
1Виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах Західної Європи

АСОЦІАЦІЯ ПАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

 

П. І. ЧЕРВЯК

ПАТОЛОГІЧНА 
АНАТОМІЯ 

УКРАЇНИ

Київ
ВЦ «Просвіта»
2012



2 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

ЧЕРВЯК П. І.
Патологічна анатомія України / П. І. Червяк. – К.: ВЦ «Просвіта», 2012. – 912 с.        

ISBN 978-966-2133-73-8

Книга містить дані про виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах 
Західної Європи,  Російській імперії, Радянському Союзі та Україні. Подана харак-
теристика стану патологоанатомічної служби в Україні.

Рецензенти:

Д. Д. Зербіно – доктор медичних наук, професор, член-кор. НАН та академік НАМН 
України;
А. М. Романенко – доктор медичних наук, професор, член-кор. НАН та академік 
НАМН України.

Оригінал-макет книги «Патологічна анатомія України» виготовлений 
за фінансової підтримки Асоціації патологів України.

© П. І. Червяк, 2012.

УДК 616-091:614.2](477)
ББК 51.1(4Укр)+52.5(4Укр) 
        Ч45

ISBN 978-966-2133-73-8

Ч45



3Виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах Західної Європи

ЗМІСТ

ЗЕРБІНО Д. Д. Червяк Петро Іванович (Біографія)…………..........................................….5
Клятва Гіппократа…………...........................................................................………………..6
Передмова……….........................................................................................................……….7

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ 
В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ…………………....…………………………………….11

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ 
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ……………….........…………49

ПЕРШІ АВТОПСІЇ В УКРАЇНІ. ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОСКОПА…...................................................................................79

ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ….......…83

ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
 Автономна Республіка Крим………..............................................................……..131
 Вінницька область…….................................................................................………158
 Волинська область……....................................................................................…….172
 Дніпропетровська область…..........................................................................……..176
 Донецька область………....................................................................................…..206
 Житомирська область….................................................................................……..225
 Закарпатська область……..............................................................................……..234
 Запорізька область……....................................................................................…….240
 Івано-Франківська область……......................................................................…….250
 Київська область……..........................................................................................…..263
 Кіровоградська область…..........................................................................………..273
 Луганська область…….......................................................................................…..283
 Львівська область……....................................................................................……..295
 Миколаївська область….......................................................................................…325
 Одеська область….................................................................................................…331
 Полтавська область.............................................................................................…..374
 Рівненська область…............................................................................................…386
 Сумська область……..........................................................................................…..391
 Тернопільська область…….................................................................................….398



4 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

 Харківська область……................................................................................………409
 Херсонська область……..................................................................................…….498
 Хмельницька область…..................................................................................……..507
 Черкаська область……........................................................................................….513
 Чернівецька область……......................................................................................…519
 Чернігівська область………................................................................................….529
 Київ………........................................................................................................…….537
 Севастополь…....................................................................................................…...754

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА (ТОВАРИСТВА, АСОЦІАЦІЇ, З’ЇЗДИ, 
КОНГРЕСИ, КОНФЕРНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, ШКОЛИ)…….............................………755

СПЕЦІАЛЬНІ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНІ ЖУРНАЛИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ…........................................................………….815

ПИРОГОВСЬКА КОМІСІЯ ПРИ ВЧЕНІЙ РАДІ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ………...............................................................………819

МЕДАЛЬ Г. М. МІНХА……......................................................................................……..832

АРХІВНІ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА…................................................................…….833

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК………................................................................................……..873



5Виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах Західної Європи

ЧЕРВЯК ПЕТРО ІВАНОВИЧ

Народився 27 серпня 1948 року в с. Стайки Кагарлицько-
го району Київської області в сім’ї робітників. Медичну осві-
ту здобув у Львівському медичному інституті (1966–1972). У 
1972–1973 рр. навчався в інтернатурі у Львівській обласній 
клінічній лікарні. З 1973 до 1976 року працював лікарем-
патологоанатомом Стрийської міської лікарні Львівської 
області. 1976–1977 рр. – асистент кафедри патологічної ана-
томії Львівського медичного інституту. З 1977 до 1991 року 
працював у Київському НДІ клінічної та експериментальної 
хірургії – молодшим науковим співробітником, старшим на-
уковим співробітником, завідувачем лабораторії патомор-
фології (з 1979 р.). У 1978 році захистив кандидатську дис-
ертацію на тему «Некоторые аспекты патоморфологии и 
патогенеза посттромбофлебитического синдрома нижних 
конечностей», а в 1988 році докторську дисертацію «Реге-
нерация и структурные перестройки в области анастомозов, 
выполняемых при хирургических вмешательствах на желуд-

ке». З 1992 до 2008 року виконував обов’язки начальника патологоанатомічного відділення Військово-
медичного управління Служби безпеки України. У 1986–1988 рр. очолював також патологоанатоміч-
ну службу м. Києва; з 1998 до 2009 р. був головним патологоанатомом МОЗ України. У даний час є 
головним редактором «Українського журналу патології», першим віце-президентом Асоціації пато-
логів України, головою Відділення медико-біологічних і хімічних наук Української академії наук. 

