р. Патологічної анатомії Прозектура ОКЛ. 

02.1945 р. Дитячих хвороб Обласна дитяча лікарня. 

02.1945 р. Акушерства і гінекології Пологовий будинок № 1. 

02.1945 р. Очних хвороб ОКЛ (очне відділення). 

03 – 04.1945 р. Нервових хвороб Психіатрична лікарня. 

04.1945 р. Шкірно-венеричних хвороб ОКЛ (шкірно-венерологічне відділен-

ня). Створена на базі обласного шкірно-

венерологічного диспансеру. 

07.1945 р. Інфекційних хвороб ОКЛ (інфекційне відділення). 

08.1945 р. Госпітальної терапії Спочатку розміщувалася на базі ОКЛ 

разом із клінікою факультетської  

хірургії 

09.1945 р. Госпітальної хірургії Міська лікарня (колишня єврейська 

лікарня). 

09.1945 р. Психіатрії Психіатрична лікарня. 

1945 р. Факультетської терапії ОКЛ. 

– вересень 1945 р. – організована перша в області 

патогістологічна лабораторія. Кафедра патанатомії забез-

печувала дослідження біопсійного і секційного матеріалу, 

що надходив майже з усіх лікарень Чернівців, а також 

районних лікарень області та прилеглих до неї районів 
Молдавської РСР, Тернопільської та Кам’янець-

Подільської областей4. 

районних лікарень області та прилеглих до неї районів 

Молдавської РСР, Тернопільської та Кам’янець-

Подільської областей4. 

– 20–21 липня 1945 – відбулася І наукова сесія 

ЧДМІ, на якій було заслухано 17 доповідей. 

– 1945 р. – ЧДМІ укомплектував 1-й курс шляхом 

організаційного набору. Створено 9-місячні підготовчі 

курси на 100 осіб., які забезпечили новий набір у 1946 р. 

– червень 1946 р. – створення перших проблемних 
комісій з наукової роботи (організація охорони здоров’я 

(С. К. Лобинцев), зобна комісія (В. О. Ельберг), відновлю-

вальна хірургія (О. Ю. Мангейм, Б. К. Осіпов)5. 

– 1 серпня 1946 р. – зараховано перших два клініч-

них ординаторів.  

– 2 серпня 1946 р. – згідно з рішенням Чернівецького 

міськвиконкому під навчальний корпус ЧДМІ був переда-

ний і будинок на вул. О. Кобилянської, 42, який до того 

належав Чернівецькому університету.  

У 1946 р. ЧДМІ володів трьома гуртожитками: на 

вул. Червоноармійській, 3 (900 м2), 23 (500 м2) та вул. О. 

Кобилянської, 53 (653 м2) та тимчасово передав будинок, 

де в минулому розміщувався готель “Брістоль” Готельт-

ресту. На вул. О. Кобилянської, 53 (теперішній Німецькій 

дім) адміністрація Інституту здобула для себе частину 

будинку на 130 місць (рішення Чернівецького міськвикон-

кому № 884 від 01.12.1945 р.), приміщення на вул. Черво-

нармійській, 3 на 34 кімнати (рішення Чернівецького 

міськвиконкому № 99 від 21.02.1945 р.). 

– Наприкінці 1945–1946 н. р. – інститутські побутові 

майстерні (шевська і кравецька) почали частково задово-

льняти запити студентів. Так, шевська майстерня ремонту-

вала 40 пар взуття на місяць і шила 8 пар, кравецька – ши-

ла 4 костюми чи пальто6. 
– 1945–1946 н. р. – випущено 85 молодих лікарів, які 

за даними Державної екзаменаційної комісії, за рівнем 

своєї підготовки виявились не гіршими, ніж випускники 

інших – старіших медінститутів.  

Запрацювали вперше 9-місячні підготовчі курси на 

100 осіб. 

– Травень 1946 р. – створена інститутська методич-

на комісія у складі 9 професорів і доцентів. З весняного 

семестру організовані також циклові предметні комісії: 

морфологічна, хірургічна, терапевтична, фізіологічна. 

Працювала окрема методична комісія з питань військово-
медичної підготовки7. 

– 1946 р. – організована комісія з вивчення санітар-

них наслідків війни. ЧДМІ за рекомендацією Міністерства 

охорони здоров’я взяв шефство над 10-ма районами обла-

сті. Створена шефська комісія та розроблений план поїз-

док у райони8. 

– Вересень 1946 р. – М. Н. Бухарович взяв участь у 

роботі венекспедиції Київського науково-дослідного дер-

мато-венерологічного інституту в Чернівецькій області. 

Він очолив 5-й загін, який був направлений до Глибоцько-

го р-ну для обстеження всього населення району для вияв-
лення корости та заразних форм венеричних захворювань. 

За роботу відзначений МОЗ УРСР подякою та грошовою 

винагородою (1946). 

– Серпень 1946 р. Першим зарахованим аспірантом 

ЧДМІ став А. Т. Аношкін. 

– 1946 р. – випущені перші монографії співробітників 

інституту (Венцківський М. К. “Рак матки”. – Київ: Меди-

здат Украины, 1946. 48 с.; Венцківський М. К. “Мати і 
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9 [БДМУ2014, с. 154] 
10 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], F. Р–938, Op. 5, Case. N. 14, Аrk. 50–51. 
11 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], F. Р–938, Op. 5, Case. N. 219, Аrk. 69–70. 
12 DaChO [State Archive of the Chernivtsi Region], Richni zvity kafedr z navchalnoi ta likuvalnoi roboty za 1951–1952 [Annual reports 

of the departments of education and medical work far 1951-1952], F. Р–938, Op. 5, Case. N. 162, Аrk. 126–127. 

 

дитина”. – К.: Медиздат Украины. 1946). 

На базі кафедри госпітальної хірургії організовано 

курс травматології і ортопедії на чолі з доц. А. В. Агою. 

Він відіграв велику роль у становленні ортопедо-

травматологічної служби на Буковині. Більшість ортопе-
дів-травматологів, які почали працювати в нашій області, 

були його вихованцями. Він проводив велику роботу що-

до лікування хворих на кістковий туберкульоз. За його 

участі в 1946 р. створено дитяче кістково-туберкульозне 

відділення, відкрито 4 санаторії9. 

– 1944–1954 рр. – співробітниками ЧДМІ здійснено близь-

ко 2500 виїздів у райони області, проведено близько 2500 

виїздів у райони області, проведено близько 25000 консу-

льтацій та майже 500 складних оперативних втручань . 

– 1947 р. – асистент кафедри інфекційних хвороб  

Ю. Ю. Косовський уперше виявив своєрідне гостре захво-
рювання, яке отримало назву “буковинська геморагічна 

лихоманка”. У результаті комплексної роботи кафедр ін-

фекційних хвороб (Ю. Ю. Косовський), мікробіології  

(Г. П. Калина, І. І. Рибас, В. М. Місняєва), госпітальної 

терапії (О. О. Колачов) і невропатології (С. М. Савенко, 

Ю. Г. Рузінова) було детально вивчено клініку, епідеміо-

логію, етіологію цього захворювання і намічено шляхи 

боротьби з ним.  

– 1946–1947 н. р. – Інститут перейшов на українську 

мову навчання. 

– 1946–1947 н. р. – при кафедрі військової підготов-
ки створено курси медичних сестер запасу, а також з ініці-

ативи інституту проведено курси ППО, на яких підготов-

лено у Чернівецькому гарнізоні 34 лікарів та 14 хіміків-

лаборантів10. 

– 1945–1946 рр. – асистент кафедри загальної хірур-

гії ЧДМІ П. Е. Рибалкін провів обстеження в 15 населе-

них пунктах Вашківецького та Вижницького районів на 

ураженість зобом. Експедиційна робота, профілактичні та 

лікувальні заходи, запроваджені в області впродовж 1945–

1949 рр., дали серйозні результати, а саме: у Вижницько-

му районі захворюваність на зоб зменшилася в 4 рази, а у 
Вашківецькому – в 7 разів, у порівнянні з 1948 р. 

– 1946 – проведення експедицій широкого масштабу 

разом з практичними лікарями обласного шкірно-

венерологічного диспансеру у Вижницькому та Кельмене-

цькому районах (М. Г. Безюк, Ю. С. Касько, П. Ф. Беднен-

ко та ін.), у ході яких визначено масштаб поширення шкір-

но-венеричних хвороб, заходи профілактики та лікування. 

– 1945–1947 рр. – чисельність кафедр Інституту варі-

ювала від 34 у 1945 р. до 32 у 1947 р. Це кафедри фізики, 

загальної хімії, органічної хімії, марксизму-ленінізму, фізі-

ології, біології, іноземних мов, латинської мови, фармако-
логії, норм. анатомії, патанатомії, топанатомії, патофізіо-

логії, біохімії, гістології, мікробіології, загальної гігієни, 

пропедевтичної хірургії, факультетської хірургії, шпит. 

терапії, загальної хірургії, операт. хірургії, шпит. хірургії, 

акушерства і гінекології, педіатрії, отоларингології, нерв. 

хвороб, організації охорони здоров’я, інфекційних хвороб, 

шкірних хвороб, психіатрії, судової медицини, військово-

медичної підготовки та очних хвороб.  

1947–1948 н. р. При кафедрі марксизму-ленінізму 

організовано навчальний кабінет марксизму-ленінізму. 

– 29 квітня 1949 р. – приміщення колишнього готе-
лю “Брістоль” передано на баланс Медінституту для від-

будови і розташування в ньому студентського гуртожит-

ку. Після капітального ремонту і реконструкції вона в 194-

8–1950 pp. стала гуртожитком № 1 на 480 місць на  

вул. М. Заньковецькій, 11. 

– У 1949 р. земля підсобного господарства, що зна-
ходилась на території села Чорнівка, була передана новос-

твореному колгоспу. 

– У 1949 р. створено кафедру фізичного виховання і 

лікувальної фізкультури. Фізичне виховання спочатку 

входило до кафедри спецпідготовки, пізніше ця дисциплі-

на була відокремлена в курс, який згодом переріс в окрему 

кафедру. 

– Перші Збірники наукових праць (1948–1949 рр.):  

“Реактивність організму під час збудження та галь-

мування”. Збірник робіт кафедри патофізіології / за ред.  

І. Г. Федорова. Чернівці, 1948. 102 с.: іл. 
Вчені записки Чернівецького державного медичного 

інституту. Чернівці. 1949. Т. 1. 163 с. 

– 1950 р. – Першим випускником ЧДМІ, рекомендо-

ваним на науково-педагогічну роботу і залишеним на ро-

боту в інституті був І. К. Владковський. 

У 1950 р. організовано кабінет іноземних мов, у яко-

му зберігалися підручники, а також періодика іноземними 

мовами, граматичні таблиці. 

– 1951–1952 рр. на кафедрі факультетської терапії 

було організовано спеціальну палату для терапії сном як 

фармакологічним, так і умовно-рефлекторним методом. 
Палату було обладнано устаткуванням для світлової та 

звукової сигналізації, що надавала можливість проводити 

терапію сном умовно-рефлекторним методом11. У 1951–

1952 рр. було організовано спеціальну палату для лікуван-

ня хворих на виразкові й гіпертонічні хвороби за допомо-

гою умовно-рефлекторного сну12.  

– 1951 р. – у Чернівецькій області, як і в інших обла-

стях, отримало широке застосування підвищення знань 

лікарського складу, заочно-очне вивчення – переривисті 

курси. Пізніше, у 1960-х р., у ЧДМІ виникла ще більш 

досконала організація підвищення знань лікарів – факуль-
тет удосконалення лікарів.  

– 1952 р. – П. Я. Сівер розпочав дослідження функції 

ЩЗ хворих на зоб за допомогою радіоактивного йоду. 

Досвід ученого почали застосовувати в зобно-

ендокринологічному диспансері з метою діагностики та 

лікування захворювань ЩЗ. 

– 20 січня – 10 лютого 1948 р. – комплексна експе-

диція з обстеження на ураженість зобом населення Сторо-

жинецького та Вижницького районів під керівництвом к. 

мед. н. П. Е. Рибалкіна. 

– 15 липня – 24 серпня 1948 р. – експедиційні дослі-
дження населення Сторожинецького району під керівниц-

твом доц. Б. Б. Роднянського.  

1951–1954 рр. – директором ЧДМІ працював Мань-

ковський М. Б. 

1954–1962 рр. – посаду директора ЧДМІ обіймав 

Ковальов М. М. 

1945–1954 – Розвинувся рух винахідництва. За цей 

період було зареєстровано низку винаходів всесоюзного 

рівня: М. С. Макоха (“шина Макохи” – 1950 р.; 

“випрямляч хребта” – 1953), Ф. А. Баштан (прилад для 

визначення миш’яку – 1949 р.); розроблена методика дос-
лідження з радіоізотопами на кафедрі біохімії (П. Я. Сівер, 
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Л. Н. Заманський, А. І. Лопушанський, Е. В. Капранова,  

Д. К. Гречишкін, О. Д. Юхимець, Е. С. Жила, М. В. Лопу-

шанська – 1951–1954 рр.), Г. Г. Фішер (антропроектор – 

1954 р.), Б. Л. Радзіховський (протез-індикатор – 1945; ваку-

умний очний тонометр – 1949; блеферостат – 1950; пінцет 
для накладання рогівкових швів – 1950; гоніоскоп – 1953; 

скотометрічна проба – 1952; рефлекторна-світлова проба – 

1953),  А. А. Троїцький (пеніцилін-новокаїнова блокада при 

гнійних запаленнях – 1953 р.). 

– 1948–1974 рр. Феодосій Вікторович Лапшин до 1974 

р. дослідив понад 100 джерел мінеральних вод на території 

Чернівецької області. Він здійснив детальний фізико-

хімічний аналіз цих джерел. 20 джерел з мінеральною водою 

були рекомендовані для використання в лікувальній практи-

ці. Від прискіпливого погляду дослідника не залишились 

осторонь і лікувальні грязі краю. За його рекомендаціями в 
області були відкриті здравниці, де практикувалось лікуван-

ня мінеральними водами. Користуються даними його хіміч-

них аналізів і промисловці, що сьогодні розливають в пляш-

ки різні типи мінеральних вод Буковини: “Брусницьку”, 

“Будинецьку”, Валякузьминську”, “Драчинецьку”, 

“Хотинську”, “Кельменецьку”, Хрещатик”, “Буковинську”, 

“Буковину”, “Чернівецьку” та ін. 

Освоєння мінеральних вод Чернівецької області продо-

вжили співробітники кафедри факультетської терапії під 

керівництвом О. І. Самсон і практичні лікарі. Використання 

мінеральних вод увійшло у створений на кафедрі новий 
напрямок в гастроентерології – експериментально-клініко-

соціально-гігієнічний, що дозволив розробити оригінальну 

систему реабілітаційно-етапного лікування гастроентероло-

гічних хвороб. У такий спосіб завершено процес вивчення 

лікувальних властивостей мінеральних вод і їх застосування 

в лікувальній практиці. 

– 1945–1954 рр. З 543 книг бібліотеки на початку до 

105173 одиниць у 1954 р. У цей період засновано: фонд спе-

ціальної літератури, каталоги (алфавітний і систематичний – 

1946; предметний – 1949 р.), картотеки: “Бібліографія меди-

чної бібліографії” (з 1940-х рр.), “Наукові праці співробітни-
ків інституту” (з 1946 р.), “Видатні діячі медицини і біоло-

гії” (з 1948 р.). 

Висновки. Співробітники ЧДМІ у цей період були 

головними консультантами та брали участь у ліквідації нас-

лідків війни в медико-санітарній сфері, активно сприяли 

ліквідації епідемії висипного, зворотного, черевного тифів в 

краї (1945–1946 рр.). Розпочався активний планомірний 

наступ на венеричні хвороби (1944–1948 рр.), туберкульоз 

(1944–1958 рр.), ендемічний зоб (1946–1963 рр.) тощо. 

Найбільш “резонансними” відкриттями співробітників 

ЧДМІ цього періоду (1945–1974 рр.) були: терпентин з жи-
виці буковинської ялиці (кафедра фармакології), ліки з ко-

ріння кінського щавлю (Г. Т. Пісько). Розпочатий в перше 10

-річчя процес був продовжений співробітниками ЧДМІ в 

наступні роки, що привело до нових винаходів: декаметок-

син (синтез А. І. Лопушанського і В. В. Удовицької, біологі-

чна дія Г. К. Палій), етоній (синтез В. П. Денисенко, біологі-

чна дія Г. Т. Пісько), телергони” (Я. Д. Кіршенблат), вигото-

влення нових харчових сумішей для дітей (П. М. Гудзенко, 

А. А. Кравець, Т. К. Набухотний, І. Й. Сидорчук та 

С. А. Черевко) та ін.  

За перші 10 років свого існування коллективом ЧДМІ 
пройдено важкий шлях від повоєнних руїн та голоду до на-

лежного стану праці. Вдосконалено матеріально-технічну 

базу, методи викладання спеціальних дисциплін. Випускни-

ки здобули добрі знання у своїй Альма-матер. Співробітни-

ки закладу зайняли одне з провідних місць у процесі подо-

лання епідемій та уникненні масового поширення захворю-

вань, що передаються статевим шляхом, а також туберку-

льозу, тифу, дизентерії, скарлатини, гострих спалахів поліо-

мієліту. Вчені активно працювали з метою усунення спалаху 

інфекцій; продемонстрували майстерність у проведенні ком-

плексних клініко-лабораторних та епідеміологічних дослі-
джень, здійснили дослідження всього комплексу захворю-

вань, що поширюються на Буковині, та методів їх лікування, 

проявили винахідливість у вдосконаленні медичних техно-

логій. Вчені, які працювали в ЧДМІ, отримали всесоюзну 

славу і визнання. Інститут у цей період став провідним меди-

чним та науковим центром Чернівецької області для підви-

щення кваліфікації медичних працівників.  
 
Boychuk Taras, Moysey Antoniy. The most important dates in 

the history of Chernivtsi State Medical Institute for the first 10 years 

of activity. The article presents the most important dates from the history 

of the Chernivtsi State Medical Institute for the first 10 years of its activity 

in chronological order. Purpose of study is to describe and determine the 

process of forming the stereotype of the most important moments of the 

first 10 years of activity of the school. The relevance of the study is dic-

tated by the need to create a positive historical stereotype about Bukovini-

an State Medical University. The method of work is based on the analysis 

of historiographical publications and archival materials. Conclusions. For 

the first 10 years of its existence, the Chernivtsi State Medical Institute 

(ChDMI) team has gone the hard way from the post-war ruins and famine 

to the proper working and rest state in present times. The material and 

technical base was strengthened, the methods of teaching special disci-

plines were improved, the graduates of high school gained good fame with 

their alma mater. The staff of the ChDMI managed to occupy one of the 

leading places in the process of combating epidemics and mass spread of 

sexually transmitted diseases, tuberculosis, endemic goiter, typhoid, dysen-

tery, scarlet fever, acute outbreaks of polio. Staff of ChDMI courageously 

acted to eliminate the outbreak; demonstrated proficiency in carrying out 

complex clinical and laboratory and epidemiological studies, wisdom in 

scientific research of the whole complex of diseases spread in Bukovina, 

and methods of their treatment, ingenuity in improving medical technolo-

gy. Scientists who have won All-Union fame and recognition have worked 

at the ChDMI. The Institute during this period became the main center of 

professional development of medical workers of Chernivtsi region. It has 

become a leading medical and scientific centers in Chernivtsi region. 

Key words: Bukovinian State Medical University, Chernivtsi Med-

ical Institute, the most important dates in history of BSMU, first 10 years 

of activity in BSMU. 
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Історія Альма-матер 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 4 (24), P. 12-15        

Грицюк Марьяна, Мандрык-Мельничук Мария, Чебан Василий, Таралло Владимир, Навчук Игорь. Стано-

вление кафедры социальной медицины и организации здравоохранения Буковинского государственного медици-

нского университета. Цель исследования. В статье рассмотрены основные этапы развития и особенности деятельнос-

ти кафедры в контексте общих тенденций становления социальной медицины в Украине. Методы исследования: хроно-

логический, синхронный, исторический и метод системного анализа. Научная новизна. Впервые комплексно отражены 

формирование кадрового потенциала, научные направления, учебно-методические наработки кафедры на протяжении 

1945-2019 гг. Проанализирован процесс формирования профессорско-преподавательского потенциала кафедры, его уче-

бно-методическая и научная деятельность, вклад в разработку проблем социальной медицины и организации здравоох-

ранения. Выводы. Доказано, что деятельность кафедры была направлена на повышение квалификации врачей и мене-

джеров системы здравоохранения, консультирование по медико-социальным вопросам.  

Ключевые слова: медицинский институт, заведующий, социальная медицина, социальная гигиена, менеджмент, 

система здравоохранения. 

Постановка проблеми. Потреба у збереженні най-

головнішого скарбу, яким наділене людство – здоров’я 

призводила до нових викликів у розвитку медицини. Ще 

з давніх часів, коли формувався емпіричний досвід діаг-

ностики та лікування різних захворювань, найбільше 
точилося дискусій стосовно шляхів профілактики хво-

роб. Йшлося про формування цілих релігійно-

філософських систем, стрижнем яких була людина, її 

психічне та фізичне здоров’я, душевна гармонія і рівно-

вага, досягнення стану просвітленості. Перші медичні 

трактати Стародавнього Сходу містять інформацію про 

досягнення якості життя, способи продовження його 

тривалості, підвищення рівня працездатності до глибо-

кої старості. Саме з цією метою виникали перші мусейо-

ни, які поєднували в собі інтелектуальний простір, зали 

для занять спортом, ботанічні сади, бібліотеки, таким 
чином сприяючи всебічному розвитку особистості. Пе-

ріод Середньовіччя і Просвітництва лише підтвердили 

важливість напрацювання методів і способів збережен-

ня здоров’я людини, давши поштовх до зародження екс-

периментальних пошуків та виникнення окремих меди-

ко-біологічних напрямків.  

Таким чином, вже на зламі ХІХ та ХХ століть скла-

лися всі сприятливі передумови для виділення соціаль-

ної медицини та організації охорони здоров’я в окрему 

галузь медицини. Зростання кількості хвороб, епідемій, 

зародження нових вірусів, необхідність діагностики, 
опису, боротьба зі зростанням рівня смертності ставили 

на порядок денний проблему розвитку соціальної меди-

цини. Тому у перші десятиліття ХХ століття почали 

зароджуватися кафедри, товариства та медичні видання, 

присвячені соціальній гігієні. Ще у 1905 р. у Німеччині 

виникло перше наукове товариство в Європі, що об’єд-
нало фахівців, які цікавилися проблемами соціальної 

гігієни. У 1920 р. у Берлінському університеті створено 

першу кафедру соціальної гігієни, згодом виникають 

перші курси з громадського здоров’я. Заснування ка-

федр соціальної гігієни (соціальної медицини) свідчило 

про перехід від емпіричного до наукового рівня розу-

міння проблем соціальної гігієни1.  

Ідея про необхідність вивчення проблем соціальної 

гігієни в українських вищих навчальних закладах з’яви-

лася на початку 1920-х років. Наприкінці ХІХ ст. на 

медичному факультеті Київського університету започат-
ковано викладання курсу основ громадської медицини. 

У 1921 р. на сторінках наукового видання «Врачебное 

дело» з’явилася стаття Е. Кагана, яка стосувалася запро-

вадження викладання соціальної гігієни у вищій школі, 

оскільки окреслилося ціле коло питань, що входило до 

сфери вивчення соціальної гігієни, науки з цілковито 

визначеною методологією2. Автором рекомендувалося 

значно розширити викладання гігієни, розподіливши її 

на три частини – загальну, соціальну та професійну. У 

1923 році Народний Комісаріат охорони здоров’я і від-

діл медичної освіти Наркомату освіти України прийшли 
до спільного рішення про створення самостійних ка-

1 Horosh I.D. Pervyie godyi razvitiya sovetskogo zdravoohraneniya v Ukraine (1918–1920) [The first years of the development of Soviet 

health care in Ukraine (1918 - 1920)], Kyjiv, Gosmedizdat USSR, 1963, Р. 208 [in Ukrainian]. 
2 Kagan E.M. O prepodavanii sotsialnoy gigienyi i gigienyi truda [About the teaching of social and occupational health]. Vrachebnoe delo 

[the healthcare work], 1921, Р. 22–24, 319, 320, 322 [in Ukrainian]. 
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History of Alma mater 

федр соціальної гігієни. Того ж року у Харківському 

університеті та Одеському медичному інституті одноча-

сно засновані перші в Україні кафедри соціальної гігіє-

ни. До початку Другої світової війни в Україні виникає 

мережа установ, які невдовзі перетворяться у провідні 
центри соціально-медичних досліджень3. У 1941 р. ка-

федри соціальної гігієни перейменовано у кафедри орга-

нізації охорони здоров’я, а викладання соціальної гігіє-

ни опинилося під забороною на довгі двадцять п’ять 

років. Лише у 1966 р. предмет знову посів належне міс-

це серед медичних дисциплін, а кафедрам повернули 

попередню назву. У 1990-х роках замість “соціальної 

гігієни” почала використовуватися назва “соціальна 

медицина”.  

Кафедра соціальної медицини та організації охоро-

ни здоров’я Буковинського державного медичного уні-
верситету пройшла тривалий період свого становлення, 

оновлення кадрового потенціалу, напрямків діяльності. 

За понад сім десятиліть діяльності кафедра зробила ва-

гомий внесок у скарбницю української медичної науки, 

тому особливої актуальності набуває проблема комплек-

сного висвітлення історії її діяльності упродовж усього 

періоду існування і до сьогодення.  

Мета статті полягає в окресленні основних етапів 

становлення кафедри соціальної медицини та організації 

охорони здоров’я Буковинського державного медичного 

університету, формування її кадрового потенціалу та 
наукового доробку.   

Методи дослідження. Використано хронологіч-

ний, синхронний, історичний, бібліографічний методи 

та метод системного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Кафедра соціальної 

медицини та організації охорони здоров’я (до 1994 р. 

кафедра соціальної гігієни та організації охорони здо-

ров’я) заснована у липні 1945 р. Першим її завідувачем 

(до 1952 р.) був заслужений лікар СРСР, у минулому 

нарком охорони здоров’я Киргизької РССР, доц. С.К. 

Лобинцев. У своїй діяльності він приділяв увагу ор-
ганізації навчального процесу у Чернівецькому медич-

ному інституті та дослідженню історії розвитку медици-

ни на Буковині. 

Упродовж 1952−1955 рр. кафедрою завідував про-

фесор В. С. Нікітський, відомий теоретик охорони здо-

ров’я, який більшість наукових праць присвятив історії 

охорони здоров’я України і Буковини. 

Восени 1955 р. кафедру очолив заслужений лікар 

СРСР, доцент О. С. Рябишенко, який продовжив вив-

чення історії медицини і охорони здоров’я у західних 

регіонах України. Підготував двох кандидатів наук і у 
1966 р. перейшов на посаду доцента кафедри. У 1966-

1971 рр. завідувачем став доц. Ф.С. Рюхов. Наукові ро-

боти співробітників кафедри цього періоду переважно 

присвячені питанням кадрового забезпечення охорони 

здоров’я, дослідженню історії медицини Буковини.  

Упродовж двох періодів – 1972−1982 та 1985-1988 

років – кафедру очолював проф. Ц.В. Ясинський. У 1955 

р. закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут  

та аспірантуру при кафедрі соціальної гігієни та органі-

зації охорони здоров’я цього ж інституту (1963).  

Ц.В. Ясинський працював на посадах головного лікаря у 

Теофіпольському, Меджибізькому та Хмельницькому 

районах на Поділлі. З 1963 року працював асистентом 

кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоро-

в’я Вінницького медичного інституту. З 1968 року – 

старший викладач кафедри соціальної гігієни та органі-
зації охорони здоров’я Чернівецького медичного інсти-

туту. У 1966 році захистив кандидатську дисертацію 

“Матеріали соціально-гігієнічного обстеження гіперто-

нічної хвороби”, у 1989-му – докторську на тему: 

“Судинні ураження головного мозку як соціально-

гігієнічна проблема”. У 1972 році йому присвоєно вчене 

звання доцента, в 1992-му – вчене звання професора. 

Науковець займався вивченням епідеміології неінфек-

ційних захворювань, виявленням чинників ризику та 

розробкою на їх підставі систем прогнозування. Цей 

науковий напрям був визнаний як перспективний у про-
філактиці хронічних захворювань. Його винахід відзна-

чено Почесним дипломом Міжнародної виставки 

“Кардиология-82”. Він є автором близько 500 наукових 

праць, зокрема, 5 методичних посібників, 6 методичних 

рекомендацій. Підготував 1 доктора та 9 кандидатів на-

ук. 

Упродовж 1982-1993 та 1999−2001 років обов’язки 

завідувача кафедри (у 1988−1993 рр. – завідувача кур-

сів) виконував проф. В. Л. Таралло. Вищу освіту здобув 

у 1969 році у Красноярському медичному інституті 

(Росія). Захистив  кандидатську дисертацію на тему 
“Кібернетична діагностика хронічних субфебрилітетів” 

у 1973 році. У 1982 року очолив кафедру соціальної 

гігієни та організації охорони здоров’я Чернівецького 

медичного  інституту. Автор 4-х монографій, 10 навча-

льних посібників, 6 винаходів, 3-х законів: закону вижи-

вання популяцій, закону виживання реальних поколінь 

та закону збереження здоров’я, що зареєстровані у Між-

народній Реєстраційній Палаті Інформаційно-

Інтелектуальної Новизни РЕС ООН, 18 брошур, 212 

наукових та навчально-методичних статей. До наукових 

здобутків належать розробка теорії здоров’я, визначення 
прямих інтегральних показників, їх нормативів та етало-

нів, антроіндикативних параметрів сприятливості тери-

торій для проживання людей, методів комплексного 

аналізу захворюваності та смертності від хронічних хво-

роб за всіма класами МКХ, визначення граничного віку 

існування населення та розробка прогнозних таблиць 

здоров’я населення для країн світу.  

З 2001 по 2014 рік кафедру очолював доцент  

В. Е. Кардаш, який у 1990 р. захистив кандидатську ди-

сертацію на тему “Особливості профілактики гіпертоні-

чної хвороби і її ускладнень серед сільського населен-
ня”. Лікар-організатор вищої категорії. Він займався 

розробкою моделі підтримки здорового способу життя 

пацієнтів, які мали проблеми із системою кровообігу, 

брав участь у розробці прогнозів здоров’я населення 

України4. 

Вагомий внесок у підготовку студентів на кафедрі 

внесли співробітники, які у різний час працювали на 

кафедрі: доценти Б. Я. Дробніс, О. О. Воробйов,  

асистенти Л. Р. Єгорушкіна, Т. Ю. Косяченко, 

А. М. Здоровицький, В. І. Зімагоров, В. А. Михайлик, 

П. О. Романько, О. С. Білик, С. І. Понцак, 

3 Petrova Z. P. “K istorii vozniknoveniya kafedr sotsialnoy gigienyi na Ukraine” [On the history of the emergence of departments of 

social hygiene in Ukraine ], Sovetskoe zdravoohranenie [The sovjet healthcare], 1974, №.4, Р. 53–56 [in Ukrainian]. 
4 Boichuk T. M., Myslytskyi V. F., Bachynskyi V. T., Bilookyi V. V., Ivashchuk O. I., Kulyk O. F., Tkachuk S. S., Liutyk M. D. 

Vypusknykiv slavetnykh imena. Knyha pro vydatnykh vypusknykiv Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [A book 

about prominent graduates of Bukovina State Medical University], Chernivtsi, Misto, 2014, Р. 240 [in Ukrainian]. 
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Grytsiuk M., Mandryk Melnychuk M., Cheban V., Tarallo V., Navchuk I. History of the Department of Social medicine... 

Ю. М. Краснобаєв, А. П. Зубович. ст. лаб. О. В. Петюх, 

Н. І. Бицко. 

У 2014−2016 рр. обов’язки завідувача кафедри со-

ціальної медицини та організації охорони здоров’я вико-

нував проф. В. І. Чебан. Після закінчення Чернівецького 
державного медичного інституту за спеціальністю 

“Лікувальна справа” він був направлений на роботу в 

Лікарсько-санітарну службу Міністерства шляхів сполу-

чення СРСР. Працював цеховим терапевтом у Карелії, 

дільничним лікарем, завідувачем поліклініки, ординато-

ром клініки професійних захворювань науково-

дослідної лабораторії (м. Кіровськ Мурманської облас-

ті), головним лікарем санаторію “Імандра” Кольського 

філіалу АН СРСР. 

Науково-педагогічний шлях розпочав після нав-

чання в клінічній ординатурі Чернівецького державного 
медичного інституту (1983-1985 рр.). Займав посади 

асистента, доцента кафедри соціальної медицини та 

організації охорони здоров’я та водночас завідував ла-

бораторією НДІ медико-екологічних проблем. Канди-

датську дисертацію виконав по темі “Особливості за-

хворюваності рослинників та технології її профілакти-

ки” (1991 р.). У 2004 році В. І. Чебан  захистив док-

торську дисертацію на тему: “Репродуктивне здоров’я 

населення та медико-соціальна профілактика порушень 

його формування”. У 2005 р. обраний за конкурсом на 

посаду професора кафедри соціальної медицини та ООЗ 
БДМУ (2005 р.). Працював на посаді директора Україн-

ського центру наукової медичної інформації та патент-

но-ліцензійної роботи МОЗ України (2007−2011 рр.). 

Спільним наказом МОЗ та НАМІ України був призначе-

ний головою Проблемної комісії з дисципліни 

“Соціальна медицина” (2008-2010 рр.). Упродовж 

2011‑2013 рр. очолював кафедру суспільних наук та 

українознавства БДМУ. З вересня 2013 року працює 

професором кафедри соціальної медицини та 003 

БДМУ. 

Василь Іванович є автором 160 наукових праць, з-
поміж яких 2 монографії, 4 навчальних посібники 

(затверджені ЦМК МОЗ), 9 нововведень, 6 методичних 

рекомендацій, 5 інформаційних листів. За вагомі здобут-

ки у науково-педагогічній діяльності нагороджений По-

дякою БДМУ (2004 р.), двома Почесними грамотами 

Міністра охорони здоров’я України (2010, 2011рр.). 

З 2016 року та до тепер кафедрою завідує доктор 

медичних наук, доцент М. І. Грицюк. Мар’яна Іванівна 

захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив 

мелатоніну на інорегулювальну функцію нирок в умо-

вах стресу та дії солей алюмінію та свинцю” (2003 р.). У 
2018 році успішно захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук на тему: 

“Патофізіологічні механізми порушень парціальних 

функцій нирок в динаміці експериментального цукрово-

го діабету”. д. мед. н, доц. М. І. Грицюк у 2019 р. при-

значена на посаду проректора з міжнародних зв’язків на 

громадських засадах, є членом Вченої ради та централь-

ної методичної комісії БДМУ. Науковець опублікувала 

36 наукових праць, 18 з яких надруковані у фахових 

вітчизняних та закордонних періодичних виданнях, 2 

навчально-методичних посібників, 4 патентів та 4 
рацпропозицій.   

На посаді професора кафедри соціальної медицини 

та ОЗО працює доктор історичних наук М.В. Мандрик-

Мельничук, яка викладає історію медицини для україн-

ських та іноземних студентів. У 2005 р. захистила кан-

дидатську дисертацію на тему “Становлення ідеології 

інтегрального націоналізму в інтелектуальній спадщині 

української еміграції 1920-1930 рр.”, а в 2011 р. закінчи-

ла докторантуру КНУ ім. Т. Шевченка та захистила ди-

сертацію “Північна Буковина, Бессарабія і Закарпаття в 
контексті українського геополітичного чинника (кінець 

1920-х – середина 1940-х рр.)”. Науковець займається 

дослідженнями маловідомих постатей винахідників та 

вчених в історії медицини в світі і в Україні. До кола 

наукових зацікавлень входять проблеми історії Букови-

ни, українсько-румунських відносин, етнополітика та 

інтелектуальна спадщина української еміграції. 

М. В. Мандрик-Мельничук є автором 4 монографій, 

співавтором 1 підручника, 8 навчально-методичних по-

сібників, словника-довідника з історії медицини, понад 

150 публікацій у фахових та міжнародних наукових ви-
даннях, понад 30 нарисів, інтерв’ю на сторінках інтер-

нет-видань та періодичних видань. Стажувалася в Уні-

верситеті імені Й. Шафарика (Словаччина). 

Також на кафедрі працюють кандидати наук, до-

центи, які активно займаються науковою та викладаць-

кою діяльністю. Зокрема, доц. І. В. Навчук (тема дисер-

тації “Розробка та обґрунтування моделей первинної та 

вторинної профілактики артеріальної гіпертензії у сіль-

ського населення”), підготував до друку понад 30 нау-

кових та науково-методичних робіт, доповідей на меди-

чних форумах. доц. А. С. Бідучак (тема дисертації 
“Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 

профілактики хвороб системи кровообігу в практиці 

сімейної медицини”), опублікувала дві монографії, (1 – 

у співавторстві), 1 навчальний та 5 навчально-

методичних посібників, понад 50 статей і тез. Стажува-

лася в академічних установах Польщі та Італії. Активно 

займається організаційною та навчально-методичною 

діяльністю на кафедрі доц. Ж.А. Чорненька (тема дисер-

тації «Клініко-патологічні особливості формування і 

протікання демодекоза»). Науковець підготувала до 

друку 7 навчально-методичних посібників, статті у жур-
налах, що входять до наукометричної бази Scopus, 28 

статей у закордонних та вітчизняних фахових виданнях. 

Жанетта Анатоліївна стажувалася в Литві, Естонії, По-

льщі та Італії. доц. Е. Ц. Ясинська (тема дисертації 

“Епідеміологія, профілактика та прогнозування ішеміч-

ної хвороби серця серед мешканців малих міст”). Асис-

тент Л. Й. Власик працює над дисертацією на тему 

“Медико-соціальне удосконалення багатофакторної 

профілактики основних неінфекційних захворювань на 

рівні первинної медико-санітарної допомоги”. Також на 

кафедрі викладають асистенти без наукового ступеня – 
М. З. Вацик, Н. Я. Литвинюк та начальник науково-

лікувального відділу з сектором інноваційного розвитку 

університету Т. І. Доманчук. Сумісником кафедри 

соціальної медицини та ОЗО є доктор економічних 

наук, професор П. І. Шилепницький – автор 28 друкова-

них праць, який викладає дисципліни “економіка охоро-

ни здоров’я” та “маркетинг медичних послуг”. 

Зараз на кафедрі працюють: професори – 

В. Л. Таралло, В. І. Чебан, М. В. Мандрик-Мельничук, 

доценти – І. В. Навчук, М. І. Грицюк, Е. Ц. Ясинська, 

Ж.А. Ревенко, А.С. Бідучак, асистенти Л.Й. Власик, 
М.З. Вацик, Н.Я. Литвинюк, ст. лаборанти: Н. В. Козак, 

О. М. Іванова. Викладаються навчальні дисципліни на 

всіх факультетах університету, зокрема йдеться про со-

ціальну медицину, історію медицини, організацію та 

економіку охорони здоров’я, організацію охорони здо-
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ров’я, менеджмент та маркетинг, економіку охорони 

здоров’я.  

Навчально-методична робота включає в себе підго-

товку навчальних робочих програм, методичних реко-

мендацій для викладачів та методичних вказівок для 
студентів. Окрім того, на кафедрі проводиться цикл удо-

сконалення підготовки організаторів  охорони здоров’я. 

У 2019 р. науковцями кафедри завершено роботу 

над виконанням теми НДР “Вивчення процесів соціаль-

но-значущої патології та обґрунтування технології її 

профілактики” (керівник – проф. В. І. Чебан). 

Висновки. Таким чином, за всю історію свого ста-

новлення та еволюції, постійного оновлення кадрового 

складу кафедра соціальної медицини та організації охо-

рони здоров’я Буковинського державного медичного 

університету сформувалась якісна база підготовки нау-
ковців і лікарів з питань соціальної медицини та органі-

зації охорони здоров’я, які працюють у різних регіонах 

України та за її межами. Колектив кафедри спрямовує 

свої зусилля на подальше покращення науково-

дослідної, навчально-методичної та виховної роботи 

серед студентської молоді, удосконалює післядипломну 

підготовку лікарів  практичної охорони здоров’я та нау-

ковців. 

 
Grytsiuk Mariana, Mandryk Melnychuk Mariia, Cheban 

Vasyl, Tarallo Volodymyr, Navchuk Igor. History of the De-

partment of Social medicine and public health of the Bucovini-

an State Medical University. Objective. The article highlights the 

stages of development and characteristics of the activities of the 

department of social medicine and healthcare of the Bucovinian 

state medical university, controversial issues regarding the final 

determination of time of department’s foundation are eliminated. 

Material and methods. The basic problems and tasks of social 

medicine and of health care organization from the very beginning 

of medical school have been discovered. It includes the material 

about the beginning of the discipline’s teaching. The activities of 

the department’s heads as well as their contribution to the educa-

tional and research work on social hygiene are traced sequence on 

changing name of the department at the time of its existence is 

shown. In addition, we showed the gradual formation of scientists 

and physicians qualitative base for social medicine and health care 

organizations that work in many regions of Ukraine and abroad. 

Educational courses, activities of the department, which are educa-

tional methodical and scientific work  training  of  scientific and 

teaching personnel, advanced training of scientific, consulting on 

medical-social and statistical issues are  mentioned in article. Re-

sults. The Department of social medicine and health care organiza-

tion of Bucovinian state medical University has passed a difficult 

historical way of development. Today the activities of the Depart-

ment are educational, methodical and scientific work, professional 

development managers of health care. The Department continues 

the best traditions of the past and at a high level prepares medical 

personnel that successfully embody in practice the acquired 

knowledge on social medicine and health care organization. Con-

clusions. Over the years, the Department of social medicine and 

health care organization has made a significant contribution to the 

Treasury of Ukrainian medical science, therefore, becomes a neces-

sity to highlight the historical stages of development and character-

istic features of its operations for all years of existence. 

Key words: medical institute, department, head, social hy-

giene, medicine. 
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Скакун Игорь. Исследование учебно-методических аспектов философско-антропологического дискурса на 

кафедре общественных наук и украиноведения Буковинского государственного медицинского университета  

(2001-2017 гг.). Статья посвящена важному кластеру научно-педагогической деятельности – методической работе в выс-

шем учебном заведении. Актуальность темы связана с насущной необходимостью усовершенствовать организацию 

учебного процесса, используя имеющийся методологический арсенал. Цель исследования заключается в систематиза-

ции и структурировании учебно-методических достижений профессорско-преподавательского состава кафедры общест-

венных наук и украиноведения и проявлении эффективных методик преподавания философии в высших медицинских 

учебных заведениях. Наличие наработок учебно-методологического характера на секции философии позволяет проана-

лизировать сильные и слабые стороны организации учебного процесса. Это, в свою очередь, позволит определить перво-

очередныее задачи по совершенствованию методологии преподавания философии. В статье раскрываются ключевые 

методологические идеи, освещенные в учебно-методических пособиях и публикациях. Период начала нынешнего века 

характеризуется оживлением методической работы на кафедре. Это позволяет осветить в исследовании ряд методологи-

ческих аспектов в организации преподавания дисциплины “Философия”.  Методы исследования построены на обще-

научных и специальных философских парадигмах. В частности, стоит отметить методы индукции и дедукции, синерге-

тики, диалектики и герменевтики, которые активно используются при подготовке учебно-методических материалов. 

Научная новизна заключается в освещении качественно новых подходов в организации учебного процесса в вузе в 

целом и при преподавании философии в частности. Использование дистанционных форм обучения только подчеркивает 

перспективы развития методологического кластера. Выводы. Учебно-методическая работа секции философии проведе-

на в контексте требований и позволяет обеспечить целостное понятие об эффективности научно-педагогической деяте-

льности. 

 Ключевые слова: философия, кафедра общественных наук и украиноведения, студент, метод. 

Постановка проблеми. Навчально-методичний 

складник постає фундаментальним елементом роботи 

науково-педагогічного працівника закладу вищої осві-

ти. Поряд з науковою та виховною роботою, навчально-

методичні напрацювання визначають ефективність ро-
боти професорсько-викладацького складу у виші. Ана-

лізуючи роль та значення методичної роботи в філософ-

ському розрізі, зазначимо, що саме завдяки їй актуалізу-

ється аксіологічний та гносеологічний потенціал викла-

дацької діяльності. 

Початок нинішнього століття характеризується 

значним пожвавленням в навчально-методичній роботі 

у вітчизняних вишах. Сприяла цій тенденції низка фак-

торів, які забезпечили якісно нові підходи в організації 

навчального процесу. Варто відзначити поєднання но-

вих настанов для організації навчального процесу та 
активізацію роботи професорсько-викладацького скла-

ду щодо удосконалення методичного кластеру роботи. 

На кафедрі суспільних наук та українознавства нові 

вимоги щодо навчально-методичної роботи були підт-

римані та активно впроваджувалися в освітньому про-

цесі. Участь в навчально-методичних форумах та нара-

дах, видання навчально-методичних посібників, робота 

над методичним забезпеченням викладання філософсь-

ких дисциплін – усе це невід’ємні складники роботи 
професорсько-викладацького складу кафедри суспіль-

них наук та українознавства. Подібні напрацювання є 

надзвичайно важливими, оскільки навчально-

методичний складник філософського знання дозволяє 

сформувати необхідні логічні та аксіологічні елементи 

при підготовці майбутнього медичного фахівця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нав-

чально-методичні напрацювання професорсько-

викладацького складу кафедри суспільних наук та 

українознавства викладені в статтях та тезах доповідей 

навчально-методичного характеру та навчально-
методичних посібниках. Важливі складники навчально-

методичної роботи викладачів філософії Буковинського 

державного медичного університету висвітлюються у 

фахових виданнях Буковини та України, мають грифи 

mailto:society@bsmu.edu.ua
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 Міністерства Освіти та науки України та рекомендації 

до друку вченою радою вишу. Методичні здобутки ви-

світлені в спеціалізованих статтях – як фахових вітчиз-

няних, так і закордонних філософських виданнях. Важ-

ливим чинником удосконалення методичних навиків є 
участь професорсько-викладацького складу секції філо-

софії в різноманітних науково-навчальних конференці-

ях (міжнародних, всеукраїнських та регіональних)1. 

Згадки про навчально-методичну роботу виклада-

чів кафедри суспільних наук та українознавства можна 

знайти у виданнях Буковинського державного медично-

го університету. 

Метою  розвідки є систематизація методичних 

напрацювань викладачів секції філософії на початку 

ХХІ століття в розрізі структурування навчально-

гносеологічних та етико-аксіологічних кластерів робо-
ти. У цьому контексті, важливим завданням постає 

висвітлення важливості методичної роботи при визна-

ченні ефективності науково-педагогічної діяльності 

викладача філософії у вищому медичному 

(фармацевтичному) навчальному закладі. 

Реорганізація кафедр гуманітарного спрямування в 

Буковинському державному медичному університеті 

відбулася на початку 2000-х років. На кафедрі суспіль-

них наук та українознавства навчально-методичні здо-

бутки протягом тривалого періоду формували: профе-

сор Микола Сидоренко, доценти Володимир Троянсь-
кий та Ігор Скакун, викладач Богдана Манчул. За більш 

ніж десятиліття роботи сформувався потужний арсенал 

навчально-методичних напрацювань кафедри. Поряд з 

рутинною роботою по створенню та удосконаленню 

навчально-методичних розробок та вказівок, викладачі 

активно працювали над виданням посібників, та публі-

каціями методичного характеру. 

При спробі проаналізувати основні навчально-

методичні напрацювання секції філософії, то одразу 

стає зрозумілою синхронізація методичного доробку 

викладачів з фундаментальними принципами підготов-
ки фахівців медико-фармацевтичного профілю. Насам-

перед йдеться про застосування принципів гуманізації 

та гуманітаризації вищої освіти в Україні завдяки ефек-

тивному впровадженню філософсько-антропологічного 

дискурсу та гуманітарно-науковою парадигми знання 

при підготовці лікаря чи фармацевта.  

Медична освіта є унікальною в плані філософсько-

го осмислення. Синхронізація природничого та гумані-

тарного складників при збільшенні ролі технічного еле-

менту формують різносторонність медичного знання. 

Це, водночас, потребує якісно нових методичних підхо-
дів в навчальному процесі. Професорсько-

викладацький склад секції завжди акцентував увагу у 

методичному забезпеченні викладання дисципліни 

“Філософія” на гармонійному поєднанні знань.  

 Одним з основних показників ефективності навча-

льно-методичної роботи викладача філософії є написан-

ня та видавництво посібників для студентів. Першою 

фундаментальною працею в цьому кластері стала коле-

ктивна робота професорсько-складу секції філософії. 

Микола Сидоренко, Володимир Троянський, Богдана 

Манчул та Ігор Скакун видали навчально-методичний 
посібник для студентів медиків та фармацевтів в кон-

тексті запровадження кредитно-модульної системи на-

вчання.  

У роботі наголошувалося, що філософія є фунда-

ментальною гуманітарною дисципліною, вивчення якої 

становить основу гуманітарної складової підготовки 

студентів, формування в них сучасної світоглядно-

методологічної парадигми. Загострення глобальних 

проблем, які постали перед людством переводить одвіч-

не шекспірівське питання „Бути чи не бути” з питання 

індивідуального буття в питання збереження буття ці-
лого людства. У цій ситуації проблеми світоглядно-

практичної орієнтації людини, мети і сенсу життя, від-

повідальності за себе, за країну, за світ набувають вирі-

шального значення. Саме філософія покликана стати 

могутнім лікувальним засобом від хвороби смисловтра-

ти сучасного людства з неминучим летальним наслід-

ком, загрозливі симптоми якої сьогодні вже відчутні. 

Саме на вищевикладених світоглядно-теоретичних за-

садах побудовано пропонований навчально-

методичний посібник, що має на меті формування філо-

софського підґрунтя світоглядних орієнтацій медика 
відповідно до сучасного рівня світової філософії, істо-

рико-культурних і медико-наукових пошуків, спрямо-

ваних на надмету – не тільки пізнати світ, але зберегти 

його, зберегти як світ людини. Реалізації вказаних цілей 

найбільшою мірою відповідає кредитно-модульна сис-

тема навчання, яка націлена на стимуляцію у студентів 

самостійно-творчого мислення, прогностичності, адап-

тованості до перманентних змін суспільного життя, 

здатності до самовираження, саморегуляції2. 

У 2017 році роботу по впровадженню нових мето-

дичних ідей на кафедрі суспільних наук та українознав-
ства було продовжено. Антоній Мойсей, Володимир 

Троянський та Богдана Манчул видали навчально-

методичний посібник3 для вітчизняних та іноземних 

студентів. Особливістю даного видання було те, що 

методичні рекомендації подавалися української та анг-

лійською мовами.  

У посібнику зазначається, що філософія має багате 

надбання письмових джерел талановитих мислителів з 

різних історичних епох. Всі вони були покликані розк-

рити і зрозуміти сутність речей, знання, буття. Для цьо-

го створювалися різні методи: логіку, інтроспекцію і 
медитацію. Такі методичні настанови сприяють більш 

ефективній організації навчального процесу. Структура 

навчально-методичного посібника доволі зручна для 

студента і допомагає швидше і ефективніше опанувати 

складні науково-філософські ідеї. Крім методичних 

рекомендацій, посібник цікавий деталізацією окремих 

1 Bojchuk T., Mojsej A. “Istoriya ta perspektivirozvitkukafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” [History and Prospects of the Depart-

ment of Social Sciences and Ukrainian Studies], T. Bojchuk, A. Mojsej, Aktual`ni pytannia suspilnych nauk ta istoriji medytsyny [Current 

issues of social sciences and history of medicine], N 1, Chernivtsi, BDMU, 2014, P. 7–14. [in Ukrainian]; Bukovins'kij derzhavnij 

medichnij universitet. Istoriya i s'ogodennya (do 70-richchya) [Bukovinian State Medical University. History and Pre- sent (to the 70th 

Anniversary)], redkol. Bojchuk T.M., Gerush I.V. ta in.; za red. T. M. Bojchuka, Chernivtsi, BDMU, 2014, 272 p. [in Ukrainian]. 
2 Sydorenko M., Troyansʹkyy V., Manchul B., Skakun I. Filosofiya. Navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Philosophy. Teaching manual], 

Chernivtsi, 2010, 136 p. [in Ukrainian]. 
3 Moysey A., Troyansʹkyy V., Manchul B. Filosofiya, Navchalʹnyy posibnyk [Philosophy. Teaching manual] , Chernivtsi, 2017, 224 p. [in 

Ukrainian]. 
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 тем та удосконалення методів підготовки до них. 

У навчально-методичних посібниках пропонують-

ся такі методологічні поради: 

1. Надзвичайно важливо мати комплексне уявлен-

ня про навчально-методичний посібник, бо кожний 
розділ набуває вичерпного для нього смислу лише в 

рамках цілого. Тому Вам необхідно як можна раніше 

познайомитись з усім змістом підручника. 

2. При підготовці до занять спочатку бігло позна-

йомитись із змістом чергового розділу, а вже потім при-

ступати до ґрунтовного опрацювання матеріалу. 

3. Читайте навчально-методичний посібник абзаца-

ми. Прочитайте абзац, обдумайте, виділіть його головні 

положення, сформуйте своє особисте ставленням до 

нього. 

4. Звертайте особливу увагу на основні положення. 
Всебічно їх обдумайте. Намагайтеся виразити ідею ко-

ротко, тезисно, одним-двома реченнями. Лаконічність є 

сестрою таланту лише тоді, коли вона концентрує в 

собі багатозначність. 

5. Філософське мислення на відміну від повсякденної 

унітарності і догматизму, є принципово плюралістичним, 

толерантним, діалогічним. А звідси, філософське знання 

може існувати і збагачуватись лише як бесіда, діалог, полі-

фонія (багатоголосся). Виходячи з цих принципових поло-

жень, студенту необхідно: 

а) вивчаючи філософію, намагатись бути відкри-
тим, толерантним до аудиторії. Не ховайте себе від ін-

ших, вступайте в дискусію. Філософська пасивність 

неминуче повертається догматизмом. 

б) через предмет філософствування вступайте у 

внутрішній діалог з собою, пізнавайте себе, добивай-

тесь філософської самосвідомості. Через емпатію порів-

нюйте свої філософські позиції з позиціями колег. Бу-

дьте критичні та одночасно самокритичні. 

в) вчіться філософувати кожний день, навіть за 

драматичних обставин. 

6. Філософія, особливо її історія, відноситься до 
тих навчальних дисциплін, які в принципі неможливо 

вивчити лише за навчально-методичний посібник. Під-

ручник є лише вступом в скарбницю філософської муд-

рості, яку нагромадило людство протягом тисячоліть. 

Тому, щоб осягнути філософію як „живу душу 

культури”, необхідно читати першоджерела і розмірко-

вувати над ними. Це єдиний спосіб зрозуміти істину в її 

історичному розвитку, пізнати багатство і багатоманіт-

ність її змісту. Без цього немає і не може бути розвине-

ної здатності до теоретичного і, зокрема, клінічного 

мислення. 
Крім навчально-методичних посібників, важливи-

ми елементами є участь професорсько-викладацького 

складу секції філософії в конференціях, форумах та 

нарадах. Присвячених методичним аспектам навчаль-

ного процесу. За їх результатами публікувалися матері-

али, в яких пропонувалися ідеї вдосконалення викла-

дання філософії в медичних вишах4. 

Зокрема, йдеться про важливість філософсько-

антропологічного дискурсу, який дозволяє застосувати 

різноманітні науково-методичні парадигми 

(аксіологічну, лінгвістичну, комунікативну) у навчаль-

ному процесі. 

Микола Сидоренко та Володимир Троянський за-
значають, що важливими факторами методології викла-

дання філософії є міждисциплінарність та синергетика5. 

Окрема увага приділяється самостійній роботі сту-

дента, як невід’ємного складника методичного класте-

ру. Індивідуальна самостійна робота з філософії повин-

на виробити і продемонструвати здатність проведення 

самостійного аналізу визначеної наукової теми, вміння 

розглядати її на філософсько-методологічному рівні, 

вміння сформулювати власну точку зору з певної філо-

софської проблеми. Необхідною стороною індивідуаль-

ної самостійної роботи є логічність, послідовність та 
аргументованість викладення матеріалу. 

Важливим елементом в організації навчального 

процесу стало використання системи дистанційного 

навчання Moodle. Зокрема, по дисципліні «Філософія»6 

в цьому електронному ресурсі містяться: методичні 

рекомендації студентам, теми рефератів, тестові та тео-

ретичні питання для проведення поточного та підсум-

кового контролю. 

Перспективи подальших досліджень. Навчально-

методичний арсенал з філософії сформувався на кафед-

рі суспільних наук та українознавства. На початку ХХІ 
століття характерні ознаки удосконалення ефективності 

навчально-методичної роботи секції філософії. Наявні 

напрацювання дозволяють забезпечувати й удоскона-

лювати навчальний процес для медичних та фармацев-

тичних фахівців. 