П. І. Червяк – один із провідних учених-патоморфологів України. Він є автором понад 150 
наукових праць. Більшість його робіт мають пріоритетний характер. Особливо це стосується ви-
вчення патоморфологічних змін в анастомозах шлунка і тонкої кишки, при післяопераційному 
панкреатиті, калькульозному холециститі, виразковій хворобі шлунка, стенозуючих захворю-
ваннях великого сосочка дванадцятипалої кишки. Ним вперше описана нова нозологічна форма 
– ліпідоз жовчного міхура; видані дві фундаментальні праці, присвячені розробці сучасної укра-
їнської медичної термінології – «Російсько-український словник медичної термінології» (1996) 
та «Російсько-український медичний словник» (1997). За його редакцією та в його співавторстві 
видано перший сучасний український підручник з патологічної анатомії для медичних вузів «Па-
тологічна анатомія» (1997). Вперше в історії медицини України підготував і видав «Медичну ен-
циклопедію» (2001), яка містить біля 32 тисяч статей з усіх галузей теоретичної і прикладної ме-
дицини та споріднених з медициною знань. У співавторстві з О. Пінчуком видав «Азбука українця 
– мова» (2001) та «Нариси з етно- та соціолінгвістики» (2005). У 2010 році вийшло друге, допо-
внене видання «Медичної енциклопедії», яке містить біля 35500 статей.  У 1995 році обраний ака-
деміком Української академії наук, у 1998 р. – дійсним членом Міжнародної академії патології; 
професор (1996); у 1999 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 
Лауреат премії Української академії наук (2004) та Міжнародної премії імені Григорія Сковоро-
ди (2010). Нагороджений Почесною Грамотою (2012) та Грамотами (2001, 2004) Верховної Ради 
України, Золотою медаллю Платона (2004), медалями, відзнаками.

Член-кореспондент НАН та академік НАМН України, 
професор                      Д.Д. Зербіно                                           



6 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

Автор присвячує цей твір подвижницькій праці      
багатьох поколінь патологоанатомів України, 
діяльність більшості з яких повною мірою відповідає 
латинській настанові – 
«Medicus humanus, peritus, honestus, doctus, 
laboriosus, pulcher, philosopus, bonus, diligens, 
intelligens, benemorius, dignus debet esse» – «Лікар 
повинен бути людяним, досвідченим, чесним, ученим, 
працьовитим, гарним, філософом, добрим, 
старанним, розумним, з добрими моральними 
засадами, достойним» та вимогам клятви Гіппократа.

Клятва Гіппократа

«Клянусь лікарем  Аполлоном, Гігією і Панакеєю та всіма богами і богинями, 
яких приводжу у свідки, у тому, що буду дотримуватися цієї клятви – по мірі 
всього свого уміння та знань – так, як вона написана: того, хто навчив мене лі-
кувати, я буду шанувати як батька, буду йому допомагати і завжди давати все 
те, у чому він має потребу для життя. На його дітей я буду дивитися як на своїх 
братів і сестер. Якщо вони побажають навчитися цьому мистецтву, я буду на-
вчати їх безоплатно і без учинення боргового запису. Я познайомлю їх з основами 
лікування і буду давати їм пояснення та передам їм усе вчення у загальних рисах 
так, коли б вони були моїми синами, – їм і їхнім учням, які запишуться та при-
сягнуть за звичаями лікування, але, крім них, нікому. Хворим я буду призначати 
дієту, яка підходить для них за моїми переконаннями та знаннями, і буду обері-
гати їх від усьго шкідливого і непридатного для них. Ніколи нікому не пораджу 
вжити отруту і буду відмовляти в цьому всім тим, хто мене попросить. Ні одній 
жінці не дам я засобів для вигнання плода. Життя своє, як і мистецтво своє, я 
буду оберігати в чистоті та святості. Я не буду виконувати каменерозсікання і 
буду передавати це втручання тим особам, які цим займаються.

Кожного разу, коли я увійду до будь-якого дому, я буду турбуватися про надан-
ня допомоги хворому і буду чистим від усякої неправдивості і від усяких вимог до 
чоловіків, дітей та жінок, до рабів і вільних людей. Все те, що я побачу або почую, 
спілкуючись із людьми у межах або поза межами свого служіння, і все те, що не 
повинно бути розголошено, я буду зберігати як таємницю і вважати священним. 
Якщо я буду дотримуватися цієї клятви, не порушуючи її ні в чому, то житиму 
я довго, буду користуватись успіхом у своєму мистецтві  і буду я славетний у всі 
часи! Але якщо я її порушу, то нехай зі мною трапиться все протилежне!»