Висновки. Бурхливий розвиток організації навча-

льного процесу в Україні вимагає постійного монітори-

нгу нових форм та методів йог проведення. Методичні 

досягнення в сфері філософії є фундаментальним чин-

ником, який підвищує ефективність роботи професор-

сько-викладацького складу та удосконалює навчальний 
процес для студентів. 
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odology of teaching issues of philosophy. The article reveals the 

main methodological ideas to highlight in teaching aids and publi-

cations. The period of the beginning of this century is character-

ized by the revitalization of the methodological work at the depart-

ment. This fact allows us to highlight a set of methodological as-

pects in the presented study about organization of teaching the 

discipline “Philosophy”. Research methods are based on general 

scientific and special philosophical paradigms. In particular, it is 

worth noting the methods of induction and deduction, synergetics, 

dialectics and hermeneutics, which are actively used in the prepa-

ration of educational materials. Scientific novelty lies in the cov-

erage of qualitatively new approaches to the organization of the 

educational process in the university as a whole and in the teach-

ing of philosophy in particular. The use of distance learning forms 

only emphasizes the prospects for the development of the method-

ological cluster. Conclusions. The educational and methodical 

work of the philosophy section was carried out in the context of 

the requirements and allows for a holistic concept of the effective-

ness of scientific and pedagogical activity. 

Keywords: philosophy, department of social sciences and 

Ukrainian studies, student, method. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 4 (24), P. 20-23        

Курочкин Александр. Этнографические путешествия И.С. Нечуя-Левицкого в Карпатах (к 180-летию со дня 

рождения). Ярким примером взаимодействия науки и художественного творчества является этнографическая деятель-

ность Ивана Нечуй-Левицкого (1838–1918), занимающего почетное место среди художников-реалистов второй полови-

ны XIX - начала XX веков. Цель статьи - указать и описать основную ценность этнографического наследия И. С. Нечуй-

Левицкого, что определяется не только теоретическими выводами, но и богатым фактическим материалом, взятым из 

исторической и повседневной жизни и являет собой актальность исследования из-за его подлинности. Методология 

труда основана на сочетании метода прямого включенного наблюдения и сравнительного / историко-сравнительного / 

метода, который позволяет определить общие и различные культурные воздействия на этнографическое наследие И. С. 

Нечуй-Левицкого. Научная новизна. К этим источникам огромной пользы для украинцев могут обратиться современ-

ные исследователи материальной и духовной культуры людей на территории Украины XIX века. В статье представлены 

и комментарии к этнографическим наблюдениям И.С. Нечуй-Левицкого, сделанным во время его пребывания в Карпа-

тах в 1884-1885 гг. Выводы. Наиболее ценная информация для этнографических исследований поступила из горного 

села Шляхтова, которое автор называет «последней русско-украинской» деревней в Карпатах. Это древнее поселение 

украинских лемков, которое упоминается в дипломе польского короля Ягеля в 1391 году. Научная ценность этих мате-

риалов возрастает из-за необратимых изменений, которые произошли после их фиксации, в процессе глобализации. 

Ключевые слова: Карпаты, поляки-крокусы, словаки, украинцы-лемки. 

 Вступ. Яскравим прикладом взаємодії науки і худож-

ньої творчості служить етнографічна діяльність І.С.Нечуя-

Левицького (1838-1918), який займає почесне місце серед 

художників-реалістів другої половини ХІХ-початку ХХ ст. 

Видатний майстер слова, творець перших соціально-
побутових романів і повістей українською мовою, він зали-

шив помітний слід у вітчизняній і світовій культурі. 

 Головну цінність етнографічної спадщини І.С.Нечуя-

Левицького визначають не теоретичні висновки, а узятий з 

життя і побуту багатий фактичний матеріал, який завдяки 

своїй достовірності й сьогодні зберігає важливе значення. 

До цих джерел з великою користю для себе можуть зверта-

тися сучасні дослідники матеріальної та духовної культури 

народу. 

 Історіографічний огляд. І.С.Нечуй-Левицький як 

етнограф досліджений недостатньо. Про нього маємо лише 
уривчасті зауваження і відгуки, головним чином у літера-

турі ХІХ – початку ХХ століть ( “История русской этног-

рафии” А. Пыпина та ін.). Деякі праці письменника етног-

рафічного характеру свого часу отримали оцінку І.Франка, 

М.Драгоманова, А.Францева, а його книга “Ескіз українсь-

кої міфології” коротко характкризується в “Історії україн-

ської етнографії” Філарета Колесси. У 1974 році автор цих 

рядків захистив кандидатську дисертацію на тему 

“Етнографія у науковій діяльності й художній творчості 

І. С. Нечуя-Левицького”. 

 Виклад основного матеріалу. У Карпатах 

І. С. Нечуй-Левицький побував двічі – влітку 1884 і 1885 

років, лікуючись мінеральними водами у містечку Щавни-

ця на берегах швидкоплинного Дунайця. За тих часів ку-

рорт належав Австро-Угорщині /нині це населений пункт 

на півдні Ново-Санчівського воєводства Польщі/. 
Відпочиваючи за кордоном, письменник, з притаман-

ною йому допитливістю, вивчав навколишній світ, знайо-

мився з мальовничою природою гір і своєрідним життям 

місцевого населення. З Щавниці 5 серпня 1884 року він 

писав до Івана Франка: “Обписую трохи Карпати. Був в 

наших малоруських селах: в Шляхтовій, Явірках. Тут за 

горою вже наші села в Венгрії і починаються словацькі 

села”1. 

Враження від побаченого і почутого лягли в основу 

художньо-етнографічного нарису “В Карпатах” /вперше 

надрукований у львівській газеті “Діло”, 1885, № 87-96/. 
Невеликий за розміром цей твір яскраво характеризує ши-

рокі народознавчі інтереси Нечуя-Левицького. Демокра-

тизм і вірність правді життя обумовили наукову вартість 

мандрівних спостережень відомого белетриста. До того ж 

нарис “В Карпатах” зачіпає надзвичайно цікавий історико-

етнографічний ареал. 

Баскиди – західна частина Карпатських гір у верхній 

течії Дунайця і Попраду з давніх давен відомі як край із 

строкатим національним складом населення. “Це місця – 

як зазначав Нечуй-Левицький, є вузол де сходяться селіть-

би трьох народів: на північ за Щавницею живуть мазури2, 

1  Nechuy-Levytsʹkyy I. S. Zibrani tvory u desyaty tomakh [Collected works in ten volumes], T. 10, Kyjiv, 1968, P. 293 [in Ukrainian].  
2 Письменник неточно називає польське населення Карпат мазурами. Останні, як відомо, мешкали на північному сході Польщі. У 

даному разі треба було б говорити про малополян, гуралів, краков′яків. Пізніше Нечуй-Левицький виправив цю помилку, про що 

свідчить датована 1915 р. його рукописна праця «Хто були скіфи й сармати і де взялися в українській мові французькі слова», що 

зберігається у відділі рукописів ЦНБ ім. В.І.Вернадського НАН України (ф.1., од.зб.27839). Тут читаємо: «Ці кракуси – поляки 

однаковісінькі на обличчя з українцями – русинами, так що… неможна навіть примітить, де кінчаються села русинсько-

mailto:olexkuro@gmail.com
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на південь і на схід – русини, і на захід до Татрів в Венгрії 

– словаки»3. Опинившись в зоні тривалих безпосередніх 

контактів різних національних культур, письменник праг-

нув пізнати специфіку кожної етнічної спільноти. 

Одного дня, мандруючи околицями Щавниці, він 
оглянув польське гірське село. Вбогість і злидні – ось що 

насамперед побачив тут Нечуй-Левицький. За його опи-

сом, хата горянина не огороджувалася від вулиці, так що 

двору як такого власне і не було. Траплялись однокамерні і 

багатокамерні будівлі типу хата – сіни – хата. Зовні й зсе-

редини стіни не мазали і не білили і вони мали натураль-

ний червоний колір ялинового дерева. Тяжке враження 

справив на письменника внутрішній вигляд селянської 

оселі: “Я пішов у ту хату. То була страшна курна хата. Ме-

ні здалося, що я вліз у комин, обліплений сажею. Коло 

порога стояла піч, неначе давній ідольський жертовник. Це 
був куб, складений з каміння. На йому горіли дрова. Дим 

ішов просто на хату й виходив дірку, прорубану в стелі. 

Стіни чорні, вкриті сажею. На долу грязь, якийсь барліг, 

тріски, шматки дерева, бо в хаті стояв верстат для струган-

ня дерева. Під стелею на бантинах лежали колоди й суши-

лись в диму. Шибки в вікнах ледве було знать. Я нічого на 

своєму віку не бачив сумнішого од цих хат”4. Не краще і з 

їжею: хліб, що випікали горяни “у формі коржа завдовжки 

з долоню” був глевкий і кислий. 

Гнів і обурення Нечуя-Левицького виявляється там, 

де йдеться про справжніх винуватців трагічної долі соціа-
льно незахищених низів, до якої б нації вони не належали. 

Змальовуючи жахливі умови життя в карпатському селі, 

він пише не без гіркої іронії: “От де широчезне поле для 

гуманної діяльності галицької польської шляхти!”, яка 

“покладає свої сили на полонізацію та латинщення руси-

нів, грається єзуїтськими комітетами, тішиться розповсю-

дженням польського язика між русинами”5. 

Відпочиваючи в Щавниці, Левицький здійснив ще 

кілька змістовних народознавчих екскурсій. Перейшовши 

умовний кордон між Австрією та Угорщиною, він відвідав 

північну окраїну Пряшівщини – місцевість зі змішаним 
словацько-українським населенням. Тут на гірській річці 

Лісний Потік мандрівника зацікавила типова для Карпат 

споруда водяного млина, що використовувалась і як житло 

мірошника. Всередині воно виявилось дуже схожим на 

українську хату: “Коло порога піч та мисник, далі одна 

лава, стіл, полиця, два  католицькі німецькі образи на папе-

рі. На миснику полив’яні миски, дерев′яні ложки. Діл гли-

няний, нечистий, нерівний. В гижі нечепурно, темно й не-

привітно. Дим виходить через комин в стіни,чи цебто в 

млин на горище”6.  

Розповідаючи про свої зустрічі зі словаками, автор 
нарису подав ще кілька важливих етнографічних подро-

биць. Так, дізнаємось, що місцеві ґазди носили довге во-

лосся, яке спадало на плечі й було підстрижене рівно на 

лобі подібно до українців Полісся. Традиційний одяг чоло-

віків-горян був однаковим у всіх трьох межуючих етнічних 

групах. Вони одягали такі самі холосні – штани з вузькими 

холошами з білого товстого сукна з червоними лампасами 

і такі самі кербці – постоли й онучі. Однакові природно-

кліматичні, господарські та соціальні умови життя позна-

чились навіть на зовнішньому вигляді людей. “Тут у Кар-
патах, писав Левицький, і мазурські, і словацькі, і руські 

молодиці чогось дуже замлілі, бліді, худенькі, неначе заха-

рчовані. Воно й правда, що тут робота на горах важка, а 

харчею буває не тривкий житній, а вівсяний хліб та водяна 

картопля”7. 

Велике враження справила на письменника-

наддніпрянця екскурсія в Пєніни /вузьке пасмо гір, що з′

єднує Бескиди і Татри/. Чудові краєвиди Дунайця, вибаг-

ливо порізблені дощами й вітрами скелі, мальовничі схили, 

вкриті ялиновими та буковими лісами – все це збуджувало 

фантазію художника, викликало до життя яскраві образи 
та асоціації. Запам’ятався Левицькому романтично-

пригодницький спуск у човні стрімкою течією Дунайця. 

Вже тоді подібні річкові екскурсії, що приваблювали тури-

стів і відпочивальників, перетворились на своєрідний про-

мисел населення курортних місцевостей. У нарисі описа-

ний один з видів традиційного транспорту, що застосову-

вався на гірських річках в районі Пєнін. Це свого роду 

пліт, що складався з двох або більше човнів, зв’язаних між 

собою для стійкості на воді. Нечуй-Левицький зазначав, 

що ці човни називалися в Карпатах “мадярськими”. Вони 

видовбувались з суцільного стовбура дерев і мали довжину 
7-8 аршин /приблизно 5 метрів/. Правували зв’язаними 

човнами по два плотогони за допомогою довгих жердин, 

якими вони відштовхувалися від дна. Треба сказати, що 

плоти такої конструкції ще й сьогодні можна бачити на 

Дунайці. Прогулянки на них користуються незмінною по-

пулярністю у численних туристів, які кожного року відві-

дують Пєнінський національний парк Польщі. 

Найцінніша з погляду етнографії та частина нарису, 

де подано розгорнутий опис гірського села Шляхтової, яке 

автор називає “останнім русько-українським” селом у Кар-

патах. Одразу уточнимо, що мова йде про давнє поселення 
українських верховинців-лемків. Шляхтова згадується в 

грамоті короля Ягайлаза 1391 рік. В історичній та етногра-

фічній літературі це село відоме як крайній південно-

західний пункт української етнічної території. В одній з 

праць В. Охримовича читаємо: “Найбільш віддаленим на 

захід українським поселенням є село Шляхтова, розташо-

ване у верхів′ях Дунайця біля угорського кордону; з цього 

саме пункту починається в Галичині прикордонна етногра-

фічна  лінія між поляками і українцями”8. Через Шляхтову 

проводив західну межу розселення і вітчизняний історик 

І. П. Крип′якевич9. Стабільність українсько-польського 
етнічного кордону в районі Шляхтової визнана також і 

польськими дослідниками. Це зафіксовано, зокрема, в пра-

цях польського етнографа ХІХ століття Вінцента Поля, а 

також в розвідках дослідників ХХ століття – С. Удзели, 

С. Лещицького, Р. Рейнфуса та інших10. Всі вони розгляда-

українські і де починаються польсько-кракуські». 
3 Nechuy-Levytsʹkyy I. S. Zibrani tvory u desyaty tomakh [Collected works in ten volumes], T. 10, Kyjiv, 1968, P. 383 [in Ukrainian]. 
4 Ibidem, P. 360. 
5 Ibidem, P. 361. 
6 Ibidem, P. 384. 
7 Ibidem, P. 373. 
8 Okhrymovych V.Yu. “Halytsiya” [Galicia], Ukraynskyy narod v eho proshlom y nastoyashchem [The Ukrainian people in its past and 

present], PG, 1916, P. 408 [in Russian]. 
9 Isayevych Ya. D. “Dzherela pro zakhidni mezhi ukrayinsʹkoyi etnichnoyi terytoriyi v period feodalizmu” [Sources on the Western Bor-

ders of the Ukrainian Ethnic Territory in the Feudal Period], Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal], 1968, № 

12, P. 80 [in Ukrainian]. 
10 Див.карту: Granice karpackich grup etnicznych wedlug Wincentego Pola I Badaczy pozniej szychopracowal Jozef Babicz . Pol Win-

centy. Prace z etnografii polnocnych stokow Karpat,Wroclaw, 1966. 
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дали Шляхтову разом з ближніми селами Явірки, Біла Во-

да, Чорна Вода як найбільш висунутий на Захід острівець 

території, де здавна проживали українські верховинці – 

лемки. Такий стан речей підтверджує і схематична карта 

розселення лемків з найповнішого комплексного видання 
українських етнографів, що з’явилося порівняно недавно.11 

У Нечуя-Левицького приналежність Шляхтової до 

лемківського етнічного ареалу розкрита на підставі ви-

вчення основних рис матеріальної культури місцевого на-

селення – “русинів” або “руснаків”. 

Як же виглядає лемківське село в зображенні пись-

менника? Воно нараховує 180 хат, що простяглися однієї 

вулицею від річки Руський Потік наверх по гірській доли-

ні. В центрі села знаходиться церква і будинок священика. 

Аналогічний опис маємо і у Вінцента Поля, але він більш 

докладний. У нього, зокрема, знаходимо цікаву деталь: 
жителі лемківських сіл поділялися на долішнян і горішнян 

в залежності від того, де знаходилося їх обійстя – нижче чи 

вище церкви12. Сама вулиця така вузька, що й двом возам 

важко розминутися. По всьому видно, як скрутно тут з 

землею: двори що й не огороджуються, дуже маленькі, а 

хати буквально ліпляться одна до одної. Біля хат навіть 

немає городів, вони знаходяться далеко за селом на поло-

нинах. 

Неродючий ґрунт вимагає особливої турботи, тому й 

лежать у дворі кожного господаря, покриті зеленим гіллям 

од сонця, купи гною. А ось як Нечуй-Левицький описує 
житло лемків: “Покрівля на хатах з драниць або з шалівок 

темна, аж чорна. Зверху на покрівлях не видно ні одного 

вивода чи димаря. Як баби затоплять в печах, то все село, 

всі хати куряться, ніби горять. Всі хати, хліви, повітки, 

комори, навіть клуні-стодоли часто стоять під однією пок-

рівлею. Якби не вікна в хатах, то не розібрав би де хата, де 

клуня, де хлів або коровник. Стіни знадвору не шпаровані 

й не білені. Щоб стіни не псувались од дощу, їх мажуть 

зверху олією, од чого ялинові стіни мають колір червону-

ватий”13 . 

Уважне око мандрівника помітило ще деякі характер-
ні ознаки лемківської хижі, які пізніше фіксувалися й фа-

ховими етнографами. Так, І. Левицький звернув увагу на 

те, що українці-горяни обмазували житло знадвору не су-

цільно, а лишена стиках між колодками, від чого здавалося 

ніби стіни були вкриті смугастою матерією.  

Для захисту від частих дощів і повіней селяни Шлях-

тової будували свої хати на кам’яному фундаменті, іноді 

такому високому, що його використовували під погреби. 

Інтер′єр лемківської хати, як свідчить І. Нечуй-

Левицький, був близьким до загальноукраїнського: “Ті ж 

лави, той же стіл, той же мисник, жердка над ліжком”14. 
Але існували й певні відмінності. Стіни й стеля зсередини 

здебільшого лишалися голими і лише щілини в зрубі шпа-

рувалися глиною і білились так само як і зовні. В одній з 

хат Шляхтової письменник побачив стелю обмазану ру-

дою глиною; подібне йому доводилось зустрічати у молда-

ван. З нарису “В Карпатах” довідуємось, що  верховинці-

лемки будували своє житло на дерев’яному помості. Вікна 

в хатах були чималі, на 9 шибок. Так само як і по всій 

Україні, на сволоці вирізали побажання на зразок: “Най 

добро буде у хаті”. Замість звичайного полу  лемки, як і 

гуцули, використовували для спання ліжка “з сінником та з 

плисковатими подушками, з квітчастими ситцевими наво-
лочками”15. Уважний спостерігач звернув увагу й на те, що 

в русинських хатах “чистіше й чепурніше, ніж у мазурсь-

ких”. 

Описуючи Шляхтову, Нечуй-Левицький заводить 

читача і в старовинну дерев′яну церкву, витриману в тра-

диціях народного будівництва Карпат. Вона “без бань, 

подовжаста, схожа на довгий дім, і з високою покрівлею, 

як на готицьких церквах; на фасаді піднімається дзвіничка 

оригінальної архітектури, з верхом, ніби насадженим по-

верх довгастої башти. Стіни  церкви виведені не прямо, а 

пірамідально, так що церква однизу трохи ширше, ніж 
вгорі”16. Не залишилась непоміченою й та обставина, що 

стіни знадвору обшивалися ґонтом з метою захисту від 

великих карпатських дощів. Внутрішнє убранство лемків-

ського храму нагадало письменнику його рідний Стеблів 

на Канівщині, де в старій церкві були аналогічні образи 

візантійської школи, живопис на стінах і майстерно різьб-

лений дерев’яний іконостас. Разом з тим було помічено і 

дещо відмінне: у лемківській церкві коло порогу стояло 

кілька ослонів для сидіння по-католицькому. 

Під час богослужіння І. С. Нечуй-Левицький мав змо-

гу ретельно розглянути одяг пастви. При цьому йому впа-
ло в очі, що “Усі молодиці та дівчата понапинені білими 

згорнутими удвоє обрусами, а бідніші просто рушниками з 

кінцями густо затканими червоними смужками. Ці обруси 

молодиці напинають на плечі, як мантільї, а в кінці обрусів 

завірчують дітей, що держать на руках. Молодиці не зав’я-

зують голів хустками, а закутуються. З-під хусток вигляда-

ють краї очіпка, насунуті на вуха й випущені зубчиком на 

лоб. Кінчики обшиті жовтогарячею матерією, котрі мають 

гарний вигляд, коли молодиця напнута білою мушлино-

вою хусточкою. Дівчата не носять на голові ні стрічок, ні 

квіток. Тільки на двох чорноволосих головах червоніли 
вузенькі стрічки. Хоч тут у Карпатах і чоловіки і жінки 

ходять в “кербцях”, чи в постолах, одначе в церкву йдуть 

всі в чоботах. Тільки одним одна баба стояла в постолах. 

Чоловіки були в білих свитах з комірами, гарно вишитими 

червоними або синіми нитками. Штани на всіх білі, з товс-

того саморобного сукна, так само вишиті коло кісточки 

червоними взорцями” 17. 

Складовою частиною типово лемківської ноші 

І.Левицький назвав ще сердак або “карпатський кожушок”, 

який за будь-якої пори року одягали як чоловіки, так і жін-

ки. Крім того, від нього довідуємося, що чоловіки Шляхто-
вої голили обличчя, а голову покривали чорними капелю-

хами, які обв′язували червоними стрічками, перевитими 

білими шнурками. 

Розглянувши в комплексі типові ознаки житла й одягу 

карпатських лемків, Нечуй-Левицький, подібно до інших 

дослідників, вказував на збереження в їхньому побуті знач-

ної кількості архаїчних пережитків. Причину цього він 

11 AvtorLemkivshchyna u 2-kh tomakh  T.1. Materialʹna kulʹtura [Lemkivshchyna in 2 volumes.- Vol.1. Material culture], Lʹviv, 1999 , 

[in Ukrainian]. 
12 Wincenty P. Prace z etnografii polnocnych stokow Karpat [Works on ethnography of the northern slopes of the Carpathian Mountains], 

Wroclaw, 1966, P. 107 [in Polish]. 
13 Nechuy-Levytsʹkyy I. S. Zibrani tvory u desyaty tomakh [Collected works in ten volumes], op. cit., P. 369−370. 
14 Ibidem, P. 374. 
15 1Ibidem. 
16 Ibidem, P. 370. 
17 Ibidem, P. 372. 
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шукав, насамперед, у географічних умовах розселення, 

відірваності життя горян від цивілізаційних процесів. Релі-

ктові елементи культури приводили дослідника до історич-

но вмотивованих паралелей з Київською Руссю: “…тут у 

горах все просто, початково. І не дурно ж тільки ще в Кар-
патах держаться старовини в усьому, навіть в колядках та 

щедрівках: це край, захищений горами од усякого побічно-

го впливу. Жінки всі в білому; і в старому княжому Києві 

женщин звали «білоглавими»”18. 

Захищаючи право карпатських русинів на вільний 

соціальний і національний розвиток, Нечуй-Левицький 

слідом за І. Вагилевичем та Я. Головацьким обстоював 

єдність їх культури з усім українським народом. Цю етніч-

ну однорідність він простежив не лише в матеріальному 

побуті лемків, а й в мові. За його даними, лемки Шляхтової 

і навколишніх сіл розмовляли досить чистою галицькою 
говіркою, що мала особливе м’яке і мелодичне звучання. 

Польські впливи проявились у тому, що лемки, вимовляю-

чи слова, ставили наголос на передостанньому складі. До 

речі сказати, саме ця, слушно відмічена письменником 

особливість лемківського діалекту відрізняє його від усіх 

інших говорів української мови 19. 

Записавши зі слів мешканців Шляхтової назви лемків-

ського одягу, хатнього начиння і страв, Левицький конста-

тував їх тотожність із загальноукраїнською термінологією. 

Деякі випадки розходження він показав у маленькому сло-

вничку, вміщеному в нарисі. Тут подані такі слова: 
“постоли – кербці; штани – холосні /в нас холоші/, а сол-

датські штани – ногавиці; очкур – строканці; обрус, що 

носять жінки на плечах – плахта; свита – гуня; намисто – 

пацьорки, спідниця – кабат” тощо20. 

Висновки. Вищенаведені матеріали свідчать про ува-

жне ставлення І.С.Нечуя-Левицького до культурних над-

бань різномовного і різнонаціонального населення Карпат, 

характеризують його як вдумливого дослідника побутових 

і соціальних явищ. Ентографічна вартість розглянутого 

нарису зростає в зв′язку з тими необоротними змінами, що 

сталися з часу його написання. Адже Північна Лемківщи-
на, з якою познайомився письменник, це якраз та терито-

рія, що найбільш постраждала в результаті примусової 

депортації українського населення зі своєї прабатьківщини 

після Другої світової війни. 

 
Kurochkin Oleksandr. Ethnographic journeys of I. S. Nech-

uy-Levytsky in the Carpathians (dedication to the 180th Annive-

rsary). A striking example of the interaction between science and 

artistic creativity is the ethnographic activity of Ivan Nechuy-Levytsky 

(1838-1918), who occupies a place of honor among the realist artists of 

the second half of the XIX − early XX centuries. An outstanding mast-

er of words, the creator of the first social and novel novels and stories 

in Ukrainian, he has left a prominent mark in national and world cultur-

e. The aim of the investigationis to indicate and to describe the main 

value of I. S. Nechuy-Levytsky's ethnographic heritage. It is determ-

ined not only by theoretical conclusions, but bythe rich factual material 

taken from historical life and everyday life as well. That is the reason 

of great importance due to its authenticity. The methodology of the 

research is based on the combination of the method of direct included 

observation and the comparative / historical-comparative / method, 

which allows to determine the common and different cultural effects on 

I. S. Nechuy-Lewytsky etnographyc heritage. Scientific novelty. These 

sources of great benefit to Ukrainians can be accessed by modern rese-

archers of the material and spiritual culture of people on Ukrainian 

territory in XIX century. The article presents and comments on the 

ethnographic observations of IS Nechuy-Levytsky made during his 

stay in the Carpathians in 1884-1885 years. Similar social, economic 

and geographical conditions led to the formation of representatives of 

three Slavic people − the inhabitants of the mountains Beskydy of a 

number of common features, especially in material culture, the presen-

ce of which was well demonstrated by I.S. Nechui-Levytsky. Conclu-

sions. According to the writer, the houses of the Polish Highlander 

were not fenced off from the street, so the yard was not actually there. 

Single-chamber and multi-chamber buildings of the house-hay-house 

type has been noticed. The walls did not grease or whiten outside and 

inside and it had the natural red color of the spruce tree. It is known, 

that I. S. Nechui-Levytsky provided meetings with Slovaks  and tis is 

important ethnographic details.We learn from his notations, that the 

local “gazdos” (masters) wore long haired (heirfell on their shoulders 

and was cut straight on the forehead), like the Polesie Ukrainians. The 

traditional clothing of the Highlanders was the same in all three border-

line ethnic groups. The most valuable information for ethnographycal 

studies comes from the mountain village Shlyakhtova, which the auth-

or calls the «last Russian-Ukrainian» village in the Carpathians. It is an 

ancient settlement of the Ukrainian Lemkos, which is mentioned in the 

diploma of the Polish King Jagiel in 1391. The scientific value of these 

materials is increasing due to the irreversible changes that have taken 

place since their fixation. 

Keywords: Carpathians, Poles-crocuses, Slovaks, Ukrainians-

Lemkos. 
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Історія медицини 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Бидучак Анжела, Грицюк Марьяна, Чорненькая Жанетта, Доманчук Татьяна. История развития рентгеноло-

гии. Рентгеновское излучение, невидимое излучение, способное проникать, хотя и в разной степени, во все вещества. 

Представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны порядка 10-8 см. Цель исследования. Описать исто-

рические этапы формирования рентгенологии, как науки. Методология исследования. В статье использованы описа-

тельный, библиосемантический и историко-сравнительный методы. Выводы. В целом, анализ значимости вклада уче-

ных-медиков в развитие рентгенологии, как науки, позволяет заключить, что их научно-практическая деятельность и 

сейчас обеспечивает высокий уровень, и широкие перспективы в реализации своего практического и творческого потен-

циала в современной медицине. 

Ключевые слова: история медицины, рентгенология, Х-лучи, рентгенодиагностика. 

Introduction. The end of the 19th century is known 

for the largest discovery of roentgenology, without which it 

is impossible to imagine modern medicine, it was born 

thanks to the discovery of penetrating radiation by the Ger-

man physicist V.K. This industry, like no other, has made an 
invaluable contribution to the development of medical diag-

nostics. 

Aim of investigation. Describe the historical stages of 

the formation of radiology as a science. 

Research methodology. The article uses descriptive, 

bibliosemantic and historical comparative methods. 