(Клятва Гіппократа – етичне зобов’язання давньогрецького лікаря, яке умовно приписується 
Гіппократу. Клятва виникла у значно давніші часи від життя Гіппократа: відповідно до переказу 
клятва бере початок від прямих нащадків Асклепія, вона переходила в усному вигляді як родинна 
традиція від покоління до покоління. Записана клятва Гіппократа в еллінічній Олександрії при 
Герофілі та Еразистраті і стала документом від 3 віку до нашої ери).
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передмова

ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ – медична наука, яка вивчає структурні основи 
загальнопатологічних процесів та захворювань людини. Основні напрями дослі-
джень: 1) вивчення структурних змін на молекулярному, доклітинному, клітинно-
му, системному, органному рівнях та на рівні орґанізму при загальнопатологічних 
процесах і захворюваннях; 2) розробка нових методик, способів та методів дослі-
дження в морфології; 3) вивчення загальних закономірностей хвороб як цілісних 
біологічних явищ. Об’єктом дослідження П. а. є матеріал, отриманий при вико-
нанні діагностичних біопсій, розтині померлих від захворювань, органи і тканини, 
видалені під час оперативних втручань, а також матеріал, відібраний від лабора-
торних тварин, що були в умовах експерименту. Основним методом досліджень, 
які використовуються в патологічній анатомії, є морфологічний метод.

Особливістю патологічної анатомії є її науково-практична спрямованість – з 
одного боку вона є фундаментальною медико-біологічною наукою, з іншого – це 
медична галузь, яка, широко інтегруючись з іншими клінічними дисциплінами, 
вирішує важливі прикладні питання. При цьому, патологічна анатомія прак-
тичної системи охорони здоров’я виконує роботу, спрямовану на забезпечення 
лікувально-профілактичної допомоги населенню шляхом прижиттєвої діагности-
ки захворювань, виявлення та уточнення причин смерті, забезпечення достовір-
ності державної статистики смерті, підвищення кваліфікації лікарів, здійснення 
аналізу недоліків діагностики і лікування та наукової обробки морфологічного 
матеріалу з метою прогнозування захворюваності, змін морфогенезу патологічних 
процесів та хвороб, створення передумов для розробки нових методів діагностики, 
лікування і профілактики захворювань.

Г. М. Мінх у 1878 році так визначив завдання патологічної анатомії – вони «...бес-
спорно заключаются в тщательном исследовании тех условий, которые лежат в 
основе болезненного процесса, – в определении его исходной точки, последователь-
ности слагающих его явлений и той зависимости, в которой эти явления нахо-
дятся друг от друга; одним словом – принципа развития сказанного процесса».

Видатний хірург, анатом та патологоанатом М. І. Пирогов згадував, що на почат-
ку 30-х років XIX століття у прозекторії берлінської лікарні «Шаріте» працювала 
трагікомічна фігура тієї далекої епохи в особі «чоловікоподібної» (інтерсексуаль-
ної) акушерки Фогельзанг. Але цей своєрідний персонаж не обмежувався функ-
цією технічного препаратора і у випадках розбіжностей прижиттєвого діагнозу з 
посмертним переключався, на здивування М. І. Пирогова, на «паралелі» між ними 
і проводив їх із таким примітивно грубим і гострим, звичайно не на користь кліні-
ки, сарказмом, від якого втікали поважні професори і їх асистенти. Не витримав 
таких «паралелей» і Пирогов, який перейшов від них у Відень до славетного в ті 
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часи патологоанатома Карла Рокитанського. Описані геніальним хірургом карти-
ни він спостерігав у тій самій секційній «Шаріте», в якій через десять років після 
цих подій з’явився Рудольф Вірхов на скромній посаді помічника прозектора, яку 
до цього займала Фогельзанг. Воістину, люди творять і люди руйнують.

Ludwig Aschoff у монографії «Vortrage über Pathologie» (1930) виклав слушні, 
актуальні і дотепер, погляди стосовно вимог до професії патологоанатома: «...пато-
лог, який не вивчає фізико-хімічного боку справи, не є справжній патолог, бо він не 
може правильно зрозуміти явищ на трупі; ... для патологоанатома, крім гістоло-
гічних методів дослідження, так само потрібні методи бактеріологічні, серологіч-
ні, хімічні та фізико-хімічні. Патологоанатом мусить охопити всі методи дослі-
дження або сам, або через своїх співробітників».

Час невпинно стирає з пам’яті образи великих попередників, які творили під-
валини патологічної анатомії – науки, яка значною мірою зумовлювала та зумов-
лює поступ уперед і досягнення в інших галузях медицини. Скільки славних та 
героїчних імен, що створювали підмурки сучасної медицини, пішли в небуття. Є 
серед них зірки і таланти першорядного світового значення. Як зазначав М. Ф. Ме-
льников-Разведенков: «...їхнє ясне наукове обличчя прояснюється після того, коли 
все часове, життєве відпаде і залишиться одне чисте, довічне, наукове». Автор 
вважає своїм обов’язком освітити в сутінках минулих днів славні імена видатних 
творців фундаментальної медицини, однією з найважливіших галузей якої є па-
тологічна анатомія. Більшості патологоанатомів завжди були притаманні висока 
моральність, професіоналізм, самопожертва. Характерним, особливо в попередні 
роки, було те, що в патологічну анатомію переважно йшли найкращі – підтвер-
дження у цій книзі.