Setting the main material. The science of radiology 

got its name in honor of Wilhelm Conrad Rentgen, a profes-

sor at the University of Würzburg, who discovered X-rays 

on November 8, 1895. The discovery itself X-rays made 

unexpectedly: late in the evening, leaving the laboratory, the 

scientist turned off the light in the room and noticed a green-

ish glow, fluorescence in the dark emanating from the 

screen, covered with crystals of platinum-synergistic bari-

um. As it turned out, the crystals reacted to the impact of an 

electrovacuum (crux) tube located nearby, which at that 

moment was under high voltage. When the current was 

turned off, the screen glow stopped, and when it was turned 

on again, it resumed. The tube was wrapped in black opaque 

paper, so X-rays suggested that when an electric current 

passes through it, it emits some invisible rays that can pene-

trate through opaque media and excite barium crystals. The-
se unknown rays are called X-rays by X-rays1. 

After 50 days, the scientist submitted a 17-page manu-

script containing a description of the rays discovered by him 

to the chairperson of the Würzburg Physical-Medical Socie-

ty2. This day, December 28, 1895, went down in history as 

the official opening date of X-rays. Together with the manu-

script, the scientist also presented the first radiograph, taken 

earlier, on December 22, on which the hand of his wife Ber-

tha Roentgen was captured. After the woman saw the X-ray 

of her hand, she, without understanding the subtleties of 
physics, was so impressed that she exclaimed: "I saw my 

death"3. 

On the evening of January 23, Dr. Roentgen gave a 

lecture to the filled audience of the Würzburg Physical-

Medical Society. After a discussion about the experiments, 

Roentgen invited the chairperson of the society Albert von 

Kölliker, a famous anatomist, to take a picture of his hand 

with the help of new X-rays. When the finished image was 

demonstrated to the audience, it broke out into deafening 

ovations. Dr. von Kölliker, impressed by the discovery, sug-

gested that the new rays be called X-rays - the audience 

greeted his proposal with applause4. 

The discovery of X-rays caused a wide resonance 

among scientists from all over the world, including Russian 

scientists. At the beginning of January 1896 the X-ray bro-

chure was published. Within a few weeks, it was translated 

into Russian, English, French and Italian, and by the end of 

January A.S. Popov produced the first X-ray machine in our 

country, with which Russian scientists repeated the X-ray 

experiment, making the first X-ray in Russia. The photo-

graph of the photograph taken was posted in the Russian 

translation of the Roentgen brochure published in St. Peters-
burg under the name “New kind of rays” in the same 

month5. 

Wilhelm Roentgen continued to study his discovery, 

and by May 1897, he finally formulated all the basic prop-

erties of X-rays, having published two more articles that 

1 Lisitsyn Yu.P. “Istoriya meditsiny” [History of medicine], Moskva, GEOTAR−MED, 2004, 400p. [in Russian]. 
2 Lindenbraten L. D., Korolyuk I. P. Meditsinskaya radiologiya i rentgenologiya [Medical radiology and roentgenology.], Мoskva, 1993, 

554 p. [in Russian].  
3 Mul'tanovskiy M. P. Istoriya meditsiny [History of Medicine], Studies. for students med. in-tov, Мoskva, 1981, 348 p. [in Russian].  
4 Churilov L. P. Ocherki istorii meditsiny [Essays on the history of medicine], Мoskva, SpecLit, 2015, 448 p. [in Russian]. 
5 Rusanov K. V. “X-luchi v Ukraine: pervyje shagi” [The X-rays in Ukraine: the first steps], Novosti meditsiny i farmatsii [Medicine and 

Pharmacy News], 2007, N 21−22, P. 230−231 [in Russian].  
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are scientific6. The most valuable practical property of X-rays, 

which has found wide application in science and medicine, has 

been its ability to penetrate non-transparent bodies. In 1901, 

Wilhelm Roentgen was awarded for his discovery of the first 

Nobel Prize in physics. Subsequently, the science that studies 
the effect of X-rays on the body is called radiology7. 

The first x-ray, which captures the hand of the scientist's 

wife, Bertha Roentgen, and her wedding ring. 

The year of birth of veterinary radiology can be consid-

ered 1896, when S. S. Lisovsky first used X-rays to show a 

dog. In 1899, M. A. Maltsev, in addition to scanning, also took 

pictures of the head, neck and limbs of a dog, the tarsus and put 

of a horse, as well as the pastern of the cow; for fixing animals 

during the study, the scientist used anesthesia8. Three years 

later, an X-ray unit was assembled in the laboratory of the 

Kharkov Veterinary Institute, which diagnosed bone fractures 
and sprains, determined foreign bodies, and carried out studies 

of the fruits of small domestic animals9. 

However, these studies were sporadic; they were conduct-

ed on primitive apparatuses assembled on their own. Only by 

1924, production of X-ray machines was started in the work-

shops of the former USSR, and thanks to G. V. Domracheva 

and A.I. Vishnyakov from Kazan and Leningrad Veterinary 

Institutes This type of research has been widely used in veteri-

nary medicine10. 

Subsequently, workshops for the production of X-ray 

machines turned into X-ray plants, which by 1931 began to 
produce devices suitable for studying not only small animals, 

but also large ones, due to which in 1932 the first x-ray 

rooms11. 

Radiograph of the hand of the anatomist Albert von 

Kölliker, made on January 23, 1896. V.К. An x-ray during his 

public lecture at a meeting of the Physico-Medical Society12.  

From that moment on, in the former USSR, intensive 

development of veterinary radiology began, many Soviet veter-

inary radiologists made a significant contribution to which13. 

Among the most significant discoveries are the following: 

In 1931, A. I. Vishnyakov wrote the first book on the X-
ray diagnosis of animal diseases, “Basics of Veterinary Radiol-

ogy”. 

In 1935 the book of prof. A. Century Sinev “Clinical diag-

nosis of internal diseases of domestic animals”. 

In 1939, the book by A. Yu. Tarasevich, The Limps of 

Farm Animals, appeared. 

In 1940, the volume textbook “Veterinary Radiology” by 

A. I. Vishnyakov was published, which describes the principles 

of X-ray physics, X-ray techniques, and also provides extensive 

and systematic X-ray diagnostic material for various animal 

diseases and X-ray therapy. 
A. A. Weller published articles on the use of X-ray re-

search in military conditions. Weller also studied the possibility 

of diagnosing diseases of the limbs, withers and intestines in 

horses. 

G. G. Vokken has published a number of works on the 

age and comparative x-ray anatomy of animals, X-ray osteolo-

gy, anthropology, and angiology14. 

Veterinary radiologists of Russia and the former USSR 
made a great contribution to veterinary science on issues such 

as determining mineral metabolism in farm animals and birds, 

diagnosis of respiratory diseases of large and small animals, 

diagnosis of diseases of the digestive organs, comparative x-ray 

anatomical studies in agricultural animals, determining the lo-

cation and depth of foreign bodies. 

In connection with the emergence now of even more so-

phisticated X-ray apparatuses, the possibility of studying ani-

mals has increased significantly. Digital radiography is actively 

developing, which, due to the multiple improvement in image 

quality, is gradually replacing classical, analog radiography . 
In 1971, a prototype of an X-ray CT scanner was installed 

in London. The engineer Godfrey Hounsfield created it. Scien-

tists, having overcome serious technical difficulties, in 1975 

created an X-ray computed tomography scanner to study the 

whole body. For the creation of the computed tomography 

method, Godfrey Hounsfield and Alan Cormack in 1979 were 

awarded the Nobel Prize in Medicine. 

The foundations of another tomographic technique - mag-

netic resonance imaging (MRI) – laid the work of two Nobel 

laureates – physicists F. Bloch and E. Parcell (1952), who dis-

covered the effect of nuclear magnetic resonance (NMR). 
Modern methods of x-ray studies are classified primarily 

by the type of hardware visualization of x-ray projection imag-

es. That is, the main types of X-ray diagnostics are differentiat-

ed by the fact that each is based on the use of one of several 

existing types of X-ray detectors: an X-ray film, a fluorescent 

screen, an electron-optical x-ray converter, a digital detector, 

etc. 

The method of x-ray diffraction is the obtaining of fixed 

images of an object in the spectrum of x-ray radiation on a ma-

terial sensitive to it (x-ray film, digital detector) by the principle 

of inverse negative. The advantage of the method is low radia-
tion exposure, high image quality with clear detail. 

The disadvantage of radiography is the inability to ob-

serve dynamic processes and a long processing period (in the 

case of film radiography). To study dynamic processes, there is 

a method of frame-by-frame image fixation - X-ray cinematog-

raphy. Used to study the processes of digestion, swallowing, 

respiration, blood circulation dynamics: X-ray phase cardiog-

raphy, X-ray pneumography. 

The method of fluoroscopy is the acquisition of an x-ray 

image on a fluorescent (luminescent) screen according to the 

principle of direct negative. It allows you to study dynamic 
processes in real time, to optimize the position of the patient in 

relation to the x-ray beam during the study. Radioscopy allows 

you to evaluate both the structure of the organ and its functional 

6 Rozenshtraukh L. S. Rentgenodiagnostika zabolevaniy organov dykhaniya [Radiodiagnosis of respiratory diseases.], Мoskva, 1987, 640 

p. [in Russian]. 
7 Uil'yam E. Osnovy diagnosticheskoy radiologii, 3-ye izdaniye [Fundamentals of diagnostic radiology, 3rd Edition], 2007, 1335 p. [in 

English]. 
8 Lindenbraten L. D., Korolyuk I. P. Meditsinskaya radiologiya i rentgenologiya [Medical radiology and roentgenology.], Мoskva, 1993, 

554 p. [in Russian]. 
9 Churilov, L. P. Ocherki istorii meditsiny [Essays on the history of medicine], op. cit. 
10 Verkhatskiy S. A. Istoriya meditsiny [History of Medicine], Кyjiv, 1983, 382 p. [in Ukrainian]. 
11 Mul'tanovskiy M.P. Istoriya meditsiny [History of Medicine], op. cit. 
12 Rusanov K. V. “X−luchi v Ukraine: pervyye shagi” [The X−rays in Ukraine: the first steps], op. cit., P. 230-231. 
13 Zabludovskiy P.Ye. Puti razvitiya obshchestvennoy meditsiny [Ways of development of public medicine], Moskva, 1970, 82 p. [in 

Russian]. 
14 Petrov B. D. Ocherki istorii otechestvennoy meditsiny [Essays on the history of domestic medicine], Мoskva, 1962, 303 p. [in Rus-

sian]. 
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state: contractility or extensibility, displacement, filling with 

contrast medium and its passage. The multi-projection method 

allows you to quickly and accurately identify the localization of 

existing changes. 

A significant drawback of fluoroscopy is the large radia-
tion load on the patient and the examining doctor, as well as the 

need for the procedure in a dark room. 

Tele-roentgenoscopy is a study using the conversion of an 

X-ray image into a television signal using an electron-optical 

converter or amplifier. A positive x-ray image is displayed on a 

television monitor. The advantage of the technique is that it 

substantially eliminates the disadvantages of conventional fluo-

fluoroscopy: the radiation load on the patient and staff is redu-

reduced, image quality can be controlled (contrast, brightness, 

high resolution, the ability to increase the image), the procedure 

is carried out in a bright room. 
The method of fluorography is based on photographing a 

full-sized shadow X-ray image from a fluorescence screen onto 

photographic film. Depending on the film format, analog fluo-

rography is small, medium and large frame (100x100 mm). 

Used for mass preventive studies, mainly of the chest organs. In 

modern medicine, more informative large-frame fluorography 

or digital fluorography is used. 

X-ray contrast diagnosis is based on the use of artificial 

contrast by introducing radiopaque substances into the body. 

The latter are divided into x-ray positive and x-ray negative. X-

ray positive substances basically contain heavy metals - iodine 
or barium, therefore they absorb radiation more than soft tis-

sues. X-ray negative substances are gases: oxygen, nitrous ox-

ide, air. They absorb x-rays less than soft tissues, thereby creat-

ing a contrast to the organ under examination. 

Artificial contrasting is used in gastroenterology, cardiolo-

gy and angiology, pulmonology, in urology and gynecology, 

and in the study of bone structures. 

Conclusion. The main advantages of X-ray examination 

are the availability of the method and its simplicity. Indeed, in 

the modern world there are many institutions where you can do 

an Х-ray. This predominantly does not require any special 
training, cheapness and the availability of images, which can be 

consulted with several doctors in different institutions. 

 
Бідучак А.С., Грицюк М.І., Чорненька Ж.А.,  

Доманчук Т.І. Історія розвитку рентгенології. Історія рентге-

нології починається з того часу, як професор Вюрцбурзького 

університету Вільгельм Конрад Рентген 8 листопада 1895 року 

випадково для себе відкрив рентгенівське випромінювання. 

Відкриття рентгенівських променів викликало сенсацію в усь-

ому світі. Сучасній людині дуже важко собі уявити все те, що 

говорилось стосовно відкриття рентгенівських променів на по-

чатку нашого століття. Рентгенівські трубки отримали широке 

розповсюдження та почали активно використовувати в багатьох 

країнах. Завдяки їм з’явилися нові напрями науки і техніки – 

рентгенологія, рентгенодіагностика, рентгенометрія та ін. Мета 

дослідження. Описати історичні етапи формування рентгеноло-

гії, як науки. Методологія дослідження. У статті використано 

описовий, бібліосемантіческій та історико-порівняльний методи. 

Висновки. На сьогодні, практично немає такої галузі медицини, 

де б не використовувалися рентгенівські промені для виявлення 

різноманітних захворювань на різних стадіях. Без рентгенологіч-

них досліджень неможлива сучасна діагностика деяких захво-

рювань. Особливо це стосується злоякісних пухлин. Забій чи 

перелом, біль в голові, проблеми у внутрішньому вусі – в усьому 

цьому допоможе рентгенолог. Вдосконалення апаратури та за-

стосовування комбінованої терапії дає можливість більш ефек-

тивно та правильно лікувати хворих людей в майбутньому. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Рудень Василий. Эпохальный путь становления доказательной медицины и ее роль в оптимизации медици-

нской помощи в условиях трансформации системы здравоохранения Украины. Цель работы – обобщение научно-

го представления об эпохальном пути становления доказательной медицины как успешной медицинской практики и 

обоснование методического подхода мировой успешной медицинской практики для врача и пациента в процессе опти-

мизации медицинской помощи в условиях трансформации системы здравоохранения Украины, ее подготовки к рыноч-

ным условиям. Материалы и методы исследования – выполнено описательное, сравнительное, ретроспективное, хро-

нологическое исследование, с применением исторического, библиографического, историко-сравнительного, логико-

аналитического методов, а также методов дедуктивного осведомления, аналогии, синхронизации, структурно-

логического анализа с учетом принципов системности; материалом служили как отечественные, так и зарубежные науч-

ные медицинские информационные источники различного генезиса, собранные при помощи электронной поисковой 

системы Google в соответствии с пакетом Microsoft Office 2016. Результаты. Впервые была сделана попытка системно-

го научного обоснования эпохального пути становления доказательной медицины, что позволяет убедительно и в пол-

ном обьеме осознать практикующему врачу актуальность мировой успешной медицинской практики в контексте эффек-

тивности и безопасности медицинской услуги для пациента, пациенту – о ее качестве, безопасности, финансовой состоя-

тельности и минимизации рисков в процессе лечения, а ученому – о повышении качества научных исследований. Выво-

ды. Представленный эпохальный путь становления доказательной медицины, как успешной на сегодня в мире медицин-

ской практики, в полной мере может способствовать успешной оптимизации системы медицинской помощи, путем по-

вышения компетентности и гибкости практических действий врача как к медицинских инновациях доказательного соде-

ржания, так и при их внедрении в процессе лечения, без понимания чего врач не в состоянии качественно проанализиро-

вать научно-медицинскую информацию и поднять свой профессиональный уровень согласно европейскому стандарту. 

Ключевые слова: история медицины, медицинская практика, доказательная медицина, врач, пациент, оптимиза-

ция, лечебный процесс, эффективность, безопасность, трансформация системи здравоохранения. 

Постановка проблеми. Перш, ніж говорити про 

“доказову медицину” в Україні – як нову медичну інфо-

рмаційну технологію в успішній практиці лікаря та па-

цієнта, ефективність якої доведена у світі як у клініч-

них, так і фармацевтично-епідеміологічних досліджен-
нях із застосуванням математичного оцінювання імовір-

ності успіху й ризику 1, варто на сьогодні зазначити, що 

“[…] успіхи в розумінні біології хвороб [...] вражають. 

Проте, [...] основи медицини залишаються незмінними. 

Лікарі стикаються з питаннями діагностики, прогнозу, 

лікування і ставлять колишні цілі: полегшити страждан-

ня, відновити втрачені функції і попередити передчасну 

смерть”2. Ось і вся правда про українську медицину 

“європейського зразка” на 29 році незалежності.  

Утім, навіть при досягненні цих “колишніх” цілей 

у практикуючих лікарів виникають запитання, на які 
необхідно знаходити відповіді, і це на сьогодні доречно 

це розцінювати як потребу не лише в наявній науковій 

медичній інформації України, але і світовій.  

На перший погляд, сьогочасна українська наукова 

медична інформація представлена 163 науковими періо-

дичними фаховими виданнями, що на перший погляд, 
нібито є вражаючою кількістю для молодої незалежної 

України. Проте, з них лише 7 періодичних видань інде-

ксуються в міжнародних наукометричних базах даних 

Scopus та/або Web of Science (список А), тоді як 23 нау-

кові журнали представлені в наукометричних базах Sci-

ence Index, Google Scholar, Index Copernicus тощо 

(список Б)3. Решта наукових медичних видань України 

не включені до міжнародних наукометричних баз, не 

мають шансів дійти до світової наукової спільноти і 

залишаються “наукою у собі” – без ревалентності, дос-

товірності, енергомічності, не систематизованості через 
недостатню чистоту експерименту, що не робить їх ре-

1 Chubenko A. V., Babych P. N., Lapach S. N. “Medicina, osnovannaya na dokazatelstvah, i sovremennye informacionnye tehnolog-

ii” [Evidence Based Medicine and Modern Information Technology], Ukr. med. chasopys [Ukrainian medical herald] , 2004, N 2 (40), 

URL: www.umj.com.ua [in Russian]. 
2 Fletcher R., Fletcher S., Vagner E. Klinicheskaya epidemiologiya: Osnovy dokazatelnoj mediciny [Clinical Epidemiology: The Basics of 

Evidence-Based Medicine]. Perevod s angl. [Translation from English], Moscow, Media Sfera, 1998, 352 p. [in Russian]. 
3 Formuvannia pereliku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy: nakaz MON Ukrainy za № 32 vid 15 sichnia 2018 roku [Formation of the 

List of Scientific Professional Editions of Ukraine: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No 32 from January 15, 

2018], URL: https://openscience.in.ua/ab-journals [in Ukrainian].   
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 зультати надійними в практичному застосуванні їх резуль-

татів4.  

У такому власному науковому інформаційному про-

сторі українські лікарі та вчені, для прикраси власної по-

всякденної професійної діяльності, без будь-яких застере-
жень та докорів сумління, як дань моді “доказової медици-

ни”, посилаються, на так звані, “принципи доказової меди-

цини” в кожному конкретному випадку.  

Проте, якщо бути і далі правдивим та об’єктивним у 

цьому, то 94,3±3,7% (p>0,001) лікарів демонструють пов-

не нерозуміння ні суті, ні змісту самих принципів нової 

для української медичної практики, такої інформаційної та 

галузевої інноваційної політики, якою є у світі доказова 

медицина (ДМ)5.  

Архіактуальним у цьому контексті є і те, що 92-

,8±4,8%, при p>0,001 практикуючих лікарів та управлінців 
від МОЗ України різних рівнів не зможуть чітко назвати 

джерело чи бази даних доказової медицини, звідки, ніби-

то, ними “була узята достовірна доказова інформація” в 

кожному конкретному випадку, що й засвідчує незнання 

та невміння відшукати, порівняти та узагальнити необхід-

ні наявні докази в інтересах конкретного хворого6.  

Найбільш прикрим у цьому є те, що в державі Украї-

на протягом останніх майже трьох десятків років, під час 

спроб трансформації системи медичної допомоги та виве-

дення останньої на європейський рівень та світовий прос-

тір, досі відсутні перспективні інституції, які б генерували 
ретельні, обґрунтовані, виважені, узагальнені та система-

тизовані найкращі сучасні світові інновації в питаннях 

вироблення механізму покращення здоров’я конкретного 

пацієнта.  

Неврегульованим у цьому лишається доступ на до- 

та післядипломному етапах навчання в медичних ВНЗ 

питання визначення ступеню придатності опублікованих 

наукових даних клінічних досліджень та міжнародних 

наукометричних баз даних, так і їх використання у процесі 

надання медичних послуг профілактичного, діагностично-

го, фармакотерапевтичного, лікувального чи реабілітацій-
ної генези у кожному конкретному випадку, в контексті 

наявних світових доказів, їх ефективності, безпеки та еко-

номності для пацієнта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сього-

днішній день в інформаційному медичному просторі 

України наявні більше сотні наукових праць вітчизняних 

вчених різних спеціальнстей, котрі в тій чи іншій мірі та в 

контексті різних медичних практик трактують та рекомен-

дують практичній охороні здоров’я до впровадження до-

казову медицину. Серед авторів, що розглядали це питан-

ня: А. Р. Уваренко, О. П. Мінцер,  В. І. Мальцев, 
В. Г. Пєрєдєрій, М. П. Скакун, О. Г. Пузанова, Б. О. Ледо-

щук, В. І. Денисюк, В. Ф. Москаленко, Т. С. Грузєва, С. М. 

Кисельов, К. К. Василєв та ін.  

Утім, для всеосяжного розуміння сутності доказової 

медицини в успішному застосуванні в українській меди-

цині лікареві і науковцю вкрай необхідно, власне, усвідо-

мити тисячолітній еволюційний шлях розвитку “успішної 

медичної практики”, адже не знаючи її витоків, неможли-

во збагнути її безапеляційну значимість в умовах трансфо-
рмації медичної практики в Україні та переходу на євро-

пейські й світові стандарти, що власне, і робить дане дос-

лідження актуальним. 

Методи дослідження – виконано описове теоретич-

не, ретроспективне, порівняльне дослідження із застосу-

ванням історичного, бібліографічного, компаративного, 

історичного, логіко-аналітичного методів, а також методів 

статистичного аналізу, аналогії, синхронізації, структурно

-логічного аналізу з врахуванням принципів системності, а 

матеріалом слугували як вітчизняні, так і зарубіжні нау-

кові медичні інформаційні джерела різної генези, зібрані 
та опрацювані за допомогою електронної пошукової сис-

теми Google та пакету Microsoft Office (версії 2016 року). 

Мета роботи. Узагальнення наукового уявлення про 

епохальний шлях становлення доказової медицини та об-

ґрунтування методичного підходу успішної світової меди-

чної практики для лікаря та пацієнта в процесі оптимізації 

медичної допомоги в умовах трансформації системи охо-

рони здоров’я України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На пер-

ший погляд, існує думка щодо переваг комплексної схеми 

єдиних професійних дій лікарів та маніпуляцій з пацієнта-
ми при певному діагнозі, причому виникла ця ідея давно і 

залишається наріжним каменем у медицині донині. Проте, 

ретроспективний аналіз доступних джерел світової історії 

медицини переконливо стверджує протилежне.  

Так історично склалося, що протягом багатьох тися-

чоліть у медичній практиці серед лікарів існувало два на-

прями професійної діяльності: реалістичний та емпірич-

ний. Представники першого вважали за необхідне нагро-

маджували теоретичні знання про функціонування органів 

та систем людського організму і механізмів розвитку хво-

роб, тоді як лікарі-прихильники емпіричної скерованості 
недовірливо ставилися до будь-яких теорій і основним у 

клінічній практиці вважали безпосереднє спостереження 

за хворими7. 

Прикладом такого розподілу у професійній діяльнос-

ті лікарів є медицина Стародавньої Греції та античного 

Риму, де “реалісти” за основу брали теорію (догматична 

школа в медицині), а “емпірики” надавали перевагу експе-

рименту (емпірична школа в медицині), про що зазнача-

ється у трактаті “De medicina” давньоримського медично-

го письменника першого століття Аула Корнелія Цельса 

(біля 25 р. до н. е. – біля 50 р. н. е.)8. 
Інакшої думки тут дотримувався грецький лікар рим-

ської доби Кла́вдій Гале́н (131–210), який заперечував 

знання лікарів, одержані лише з досвіду, тоді як сам, спо-

стерігаючи за фактами, пропагував їх аналіз і розгляд у 

4 Informaciya. Svojstva informacii. Vidy medicinskoj informacii [Information. Information Properties. Types of Medical Information]? 

URL: https:www.bsmu.by/downloads/ kafedri/ k_fiziki/2015-1/inf.pdf [in Russian]. 
5 Uvarenko A. R. “Deiaki problemy innovatsiinoi polityky haluzi u spektri vymoh dokazovoi medytsynyˮ [Some Problems of the In-

tive Policy of the Industry in the Spectrum of Requirements of Evidence-based Medicine], Okhorona zdorovia Ukrainy [Health care of 

Ukraine], 2004, № 1 (12), P. 60−61 [in Ukrainian]. 
6 Evidence-Based Medicine Working Group et al. Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine, Jo-

rnal of the American Medical Association, 1992, Vol. 268 (17), P. 2420−5, URL:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/?term= Evi-

dence-Based%20Medicine% 20Working% 20Group% 5BCorporate%20Author%5D [in English]. 
7 Wulff H. R., Pedersen S. A., Rosenberg R. Philosophy of medicine. Oxford: Blackwell Scientific, 1986, 222 p. [in English]. 
8 Cels Avl Kornelij. O medicine [About medicine]. Per. Yu. F. Shulca [Translation by F. F. Schulz], Moscow, 1959, 408 p. , URL:  ht-

tps://www.rulit.me/author/cels-avl-kornelij/o-medicine-download-free-489942.html [in Russian]. 
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 взаємозв’язку9.  

На аналогічні погляди спирався перський лікар Абу 

Алі Ібн Сіна (Авіценна) (980–1037), котрий тлумачив, що 

…“будь-які знання, не зважені на вагах розуму, не є досто-

вірними, а, отже, не є істинними знаннями…”, оскільки 
…“логіка повинна допомогти відсіяти істинно достовірне 

від уявно достовірного, істину від думки, від 

“загальноприйнятого”10.  

Власне, такі погляди та підходи до медичної практи-

ки в античні часи доречно зарахувати до перших провіс-

ників формування “науково обґрунтованих фактів” в кон-

тексті сьогоднішньої доказовості в медицині. 

Ідея про єдині підходи до надання медичної допомо-

ги лікарем пацієнтові в донауковий період не покидала 

дослідників і формувала, хоча й повільно, епізодичні ви-

сліди про професійні дії лікарів напротивагу змісту тодіш-
ньої медичної практики.  

Хоча шлях до реалізації такого підходу в медичній 

практиці тривав тисячоліття, проте все більше він знахо-

див розуміння та підтримку в лікарів давніх часів, що, 

власне, і формувало серед тодішньої медичної громадсь-

кості сумніви, втрату віри в старі теорії та методи лікуван-

ня, а сама клінічна медицина у власному розвитку вже у 

40-х роках ХIХ сторіччя вступила в період, який отримав 

назву “терапевтичний нігілізмˮ11. 

Дуже влучно про це висловився датський лікар і по-

літик Карл Еміль Фенгер (1814–1884): “В медицині поки 
так і не з'явився свій Ньютон, і, на жаль, ми маємо право 

побоюватися, що ніколи не побачимо генія, який здатний 

привнести в медицину те, що фізика знайшла в алгебрі, а 

хімія – на чашках лабораторних ваг. Медицина продовжує 

залишатися тим, чим були ці науки століття назад – набо-

ром не пов'язаних поміж собою тезˮ12. 

Науковий період розвитку медицини характеризуєть-

ся, в першу чергу, тим, що в практиці лікаря був започат-

кований інноваційний напрям – “критичне ставлення в 

клінічній медицині”.  

Першим у критичному осмисленні клінічної практи-
ки став французький лікар П’єр-Шарль-Олександр Луї 

(1787–1872), котрий у 1830 році одним з перших запропо-

нував та використав “числовий методˮ (франц. “la methode 

numérigueˮ; англ. – “the numeric method”)13, при допомозі 

чого порівнював результати лікування, обгрунтовуючи, в 

такий спосіб, неефективність терапевтичних методик на 

групі хворих при деяких хворобах. Так, на підставі влас-

них спостережень в 1835 році П. Луї зробив висновок, що 
при пневмонії, бешисі та дифтерії кровопускання викли-

кає досить незначний ефект, що дозволило, використання 

даного методу, який застосовувався протягом століть14, 

припинити та переконливо цим стверджувати, що 

…“медицина – це точна наука в діагнозі!ˮ15. 