Справжнім медиком, а особливо патологоанатомом, не може бути людина, яка 
використовує медицину лише для себе, переслідує у своїй професії тільки матері-
альні вигоди. Багаторічне спілкування автора з патологоанатомами багатьох по-
колінь переконало, що патологоанатом – це особлива форма мислення, світогляд, 
адекватність і, як не парадоксально на перший погляд, ідеальне сприйняття світу, 
радість від допомоги людям. Видатний патологоанатом Г. М. Мінх стверджував: 
«Було б у вищій мірі несправедливо, якщо не більше, підозрювати всіх представни-
ків інтересів патологічної анатомії в безсердечному, цинічному ставленні до при-
родних почуттів людського горя, і кожному патологоанатому відомі ближче, ніж 
кому-небудь, ті випадки, в яких він повинен поступитися науковими інтересами 
перед нездоланним небажанням батьків, дітей, дружин піддавати трупи близь-
ких їм осіб анатомічному дослід женню». І не зайвим при цьому згадати вислів, 
яким на початку XVIII столітя почали освячувати прозекторії, – «Hic locus est, ubi 
mors qaudet succurere vitae» – «Тут місце, де смерть рада допомогти життю». 

Свого часу М. І. Пирогов з гіркотою запитував: «Чому ми так мало знаємо про 
наше минуле, так швидко його забуваємо і байдуже ставимося до того, що чекає 
нас у недалекому майбутньому». На жаль, ці слова актуальні і в наш час.
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Ми завжди повинні пам’ятати, що стоїмо на плечах гігантів – великих патологів 
минувшини: Д. С. Самойлович, Ю. І. Мацон, Д. Ф. Лямбль, В. П. Крилов, Г. М. Мінх, 
М. Ф. Мельников-Разведенков, В. К. Високович, О. І. Смирнова-Замкова, К. Ф. Єле-
невський, В. М. Константинович, Ч. І. Хенцинський, П. О. Кучеренко, М. О. Строга-
нов, Д. П. Кишенський, М. М. Тизенгаузен, В. Ф. Новицький, Г. Є. Земан, М. К. Даль, 
а тому маємо навчатися у них подвижництву, прагненню до досконалості, доцільнос-
ті, простоти та краси життєвого устрою. Вимагає цього навчителька життя – історія, 
вимагає цього історична правда. На превеликий жаль, сучасна система підготовки 
фахівців будь-якої галузі знань втратила ті визначальні основи виховання, які живи-
ли попередні покоління – релігія, етика, історія, філософія, література.

Про розвиток патологічної анатомії писали історики медицини – патологоанатоми-
дослідники і автори науково-літературних праць, які досконало знали предмет дослі-
дження: Г. М. Мінх, М. О. Строганов, Ч. І. Хенцинський, В. П. Крилов, І. Т. Титов, 
М. Ф. Мельников-Разведенков, П. О. Кучеренко, М. М. Тизенгаузен, В. К. Жгенті, 
О. І. Смирнова-Замкова, Є. І. Чайка, Г. Л. Дерман, М. К. Даль, Д. М. Хаютін, 
С. М. Стар ченко, Ю. М. Квітницький-Рижов. Їхні праці обґрунтовані вірогідними 
джерелами та фактами. Системно історію патологічної анатомії в Україні досліджу-
вали: М. Ф. Мельников-Разведенков, М. К. Даль та С. М. Старченко, праці яких ши-
роко використовувалися при створенні цієї книги. 

Ця праця у великій мірі колективна і є даниною пам’яті багатьом поколінням 
патологів – відомих та невідомих.

З пожовклих од часу сторінок архівних документів позначалися образи богати-
рів наукової думки. Із них кожен вписав свої рядки до книги Української медици-
ни. Один за одним проходили вони перед зором автора, вражаючи своєю відданістю 
науці та талановитістю.

Фактологічний матеріал здобувався та подавався за такими джерелами: 1) ар-
хівні документи, які є головним та основним джерелом; 2) публікації (статті, мо-
нографії); 3) мемуари (книги, щоденники, нотатки); 4) усні свідчення учасників та 
самовидців подій. Чим дальше ми віддаляємося від подій минувшини, тим більше 
вигадки, легенди набувають статусу фактів. Але в таких випадках завжди потріб-
но пам’ятати напутнє слово Клода Бернара (1867): «Справжня наука навчає нас 
сумніватися, а не знаючи чогось, стриматися». 

Автор вдячний за надання матеріалів та сприяння в написанні цієї книги 
фахівцям-патологоанатомам та співробітникам кафедр патологічної анатомії ви-
щих навчальних закладів, науково-дослідних установ і практичної системи охо-
рони здоров’я України – О. К. Загорулько, М. Ю. Новікову, М. І. Пигидину, О. Г. 
Тка ченко та Т. Г. Філоненко (АР Крим); М. М. Музиці (Вінниця); А. С. Костюку 
(Луцьк); І. С. Шпоньці, Б. Ю. Корнілову (Дніпропетровськ); І. В. Василенко, В. Г. 
Шлопову, Л. І. Волос (Донецьк); Е. О. Левицькому (Житомир); В. П. Антоненко, 
Н. Г. Токач (Ужгород); В. О. Туманському, А. М. Щербині (Запоріжжя); І. О. Ми-
хайлюку, В. І. Левандовському (Івано-Франківськ); В. М. Благодарову, Т. І. Богда-
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новій, О. С. Гавришу, С. Г. Гичці, І. В. Гомоляко, О. М. Грабовому, Є. Р. Денеці, А. І. 
Де нисюку, В. М. Жежері, Т. Д. Задорожній, В. П. Захаровій, Л. М. Захарцевій, 
Т. Ю. Квітницькій-Рижовій, І. В. Ліскіній, А. М. Романенко, В. П. Сільченко, О. С. 
Ступіній, М. І. Шамаєву (Київ); С. Є. Немазенко (Кіровоград); О. С. Решетніковій, 
А. Б. Курінному (Луганськ), Д. Д. Зербіно, Б. Й. Рибуну, А. Ю. Рудницькій (Львів); 
С. А. Кучковській (Миколаїв); В. П. Бурлаченко, В. В. Віту, А. І. Даниленко, Б. А. 
Насибулліну, В. О. Ситніковій (Одеса); А. П. Гасюку, П. І. Насонову, О. І. Перцевій 
(Полтава); Б. І. Богославцю (Рівне); А. В. Доценко, А. М. Романюку (Суми); Я. Я. 
Боднару, Є. Ю. Москальчуку (Тернопіль); В. Д. Марковському, А. Ф. Яковцовій, 
І. І. Яковцовій (Харків); М. Д. Андрєєву (Хмельницький); А. Б. Гришину (Черка-
си); В. О. Синиці (Чернігів); І. С. Давиденку, В. І. Беседінському (Чернівці).
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Патологічна анатомія є підґрунтям, фундаментом та одним із першоджерел, з 
яких живляться теоретична та клінічна медицина. Зі свого зародження патологіч-
на анатомія перебувала на плечах титанів науки. 

Одним із перших питання: «Ubi est morbus?» – «де хвороба?» поставив один із 
найвидатніших мислителів світу Аристотель (384–322 рр. до н. е.). Значення праць 
Аристотеля на розвиток та практику біології і медицини визначається впливом 
розроблених ним теоретичних принципів. Вчення про ентелехії, про біологічну до-
цільність, у тому числі і про взаємодію органів в організмі, мало великий вплив на 
медико-біологічні погляди Галена, а через нього – на всю медицину Середньовіччя.

ГАЛЕН Клавдій (Galenus Claudius, біля 130 – біля 200 н.е.) – рим-
ський лікар та дослідник природи, класик античної медицини; ви-
вчав медицину і філософію в Пергамі та Олександрії; у своїх працях 
він узагальнив досвід багатьох поколінь медиків, починаючи від 
Гіппократа, систематизував основні положення античної медици-
ни в галузі анатомії, фізіології, розуміння суті хвороби, терапії та 
попередження захворювань і створив систему медичних поглядів, 
яка упродовж майже півтори тисячі років мала великий вплив на 
розвиток медицини; Гален уперше в історії застосував у практиці 
медицини експеримент; у класичній праці «Про частини людського 
тіла» подав перший анатомо-фізіологічний опис цілісного організ-
му, показав, що анатомія та фізіологія – основа наукової діагности-
ки, лікування і профілактики; за поглядами Галена, всі організми 
складаються із чотирьох складових частин – повітря, води, землі 
та вогню; у різних сполученнях вони утворюють щільні та рідкі 
частини й органи людини; у здоровому організмі є чотири рідини 

(кров, слиз, жовта жовч, чорна жовч), які змішані в правильному співвідношенні; порушення цього 
співвідношення спричинює хворобу та розлад функцій організму; причини хвороб бувають вну-
трішніми та зовнішніми; визначальне значення мають внутрішні причини, зумовлені надлишком 
чи псуванням рідин організму; вважається, що Гален мав велику кількість даних про морфологічні 
прояви хвороб; частина цих уявлень ґрунтувалась на необґрунтованих здогадах – наприклад, при-
чина апоплексій, частина ж (причини жовтяниці, асциту) близькі до сучасних уявлень; Гален запро-
понував класифікацію пухлин, яка проіснувала майже 1000 років; він розрізняв такі види пухлин: 
1) tumors secundum naturam (наприклад, фізіологічні гіпертрофії); 2) tumors supra naturam (запален-
ня, гіперплазія, виродливості); 3) tumores naturam (пухлини у сучасному розумінні, а також деякі 
пухлини запальної природи; є дані, які вказують, що Гален розтинав трупи людини; після Галена 
розтини трупів людини та тварин упродовж багатьох століть майже зовсім не виконувались. 