Наступником його у застосуванні статистичного 

підходу в клінічній медицині був французький лікар Луї 

Деніс Жуль Гаваррет (1809-1890), котрий сформував ос-

новні положення концепції довірчих інтервалів і статисти-

чної значущості16 та першим застосував їх у медицині17.  

Доречно вказати на те, що Ж. Гаваррету (1840) нале-
жить висновок про те, що перевага одного методу лікуван-

ня над іншим не може ґрунтуватися на абстрактному умо-

виводі, а тільки - виходити з результатів, отриманих у 

процесі спостереження за достатньою кількістю хворих, 

які отримували лікування за порівнюваними методиками. 

“Для того щоб перевага була віддана якомусь лікарському 

втручанню, стверджував Ж. Гаваррет, воно повинно не 

тільки приводити до кращих результатів, ніж порівнювані 

методи лікування, але відмінність в ефективності повинна 

перевищувати певну межу величини, яка залежить від 

числа спостережень. Якщо відмінність нижче цієї гранич-
ної величини, його слід ігнорувати і вважати несуттє-

вимˮ18.   

Усе це разом переконливо засвідчує, що Ж. Гаваррет, 

фактично, опрацював статистичний підхід, на якому сьо-

годні ґрунтується доказова медицина. 

Ідея доказовості, аргументуючи власну ефективність, 

хоча дуже повільно, проростала в медичну практику, про-

те у розсудливих медиків того часу сприяла формування 

думки про науковий підхід у клінічній практиці, тобто  

пошуку наукової методології проведення єдиного клініч-

ного дослідження, що дозволило б як отримати “[…] нау-
ково обґрунтований фактˮ19, так і перенести його резуль-

тати до “[…] ліжка хворогоˮ20. 

У 70-х роках XX століття з’явилося безліч клінічних 

9 Balalykin D. A., Sheglov A. P.,  Shok N. P. "Sootnoshenie teorii i praktiki v sisteme Galena" [The Correlation of Theory and Practice in the 

Galen System], Filosofiya nauki [Рhilosophy of science], 2014, 2 (61), P. 114–36, URL: https://www.sibran.ru/upload/iblock/f51/f5185d50007b 

4be702aa 783cf1776bab.pdf [in Russian].          
10 Avicenna. Kniga znaniya [Book of knowledge], Izbrannye filosofskie proizvedeniya [Selected philosophical works], Moscow, Eksmo, Seriya 

“Antologiya mysli” [Series “Anthology of Thought”], 1999, P. 62 [in Russian].   
11 Abaev Yu. K. Istoriya razvitiya dokazatelnoy mediciny [History of evidence-based medicine], Medicinskie novosti [Medical news], 2007, № 6, 

P. 7–14, URL: http://www.mednovosti.by/journal. aspx?article=143 [in Russian].       
12 Fenger C.E. Om den numeriske Methode. Ugeskrift for Laeger [Weekly Journal for Physicians], 1839, Vol. 1, P. 305–315 [in Danish].   
13 Vasyliev K. K. Pier-Sharl-Aleksandr Lui (1787–1872). Iz peredistorii dokazovoi medytsyny [Pierre-Charles-Alexander Louis (1787–1872). 

From the prehistory of evidence-based medicine], Intehratyvna Antropologiya [Integrative Anthropology], 2012, N 1 (19), P. 72–77, URL: http://

repo.odmu.edu.ua/ xmlui/bitstream/handle/ 123456789/2447/ VasylyevArt.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian]. 
14 Morabia A. “Pierre-Charles-Alexandre Louis and the evaluation of bloodletting”. The Journal of the Royal Society of Medicine, 2006, N 99 (3), 

Р. 158–160, URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/ PMC1383766/ [in English]. 
15 Shuliak V. I. “Mizhnarodnyi dosvid zastosuvannia intehrovanoho klinichnoho protokolu v medychnii praktytsi (ohliad literatury)” [International 

experience in the application of integrated clinical protocol in medical practice (literature review)]. Ukr. med. сhasopys [Ukrainian medical he-

rald], 2010, N 5 (79), P. 41–44 [in Ukrainian]. 
16 Vasilev K. K. Iz istoriii dokazatelnoy mediciny: P. Sh. A. Lui (1787–1872) i L. D. Zh. Gavar (1809-1890) [From the History of Evidence-Based 

Medicine: P. Sh. A. Louis (1787–1872) and L. D. Zh. Gavar (180–1890)], URL: http://www.zavantag.com/docs/index-22082095.html [in Ukrain-

ian]. 
17 Vulf Kh. R. “Istoriya razvitiya klinicheskogo myshleniya” [The history of clinical thinking], Mezhdunarodnyy zhurnal meditsinskoy praktiki 

[International magazine of medical practice], 2005, N 1, P. 12–20, URL: https://www.mediasphera.ru/journals/mjmp/2005/1/12.pdf [in Russian]. 
18 Gavarret J. Principes generaux de statistique medicale ou développement des règles qui doivent présider à son emploi, Journal of the Royal 

Society of Medicine, 2008, N 101(4), Р. 205–212. URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2312378/ [in English]. 
19 Cullen W. Method of study. Introductory lecture to the course of the practice of physic at Edinburgh University? Journal of the Korolivsky Co-

llege of the University of Edinburgh, 1987, N 17, Р.  268–284 [in English].  
20 Grinkhalkh T. Osnovy dokazatelnoy meditsiny: perevod s angliyskogo [Fundamentals of Evidence-based Medicine: Translation from English], 

Pod red. I. N. Denisova, K. I. Saytkulova, 3-e izd. M., GEOTAR-Media, 2008, 282 p. [in English]. 

http://www.mednovosti.by/journal
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 досліджень, де акцентувалася думка на оцінці відмінно-

стей в інтерпретації результатів, котрі були отримані 

одним дослідником у процесі декількох спостережень 

або декількома науковцями у одного і того ж хворого. 

Результати виконаних досліджень того часу в такий 
спосіб у більшості випадків були негіпотетичні та не на 

багато переважали очікувану імовірність випадкового 

збігу. Окрім того, вони переконливо демонстрували, що 

одного дослідження для оцінки пропонованого методу 

лікування чи діагностики недостатньо, позаяк випробу-

вання необхідно повторювати, причому в різних клініч-

них умовах, а остаточний висновок вимагає узагальнен-

ня отриманих даних і обов’язково має супроводжувати-

ся загальним статистичним аналізом результатів окремо 

виконаних досліджень21. 

У другій половині ХХ сторіччя у клінічній практи-
ці дослідники свідомо повернулися до кількісного ме-

тоду оцінювання як в ефективності лікарських втручань 

для здійснення лікування хворих, так і в доцільності 

використання опрацьованих нових дорогих методик 

діагностики з метою мінімізації ризику розвитку ускла-

днень після їх застосування22.  

Утім, визначальною передумовою появи в медич-

ній практиці доказової медицини, став пошук дослідни-

ками медичної галузі знань та практикуючими лікарями 

в середині XX століття відповіді на філософське питан-

ня – медична допомога це наука чи мистецтво.  
Власне, аналіз двох найбільш прогресивних світо-

вих моделей практичної діяльності лікаря того часу: 

європейської та американської, призвів дослідників до 

думки про надання лікарем, у кожному конкретному 

випадку, такої медичної послуги (профілактичної, діаг-

ностичної, фармакотерапевтичної, лікувальної чи реабі-

літаційної), яка за змістом була б вірогідною, адекват-

ною, надійною в застосуванні для лікаря та доцільною, 

безпечною, ефективною і економічно виправданою для 

конкретного пацієнта23. Відтак можна зробити висно-

вок, що в основі медичної практики повинні бути не 
усталені стереотипи, а науково обґрунтовані біостатис-

тичні дані.  

Проте, особливістю вказаного історичного періоду 

встановлення доказової медицини стало ще й те, що 

дослідники в методологічному сенсі прийшли однос-

тайно до висновку: наукове обґрунтування отриманих 

результатів дослідження, що застосовуються лікарем у 

практичній діяльності, повинно базуватися на методич-

но правильно спланованому та організованому рівнях-

виконання клінічного дослідження з визначенням кін-

цевих “точокˮ перебігу хвороби (одужання пацієнта, 
розвиток можливих ускладнень тощо), що до мінімуму 

дозволяє звести ймовірність виникнення помилок24. 

Таким дослідження були визнані контрольовані клініч-

ні дослідження, що рахувалося та сьогодні визначено як 

найбільш обґрунтованим способом одержання достові-

рних результатів дослідження. 
Апогеєм розвитку методу в медичній практиці 

стало те, коли наприкінці 80-х років ХХ віку група клі-

нічних епідеміологів з університету Мак Майстра м. 

Торонто (Канада), під керівництвом Девіда Лоуренса 

Сакетта (1934–2015), опрацювали методику практично-

го застосування лікарями отриманих у ході досліджень 

результатів, запровадивши для цього термін “критична 

оцінкаˮ (дав. гр. κριτική τέχνη – мистецтво аналізувати, 

судження), тоді як сам процес практичного застосуван-

ня опублікованих в літературі наукових даних, що на-

пряму стосуються медичної практики, Девід Сакетта 
назвав “переносом критичної оцінки до ліжка хворо-

го”25. 

Вінцем шляху практичного лікаря “від скептициз-

му до прагматизмуˮ у власній професійній діяльності 

стало оприлюднення Девідом Сакеттом з командою 

восени 1990 року для даного нововведення терміну 

“evidence-baced  medicineˮ (доказова медицина / меди-

цина, заснована на доказах), а в 1996 році цьому понят-

тю надали дефініцію: “[…] новий підхід, напрям, техно-

логія або процес збору, аналізу, узагальнення, інтерпре-

тації, систематичного перегляду, оцінки і використання 
результатів клінічних досліджень, що передбачає доб-

росовісне, з'ясовне і засноване на здоровому глузді лі-

каря використання найкращих сучасних наукових дося-

гнень з метою надання оптимальної медичної допомоги 

пацієнтамˮ26.  

Отож, інформованість пацієнтів про доказову ме-

дицину дозволяє хворим сформувати більш точне уяв-

лення про ризик у процесі лікування та вплинути на 

його мінімізацію, також сприяє якісному використанню 

окремих процедур. Для лікаря доказова медицина стає 

джерелом даних, що допомагає приймати відповідні 
рішення лікарю та/або пацієнту, виходячи з доказових 

даних лікування конкретного захворювання27. 

Поява ДМ дозволила сформувати в світовій меди-

чній практиці новий розділ медицини – як інструмент 

практичної діяльності лікаря, що носить науково-

інформаційний аспект, чим і допомагає практикуючому 

лікареві приймати оптимальні управлінські клінічні 

рішення через призму оптимізації якості надання меди-

чної послуги з точки зору безпеки, ефективності 

(медичної, соціальної, економічної), вартості та інших 

значимих чинників для хворого, що власне і відтворює 
основну мету доказової медицини28. 

21 Koran L. M. “The reliabibility of clinical methods, data and judgments”, The New England Journal of Medicine, 1975, N 293, Р. 642–

646; 695–701, URL:https://www.nejm.org/doi full/10.1056/NEJM197510022931405 [in English].  
22 Stewart M., Brown J. B., Weston W. Patient-Centered Medicine: Transforming the Clinical Method, CRC Press, 2013, 442 р., 

URL:https://www.bmj.com/content/311/7019/1580.1 [in English]. 
23 Maltsev V. Dokazatelnaya meditsina. Komu i chto nuzhno dokazyvat? Apteka.ua onlaine, № 24 (345), 17 iyunya 2002 g. [Who and 

what needs to be proved? Pharmacy.ua onlaine, № 24 (345), June 17, 2002], URL:www.apteka.ua/article/13083 [in Russian]. 
24 Melikhov O. G. Klinicheskiye issledovaniya 3-e izd., dop. [Clinical Studies 3rd ed., suppl.], Moskva, Izdatelstvo Atmosfera, 2013, 200 

p., URL:  https://www.twirpx.com/file/1740317/ [in Russian]. 
25 Straus Sh. E., Richardson V. S., Glatseyo P., Kheyns R. B. Meditsina. osnovannaya na dokazatelstvakh [Evidence-based medicine], 

Pod red. Vlasova V. V., Saytkulova K. I., Per. s angl., Moskva, GEOTAR-Media, 2010, 320 p. [in Russian]. 
26 Sackett D. L., Rosenberg W. M., Gray J. A. Evidence based medicine: what it is and what it isnt, British Medical Journal, 1996, N 312 

(7023), Р. 71–72, URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC2349778/ [in English].  
27 Uvarenko A. R. Dokazova medytsyna u spektri naukovoi medychnoi informatsii ta haluzevoi innovatsiinoi polityky: monohrafiia 

[Evidence-based medicine in the spectrum of scientific medical information and sectoral innovation policy: a monograph], Zhytomyr, 

Polissia, 2005, 188 p. [in Ukrainian]. 
28 Kyselov S. M. Osnovni pryntsypy dokazovoi medytsyny: navch. posib [Basic Principles of Evidence-based Medicine: Textbook], 

Zaporizhzhia, ZDMU, 2018, 117 p. [in Ukrainian]. 

URL:https://www.nejm.org/doi/
URL:https://www.bmj.com/content/311/7019/1580.1
URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 Між тим доречно закцентувати увагу на тому, що 

ДМ – це не нова медична наука, що базується на дока-

зах та передбачає пошук необхідних достовірних да-

них, їх порівняння, узагальнення та широке поширення 

серед практичної охорони здоров’я. ДМ як була, так і 
лишається і для лікаря, і для пацієнта успішною медич-

ною практикою, що спирається на найсучасніші наукові 

дослідження і визнана вченими як солідний внесок в 

науку.  

ДМ – це практичне вирішення лікарем проблем-

них питань в практичній діяльності, стосовно здоров’я 

пацієнта, що базується на використанні результатів 

кращих клінічних досліджень для вибору лікування 

конкретного пацієнта та інтеграція кращих наукових 

доказів з клінічним досвідом і очікуваннями хворого. 

Головний постулат ДМ окреслює, що “кожне клі-
нічне рішення лікаря повинно базуватися на підтвер-

джених наукових фактах, що доведені статистично на 

великій репрезентативній групі пацієнтів, оскільки жо-

дна нова медична технологія (новий метод лікування, 

фармакотерапії, діагностики, профілактики, реабіліта-

ції) не може бути визнана життєздатною без обов’язко-

вої перевірки в умовах проведення контрольованих 

клінічних дослідженьˮ29, а “…при діагностиці та виборі 

методу лікування “вагаˮ кожного факту має бути тим 

більшою, чим складніша наукова методика досліджен-

ня, в ході якого цей факт отримано і визнаноˮ30.  
У зв’язку з цим, ДМ у практичному плані ставить 

перед собою такі завдання, як “підвищення якості на-

дання медичної допомоги з огляду на ефективність, 

безпеку та вартістьˮ, так і “оптимізацію діяльності наці-

ональної системи охорони здоров’яˮ31, тоді як їх реалі-

зація, в переважній більшості, здійснюється з викорис-

танням еталонного дизайну клінічних досліджень ДМ 

(золотого стандарту) “рандомізованого контрольовано-

го дослідження, коли дослідниками пацієнти розподіля-

ються на групи (дослідна і контрольована) випадковим 

шляхом з використанням засобів рандомізації (від англ. 
“random" – зроблений або вибраний навмання, випадко-

вий, хаотичний)ˮ32, що дозволяє звести до мінімуму 

суб’єктивність при розподілі учасників по групах. 

Сам по собі метод рандомізації дозволяє провести 

ретельну перевірку ефективності, ціни та безпеки у за-

стосуванні лікарем до пацієнта як методик діагностики, 

лікування, профілактики і реабілітації, так і лікарських 

засобів.  

Проте, коли протоколом передбачено лікування 

всіх пацієнтів у одній групі однаковими препаратами з 

реєстрацією ключових подій та відслідковуванням ефе-
ктивності чи побічних явищ – метод рандомізації не 

застосовується. 

Окрім того, потверджувані дані для потреб доказо-

вої медицини з метою оцінки їх якості, згідно рекомен-

дацій Шведської ради з технологій систем охорони здо-

ров'я, отримують і за допомогою таких наукових мето-
дів, як: коментарі або експертні думки; дослідження 

серії випадків і описи клінічних випадків; дослідження 

випадок-контроль; когортного дослідження та мета-

аналізу33. 

Пильна увага дослідників до появи принципів до-

казовості в медичній  науці та їх ефективна реалізація в 

практичній діяльності лікаря з використання окресле-

них вище біостатистичних методів в клінічній епідеміо-

логії – “як науковій основі / “науковому ядріˮ доказової 

медициниˮ34, спричинилася в світовому науковому ме-

дичному просторі до появи значного обсягу медичної 
інформації доказового змісту, де епідеміологічні репре-

зентативні дані були отримані з використання різнома-

нітного дизайну дослідження (відкриті або сліпі; порів-

няльні; з паралельно-груповим та перехресним дизай-

ном; виконані методом стратифікації тощо). 

Поява значної кількості такого роду результатів 

досліджень, одночасно викликала проблему неспромо-

жності практикуючому лікарів перечитати / пропустити 

через себе такого змісту інформацію та гостро постави-

ло питання про необхідність узагальнення біомедичних 

даних і знань, а також широкого інформування медич-
ної громадськості про їх результати. 

Арчибальд Лемен Кокран (1909-1988) шотландсь-

кий лікар у своїй книзі “Ефективність та результатив-

ність: випадкові роздуми про медичні послугиˮ підтвер-

див наявні виклики того часу в медичній практиці ліка-

ря, зазначивши при цьому та окреслив шлях їх вирішен-

ня: “дуже соромно, що медики досі не створили систе-

ми аналітичного узагальнення всіх актуальних рандомі-

зованих клінічних випробувань з усіх дисциплін і спе-

ціальностей з періодичним оновленням оглядівˮ, захи-

щаючи при цьому використання рандомізованих конт-
рольних випробувань, щоби зробити лікування більш 

ефективним та результативним35. 

Власне, Арчі Кокран практично та професійно 

реалізував окреслені проблеми того часу в медичній 

практиці, започаткувавши у 1972 році створення 

центрального міжнародного регістру клінічних випро-

бувань36. Це дозволило запровадити метод систематиза-

ції результатів клінічних досліджень у відповідності до 

наявної ефективної та достовірної наукової інформації 

про результати медичних втручань, чим і було створено 

методологію формування систематичних оглядів науко-
вих досліджень, що дозволяло читачеві оцінити якість 

29  Dokazova medytsyna [Evidence-based medicine]. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/ article/2565/ dokazova-medicina [in 

Ukrainian].            
30 Rebrova O. Yu. Dokazatelnaya meditsina: kontseptsiya i praktika. Zdravyy smysl [Common sense], 2009, N 2 (51), P. 54−58, URL: 

https://razumru.ru/humanism/journal/51/rebrova.htm [in Russian].  
31 Dyzain klinichnykh doslidzhen za uchastiu liudyny [Design of clinical trials with human involvement], URL: https://crupp.org/uk/

dizain-klinichnih-doslidgen/ [in Ukrainian]. 
32 Vlasov V. V. Vvedeniye v dokazatelnuyu meditsinu [Introduction to evidence-based medicine], Moskva, Mediasfera, 2001, 362 p. [in 

Russian]. 
33 Denysiuk V. I., Denysiuk O.V. Dokazova vnutrishnia medytsyna [Evidence-based internal medicine], Vinnytsia, DP DKF, 2011, 928 p. 

[in Ukrainian].  
34 Uvarenko A. R., Ledoshchuk B. O. Klinichna epidemiolohiia – naukova osnova dokazovoi medytsyny: monohrafiia [Clinical 

miology – the scientific basis of evidence-based medicine: a monograph], Nova knyha, 2010, 216 p. [in Ukrainian]. 
35 Cochrane A. L. Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services, London, Nuffield Provincial Hospitals Trust, 

1972. 92 p. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/ article/PII0140-6736(92)93154-F/fulltext#articleInformation [in English].  
36 Cook D. J., Mulrow C. D., Haynes R. B. Systematic reviews: Synthesis of best evidence for clinical decisions, Annals of Internal 

icine, 1997, N 126 (5), Р. 376−380, URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9054282 [in English].  

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/%20article/2565/
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 огляду та його потенціал для практичного застосуван-

ня37.  

За допомогою спеціальної методики мета-

аналізу38, вчені почали підсумовувати епідеміологічні 

дані, отримані в ході різних досліджень по одній про-
блемі, що дозволило об'єктивно, на основі статистич-

них розрахунків, оцінити ступінь корисності різних 

лікувальних, діагностичних і профілактичних втручань.  

Отриманий в такий спосіб систематичний огляд 

став науковим дослідженням, де визначається однорід-

ність оригінальних назв та тез статей, котрі перевіряють 

у відповідності до міжнародних Єдиних стандартів 

представлення результатів / Consolidated Standards of 

Reporting Trials (CONSORT, 1996) випробувань та зна-

чущості39. Обрані для аналізу дослідження використо-

вуються для формування огляду. Кожне дослідження 
оцінюють за якістю, переважно з використанням мето-

дів, що відповідають стандарту PRISMA40 або стандар-

там Кокранівського співробітнитцтва41. 

Проте, найважливішим аспектом доказовості при 

складанні систематичних Кокранівських оглядів є ви-

значення ступеня достовірності інформації, тобто ре-

зультатів досліджень, які беруться за основу42.  

З метою забезпечення єдиної методологічної основи і 

єдиного електронного формату для Кокранівських оглядів, 

створена і на сьогодні успішно функціонує Кокранівська 

електронна бібліотека / Cochrane Library (https://www. 

cochranelibrary. com/) зі спеціально розробленим програм-

ним забезпеченням (програма RevMan). Завершені огляди 

та протоколи оглядів, а також інформація, отримана від 

підрозділів Кокранівської Співробітництва (центрів, груп 

по областям інтересів, робочих груп за методологією огля-

дів, Кокранівської мережі споживачів та ін.), регулярно 

пересилаються в головну базу даних Кокрановского Спів-

робітництва / The Cochrane Collaboration (https://
www.cochrane.org/)43.  

Власне з цієї, безперервно поновлюваної бази до-

казових даних відбираються Кокранівські огляди та 

інформація про діяльність Кокранівської Асоціації для 

публікації в Кокранівської електронній бібліотеці, яка 

складається з таких окремих баз даних як: Кокранівська 

база даних систематичних оглядів / The Cochrane Data-

base of Systematic Reviews (CDSR); Кокранівський реєстр 
контрольованих випробувань / The Cochrane Controlled 

Trials Register (CCTR); Реферативна база даних оглядів 

по ефективності медичних втручань / Тhe Database of 

Abstracts of Reviews of Effects (DARE); Кокранівська 

база даних за методологією оглядів / Тhe Cochrane Me-

Methodology Register (CMR).  

До Кокранівської електронної бібліотеки також 

включені: навчальний посібник з методології складання 

систематичних оглядів; глосарій методологічних і спе-

цифічних термінів, прийнятих в організації; адреси про-

блемних груп та інших підрозділів Кокранівського 
Співробітництва; база даних рефератів аналітичних 

досліджень з оцінки ефективності медичних технологій 

та каталог ресурсів Інтернету з доказової медицини 

(http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html). 

Для успішного пошуку потрібної клінічної інфор-

мації в рамках доказової медицини велике значення 

надається вмінню лікаря44 правильно сформулювати 

клінічне питання45, вибору доступних баз клінічних 

даних (Med Line, Cochrane Library, Adonis і ін.)46, а та-

кож методології пошуку (за ключовими словами або 

словосполученнями, авторами і т. д.) доказів47 для вирі-
шення клінічної проблеми.  

Звідсіль виходить, що ДМ напряму сприяє практи-

куючому лікареві формувати новий вид клінічного мис-

лення48. Власне, такий методичний підхід до вдоскона-

лення медичної практики дозволяє лікареві сумлінно та 

неупереджено, чітко і свідомо використовувати науко-

ву інформацію доказового змісту як найкращу підставу 

у виборі методів діагностики, лікування та фармакоте-

рапії, найбільш сприятливої медичної послуги, де поєд-

нувався б його індивідуальний професіоналізм і най-

більш оптимальні, з доступних, зовнішні докази, отри-

37 Lyman G. H., Kuderer N. M. The strengths and limitations of meta-analyses based on aggregate data, BMC Medical Research Method-

ology, 2005, N 5, 14 р. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC1097735/ [in English]. 
38 Turdalieva B. S., Rahmatullaeva N. U., Ten V. B. Meta-analiz kak instrument dokazatelnoj mediciny [Meta-analysis as a tool for 

ence-based medicine]. URL: https://kaznmu.kz/ press/2012/01/19/мета-анализ-как-инструмент-доказател [in Kazakh].  
39 Schulz K. F., Altman D. G., Moher D. CONSORT Group. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group 

randomised trials, British Medical Journal, 2010, N 340, Р. 332, URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj [in English].  
40 PRISMA. Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses, URL: http://www.prisma-statement.org [in English].  
41 Higgins J. P. T. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions, version 5.1.0 (updated March 2011), URL:https://

training.cochrane.org/handbook [in English].  
42 Lyman G. H., Kuderer N. M. “The strengths and limitations of meta-analyses based on aggregate data”, BMC Medical Research Veth-

odology, 2005, N 5, 14 р. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc /articles/PMC1097735 [in English].  
43 Yuryev K. L. “Dokazatelnaya meditsina. Kokranovskoye sotrudnichestvo” [Evidence Based Medicine. Cochrane Collaboration], Ukr. 

med. сhasopys [Ukrainian medical herald], 2000, N 6 (20), P. 6–15 [in Ukrainian].  
44 Vlasov V. V. Vvedeniye v dokazatelnuyu meditsinu, ili kak ispolzovat biomeditsinskuyu literaturu dlya usovershenstvovaniya svoyey 

praktiki i issledovaniy [Introduction to evidence-based medicine. or how to use biomedical literature to improve our practice and rese-

research], Moskva, Media Sfera, 2001, 392 p. [in Russian].  
45 Margaliot Z., Chung K. C. “Systematic reviews: a primer for plastic surgery research”, Plastic and Reconstructive Surgery, 2007, N 

120, Р. 1834–1841, URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 18090745 [in English].  
46 Osnovy dokazatelnoy meditsiny. Uchebnoye posobiye dlya sistemy poslevuzovskogo i dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya 

vrachey [The basics of evidence-based medicine. Textbook for postgraduate and continuing professional education of doctors], Pod obsh-

obshchey redaktsiyey akademika RAMN, professora R. G. Oganova, Мoscow, Silitseya-Poligraf, 2010, 136 p. [in Russian].   
47 Vorobev K. P. Problemy vhozhdeniya tehnologij dokazatelnoj mediciny v ukrainskoe zdravoohranenie. Chast 1. Mesto tehnologij doka-

dokazatelnoj mediciny v klinicheskom reshenii vracha [Problems of the entry of evidence-based medicine technologies into Ukrainian 

health care. Part 1. The place of evidence-based medicine technology in the clinical decision of a physician], Ukr. med. Сhasopys 

[Ukrainian medical herald], 2006, N 3 (53), P. 11–20, URL: https://www.umj.com.ua/article/481/problemy-vxozhdeniya-texnologij-

dokazatelnoj-mediciny-v-ukrainskoe-zdravooxranenie-chast-1-mesto-texnologij-dokazatelnoj-mediciny-v-klinicheskom-reshenii-vracha 

[in Russian]. 
48 Tsaregorodtsev. G. I., Krotkov. E. A., Afanasyev. Yu. I. “O razvitii klinicheskogo myshleniya u budushchikh vrachey” [On the deve-

development of clinical thinking of future doctors], Ter. arkh. [Therapeutic Archive], 2005, Vol. 77, N 1, P. 77–79 [in Russian]. 
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мані за результатами виконаного контрольованого дос-

лідження.  

Висновки 1. Представлений епохальний шлях 

становлення доказової медицини дозволяє переконливо 

і в повному обсязі усвідомити практикуючому лікареві 
справжню актуальність успішної медичної практики 

світового рівня в контексті ефективності, безпечності і 

економності медичної послуги для пацієнта, пацієнтові 

– оцінити її якість, безпечність, власну фінансову спро-

можність та мінімізувати ризики у процесі лікування, а 

науковцю – підвищити якість наукових досліджень. 

2. Роль доказової медицини в незалежній Україні 

як для лікаря, так і для пацієнта, в умовах трансформа-

ції системи медичної допомоги до ринкових засад поля-

гає в тому, що “evidence-baced medicine” в повній мірі, 

може сприяти успішній оптимізації системи медичної 
допомоги, шляхом підвищення компетентності та гнуч-

кості практичних дій лікаря як до медичних інновацій 

доказового змісту, так і змісту їх впровадження до про-

цесу лікування, без чого лікар не в змозі якісно проана-

лізувати науково-медичну інформацію та підняти свій 

професійний рівень до європейського стандарту. 

3. У процесі світового переходу від медицини 

“імпресіоністської”, заснованої на думці, принципі без-

посередньої фіксації вражень, спостережень, співпере-

живань лікаря та пацієнта, до медицини, заснованої на 

доказах – “доказової медицини” варто системно запро-
ваджувати професійне навчання як майбутніх, так і 

практикуючих лікарів у питанні “еvidence-based medici-

ine” та створити дієві інституції з метою підвищення 

якості медичних послуг для пацієнтів, що мало б безпо-

середній позитивний вплив на зміцнення та збереження 

громадського здоров’я в Україні. 

Перспектива подальшого дослідження стосува-

тиметься наукового обґрунтування історичних аспектів 

клінічної епідеміології як науки та доказової медицини 

як її практичного базису. 

 
Vasyl` Ruden`. Epochal way of formation of evidence-

based medicine and its role in optimization of medical care in 

the conditions of transformation of health care system of 

Ukraine. The purpose of the study is to summariz the scientific 

conception of epochal way of establishing evidence-based me-

ine and substantiation of the methodological motive of the world 

successful medical practice for the doctor and the patient in the 

process of optimizing medical care in the conditions of tr-

ation of the health care system of Ukraine to market principles. 
Material and methods of research has been performed re-

tive, descriptive, hronological research. It is used also here ap-

cation of historical, bibliographic, abstract, historical-comparative, 

logical-analytical methods, as well as methods of deductive aw-

ness, analogy, synchronization, structural-logical analysis, taking 

into account the principles of systematic, while the material was 

available from available domestic, foreign scientific medical in-

mation sources of different origins, collected using electronic 

search Google according to package Microsoft Office 2016. Re-

ults. For the first time systematically scientifically substantiated 

many millennial epochal way of formation of evidence-based 

medicine, that allows the practitioner to be convinced and fully 

aware of the relevance of this successful medical practice in the 

context of the efficiency, safety and cost-effectiveness of the me-

ical service for the patient, the patient – of its quality, safety, fi-

ancial capacity and minimization of risks in the treatment process, 

and the scientist – about improving the quality of scientific re-

rches. Conclusions. The presented epochal way of formation of 

evidence-based medicine, The epoch-making path of becoming 

evidence-based medicine, as successful today in the world of me-

ical practice, can fully contribute to the successful optimization of 

the medical care system, by enhancing the competence and fl-

lity of the practical actions of the doctor to medical innovations of 

evidentiary content, content of their introduction in the process of 

treatment, without understanding that the doctor is not able to 

qualitatively analyze scientific and medical information and raise 

professional level to the European standard. 

Key words: history of medicine, medical practice, evidence-

based medicine, doctor, patient, optimization, treatment process, 

efficiency, safety, cost-effectiveness, quality, transformation of the 

health care system. 
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медичної освіти 
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Скрыцкая Наталия, Руснак Юлия. О методике преподавания дисциплины “История Украины и украин-

ской культуры” для иностранных студентов. Цель статьи заключается в исследовании  теоретических и практичес-

ких особенностей учебной дисциплины “История Украины и украинской культуры”,  а  также  методов и форм педагоги-

ческой работы, которые обеспечивают учебно-воспитательный процесс, способствуют самопознанию и самосовершенс-

твованию. Научная новизна состоит в том, что на примере учебной дисциплины “История Украины и украинской куль-

туры” проанализированы основные аспекты преподавания гуманитарных дисциплин в системе высшего образования  

Украины, в том числе изучения курсов для студентов-медиков. В статье использованы такие научные методы: описате-

льный, сравнительно-исторический, философский подход, метод анализа. Актуальность темы заключается в небходи-

мости анализа и изучения способности восприятия иностранными студентами особенности дисциплины “История Укра-

ины и украинской культуры”; усвоения ими знания, умения при знакомстве с иностранной культурой. Выводы. Для 

лучшего восприятия предмета целесообразно использовать теоретические, практические и наглядные материалы, компь-

ютерное и мультимедийное оборудование, переводить все материалы на английский язык, подбирать различные приме-

ры, которые заинтересуют слушателей. 

Ключевые  слова: иностранные студенты, учебная дисциплина,  “История Украини и украинской культуры”, 

учебный процесс, психологическая адаптация, социально-культурное пространство. 

As long as foreign students live 

in    Ukraine, 

 they will study the history of 

Ukraine and Ukrainian culture 

 
Introduction. Recently the number of foreign students 

in Ukrainian universities, particularly in medical schools, 

significantly has increased. The most important problem for 

foreign students is the process of adaptation in Ukrainian 

society. This is especially acute for first-year students who 

do not yet have an  experience of residency in other 

countries.  The most important thing for them is to 

understand the peculiarities of social and cultural structures 

of the new society. In the educational process of higher 

education institutions this understanding is formed by 

studying the disciplines of the humanities cycle, the most 
important of which are the History of Ukraine and 

Ukrainian Culture occupies. 

In recent years the educational and psychological  

aspects have been studied by such scientists as 

O. Adamenko, N. Batanina, T.  Pylypyshyn, S. Bondarenko, 

S. Boeva, I. Melnychuk and others. So, in particular, 

S. Boeva in his report “Methods and Peculiarities of Teach-

ing History of Ukraine to Foreign Students” clearly explains 

the specifics of work of Ukrainian teachers with foreign 

students on the example of the course “History of Ukraine”. 

The author emphasizes the humanization and humanization 

of the educational process, taking into account the specific 

adaptation of foreign students in Ukrainian society. In addi-

addition, the first two textbooks on the history of Ukraine in 

English were published in 2008 by Svitlana Boeva. 

A profound analysis of the peculiarities of social adap-

adaptation of foreign students in the field of Ukrainian lang-

language study has been made by teachers of the Depart-

Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of the 

Bukovynian State Medical University. Many articles are 

published annually on the peculiarities of studying and 

mastering the subject of the Ukrainian language, taking into 

account the peculiarities of the mentality of foreign citizens. 

However, the peculiarities of studying and mastering by 

foreign students of the human sciensces remain unexplored, 

which proves the relevance of our study. 

The purpose of the article is to study the theoretical 
and practical features of the subject History of Ukraine and 

Ukrainian Culture, as well as methods and forms of pedago-

pedagogical work which provide  educational process, 

promote self-knowledge and self-improvement. On the 

example of the course “History of Ukraine and Ukrainian 

Culture” the main aspects of teaching the humanities in the 

higher education system of Ukraine have been analyzed, 

including the study of courses for medical students. The 

peculiarities of adaptation of foreign students in Ukrainian 

society are defined and the effective ways of perception and 

mastering of the above mentioned discipline are offered. 

mailto:fedorkiv0@mail.ru
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a very extensive experience in working with international 

students. Most students study in India, slightly less in Africa, 

Libya, Jordan, Iran, Poland and other countries. Their native 

cultures are opposied and sometimes quite alien to the 

nian cultural environment. That is why the fastest adaptation of 
foreign citizens in the new society is the key to integration into 

an unfamiliar socio-cultural space. 

The disciplines of the humanities profile and especially 

the subject “History of Ukraine and Ukrainian culture”, have 

great tasks: to acquaint foreign students with the Ukrainian 

culture, Ukrainian way of life, traditions and customs, to 

promote them as quickly as possible in the Ukrainian socio-

cultural space. The subject should be taught in such a way that 

the student could not only  understand the theoretical principles 

of the course, but also would have  a practical application, 

because foreign students have to get used to new living 
tions in an unfamiliar country. 

The first and most important problems that foreign 

nts face in their early days are the following: language barrier 

(Ukrainians do not speak English very well), living conditions 

(living in a hostel or an apartment requires independence, and 

most students  usually have no skills in domestic work), new 

customs, traditions, celebrations of national holidays, religious 

and state events are completely new to foreign students, food 

(most students are willing to eat their  national food, not to 

adjust to the Ukrainian national cuisine); a completely new 

environment, in particular the city with its architecture, parks, 
squares, city buildings, shopping in the shop, visiting banks and 

educational buildings, meeting teachers, curators, inspectors of 

deans and other people, - all these factors create  certain 

“cultural shock”. All these factors require the fastest adaptation 

of foreign students in Ukrainian society and their perception of 

social values and norms in a positive way1. 

It should be noted that teaching the discipline “History of 

Ukraine and Ukrainian Culture” has some difficulties. There-

fore it is difficult for foreign students to perceive proper and 

geographical names, including the names of cities, settlements, 

cultural institutions, the names of prominent Ukrainians in 
various fields of activity. Remembering and perceiving dates, 

events in Ukrainian history also causes some difficulties and 

therefore the set course should be fully adapted to the educa-

educational process and correspond to the level of perception 

and learning of the material presented by students. At the same 

time, if the teacher (lecturer) notes that the students have not 

mastered a certain topic (consideration of a certain problem), he 

must return to the previous topic with the utmost efforts, expla-

explanations, examples, usage of visuals, videos and audios, 

etc. 

In the course of teaching the subject “History of Ukraine 
and Ukrainian Culture” we come to the conclusion that the 

most effective way of perceiving material by foreign students is 

to give examples, in particular from everyday life, as well as to 

compare Ukrainian cultural processes with certain cultural 

events of those countries from which foreign students came . In 

particular, attention should be given to all national student 

groups present in the classrooom, regardless of their quantity. 

After referrig  to the facts and events of Ukrainian history, we 

will not achieve a high result of knowledge and this can lead to 

a partial rejection of the subject and by students concidering it 

unnecessary  in the future. 

An extremely important task for the teacher is to find 

commonalities in the cultural heritage of Ukraine and the home 

countries of the students where they come. The teacher should 

also pay attention to differences that illustrate the identity of 
each culture. All this activates the students' attention, arouses 

their curiosity, because foreign students miss their home count-

country, so they are pleased to talk about traditions, customs, 

peculiarities of celebrating various events and more. Compa-

Comparison and analysis methods inspire students to think, 

thereby enhancing the focus and memorization of facts and 

events in Ukrainian history. 

The subject “History of Ukraine and Ukrainian Culture” 

can not be taught without visual materials - tables, charts, maps, 

use of whiteboard, video and audio recordings which should 

reflect all historical and cultural processes of Ukraine from 
ancient times to the present. This will increase the attention and 

interest of foreign students in the study of this course and 

promote the best learning of the material. The foreign student 

does not always comprehend the teaching of the subject in 

English because of the accent that is present in the teacher’s 

prononciation. This is a problem for most the university profe-

professors who work with foreign students. Therefore, the use 

of visual examples activates visual memory and thus the stude-

student can form a holistic view of certain facts that he was able 

to see in visual illustrations2. 

Multimedia accompaniment is required when presenting 
lecture material. Presentations should be structured and fully 

reproduce a specific topic. Facts, events, dates, proper names 

should be summarized in brief, affirmative sentences and in 

English. All this is used for the fastest possible assimilation of 

information by foreign students. It is inefficient to translate a 

material or part  it during a lecture. After all, this leads to stude-

students not learning and misunderstanding the topic, asking 

them certain facts and events; therefore the integrity and consi-

consistency of the presentation of the material is lost. 

The peculiarity of the aforementioned course is the possi-

possibility of conducting excursions as a kind of demonstration 
method. In particular, visiting museums, exhibitions, galleries, 

historical architectural buildings will facilitate the effective 

study and the perception of cultural and historical monuments 

of both  - a particular cultural region and Ukrainian society as a 

whole. However, when preparing for a particular event, the 

teacher should be as prepared and advance as possible in order 

to attend the event, to briefly disclose its cultural and historical 

value, to interest the students and to gather as much interesting 

information as possible and etc. 

The course “History of Ukraine and Ukrainian Culture” 

also has an educational purpose and includes ethical and moral 
principles. After all, the adaptation of foreign students in Ukrai-

Ukraine should be based on kindness, morals, mutual respect, 

willingness to help and so on. Combinations are created for a 

holistic system of upbringing of foreigners in higher education. 

The principle of democracy is necessarily present in the 

educational system of modern higher education institutions and 

is intended to ensure equal, partnership relationship between 

the teacher and the student. It should be noted that foreign 

students need special attention from the very first days of study, 

revealing their inclinations, skills in a particular field of knowl-

1 Melnychuk I.M “Gymanitarna pidgotovka maibutnih likariv: filosofskiy aspect [The humanitarian training of future doctors: a philo-

philosophical aspect ], Naukovyi zournal Uzhgorodskogo Universitetu. Seria: Pedagogika, Socialna robota [Uzhgorod University Scien-

tific Journal. Series: Pedagogy, Social work], 2016, Vyp. 1, P. 342–343 [in Ukrainian]. 
2 Melnychuk I.M “Osoblyvosti vykladannya kursu “Istoriya ukrainskoi kultury” inozemnym studentam-medykam” [Peculiarities of 

teaching the course “History of Ukrainian Culture” to foreign medical students], Naukovi zspysky TNPU. Seria: Pedagogika [ Scientific 

notes of TNPU. Series: Pedagogy], 2012, №12, P. 114–118 [in Ukrainian]. 
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Firtsly, the teacher should ensure the humanization of the 

educational process, which provides for equal and benevolent 

attitude of the teacher towards students and vice versa; 

dly, the maximum consideration of the opportunities and 

al inclinations of foreign students from the very first lessons in 
order to ensure an effective educational process; thirdly, 

ing the conditions for self-knowledge and self-realization of 

each student. 

The teacher (lecturer) should always take into account the 

specifics of the national mentality of a nation, their psychology, 

peculiarities of upbringing, their education, age category, 

ious and personal interests, the views of objective or subjective 

factors, national ideology, etc. Regarding the aforementioned 

we proceed to the need of holistic education of the foreign 

students which should provide the abovementioned educational 

course. 
During the presentation of the subject “History of Ukraine 

and Ukrainian Culture” it is necessary to widely use such 

methods of work as discussions, individual conversations, to 

carry out testing or questioning. All this will help to enhance 

students’ knowledge and deepen their material3. 

What, in our opinion, should be the prerogative in 

ing and mastering this course? Firslyt, the teacher (lecturer) 

should clearly present the periodization of Ukrainian history 

and culture, thereby providing a holistic perception of the 

development of phenomena and events by foreign students in 

the social, cultural, historical, and national fields; secondly, the 
teacher (lecturer) should clearly cover the most important 

rical events, give the most significant achievements of the 

Ukrainian people, from ancient times to the present; thirdly, to 

clearly explain the major milestones in the life and creative 

activity of prominent Ukrainian cultural figures; fourth, to 

explore the historiographic concepts, current theoretical and 

methodological approaches to the study of the proposed course; 

Fifth, to propose your own model of teaching this discipline, 

taking into account the specificity of the mentality of foreign 

students, as well as the study of the specificities of teaching 

humanities at the departments of other universities; sixth, to 
create quality methodological support in English (curriculum, 

guidance and development for teachers and students, textbooks, 

teaching aids, guides to the interpretation of basic concepts, 

which may include a complete theoretical presentation of the 

material, test tasks, questions for control and self-control of 

students etc.) which  aims at proving4. 

It is undoubted that this is not a complete list of 

rements that can be considered, but  in our opinion they 

ciently reveal conceptual approaches to studying this course. 

Successful reading of the course is as follows: 

- the student has successfully mastered the periodization of 
the history of Ukraine and Ukrainian culture and is able to 

independently analyze the processes and phenomena in 

ne that took place in different milestones of history; 

- foreign student can use new and previously acquired skills 

with different types of sources, including periodicals, use of 

reference dictionaries, illustrations, etc .; 

- possessing  an ability to compare historical and cultural 

events of Ukrainian society with their native country; 

- having an understanding of electronic information resources 

on the history of Ukraine and Ukrainian culture and to be able 

to use them. 
Conclusions.  The course “History of Ukraine and 

nian Culture” should be taught by with taking into account the 

sychological peculiarities of adaptation of foreign students in 

Ukrainian society. The subject should be presented as 

ehensively as possible using theoretical, practical and visual 

materials. All materials must be professionally translated into 

English, with a variety of examples to help  complete the 

e. Working with international students is up-to-date and 

res optimal use of computer and multimedia equipment. All this 
should contribute to the fastest possible adaptation of foreign 

students in Ukrainian society. 
 
Скрицька Наталія, Руснак Юлія. Щодо методики ви-

кладання дисципліни “Історія України та української культу-

ри” для іноземних студентів. Актуальність дослідження поля-

гає у необхідності вивчення різних підходів щодо викладання 

гуманітарних дисциплін для іноземних студентів в українських 

вузах. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що на 

прикладі навчальної дисципліни “Історія України та української 

культури” проаналізовано основні аспекти викладання гуманітар-

них дисциплін у системі вищої освіти України, зокрема вивчення 

курсів для студентів-медиків. Визначено особливості адаптації 

іноземних студентів в українському суспільстві та запропоновано 

ефективні шляхи сприйняття і засвоєння ними вищезгаданої на-

вчальної дисципліни. У статті використано такі наукові методи: 

описовий, порівняльно-історичний, філософський подхід, метод 

аналізу. Мета статті полягає в дослідженні теоретичних та прак-

тичних особливостей дисципліни “Історія України та української 

культури”,  а  також  методів та форм педагогічної роботи, які 

забезпечують навчально-виховний процес, сприяють самопізнан-

ню та якомога швидшій адаптації іноземних студентів в українсь-

кому суспільстві. Висновки. Дисципліну “Історія України та 

українська культура” потрібно викладати з урахуванням особли-

востей адаптації іноземних студентів в українському соціумі. Для 

кращого засвоєння предмета доцільно використовувати  теоретич-

ні, практичні та наочні матеріали, комп’ютерне та мультимедійне 

обладнання, перекладати усі матеріали англійською мовою, під-

бирати різноманітні приклади, які покликані зацікавити слухачів.  

Ключові слова: іноземні студенти, навчальна дисципліна, 

“Історія України та української культури”, освітній процес, психо-

логічна адаптація, соціально-культурний простір. 
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Шепитько Константин. Инновации в самостоятельной работы студентов медицинских вузов по теме 

“домедицинской помощь в экстремальных и боевых условиях. Первичный осмотр пострадавшего”. В статье пред-

ложена методика организации самостоятельной работы студентов. Цель работы. Существенно усовершенствовать ме-

тодическое сопровождение и мотивацию студента к самостоятельному внеаудиторному изучению темы “Домедицинская 

помощь в экстремальных и боевых условиях. Первичный осмотр пострадавшего”. Научная новизна. Создание симуля-

ционных центров, или межкафедральных симуляционных центров существенно усовершенствует работу студентов по 

программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Выводы. Предложенная организация самостоятельной 

работы студентов по теме «Домедицинская помощь в экстремальных и боевых условиях. Первичный осмотр пострадав-

шего» существенно совершенствует обучение студентов по программе подготовки офицеров запаса медицинской служ-

бы, поскольку обусловливает необходимость постоянного информационно-технического обновления учебного процесса 

в соответствии с потребностями информационного общества, уровня науки, техники, мировых образовательных стан-

дартов, и способствует повышению уровня профессиональной, информационно-коммуникационной подготовки и об-

щекультурного уровня украинских студентов. 

Ключевые слова: домедицинская помощь в экстремальных и боевых условиях, самостоятельная работа студен-

тов, подготовка офицеров запаса медицинской службы. 

Вступ. Відповідно до проведення реформи в стра-

тегічній сфері оборони України та інших військових 

формувань, одним зі шляхів досягнення визначеної мети 

оборонної реформи є поновлення в медичних вузах вій-

ськових кафедр, які були закриті у 2009 р. 
Відповідно до наказу № 514/633/989 від 29.09.2015 

р. міністерства оборони України, міністерства охорони 

здоров’я України, міністерства освіти України на базі 

ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” 

була створена кафедра медицини катастроф та військо-

вої медицини вищих медичних навчальних закладів, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2015 року № 143 “Про оптимізацію мережі 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів” були здійснені заходи щодо утворення кафед-

ри “Медицини катастроф та військової медицини”, а 
саме: наказом по академії (№ 359 від 28.12.2016 р.), рі-

шенням вченої ради академії (прот. №5 від 23.12.2015 

р.) було утворено кафедру “Медицина катастроф та вій-

ськова медицина”. 

Мета статті. Визначити шляхи суттєвого удоскона-

лення навчальних та наочних матеріалів, методичного 

супроводу задля мотивування студента до самостійного 

аудиторного вивчення теми “Домедична допомога в 

екстремальних і бойових умовах. Первинний огляд пос-

траждалого”. 

Наукова новизна. Створення симуляційних 
центрів або міжкафедральних симуляційних центрів 

продемонстровано у представленій статті як один з ос-

новних шляхів, що суттєво удосконалить навчальну та 

практичну діяльність студентів за програмою підготов-

ки офіцерів запасу медичної служби. 

Результати роботи. Рішенням вченої ради в Украї-
нській медичній стоматологічній академії була створена 

кафедра медицини катастроф та військової медицини. 

Наразі вирішено питання з оновлення матеріально-

технічної бази; методичного забезпечення навчального 

процесу щодо самостійної аудиторної та позааудиторної 

роботи студентів; науково-дослідної роботи; удоскона-

лення чинних і розробки нових засобів, методів, форм і 

технологій навчання в галузі медицини катастроф та 

військової медицини.  

Особлива увага приділяється організації самостій-

ної аудиторної та позааудиторної роботи студентів, що 
обумовлено специфікою матеріалу, дисципліни 

“Домедична допомога в екстремальних ситуаціях”, її 

обсягом та постійним оновленням у зв’язку з нагальни-

ми вимогами своєчасного надання домедичної допомоги 

в екстремальних і бойових умовах, що актуалізується 

суспільними викликами в нашій державі. 

Домедична допомога, невідкладні дії та організа-

ційні заходи, спрямовані на врятування та збереження 

життя людини у невідкладному стані та мінімізацію 

наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійс-

нюються на місці події особами, які не мають медичної 
освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні 

Методика викладання у 

системі медичної освіти 

Teaching methodology in system 

of medical education 
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володіти основними практичними навичками з рятуван-

ня та збереження життя людини, яка перебуває у невід-

кладному стані, та відповідно до чинного законодавства 

зобов’язані здійснювати такі дії та заходи. 

Надання домедичної допомоги на полі бою є основ-
ною запорукою порятунку життя пораненого. Аналіз 

причин загибелі військовослужбовців під час ведення 

бойових дій вказує на те, що значну частину поранених 

можна врятувати за умови своєчасного та якісного на-

дання домедичної допомоги. Відсоток порятованих ко-

ливається від 9 % (Чеченська кампанія) до понад 25 % 

(війна в Афганістані). Близько 90 % смертей у бойових 

умовах відбуваються до того, як поранених доправля-

ють до лікувального закладу. 

Для розуміння можливостей та обмежень дій пер-

соналу медичної служби щодо надання домедичної до-
помоги пораненим в зоні безпосереднього бойового зіт-

кнення, що визначаються тактичними особливостями, 

умовно виділяють наступні види допомоги: домедична 

допомога під вогнем; домедична допомога в укритті; 

домедична допомога під час евакуації1. 

Дисципліна “Медицина надзвичайних ситуацій” 

базується на вивченні студентами загальної хірургії, 

пропедевтики внутрішньої медицини, гігієни та еколо-

гії, соціальної медицини, військової стоматології, орга-

нізації охорони здоров’я та інтегрується у ці дисциплі-

ни2. 
Завданнями вивчення предмету є визначення ступе-

ню тяжкості стану постраждалих та оволодіння навичка-

ми надання домедичної допомоги постраждалим і пора-

неним в умовах мирного та воєнного часу3. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни сту-

дент повинен уміти: надати домедичну допомогу, а са-

ме: первинний огляд постраждалого; зупинити критичну 

кровотечу; поновити прохідність дихальних шляхів; 

надати допомогу при пораненнях, переломах, вивихах, 

розтягах, термічних і хімічних ураженнях в мирний час 

та у бойових умовах, постраждалим при застосуванні 
засобів масового ураження у бойових умовах; здійснити 

медичне сортування та медичну евакуацію при виник-

ненні масових санітарних втрат у бойових і небойових 

умовах; надати домедичну допомогу постраждалими з 

ознаками бойового стресу4. 

Тема “Домедична допомога в екстремальних і бо-

йових умовах. Первинний огляд постраждалого” є базо-

вою та суто специфічною для вивчення дисципліни, але, 

на жаль, для її вивчення робочою програмою виділено 

тільки 4 аудиторні години, тому слід оптимізувати на-

вчальний процес організацією самостійної роботи сту-
дентів з використанням сучасних інноваційних техноло-

гій. 

Умовно місця надання домедичної допомоги під 

час ведення бойових дій розподіляють на два види: без-

посередньо в секторі обстрілу – зоні прямого обстрілу зі 

значним ризиком отримання кульового чи іншого пора-

нення; в секторі укриття – місці, захищеному від прямо-

го вогню противника елементами природного (пагорби, 
схили) чи штучного походження (стіни, будинки, захис-

ні інженерні конструкції). 

Обсяг домедичної допомоги в секторі обстрілу – 

переведення постраждалого з положення на спині в по-

ложення на животі; тимчасова зупинка зовнішньої кри-

тичної кровотечі (шия, кінцівки); в секторі укриття – 

первинний огляд пораненого (визначення ознак життя), 

швидке обстеження його з ніг до голови (пошук наявних 

пошкоджень), за необхідності – тимчасова зупинка кро-

вотечі (голова, тулуб), серцево-легенева реанімація, на-

кладання пов’язок на рани голови, кінцівок і тулуба, 
іммобілізація переломів, підготовка до транспортування 

пораненого в безпечну зону. 

При наближенні до пораненого, необхідно спробу-

вати отримати якомога більше візуальної інформації про 

нього і місце події: чи сталося поранення на ваших очах 

чи минув певний час, в якому положенні перебуває пос-

траждалий, які він має видимі пошкодження, чи є сто-

ронні предмети в тілі, чи візуалізуються виливи крові, 

де його особиста зброя, чи існують наразі загрози вашо-

му життю і здоров’ю. Потрібно оглянути в місце приго-

ди, щоб виявити інших людей, яким, можливо, також 
знадобиться домедична допомога. 

Ознаки життя пораненого в секторі обстрілу визна-

чають найефективніше шляхом бесіди, тобто усного 

звернення до нього: “Тебе поранено? Тобі потрібна до-

помога?”. Відсутність відповіді може бути потрактована 

як непритомність і потреба надання домедичної допомо-

ги. Визначати наявність дихання чи пульсу небезпечно, 

тому цього не слід робити на місці пригоди. 

Самостійну роботу студентів над матеріалом з теми 

“Домедична допомога в екстремальних і бойових умо-

вах. Первинний огляд постраждалого” значно спрощує 
міжкафедральний навчально-практичний тренінговий 

центр медицини надзвичайних ситуацій та екстреної 

медичної допомоги. Опрацювання практичних навичок 

із серцево-легеневої реанімації на фантомі та знайомст-

во із мультимедійно-запропонованим матеріалом з екст-

реної медичної допомоги суттєво полегшують процес 

засвоєння матеріалу. 

Удосконалення місцевої кафедральної підсистеми 

електронної освіти та відповідної їй телекомунікаційної 

мережі з виходом до інформаційної мережі та розробка 

електронної навчально-методичної літератури з її насту-
пною сертифікацією є нагальною потребою кафедри. 

На сайті Української медичної стоматологічної 

академії представлена інформація про кафедру медици-

1 Badyuk M.I. Ekstrena medychna dopomoha viysʹkovosluzhbovtsyam na dohospitalʹnomu etapi v umovakh zbroynykh konfliktiv: 

Navchalʹnyy posibnyk [Emergency Medical Assistance to Soldiers in Pre-hospital Stage in Armed Conflict: A Handbook], Za 

redaktsiyeyu profesora Badyuka M. I., Kyjiv, SPD Chalchynsʹka N.V., 2018, 204 p. [in Ukrainian]. 
2 Srypnyk I. M. Shepitʹko M. M. Potyazhenko K. V. Viysʹkova-spetsialʹna terapiya [Military Special Therapy], Poltava, TOV «Polimed» 

– Poltava, 2011, p. 251 [in Ukrainian]; Pronina О.М., Shevchenko V.V., Danylchenko S.І. Accident and Emergency Medicine. Study 

guide, HSEE “UMSA”, Poltava, ASMI, 2015, 141p. [in English]. 
3 Zhdan V.M., Bobyrʹov V.M., Bilash S.M., Skrypnikov A.M. “Kontseptualʹni polozhennya viysʹkovoyi pidhotovky maybutnikh likariv u 

suchasnykh umovakh” [Conceptual provisions of military training of future doctors in modern conditions], Osnovni napryamky 

udoskonalennya pidhotovky medychnykh kadriv u suchasnykh umovakh: materialy navch.-nauk konfer. z mizhnar.uchastyu [The main 

directions of improvement of training of medical personnel in modern conditions: materials of educational and scientific conferences. 

with international participation], Poltava, 2015, P. 3–5. [in Ukrainian]. 
4 Shevchenko V. V. “Udoskonalennya praktychnoyi pidhotovky studentiv z medytsyny nadzvychaynykh sytuatsiy” [Improvement of 

practical training of students in emergency medicine], Osnovni napryamky pidhotovky medychnykh kadriv u suchasnykh umovakh : Mate-

rialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu 26 bereznya 2015 roku, Poltava, 2015, P. 264–266 

[in Ukrainian]. 
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 ни катастроф та військової медицини, її співробітників 

(освіта, вчена ступінь, звання, назва дисциплін, які вони 

викладають, напрям наукової діяльності, найбільш зна-

чимі наукові праці), календарні та тематичні плани, ме-

тодичні вказівки для самостійної роботи студентів, пе-
релік практичних навичок, контрольні питання й реко-

мендована література для вітчизняних та іноземних сту-

дентів українською, російською та англійською мовами. 