У Середні віки в галузі медицини в Європі упродовж ряду століть не відбувалося 
нічого суттєвого. Поступово медицина стала заняттям духовних осіб, позаяк нею 
займалися в монастирях, в яких зберігалися та переписувалися для нащадків пра-
ці стародавніх учених.

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ
В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
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У IX віці в Салерно (південна Італія) був створений центр медичних знань та ви-
кладання медицини – перша вища медична школа в Європі. Лікарі, які входили до 
її складу, називали себе «Гіппократовою громадою». В Салерно медицини навча-
лись та ставились до неї як до мистецтва і науки. В Салерно були написані праці, 
які охоплювали майже всі галузі медицини.

У перші десятиліття XIII столітя досягла своєї вершини розквіту медична школа 
в Монпельє. Викладачі з Монпельє цікавилися, головним чином, практичними 
аспектами медицини, зокрема геріатрією, в якій досягли певних успіхів. 

З часом центри викладання медицини виникли в Парижі та Болоньї. Але досить 
швидко викладання в цих містах набуло ознак нерухомої формалістики, яка була 
названа схоластикою.

Лікарі-схоласти (малюнок французького художника Оноре Дом’є).
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Це була не справжня школа, а складна система тез і антитез, коментування та ар-
гументування, диспутів та класифікацій. Медицина перетворилась у свого роду юри-
спруденцію, із якої було виключено будь-яке спостереження, дослідження та досвід. 
Змістом лекції професора був будь-який уривок із тексту одного із класиків медицини; 
після лекції упродовж кількох днів відбувалися диспути, а два рази в рік – загальний 
диспут. Такою була форма викладання і, щоб не бути дискваліфікованим, необхідно 
було дотримуватися її. Диспут відбувався за твердо встановленими правилами.

«Habit de Mdecin» – «Образ медицини»; 
так зображували медицину сучасники в кінці 17-го століття.
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У часи схоластичної медицини лікарі біля ліжка хворого не мали утруднень. 
Вони користувалися короткими трактатами з медицини, які позбавляли їх будь-
яких скрутних станів та роздумів. І все-таки в ці часи вперше відбулося справжнє 
відкриття людини – анатомія. Йоганн Фрідріх Шиллер (Schiller; 1759–1805), в 
часи, коли він був полковим лікарем, а не великим поетом, так визначив цей час 
у своїй дисертації: «Необхідність та допитливість переборюють перепони, які 
створені Заходом. Людина мужньо бере в руки ніж і відкриває найвеличніше ство-
ріння природи – людину».

Засновником сучасної анатомії вважається А. Везалій.

ВЕЗАЛІЙ Андреас (Vesalius Andreas; 1514–1564) – вчений епохи 
Відродження; засновник сучасної анатомії; народився в Брюсселі 
в родині королівського аптекаря; закінчив Лувенський університет 
(Фландрія), в якому вивчав гуманітарні науки та античних 
класиків; від 1532 р. вивчав медицину в університеті в Монпельє, 
а з часом у Парижі, де був учнем знаменитого анатома Я. Сільвія; у 
1537 р. повернувся в Лубен, де продовжував займатися анатомією, 
з небезпекою для життя добуваючи трупи; у 1537 р. захистив 
дисертацію і здобув ступінь доктора медицини; у 1538 р. опублікував 
Анатомічні таблиці, які складалися із 6 сторінок гравюр, виконаних 
разом із художником Стефаном ван Калькаром – учнем художника 
Тиціана; читаючи курс анатомії в Падуанському університеті в 
1539 р., демонстрував нові методи анатомічних досліджень; у 1543 р. 
вийшла головна праця А. Везалія «Про будову людського тіла», яка 
ґрунтувалась на розтинах та препаруванні трупів людини і містила 
критику помилкових поглядів Галена; трактат А. Везалія складається 
із 7-ми книг: у першій описані кістки скелету, у другій – зв’язки та 

м’язи, у третій – судини, у четвертій – нерви, у п’ятій – органи травлення та сечо-статева система, у 
шостій – серце та органи дихання, у сьомій – мозок та органи відчуттів; А. Везалій правильно описав 
скелет людини; він довів, що в перегородці серця між правим та лівим шлуночками відсутні пори і 
тим самим створив передумови для відкриття малого та великого кіл кровообігу; в цьому ж році був 
опублікований короткий витяг із зазначеної вище праці – «Епітом»; запеклі нападки противників 
змусили А. Везалія покинути Падуанський університет і зайняти посаду придворного лікаря Карла V, 
а потім його сина Філіпа II; у 1559 р. А. Везалій переїжджає в Мадрид; гнаний церквою, був вимуше-
ний спалити частину своїх рукописів і в 1564 р. здійснити паломництво в Палестину; повертаючись 
із цієї мандрівки, після корабельної аварії потрапив на острів Занте в Іонічному морі, де і помер; 
І. П. Павлов писав: «Труд Везалия – это первая анатомия человека в новейшей истории человечества, 
не повторяюшая только указания и мнения древних авторитетов, а опирающаяся на работу свободного 
исследовательского ума». 