Електронна форма надання методичних матеріалів 

для самостійної роботи студентів безсумнівно має ряд 

переваг в порівнянні з друкованими виданнями: з одно-

го боку ресурс надає інформацію всім студентам, які 

мають можливість виходу до інформаційної мережі, а з 

іншого – викладач має можливість постійно коригувати 

та оновлювати навчально-методичну й довідкову інфор-

мацію, яка стосується даної дисципліни. 
Студент має можливість отримати доступ до навча-

льних матеріалів в будь-який час і в будь-якому місці, 

що особливо актуально для студентів, які навчаються за 

індивідуальними планами, і робить процес отримання 

знань більш привабливим, демократичним та комфорт-

ним. 

Ще однією перевагою управління навчальним про-

цесом з вивчення теми “Домедична допомога в екстре-

мальних і бойових умовах. Первинний огляд постражда-

лого” за допомогою інноваційних технологій є об’єкти-

візація і прозорість визначення рівня отриманих студен-
том знань та умінь, набутих практичних навичок, скоро-

чення часу викладача на їх оцінку, підготовку та прове-

дення навчальних заходів і звітної документації, а також 

збереження архіву інформації. 

Таким чином, запропонована організація самостій-

ної роботи студентів з теми “Домедична допомога в 

екстремальних і бойових умовах. Первинний огляд пос-

траждалого” суттєво удосконалює підготовку студентів 

за програмою підготовки офіцерів запасу медичної слу-

жби, оскільки обумовлює необхідність постійного інфо-

рмаційно-технічного оновлення навчального процесу, 
відповідно до потреб інформаційної спільноти, рівня 

науки, техніки, світових освітніх стандартів та сприяє 

підвищенню рівня професійної, інформаційно-

комунікаційної підготовки й загальнокультурного рівня 

студентів. 

 
 

            Shepitko Kosyantyn. Innovations in the independent work 

of medical higher education students on the thopic “Pre-medical 

aid assistance in extremal and battle conditions. First inspection of 

the injury”. Method for organizing students' independent work is 

suggested in the article. The purpose of the work was to substantially 

improve and motivate the student to independent study on the subject 

“First medical aid in extreme and combat conditions. Primary inspec-

tion of the injured”. Scientific novelty. Establishment of simulation 

centers, or interdepartmental simulation centers, will significantly im-

prove the students training in compliance with the training program for 

reserve medical officers. Conclusions. The suggested management of 

students’ independent work on the subject “First medical aid in ex-

treme and combat conditions. Primary inspection of the injured” signif-

icantly improves training students in compliance with the program of 

reserve medical officers training, because it necessitates permanent 

information and technical updating of the educational process, in ac-

cordance with the needs of the information community, the level of 

science, technology, world educational standards, and promotes the 

level of professional, informational and communicational training and 

general cultural intelligence of students. Organization of the selfstuding 

of students on the given subject significantly improves the training of 

students in the program of training officers of the reserve medical 

service, because it necessitates the constant information and technical 

updating of the educational process, in accordance with the needs of 

the information community. For the other hand, the level of science, 

technology, world educational standards and promotes form and useful 

ground, give many advantages to self-studying manuals and programs. 

The percent of involving students in all these processes put the level of 

information higher as well as professional, preparation and general 

level of studing scilles. 

Key words: first medical aid in extreme and combat conditions, 

independent work of students, reserve medical officers training. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 4 (24), P. 40-43        

Гриновець Владимир, Петрушин Ольга, Скалецкая Наталья, Шашков Юрий, Пасько Оксана, Ильчишин 

Оксана, Дац-Опока Марта, Гриновець Игорь. Профессор гигиены и санологии Львовского университета Юзеф 

Мерунович - многолетний председатель Общества галицких врачей. Цель работы. Исследования и изучения исто-

рического наследия развития организации медицинской помощи в Галичине, становления науки гигиены и обществен-

ных медицинских организаций XIX‑ХХ века на примере врача, протомедика Галичины, государственного и обществен-

ного деятеля ‑ профессора Львовского университета Юзефа Меруновича. Материал и методы. В исследование увийш-

лидоступни материалы библиотек ЛНМУ имени Даниила Галицкого, ЛНУ имени Ивана Франко, энциклопедические, 

журнальные и газтни статьи. Результаты. В результате изучения биографических данных и исследования деятельности 

профессора Юзефа Меруновичабуло определено европейский уровень организации медицинской службы Галичины, 

который сочетался с научной сотрудничеством медицинского факультета Львовского университета. Выводы. Оценивая 

жизненный путь профессора Юзефа Меруновича, и анализируя его вклад в развитие и становления медицинской науки, 

его организаторские способности как государственного служащего, общественного деятеля медицинского профиля, 

можно смело утверждать о надлежащем европейском уровне организации медицинской службы в Галичине в указанный 

период.  

Ключевые слова: протомедик Галичины, профессор Львовского университета, Юзеф Мерунович  

1 Wiczkowski J. Lwów jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po meście Lwów [Lviv, its development and cultural status, and a 

guide to the Lviv city], 1907, 341–344 [in Polish]; Kosmiński S. Słownik lekarzów polskich [Dictionary of Polish Doctors], Warszawa, 

1888, 313–314 [in Polish]; Zimenkovskyi B. S., Gzhehotskyi M. R., Lutsyk O. D. Profesory Lvivskoho natsionalnoho medychnoho unive-

universytetu imeni Danyla Halytskoho: 1784–2006 Pavlovskyi M. P., Riznychok S. V., Merunovych Yuzef [Professors of Danylo Halyt-

Halytsky National Medical University of Lviv: 1784–2006 Pavlovskyi M .P., Riznychok S.V., Jozef Merunovych], Lviv, Nautilus, 2006, 

187–188 [in Ukrainian]. 

У 2019 році відзначається 170 років від дня наро-

дження відомого професора медицини Львівського уні-

верситету Юзефа Меруновича – лікаря, науковця, орга-

нізатора гігієнічної служби Галичини, державного та 

громадського діяча.  Досліджуючи становлення громад-
ських організацій Галичини ХІХ сторіччя, зокрема То-

вариства галицьких лікарів у процесі розвитку медици-

ни, гігієни та санітарії, неможливо оминути внесок про-

фесора гігієни і соматології доктора Юзефа Мерунови-

ча (рис. 1). 

З архівних матеріали довідуємося, що Юзеф Меру-

нович (Józef Merunowicz) народився 31 грудня 1849 р. у 

Чернівцях на Буковині, навчався у Дрогобицькій та 

Львівській гімназіях, а опісля на медичному факультеті 

Ягелонського університету, який завершив у 1873 р. та 
отримав ступінь доктора наук у всіх медичних науках. 

В 1873–75 рр. працював асистентом клініки цього ж 

університету1. 

Після отримання імперської стипендії працював 

впродовж трьох семестрів у фізіологічному інституті в 

mailto:hrynovets@ukr.net
mailto:olga_petryshyn@yahoo.com
mailto:sknm@i.ua
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=JhMMJhMb94070ueXnWic07
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9PF_FuVXFNCDE4Ow9W8N
mailto:immartella@gmail.com
https://mbox2.i.ua/compose/1417414560/?cto=KS8uExNyIyMsWvs9LyJDUZ%2B8s6HBtZZ%2Bwr2jqIu9yMBsja3BnQ%3D%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010557132909&ref=br_rs
https://orcid.org/0000-0001-9223-1479
https://publons.com/researcher/U-3007-2018/
https://orcid.org/0000-0003-2854-9743
https://publons.com/researcher/G-4633-2019/
https://orcid.org/0000-0003-1727-3526
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2 Kosmiński S. Słownik lekarzów polskich [Dictionary of Polish Doctors], Warszawa, 1888, 313–314 [in Polish]; Starzyński S. Historya 

Uniwersytetu Lwowskiego 1869–1894 [Historian of the University of Lviv 1869–1894], Lwów, 1894, T. 2: 132, 180 [in Polish]. 
3 Назву цитовано за польським виданням (Śmiertelność w wіększychmiastach w Galicyi w r. 1881. Przegl. Lek. 1882, № 18, 20); 

Zimenkovskyi B. S., Gzhehotskyi M. R., Lutsyk O. D. Profesory Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla 

Halytskoho: 1784–2006 Pavlovskyi M. P., Riznychok S. V., Merunovych Yuzef [Professors of Danylo Halytsky National Medical 

University of Lviv: 1784–2006 Pavlovskyi M. P., Riznychok S. V., Jozef Merunovych], Lviv, Nautilus, 2006, P. 187–188 [in Ukrainian]. 
4 Wiczkowski J. Lwów jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po meście Lwów [Lviv, its development and cultural status, and a 

guide to the Lviv city], 1907, P. 341–344 [in Polish]. 

Лейпцигу під керівництвом професора Людвіґа. 

Після стажування впродовж 1875 р. в клініках 

Лейпціґа, Відня, Вроцлава розпочав приватну практику 

в місті Станіславові в Галичині (1876–1878 рр.). 

Через два роки він переїхав у Львів. У 1878 р., 

відповідно до розпорядження цісарсько-королівської 

канцелярії, доктора Меруновича Юзефа було призначе-

но протомедиком Галичини2. 

Упродовж 1878–1912 рр. перебування Ю. Меруно-

вича на посаді протомедика Галичини він був керівни-

ком Департаменту санітарії у Львові, виконував обов’я-

зки референта (інспектора) у справах санітарії галиць-

кого краю, безпосередньо був зайнятий у забезпеченні 
та інспекції гігієнічно-санітарних норм краю до 1912 р. 

За час перебування на цій посаді доктор Мерунович 

активно займався науковою роботою та громадською 

діяльністю.  

Впродовж 1887–1889 рр. доктор Мерунович, за 

сумісництвом професор гігієни і соматології Львівсько-

го університету, викладає студентам медикам гігієну, 

видає близько 20 праць присвячених таким питанням, 

як фізіологія та патологія діяльності серця та фармако-

логічна корекція цих порушень, клініка отруєнь арсе-

ном, гігієнічні дослідження причин смертності в містах 

Галичини, опублікував низку актуальних на той час 

досліджень, зокрема “Смертність у більших містах Га-

личини”3. 

Професор Юзеф Мерунович проявив себе як орга-

нізатор і багаторічний директор Імператорської школи 

акушерок у Львові (1889–1912 рр.), яку завдяки старан-

ням  професора у 1895 р. було перенесено у нове примі-
щення клініки шпиталю на вул. Піярів (тепер вул. Не-

красова) (рис.2). Долучився й до розвитку здравниці у 

Криниці4. 

Активно займався професор Мерунович громадсь-
кою діяльністю. У 1885–1886 рр. – голова Львівської 

секції Товариства галицьких лікарів (ТГЛ); у 1895-

1910 рр. – голова ТГЛ, пізніше був почесним членом 

Рис. 1. Юзеф Мерунович (Józef Merunowicz) 

Рис. 2. Новозбудований корпус клініки шпиталю на вул. Піярів  (1895) (тепер вул. Некрасова у Львові) 
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5 Herman M. W. Z kroniki Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego [From the chronicle of the Lviv Medical Society], Lwów, 1907, P. 18 

[in Polish]; Czasop Galic Tow Aptek [Galic Tow Pharmacies], 1912, N 5, P. 65–66 [in Polish]; Hrynovets V. S., Petryshyn O. A. 

“Profesor Yuzef Merunovych – holova tovarystva Halytskykh likariv” [Professor Józef Merunovich is the head of the Society of Halych 

Doctors], Narodne zdorovia [Public health], 2018, N 3(348), P. 6 [in Ukrainian]. 
6 Wiczkowski J. Lwów jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po meście Lwów [Lviv, its development and cultural status, and a 

guide to the Lviv city], 1907, 341–344 [in Polish]; Zimenkovskyi B. S., Gzhehotskyi M. R., Lutsyk O. D. Profesory Lvivskoho natsion-

natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho: 1784–2006 Pavlovskyi M.P., Riznychok S. V., Merunovych Yuzef 

[Professors of Danylo Halytsky National Medical University of Lviv: 1784–2006 Pavlovskyi M.P., Riznychok S.V., Jozef Merunovych], 

Lviv, Nautilus, 2006, P. 187–188 [in Ukrainian]. 
7 Lupii H. Lychakivskyi tsvyntar [Lychakiv Cemetery], Lviv, Kameniar, 1996, P. 224 [in Ukrainian]; Pavlovskiy M. P., Datsenko I. I. 

Acta Med Leopol, 1995, N 2–3, P.  92 [in Ukrainian]. 
8 Czasop Galic Tow Aptek [Galic Tow Pharmacies], 1912, N 5, 65–66 [in Polish]; Pavlovskiy M. P., Datsenko I. I. Acta Med Leopol, op. 

cit., P.  92. 

Лейпцигу під керівництвом професора Краківсько-

го та Львівського медичних товариств. Будинок в якому 

знаходилася управа товариства станом на 1907 рік збе-

рігся на вул. Івана Федорова, 1 (приміщення 11). На той 

час це булла вул. Бляхарська (ul.Blacharska), до 1871 р. 

– вул. Домініканська бічна (рис. 3)5. 

Органом товариства був часопис “LWOWSKI 

TYGODNIK LEKARSKI” (Львівський Тижневик Лікар-

ський), що виходив раз на тиждень (рис.3). 

1900–1911 рр. – голова Постійної комісії з’їздів 

польських лікарів і природознавців (займався організа-

цією Х-го та ХІ-го з’їздів). 

У 1898 р. була створена фундація імені Ю. Меру-

новича. 

Професор Ю. Мерунович був відзначений орде-

ном Залізної Корони III класу (1893 р.), мав титул рад-

ника двору (1901 р.), у 1910 році отримав високий Ранг 

радника двору (1910 р.). Обирався головою Товариства 

Червоного Хреста у Львові6. 

Професор Юзеф Мерунович після піврічної хворо-

би помер 9 квітня 1912 р., похований на Личаківському 

цвинтарі у Львові) (рис. 4)7. З опублікованого некроло-

га у “Львівському кур’єрі” (Kurier Lwowski) дізнаємося, 

що професор заповів не нести вінків на його могилу та 

не виголошувати довгих промов, а кошти, які мали б 

бути витрачені – надіслати до фонду допомоги сиротам 

та вдовам лікарів. Незадовго до смерті професора поме-
рла його дружина Антоніна Меруновичова зі Страссе-

рів, неймовірно гарна жінка та вірна товаришка у тру-

дах свого чоловіка. У подружжі прожили разом 38 ро-

ків та виховали шестеро дітей: чотирьох синів та двох 

доньок. Двоє синів, Роман та Іоанн продовжили справу 

батька на теренах медицини, зокрема Роман – дільнич-

ним лікарем в м. Хжа́нув (Chrzanów); Фелікс – дирек-

тор банку муніципальних заощаджень в Самборі, Зиґ-

мунт – технічний співробітник фінансового контролю 

та долучився до створення університету для вивчення 

продуктів в Кракові8. 

Рис. 4. Гробівець  у якому похований Ю. Мерунович 

Рис. 3.  Часопис “LWOWSKI TYGODNIK 

LEKARSKI” (Львівський Тижневик Лікарський) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurier_Lwowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurier_Lwowski
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 Відзначаючи доробок та внесок професора Юзефа 

Меруновича необхідно відзначити, що він своєю пра-

цею як організатор доклався до становлення та модер-

нізації клінічного та гігієнічного забезпечення населен-

ня Галичини. Будучи відданим обраній професії, профе-
сор Юзеф Мерунович усе своє життя присвятив саніта 

рно-просвітницькій роботі та зробив значний внесок у 

розвиток гігієнічної науки і санітарної практики Гали-

чини, активно працюючи та керуючи Товариством га-

лицьких лікарів, чим заслужив гідну пам’ять нащадків.  
 

Hrynovets Volodymyr, Petryshyn Olga, Skaletska Natali-

ya, Shashkov Yurii, Pasko Oksana, Ilchyshyn Oksana, Dats-

Opoka Marta, Hrynovets Igor. Professor of hygiene and sanol-

ogy at the university of Lviv Jozef Merunovych as a longtime 

chairman of the Society of Galician doctors. The aim. Research 

and study of the historical legacy of the development of medical 

aid organization in Galicia, the formation of hygiene science and 

public medical organizations of the nineteenth and twentieth cen-

turies. on the example of the activity of a physician, protomedic of 

Galicia, state and public figure ‑ professor of Lviv University 

Jozef Merunovich. Material and methods. The study included 

available materials from the Danilo Halytskyi LNMU, Ivan 

Franko LNU, encyclopedic, journal and newspaper articles.  Re-

sults. As a result of studying biographical data and researching the 

activities of Professor Jozef Merunovich, the European level of 

organization of the medical service of Galicia was determined, 

which was combined with the scientific cooperation of the Faculty 

of Medicine of Lviv University. In addition, the high level of pub-

lic activity of doctors and health care professionals is evidenced by 

the presence of well-organized public organizations of physicians 

of Galicia in the 19th-20th centuries. Conclusions. Assessing the 

life of Professor Jozef Merunovich and analyzing his contribution 

to the development of hygiene and sanology as a medical science, 

the establishment of health care facilities, organizational skills as a 

public servant, public figure in the medical profile, we can say that 

the proper European level of organization of medical service in 

Galicia of the twentieth century, which was certainly continued 

and these results are still observed today. 

Key words: protomedic in Galicia, Lviv University, profes-

sor Jozef Merunovich, XIX-XX centuries. 
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Життя кожної особистості – curriculum vitae (опис 

життя, біографія), а тим більше знаного вченого, необ-

хідно висвітлювати не тільки за вектором його досяг-

нень у часі, а й розглядати у просторі існування суспі-

льства та наукової сфери. 

Родинний початок  І. В. Кочіна губиться у сивій 

давнині минулих часів, у численних поколіннях угро-

фінського етносу за батьківським родоводом. Пращури 

його матері були українськими хліборобами й козаками 

Великого Лугу та Дикого поля (Сampi deserte), півдня 

України і Таврійських степів із розкішною природою, 
найродючішими у світі чорноземами, багатющими на 

флору і фауну, але через постійні ординські навали тут 

було тяжко й небезпечно жити, займатися господарст-

вом та засновувати постійні оселі. Ці землі, острів Хор-

тиця на Дніпрі стали колискою українського козацтва, 

на яких мешкали та стали козаками пращури  І. В. Кочі-

на — захисники й визволителі, ―славні прадіди великі‖, 

гідним наслідувачем й послідовником яких він прагне 

бути все життя.  

Життєвий шлях І. В. Кочіна розпочався у славетно-

му місті Запоріжжі у родині інженера-економіста, вете-
рана Другої світової війни Василя Івановича Кочіна 

(1904–1976) та медичного працівника - фельдшера Ва-

лентини Андронівни Кочіної (Палієнко) (1914–2005) 26 

серпня 1945 р. Dos est magna parentum virtus 

(Доброчесність батьків – великий посаг). Це був визна-

чний рік для всієї світової спільноти — 8 травня 1945 р. 

завершилася німецько-радянська війна (1941–1945), а 2 

вересня — Друга світова (1939–1945). Такі міжнародні і 

внутрішньодержавні події передували народженню вче-

ного, вплинули на зміст, політичні, соціально-

економічні, духовні та морально-етичні умови життя, 
формували modus vivendi (спосіб життя) сотень мільйо-

нів громадян радянської імперії. Тому Ігор Васильович 

належить ще й до такої особливої категорії населення 

України, як ―діти війни‖, з усіма наслідками, що випли-

вають з екзистенції цього покоління. 

Саме в таких складних й несприятливих умовах  

І. В. Кочіну довелося жити, вчитися, працювати, займа-

тися науковими дослідженнями, оприлюднювати та 

доводити їх важливість для суспільства, з 

Кочін Ігор Васильович 
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 захищати дисертаційні і наукові роботи, працювати над 

створенням та виданням багатьох підручників і навча-

льних посібників, запроваджувати їх у навчальний про-

цес післядипломної медичної освіти. І. В. Кочін — 

українець за походженням та організатор охорони здо-
ров’я за покликанням. Його не зраджує творча наснага і 

працездатність, він не перестає вчитися і навчати колег, 

передає свій багатий досвід, зберігає свою особистість, 

духовний світ і гарт переконань громадянина нової 

України. Любить педагогічну діяльність. Вважає свій 

багаторічний досвід та високий фаховий рівень не як 

особисте досягнення, а як громадський набуток, який 

повинен передати молодшим колегам. Протягом два-

дцяти років (з 1999 р.) є Головою науково-методичної 

ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдія-

льності населення Запорізької області, яка визнана Мі-
ністерством з надзвичайних ситуацій кращою в Україні.  

Упродовж 1952–1963 рр. він вчиться у Запорізькій 

загальноосвітній трудовій політехнічній школі № 65 із 

виробничим навчанням. Отримав кваліфікацію токаря 

першого розряду. Під час навчання у школі І. В. Кочін 

активно займався спортом (спортивною гімнастикою, 

греко-римською боротьбою, самбо, плаванням, ігрови-

ми видами спорту, греблею на байдарках, бальними 

танцями) та посідав призові місця на змаганнях облас-

ного рівня. Був відмінником з фізичної культури. Крім 

того, відвідував технічні гуртки, авіамодельний та ра-
діотехнічний, де майстрував діючі моделі літаків, брав 

участь у змаганнях, виготовляв радіоприймачі.  

Проте юнака найбільше вабила медицина з роман-

тизованими літературою та кінострічками образами 

цивільних і військових лікарів, які перемагають будь-

яку хворобу, а то й смерть. Визначальний вплив на його 

професійний вибір мала матір, яка у 1934 р. закінчила 

Запорізький медичний технікум єдиного диспансеру та 

отримала кваліфікацію помічника лікаря (фельдшера). 

Станом на 1963 р. вона мала 30-річний стаж у сфері 

професійної медицини. Venerari parentes liberos decet 
(Діти повинні шанувати батьків). 

Після закінчення школи І. В. Кочін поїхав до Дніп-

ропетровська вступати у медичний інститут на лікува-

льний факультет, на який був найбільший конкурс се-

ред усіх факультетів. Тоді у Запоріжжі ще не було ме-

дичного інституту. Треба сказати, що Ігор Кочін проде-

монстрував високий рівень знань із чотирьох профіль-

них вступних предметів, пройшов конкурс і був зарахо-

ваний до медичного інституту, в якому навчався два 

роки, а на третій курс був переведений до Запорізького 

медичного інституту, відкритого у 1964 р. 
22 червня 1969 р. І. В. Кочіну було присвоєно ква-

ліфікацію лікаря (спеціальність ―Лікувальна справа‖). 

Знаменно, що його курс був першим випуском лікува-

льного факультету Запорізького медичного інституту.  

Керівництво навчального закладу, зокрема ректор, 

доцент І. І. Токаренко, запропонувало молодому спеціа-

лісту залишитися працювати на посаді асистента кафед-

ри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я.  

28 червня 1969 р. був прийнятий на роботу. Збува-

лося багаторічне омріяне прагнення займатися науко-

вою і викладацькою діяльністю. Саме так І.В.Кочін 
уявляв свій життєвий шлях — працювати викладачем в 

медичному інституті, присвятивши себе улюбленій 

справі, захистити дисертацію, відбутися як науковцю й 

далі торувати свій життєвий шлях на педагогічній та 

науковій ниві. В результаті так і сталося, але у 1973 р. 

 І. В. Кочін через наукові розбіжності був вимушений 

перейти працювати цеховим лікарем-терапевтом Запо-

різького коксохімічного заводу спочатку у 10-й міській 

лікарні, а з 1974 р. у зв’язку з реорганізацією медико-
санітарної допомоги працівникам металургійного ком-

плексу — у медико-санітарній частині комбінату 

―Запоріжсталь‖ і заводу ―Дніпроспецсталь‖. І.В.Кочін 

наполегливо продовжував займатися науковою робо-

тою, представляти на з’їздах та науково-практичних 

конференціях результати своїх досліджень, друкувати 

наукові праці у провідних журналах держави. Під кері-

вництвом завідувача кафедри соціальної гігієни та орга-

нізації охорони здоров’я Дніпропетровського медично-

го інституту, заслуженого працівника вищої школи 

УРСР, д. мед. н., проф. Г. Ф. Ємельянової виконав та 20 
жовтня 1982 р. у ВНДІ медичної та медико-технічної 

інформації (голова спеціалізованої вченої ради — проф. 

Д. Д. Вєнєдіктов, м. Москва) захистив кандидатську 

дисертацію ―Социально-гигиенические аспекты состоя-

ния здоровья рабочих некоторых коксохимических пре-

дприятий Украины‖.  

У 1983 р. кандидат медичних наук І.В.Кочін був 

запрошений на науково-педагогічну роботу до Запорі-

зького державного інституту удосконалення лікарів 

(ЗДІУЛ), в якому почав працювати з 20 червня 1983 р. 

на посаді старшого викладача кафедри соціальної гігіє-
ни та організації охорони здоров’я.  

І. В. Кочін завжди цінував родину. 19 жовтня 1984 

р. він одружився з Ольгою Григорівною Поцулко. Його 

дружина за фахом інженер-будівельник.  

16 жовтня 1993 р. дійсним членом Української 

міжнародної академії оригінальних ідей (УМАОІ).  

За активну педагогічну, навчально-методичну та 

наукову роботу, публікацію більше 130 наукових праць 

у провідних фахових виданнях, принципово нові науко-

ві результати досліджень впливу образу життя на фор-

мування стану здоров’я працівників промисловості, 
успішне завершення докторської дисертації рішенням 

Вченої ради ЗДІУЛ від 15 листопада 1994 р. Ігорю Ва-

сильовичу присвоєне вчене звання доцента.  

Під керівництвом наукових консультантів, проф. 

В. Ф. Посного (м. Запоріжжя) та проф. М. І. Хижняка 

(м. Київ), І. В. Кочін виконав та 31 жовтня 1996 р. захи-

стив у Національному медичному університеті ім. акад. 

О.О.Богомольця (голова спеціалізованої вченої ради — 

академік АМН України, проф. Є. Г. Гончарук) доктор-

ську дисертацію на тему ―Наукове обґрунтування соціа-

льно-гігієнічних аспектів системи збереження і відтво-
рення стану здоров’я працівників промисловості (на 

прикладі коксової і хімічної промисловості)‖. Публічно 

захищалось 107 надрукованих наукових праць. 16 лю-

того 2006 р. І.В. Кочіну було присвоєно вчене звання 

професора.  

Проведене ним комплексне дисертаційне дослі-

дження потребувало розробки нових теоретико-

методологічних та методичних парадигмальних основ 

вивчення системи ―Образ, спосіб та стиль життя – здо-

ров’я‖, що відповідало практичним потребам держави у 

збереженні та відтворенні стану здоров’я населення й 
галузі охорони здоров’я як важливої складової у цьому 

процесі. Загалом цій проблемі І. В. Кочін присвятив 

більше 200 наукових праць, які були високо оцінені й 

визнані фахівцями та прийняті науковою спільнотою 
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 для подальшого використання у наукових досліджен-

нях. Учений створив сучасну теорію соціально-

гігієнічної сфери образу, способу та стилю життя, на 

основі якої розроблені змістовно взаємопов’язані їх 

концептуальна, логічна та операціональна моделі. Для 
опису і пояснення логіки соціальної взаємодії у науко-

вий обіг соціальної гігієни (медицини) та практичного 

використання у діяльності державної системи забезпе-

чення збереження та відтворення стану здоров’я україн-

ської нації І. В. Кочін увів системну діалектичну тріаду 

понять — образ, спосіб та стиль життя, — які перехо-

дять одне в одне і віддзеркалюють діалектику соціаль-

них процесів на різних рівнях узагальнення, розкриваю-

чи їх формуючий вплив на стан здоров’я, а звідси зміс-

товне розуміння механізму формування здорового об-

разу, способу та стилю життя.  
У контексті наукових досліджень Ігор Васильович 

запровадив ідеї і методи математичної теорії плануван-

ня експерименту для моделювання впливу різноманіт-

них комплексів чинників на формування рівнів захво-

рюваності населення. Він запропонував математико-

статистичні способи прогнозування з використанням 

поліноміальних моделей та методи екстраполяційного 

прогнозування показників стану здоров’я населення та 

окремих його прошарків, які довели свою доцільність 

на практиці. Ці наукові розробки стали фундаменталь-

ною основою розв’язання проблеми практичного оці-
нювання образу, способу та стилю життя особи на шка-

лі ―здоровий — нездоровий образ, спосіб і стиль жит-

тя‖, що сприяло вирішенню давньої проблеми влади та 

суспільства зі створення, впровадження та прогнозної 

оцінки ефективності конкретних державних програм, 

соціальних і медико-соціальних заходів із суттєвого 

підвищення стану та потенціалу здоров’я населення 

України через покращення функціонування систем 

життєзабезпечення, які обумовлюють стан здоров’я, 

християнське виховання, духовний й морально-етичний 

рівень суспільства, формування та підтримку здорового 
способу життя.  

На засадах теорії ймовірностей І. В. Кочін створив 

методологію і прикладний метод інтегрального оціню-

вання стилю життя особи з використанням Байєсівсько-

го математичного підходу. Обґрунтована, теоретично і 

практично реалізована (з використанням інформацій-

них технологій) математико-статистична процедура 

інтегрованого оцінювання й розпізнавання образів сти-

лів індивідуальної життєдіяльності та математичний 

алгоритм їх багатовимірної класифікації з отриманням 

системи типів стилів життя (типології). Математично 
доведено об’єктивне існування відмінних якісно та не-

повторних змістовно особистих стилів життя в кожного 

індивіда, які й визначають стан і потенціал здоров’я, 

формують особисту патологію, можливість 

(ймовірність, ризик) виникнення та фактичне виникнен-

ня окремих нозологій у кожної особи.   

І. В. Кочін довів, що стиль особистого життя регулю-

ється і залежить від власної системи духовно-етичних 

цінностей, які, своєю чергою, формуються під впливом 

панівних у державі й суспільстві еталонів моральності і 

свідомості.  
З 12 березня 1998 р. І.В.Кочін очолює кафедру ме-

дицини катастроф (з 2008 р. — кафедра цивільного за-

хисту та медицини катастроф) Запорізького державного 

інституту удосконалення лікарів (з 2002 р. — Запорізь-

ка медична академія післядипломної освіти, а з 2011 р. 

— Державний заклад ―Запорізька медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України‖). З цього часу 

основним науковим напрямом його роботи є розробка 

організаційних та управлінських засад, планування, 
інформаційного та матеріально-технічного забезпечен-

ня діяльності Державної служби медицини катастроф 

(ДСМК) України, організації надання екстреної медич-

ної допомоги населенню, потерпілому від надзвичай-

них ситуацій. Так, у наукових працях Ігоря Васильови-

ча міститься велика кількість принципово нових ідей, 

понять та підходів до розв’язання актуальних проблем 

науки і  предмету викладання медицини катастроф та 

ДСМК України, які розвиваються науковою школою. 

Для подальшого удосконалення діяльності ДСМК 

України розроблені три взаємопов’язані системи орга-
нізаційних принципів: створення, управління й діяльно-

сті служби; добору медичного й немедичного персона-

лу служби з використанням комплексу психофізіологіч-

них тестів визначення придатності до роботи в екстре-

мальних умовах; організаційних засад медичної евакуа-

ції та надання екстреної медичної допомоги у надзви-

чайних ситуаціях (НС) з використанням попередньо 

виконаних кількох варіантів прогнозних розрахунків на 

засадах теорії масового обслуговування із застосуван-

ням методу твірних функцій й перетворення Лапласа.  

В зв’язку з цим наукова робота професорсько-
викладацького складу кафедри ЦЗ та МК під керівницт-

вом І.В. Кочіна була спрямована на виконання наступ-

них науково-дослідних робіт: ―Організація надання 

екстреної медичної допомоги ураженим сильнодіючи-

ми отруйними речовинами (СДОР) в догоспітальному 

періоді‖ (1996-1999 рр.), ―Організація захисту праців-

ників хімічно небезпечного об’єкта при аваріях на єм-

ностях з сильнодіючими отруйними речовинами‖ (2000

-2003 рр.), ―Організація екстреної медичної допомоги 

працівникам хімічно небезпечного об’єкту при аваріях 

на ємкостях з хлором‖ (2004-2006 рр.), ―Організація та 
планування екстреної медичної допомоги Державною 

службою медицини катастроф територіального рівня 

працівникам та населенню у разі виникнення осередків 

ураження при аваріях на хімічно небезпечних об’єк-

тах‖ (2007-2011 рр.), ―Удосконалення організації та 

діяльності Державної служби медицини катастроф 

України при наданні екстреної медичної допомоги у 

надзвичайних ситуаціях‖ (2012-2016 рр.), 

―Удосконалення планування і організації діяльності 

Служби медицини катастроф з надання екстреної меди-

чної допомоги при надзвичайних ситуаціях мирного та 
воєнного часу‖ (2017-2021 рр.).  

І. В. Кочін є ініціатором створення нової за зміс-

том та з потенційно більшими інтелектуальними та нау-

ково-практично-навчальними можливостями творчо 

самостійної організаційної структури — ―Науково-

дослідний інститут медицини катастроф та екстреної 

медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях‖ (НДІ 

МК та ЕМД НС) у складі ДЗ ―ЗМАПО МОЗ України‖.  

З 1998 р. І. В. Кочін створив кілька творчих різних 

за складом авторських колективів, до яких входять ви-

сококваліфіковані фахівці, що займалися підготовкою 
39 підручників та навчальних посібників із різних акту-

альних проблем предметної сфери цивільного захисту 

та медицини катастроф. На Всеукраїнському конкурсі 

перший в Україні підручник українською мовою 
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―Медицина катастроф‖ був визнаний кращою книгою 

2000 р. (наклад перевидано у 2002 р.). За останні роки 

була видана низка навчальних посібників з актуальних, 

але не представлених у навчальній літературі України, 

проблем: ―Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, 
небезпека, захист‖ (2002), ―Повені і діяльність служби 

медицини катастроф‖ (2003), ―Землетруси. Характерис-

тика, лікувально-евакуаційне забезпечення‖ (2004), 

―Наукові основи епідеміології катастроф‖ (у двох то-

мах, 2004), ―Діяльність Державної служби медицини 

катастроф у разі ураження населення небезпечними 

хімічними речовинами‖ (2005), ―Охорона праці та без-

пека життєдіяльності населення при надзвичайних си-

туаціях‖ (2005), ―Медицина катастроф‖ (2008). Уперше 

в Україні для фахівців ДСМК видано навчальний посіб-

ник ―Діяльність Державної служби медицини катаст-
роф України з протидії біологічному, хімічному та яде-

рному тероризму‖ (2010), ―Основи діяльності Держав-

ної санітарно-епідеміологічної служби України в умо-

вах надзвичайних ситуацій та локальних бойових конф-

ліктів‖ (2015). За цей час авторський колектив підготу-

вав низку навчальних посібників, присвячених радіа-

ційним аваріям, організації захисту та надання медич-

ної допомоги при них, фаховій підготовці формувань 

ДСМК.  

І. В. Кочін є автором більше 800 наукових праць.  

Також І. В. Кочін проводить велику роботу з роз-
будови козацтва України. Велика Козацька Рада Війсь-

ка Запорозького Низового доводить до відома: ―Ми, 

козаки, лицарі Славного Війська Запорозького, оголо-

шуємо всім і кожному особливо через нашу родову ко-

зацьку грамоту: Хрещенська Велика Козацька Рада Мі-

жнародного союзу козаків ―Запорозька Січ‖ своїм рі-

шенням від 19 січня 2002 р. за особливі заслуги в справі 

розвитку Запорозького Козацтва вводить Кочіна Ігоря 

Васильовича та його нащадків на вічні часи на честь і 

гідність запорозького козака; також він та його рід вно-

ситься до списку Родової книги Міжнародного союзу 
козаків ―Запорозька Січ‖, в доказ чого видається ця 

грамота‖. Покровська Велика Козацька Рада Війська 

Запорозького Низового своїм рішенням присвоїла І. В. 

Кочіну звання полковника.  

14 жовтня 2005 р. йому був вручений корпоратив-

ний знак Запорізького козацького округу. 14 лютого 

2007 р. Ігор Васильович удостоєний почесного козаць-

кого хреста ―За віру та волю‖. У 2006 р. заступник ота-
мана з роботи з особовим складом Спілки громадських 

організацій ―Запорозький козацький округ‖, генерал-

хорунжий Війська Запорозького Низового І. В. Кочін 

був нагороджений за відданість справі Запорозького 

козацтва медаллю ―Козацька звитяга‖. Є стійким і пос-

лідовним прихильником реалізації національної ідеї — 

розбудови самостійної, політично і економічно незале-

жної України, заможного життя українського народу.  
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 4 (24), P. 49-50       

Анистратенко Антонина. Буковинский национальный медицинский университет. Память через годы: фото-

альбом [к 75-летию основания] / составители Т. М. Бойчук, И. В. Геруш, Н. И. Зорий, А. А. Мойсей, А. А. Жуковс-

кая, А. И. Вивсянник. - Черновцы: Печать Арт, 2019. - 264 с .: фото. Предлагаемая книга посвящена истории основа-

ния, развития и современной работе Буковинского государственного медицинского университета. Исторические очерки 

в книге определяют три двадцатипятилетних периода существования высшего учебного заведения: 1944–1969 гг., 1970–

1994 гг. и 1995–2019 гг. Каждый из периодов описывается по четырем составным направлениям работы в медицинском 

университете: материально-техническому, кадровому обеспечению и образованию и практической научной и лечебной 

работе. Также уделяется внимание методическому обеспечению учебного процесса, студенческому досугу, жизни интер-

нов и выпускников, научной и медико-практической базе учебного заведения. На самом деле, научные очерки  – лишь 

указывает на основные моменты истории университетской жизни, а реальный мир труда и отдыха, научных достижений, 

учебного процесса предстанет перед читателем в фотоподборках, изложенных в хронологическом порядке. Многие фо-

тографии сегодня являются историко-культурным раритетом, хранящимся в семейных архивах профессоров, врачей, 

студентов БГМУ. 

Ключевые слова: Буковинский государственный медицинский университет, фотоальбом, 75-летний юбилей, 

книжное обозрение. 

Пропоноване видання присвячене історії заснуван-

ня, розвитку та сучасності Буковинського державного 

медичного університету. Невеликі історичні нариси, 

підготовлені проф. А. А. Мойсеєм, у книзі детерміну-

ють три двадцятип’ятирічні періоди існування вищого 

навчального закладу: 1944–1969 рр., 1970–1994 рр. та 

1995–2019 рр. Кожен із періодів описаний згідно з чоти-

рма змістовими лініями: матеріально-технічне, кадрове 
та навчально-методичне забезпечення навчального про-

цесу, склад студентів, ординаторів та випускників, нау-

кова та лікувально-практична база. Власне, наукові роз-

відки тільки вказують на основні моменти життя уні-

верситету, а справжній світ роботи й відпочинку, науко-

вої праці, навчання розгортаються перед читачем у хро-

нологізованих світлинах, більшість з яких на сьогодні є 

раритетом, що зберігається в сімейних архівах професо-

рів, лікарів, колишніх студентів БДМУ. 

Рецензоване видання – це не тільки спосіб приві-

тання академічної спільноти закладу зі славною сторін-
кою в літописі – 75-річчям від дня заснування, а й мож-

ливість нестандартного самоаналізу та планування, згі-

дно з ним, подальшої роботи університету. Адже саме 

укладені в певний зрозумілий порядок фото мають сна-

гу правдиво передати атмосферу навчання і роботи у 

стінах Буковинського державного медичного універси-

тету, єдності поколінь викладачів і студентів, міжнарод-

ної та всеукраїнської співпраці, наукових і академічних 

здобутків. 

mailto:oirak@bsmu.edu.ua
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Гортаючи сторінки альбому, читач неодмінно змо-

жете уявити унікальний творчий шлях, громадську дія-

льність, духовні інтереси та наукові запити співробіт-

ників університету.  

Загалом у альбомі налічується понад 1000 світлин 
різних років. Частина з матеріалів була зібрана  

А. О. Жуковською у фондах історико-медичного музею 

БДМУ, також деякі фото належать сімейним архівам, 

особливо з другого історичного періоду (світлини нада-

ні, проф. Ю. Т. Ахтемійчуком, Б. М. Боднарем,  

проф. В. Ф. Мислицьким, доц. Н. І. Зорій, ст. викл.  

Л. Б. Потаповою, та багатьма іншими науковцями уні-

верситету). Сторінки альбома наснажені поєднанням 

доробку міжнародних і національних експертів, лікарів, 

науковців, педагогів, а також глибоким зануренням їх у 

зміст щоденної праці заради здоров’я української нації.  
Унікальні світлини, що були знайдені у архівних 

справах Державного архіву Чернівецької області чи не 

вперше публікуються у виданні. Йдеться, в першу чер-

гу, про світлини з архівних справ проф. Л. Б. Радзіхов-

ського, проф. Н. Б. Щупака, проф. Д. С. Ловлі. Окрім 

раритетних фото 1944–1954 рр. увагу привертають фо-

то будівель, в яких в різні роки та сьогодні розміщені 

корпуси БДМУ.  

Особливість видання зумовлена поєднанням підхо-

дів короткого історичного нарису та фотоісторії в пер-

соналіях з коментарями. Історичні довідки дозволяють 
читачеві статистично та практично зрозуміти шлях роз-

витку закладу від заснування до сьогодення, а світлини 

– доторкнутися до персоналізованої історії співробітни-

ків і студентів,клінічних ординаторів, аспірантів та док-

торантів, діяльності спеціалізованих вчених рад, ре-

зультатів практичної науки в царині медицини.  

 
Anistratenko Antonina. Review of book: Bukovinian 

State Medical University. Memory through the years: a photo 

album [dedicated to the 75th anniversary of foundation] / ed. 

by T. M. Boychuk, I. V. Gerush, N. I. Zoriy, A. A. Moysey, 

A.O. Zhukovka, O.Y. Vivsyannyk. – Chernivtsi: Druk Art, 

2019. – 264 p.: Photos. The proposed book is dedicated to the 

history of foundation, development and modern state of Bukovini-

an State Medical University. Historical essays in the book deter-

mine three twenty-five years periods of existence of a higher edu-

cational institution: 1944–1969, 1970–1994 and 1995– 2019. Each 

of the periods is described according to four issues of work in 

medical university: material, technical, staff and education. Me-

thodic support of the educational process, students free-time ad-

vices, interns and graduates life, scientific and medical-practical 

base are also taken to attention. Actually, scientific intelligence is 

only point to the main moments of the university life story, and the 

real world of work and rest, scientific achievements, studying 

process appears in front of the reader, observed and divided in 

chronological way. Most of all photos are today a rarity stored in 

the family archives of professors, doctors, students of BSMU. 

Key words: Bukovinian State Medical University, photo-

album, 75-years anniversary, book-review.  
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Карпо Василий. Деятельность актеров политической системы Румынии между двумя мировыми война-

ми. Рецензия на книгу И. Поддубного “Партии, парламент, король и правительство. Развитие и взаимодействие 

элементов политической системы Румынии в 1918−1940 гг.” Черновцы: Печать Арт, 2019. − 912 с. Рецензия посвя-

щена книге доцента кафедры нового и новейшего времени Черновицкого государственного университета имени Юрия 

Федьковича И. Поддубного. Автором рецензируемой работы рассмотрена ситуация, сложившаяся в Румынии в первые 

годы Великой войны, которая касалась поиска возможностей расширения территории, как условия участия в войне на 

стороне одного из блоков. Внимание обращено как внешние, так и на внутренние факторы, а именно: противостояние в 

стране “антантофилов” и “германофилов”. Фактически, руководством страны было принято решение о вступлении в 

войну с целью обеспечения объединения земель с румынским населением. Этот процесс также нашел отражение в рабо-

те, как и создание условий для утверждения границ нового государства, которой Румыния стала после 1 декабря 1918. 

Издание рассчитано на историков, научных сотрудников, аспирантов, студентов и всех читателей, интересующихся сов-

ременной историей государств Европы. 

Ключевые слова: политическая система Румынии, I Мировая война, II Мировая война. 

Нещодавно вийшла з друку велика за обсягом, 

широка за змістом праця доцента кафедри історії ново-

го та новітнього часу Чернівецького національного уні-

верситету імені Юрія Федьковича І. Піддубного. 

Загальновідомо, що Перша світова війна змінила 
політичну карту Європи, змусивши уряди країн в нових 

умовах та в нових кордонах вирішувати ряд політичних 

завдань, які вимагали змінювати умови політичної дія-

льності у відповідності до потреби. В країнах Південно-

Східної Європи подібні зміни стосувалися умов діяль-

ності всієї політичної системи як у межах Королівства 

сербів, хорватів та словенців, так і королівства Румунії. 

Саме дійовим елементам політичної системи королівст-

ва Румунії у період між двома світовими війнами прис-

вячено нову роботу “Партії, парламент, король та уряд. 

Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Ру-
мунії у 1918-1940 рр.”. 

Автором роботи розглянуто ситуацію, що склалася 

в Румунії у перші роки Великої війни, що стосувалася 

пошуку можливостей розширення території, як умови 

участі у війні на боці одного з блоків. Увага звернута 

тут як на зовнішні, так і внутрішні фактори, яким стало 

протистояння в країні “антантофілів” та 

“германофілів”. Фактично керівництвом країни було 

прийнято рішення про вступ у війну з метою забезпе-

чення обʼєднання земель з румунським населенням. 

mailto:v.karpo@chnu.edu.ua
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 Цей процес також знайшов відображення в роботі. як і 

створення умов для затвердження кордонів нової дер-

жави, якою Румунія стала після 1 грудня 1918 р. 

Автором звертається увага на діяльність політич-

них партій та парламенту в межах королівства і в пер-
шу чергу звернено увагу на провідні політичні партії 

країни якими після війни були Націонал-ліберальна та 

Цереністська, пізніше Націонал-цереністська партії. 

Діяльність згаданих партій простежується через внутрі-

шньопартійне життя, через участь в парламентських 

виборах, що дає змогу розкрити місце націонал-

лібералів та націонал-цереністів в політичному житті 

країни та звернути увагу на особливості діяльності на-

ціонал-лібералів. Останні проявлялися після дроблення 

партії, що мало місце в 30-х роках і гарантувало просу-

вання у владу представникам окремих груп. Лідери 
націонал-лібералів змогли зберегти свої позиції у владі 

і в період королівської диктатури, намагаючись при 

цьому підтверджувати статус “історичної партії”. У 

міжвоєнний період “історичною” стала також і Церені-

стська партія, яка формувалася як захисник інтересів 

селянства. Фактично представники нової партії зайняли 

опозиційну позицію щодо дій уряду націонал-лібералів, 

що проявлялося і в діях і особливо гострим таке проти-

стояння стало в період обговорення проекту нової кон-

ституції країни. Саме в таких умовах формувалася спів-

праця Цереністської партії з Румунською національною 
партією та створило умови для їх зближення і утворен-

ня в наступному єдиної Націонал-цереністської партії. 

Простежив автор і діяльність партії в період її перебу-

вання у владі та опозиції в 30-х роках. Помітне місце в 

діяльності партії відігравали її лідери, що поєднувало в 

даному принципі як націонал-лібералів, так і націонал-

цереністів і вело до послаблення позицій партії після 

відходу від справ. Лідерство в партійній організації 

мало місце і в інших політичних партіях, зокрема в На-

родній партії, на діяльність якої звертає увагу автор, 

торкаючись проблем в її діяльності. 
Розкривши особливості діяльності провідних та 

другорядних буржуазних партій, автор роботи торка-

ється проблеми діяльності лівих та праворадикальних 

партій. Так, автором простежено ситуацію яка склалася 

після завершення світової війни в соціалістичному русі 

і привела до розколу соціалістичного руху та створення 

двох напрямів. Разом з тим розкрито і процес створення 

єдиної для Румунії соціалістичної партії. аналізує також 

автор і парламентську, і профспілкову діяльність соціа-

лістів. Відповідна увага приділена також і комуністич-

ній організації в Румунії, яка також виступала одним з 
політичних гравців і, не будучи з 1924 р. легальною 

політичною організацією, все ж робила спроби через 

контакти з іншими політичними силами, чи завдяки 

утворенню легальних прокомуністичних організацій 

брати участь в діяльності парламенту чи місцевих орга-

нів самоврядування. так, автором виділено декілька 

періодів в історії комуністичного руху Румунії та вказа-

но на основні завдання і способи їх вирішення. Проана-

лізовано також і діяльність молодіжних та профспілко-

вих організацій. Комуністична організація в Румунії 

демонструється автором як самостійна, але така, що 
підтримувала контакти з міжнародними комуністични-

ми організаціями, якими були і Балканська комуністич-

на федерація, і Комуністичний Інтернаціонал. Фактич-

но комуністична партія стала однією з перших політич-

них організацій, яка створила умови для підготовки 

кадрів з молоді. 

Послідовним є виклад матеріалу, який торкається 

проблеми праворадикального руху в Румунії. Так, авто-

ром виділено консервативно-елітарний антисемітизм, 

представником якого він подає Лігу націонал-
християнського захисту та її наступницю Націонал-

християнську партію. автор звертається до ряду публі-

кацій для пояснення джерел походження антисемітизму 

в Румунії. Аналізується і діяльність А. К. Кузи, профе-

сора Ясського університету, чиє імʼя дало назву новому 

політичному руху. Бажанням продемонструвати відмо-

ву від політиканства пояснюється і створення Ліги, а не 

партії. Приводяться також приклади створення й інших 

праворадикальних організацій в країні, як і аналізується 

діяльність майбутнього лідера іншої політичної сили 

К. З. Кодряну. Опис подій зі створення Ліги націонал-
християнського захисту дає підстави вважати, що певна 

частина румунського суспільства вже у 1920-х роках 

вважала прийнятною ідеологію нової політичної течії. 

Загалом автору вдалося простежити всі етапи діяльнос-

ті організації А. К. Кузи, в тому числі і в короткий про-

міжок функціонування уряду О.Ґоґи. правда, попри 

участь молоді в ЛНХЗ та НХП, все ж не вони, а органі-

зація створена колишнім колегою А. К. Кузи 

К. З. Кодряну перетягнула на свій бік значну частину 

молоді. Власне Легіонерський рух, який був представ-

лений кількома організаціями, що послідовно змінюва-
ли одна іншу з метою утриматися в політичній системі 

Румунії, створив умови для формування нової людини в 

межах Легіонерського руху. Звертається увага як на 

участь гардистів в боротьбі за місця в парламенті, так і 

протидію влади поширенню руху, спроби домовитися з 

лідерами організації. З праворадикальними організація-

ми автор повʼязує і створену в грудні 1938 р. організа-

цію “Фронт Національного Відродження”, яка стала 

єдиною офіційною партією для Румунії у 1938-1940 рр. 

Проте партія, яка асоціювалася з іменем короля Кароля 

ІІ припинила своє існування разом із його зреченням 
влади. 

Королівство Румунії у період між двома війнами 

мало трьох правителів, з яких найбільше уваги віддава-

ли королю Фердинанду І, діяльність якого  аналізується 

в роботі. Простежуються і події, що відбувалися у коро-

лівській родині і могли вплинути на ситуацію з переда-

чею престолу. Власне династійна криза 1926 р. визна-

чила на найближчі 4 роки особливості діяльності полі-

тичних партій. Період діяльності Високої Регенції до-

зволяє автору продемонструвати певну слабкість коро-

лівської влади, тоді як “десятиліття Кароля ІІ” предста-
влене часом, де відбувався рух до встановлення одноо-

сібної влади короля при збереженні парламентської 

монархії. Тут даний процес простежується і через кон-

такти короля з вигідними для нього політичними ліде-

рами. 

Помітну увагу приділив автор і діяльності урядів 

Румунії у 1918-1940 рр., виклавши матеріали про осно-

вні напрями діяльності в окремі періоди. Приділено 

увагу і особистостям голів уряду та окремих міністрів, 

що особливо важливим було в період королівського 

авторитарного режиму. 
Загалом робота побудована на використанні дово-

лі великої кількості архівних матеріалів, опублікованих 

документів, публікацій в пресі та мемуарів може пред-

ставити інтерес для дослідників міжвоєнного періоду та 

допоможе розкрити причини тих чи інших дій високо-
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посадовців Румунії 20-30-х років ХХ ст., встановити 

важливі політичні події, що мали місце в регіонах тоді-

шнього королівства.  

 
Karpo Vasyl. The Activity of the Actors of the Political 

System of Romania in the period of time between 1st and 2nd  

World War. Book Review I. Poddubny “Party, Parliament, 

King and Government. Development and Interaction of Elem-

ents of the Political System of Romania in 1918−1940.” Chern-

ivtsi: Print Art, 2019. − 912 p. The book's review is going to 

present main features of the monograph by associate professor of 

the department of modern and contemporary times of the Cherniv-

tsi State University named after Yuri Fedkovich I. Poddubny. The 

author of the peer-reviewed work examined the situation in Roma-

nia in the early years of the Great War, which concerned the 

search for opportunities to expand the territory, as a condition for 

participation in the war on the side of one of the blocs. Attention is 

drawn to both external and internal factors, namely: the confronta-

tion in the country of “antantophiles” and “germanophiles”. In 

fact, the country's leadership decided to enter the war in order to 

ensure the unification of lands with the Romanian population. This 

process was also reflected in the work, as well as the creation of 

conditions for the establishment of the borders of the new state, 

which Romania became after December 1, 1918. The publication 

is designed for historians, researchers, graduate students, students 

and all readers interested in the modern history of European coun-

tries. 

Key words: political system of Romania, World War I, 

World War II. 
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Формат файлів – doc або rtf. 

Рукописи приймаються українською, російською, 

англійською та французькою мовами. 

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК 
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2. У наступних рядках вказують українською та 
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кожного подаються окремими рядками; 
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ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800 

знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);  

Форма подачі резюме:  

Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у 

прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст. 

Мета дослідження. У статті описано 

загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації 

розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції 

в мові прози сучасних українських письменників Буковини. 

Методи дослідження: описовий; зіставлення – для аналізу, 

синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики 

лінгвістичного спостереження, класифікації та 

систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на 
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функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано 

стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-

мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно 

представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації 

розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини, 

з’ясовано специфіку їхнього мовно-естетичного 

навантаження і висловлено гіпотезу про новітні 

екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів 

у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного 

побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, 

що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна 

з визначальних у концепції розвитку літературної мови 

загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона 

акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів 

стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації. 

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, 

діалектизм, фразема, комунікема. 

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:  

4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

The manuscripts for publishing in journal must be given in 

electronic version. The materials for the publication must 

not exceed 16 A-4 size pages in 14 points Times New 

Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, left – 

3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from 

resume and key words). Files format – doc or rtf. 
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English and French. 

1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to 

the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: 

the author’s last name, first name, scientific degree, 

academic status, position, workplace (no abbreviations); if 

there are several authors of the paper, information about 

them should be given in different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 
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quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 1800 

symbols / up to 1 page (the topic of the article, surnames and 

initials of its authors, summary text); 5-10 of key terms. The 

title&the author’s last name, first name (in nominative case 
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Tsurkan Maria. Means of Stylization of 

Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the 

Beginning of 21st Century. 

Aim of investigation. The article describes national 

and ethnically marked means of stylization of colloquial 

language and their contextual aesthetic linguistic functions 

in the language of prose of the contemporary Ukrainian 

writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed 

application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned 

such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis 

and generalization of scientific theories, also methods of 

linguistic observation, classification and systematization – 

for the division of speech phenomena into separate groups 

on the basis of differential attributes. Methods of linguistic 

and semantic-stylistic analysis made it possible to establish 

the semantic content of textual use of linguistic means for 

stylization of colloquality. The method of functional-stylistic 

analysis of the language of prose describes the style of the 

texts of the same period of the history of literary-linguistic 

process. Scientific novelty. For the first time there have 

been presented the basic lexical-phrasemic means for 

stylization of colloquality in the language of prose of 

modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been 

defined the specifics of their aesthetic linguistic functions 

resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra 

linguistic factors of actualization of local elements in the 

language of prose; there also has been worked out a 

typology of determinants for communikemes of everyday 

communication. Conclusions. It has been proved that the 

functional-stylistic category of colloquality is among the 

defining ones in the concept of the literary language 

development in general and of the language of belles-lettres 

in particular. It is functional-stylistic category of 

colloquality that accumulates models, tools and techniques 
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