Розвиток патологічної анатомії пов’язаний з розвитком нормальної анатомії, 
позаяк метод розтину трупів, що став початком правильного уявлення про нор-
мальну будову тіла, був джерелом перших патологоанатомічних спостережень. 
Розтини трупів відомі людству понад 4500 років (рахуючи від перших розтинів у 
китайців), але вони не мали суттєвого впливу на патологоанатомічні уявлення в 
античний період та в епоху Середньовіччя. Це пояснюється незначною кількістю 
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патолого анатомічних спостережень, недосконалою технікою розтинів та поверхо-
вими знаннями нормальної анатомії. За свідченням Морганьї (G.B. Morgagni; 1682–
1771), перші патологоанатомічні розтини в нашу еру інколи виконувались вже у VI 
столітті при епідеміях та пандеміях, але результати цих розтинів невідомі. У 1231 
році Фрідріх II (Friedrich II Staufen; 1194–1250) – німецький король та імператор 
«Священної Римської імперії», видав перший закон, який дозволяв виконувати 
розтини трупів людини один раз у 5 років. Після смерті Фрідріха II, римський папа 
Боніфацій VIII (Bonifacius VIII; біля 1235 – 1303, римський папа з 1294 р.) видав 

Везалій добуває трупи для анатомічних розтинів.
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спеціальну буллу про те, що кожному, хто розчленить людський труп або виварить 
його з метою виготовлення скелету, загрожує відлучення від церкви.

Заборона розтинів тривала протягом усієї епохи Середньовіччя, лише інколи 
церква давала дозвіл на їх проведення. 

 

 Гравюра XIV ст., на якій зображений монах та лікар, 
які зненацька захопили особу, що незаконно проводить розтин тіла людини. 

Розтин тіла людини, зображений у книзі з анатомії 
Berengario da Carpi (1535).
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Лікарям медичного факультету в Монпельє дозво-
лили розтинати тіла страчених лише в 1376 році, у 
Відні – у 1403 році, в Тюбінгенському університеті – 
у 1482 році, у Празі перший розтин виконаний у 1600 
році, у Грейфевальдському університеті – у 1624 році. 
Теофіл Бонетус (Bonetus Theophilus, 1679) системати-
зував біля 3000 розтинів, дані про які він відшукав у 
літературі з часів Гіппократа, але в основному за XVI 
та XVII століття.

Слід зауважити, що до XVIII століття патологоанато-
мічні спостереження були примітивними і стосувались 
виключно описання різних виродливостей та пухлинних 
змін. Разом з тим, пояснення суті змін, що виявлялися, 
були спекулятивними, часто містичними, пов’язаними 
з релігійними та медичними догмами. Про це свідчать 
результати розтину тіла Мальпігі (М.Malpighi; 1628–
1694; італійський анатом, гістолог, ембріолог), який 
помер внаслідок апоплексичного удару, патологоанато-

мічна суть якого – крововилив у мозок, була пояснена Й. Вепфером.

ВЕПФЕР Йоган (Wepfer Johann Jacobus; 1620–1693) – народився 
в Шафгаузені; медичну освіту здобув у Базелі та Страсбурзі; пере-
бував 2 роки в Італії; з 1647 р. працював у Базелі головним міським 
лікарем; потім, перебуваючи при дворі німецьких принців, разом 
зі своїм зятем описали залози в стінці дванадцятипалої кишки, які 
більш відомі як Бруннерові залози; праця І. Вепфера «Гробниця або 
практична анатомія на основі розтинів трупів хворих» була спробою 
систематизованого зібрання патологоанатомічних розтинів.

При розтині виявлено збільшення лівого шлуночка 
серця; права нирка зменшена з розширеною мискою, у 
сечовому міхурі виявлений камінь; правий шлуночок 
мозку містив дві унції кров’янистого екстравазату, а лі-
вий шлуночок – одну унцію «жовтої флегми» (міра маси 
(ваги), яка застосовувалась у деяких країнах і в англій-

ській системі мір до введення метричної системи; унція дорівнює 28,35 г). Зазна-
чені зміни не перешкодили сформулювати висновок про причину смерті: «Було 
показано, що залози тіла випорснули в кров кислу лімфу, і конгломерати залоз 
гіпохондрію випорснули чорну жовч, ці два сорти соків були принесені в судини 
мозку, де сприяли коагуляції крові, що сприяло розвитку крововиливу і спричини-
ло негайну смерть». І це при тому, що працями Парацельса, Гарвея та Мальпігі 
була показана необґрунтованість вчення Галена про чотири рідини організму. 

Бонетус Т.
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ПАРАЦЕЛЬС (Paracelsus; справжнє ім’я Філіп Ареол Теофраст 
Бомбаст фон Гогенгейм; von Hohenhejm; 1493 – 24.09.1541) – наро-
дився в м. Ейнзидельн, кантон Шви, Швейцарія); лікар та приро-
додослідник, алхімік та оккультист; першим учителем був батько, 
який познайомив з основами лікарського мистецтва; у Вюрцбурзі у 
аббата Йогана Тритемія вивчав кабалістику; університетську освіту 
здобув у Ферраре; в цьому ж університеті отримав ступінь докто-
ра; після багатьох років мандрування по країнах Європи у 1524 р. 
повернувся в Зальцбург; в кінці 1526 р. селиться в Страсбурзі; не-
забаром Парацельса призначають головним лікарем Базеля та до-
зволяють читати лекції з медицини; піддав критичному перегляду 
ідеї стародавньої медицини; з кафедри він говорив: «Із природи речей 
та їх таємниць, із власних переконань, що отримані шляхом тривалого 
досліду, ми маємо намір очистити медицину. Йдіть у Базель, слухай-
те Теофраста!»; проти Парацельса почала виступати вся лікарська 
каста, його називають малограмотним, а католицьке духовенство 
назвало «Лютером у медицині»; переселяється в Кольмар в Ельзасі, 

де пише наукові праці, які ніхто не бажає друкувати; лише в Нюрнберзі (1529–1530) Парацельс опу-
блікував чотири твори; за вказівкою декана Лейпцизького медичного факультету Стромера цензура 
заборонила видання його книг; мандрує горами Швейцарії, де його не визнавали за лікаря; завер-
шує свій знаменитий твір «Велика хірургія», після видання (1536) якого прославився; переїздить до 
Мюнхена та Відня, де лікує короля Фердинанда; після конфлікту з місцевими лікарями переїздить в 
Карінтію; помер у Зальцбурзі, де похований на кладовищі для бідних братів Св. Себастьяна; Пара-
цельс сприяв впровадженню хімічних препаратів у медицину; пояснив природу та причини силікозу; 
у 1534 р. допоміг зупинити спалах чуми, застосовуючи способи, що нагадували вакцинацію; відомі 
його праці «Парагранумом» (1565), «Парамірум» (1562) – праця про виникнення та перебіг хвороб; 
«Лабіринт медиків, що помиляються» (1553) та «Хроніка Карінтії» (1575); вважається, що Парацельс 
першим виявив принцип подібності, який лежить в основі гомеопатії; його вважають попередником 
сучасної фармакології; Парацельс стверджував: «Першими учителями в медицині, – є тіло та матерія 
природи. Вони навчають та показують: по них можна вивчати, у них навчатися, але навчатися у самого 
себе ти не можеш, тому що твоя власна фантазія є тільки викривлення істини... Не із умоглядних теорій 
повиння виникати практична медицина, а із практики повинна виходити теорія. Читання книг ще нікого 
не зробило лікарем; його створює практика і тільки вона. Адже одно лиш читання – це лавочка і віничок 
практики.Твоїми викладачами мають бути очі досліду».

 Від Парацельса почалась справжня реформація медицини, він був, за визна-
ченням сучасників, «Лютер медицини». Гезер так характеризує Парацельса і його 
епоху: «Назва цієї епохи означає реакцію проти будь-якого примушування в зна-
нні, вірі та дії, і Парацельс є найчистішим, найбільш яскравим породженням цієї 
епохи». Сам Парацельс так визначав суть своїх переконань: «Вчені, через надмірну 
несміливість, міцно тримались за висловлювання Гіппократа, Галена та Авіцен-
ни, неначе вони були оракули. Не блиск титулів, не красномовство, не знання мов 
та книжна ученість, а пізнання явищ природи робить людину лікарем».
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ГАРВЕЙ Вільям (Harvey William, 1578–1657) – англійський 
вчений, засновник наукової фізіології та ембріології; народився в 
м. Фолкстон, яке розміщене на південно-східному побережжі Англії 
в графстві Кент; освіту здобув у Кембріджському університеті (1597); 
працював у Падуї у І. Фабриція; у 1602 р. здобув ступінь доктора 
медицини; з 1616 р. – професор кафедри анатомії, фізіології та 
хірургії в Лондоні; у своїй праці «Анатомічні дослідження про рух 
серця та крові у тварин» (1628) подав докази руху крові по замкнутому 
колу, а у творі «Дослідження про походження тварин» виступив 
проти вчення Аристотеля про самозародження, показав матеріальну 
основу походження тваринного світу; Гарвей стверджував: «Omne 
vivum ex ovo» – «Все живе – з яйця»; відомий крилатий вислів Гарвея 
– «Vita sine litteris» – «Життя без науки – смерть».

 

«Князі» стародавньої медицини: Гален, Авіценна, Гіппократ; 
із латинського видання «Канону» Авіценни (Pavia, 1510).
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МАЛЬПІГІ Марчелло (Malpighi Marcello, 1628–1694) – народився 
в Болоньї; медичну освіту здобув у Болоньському університеті; 
у 1653 р. отримав ступінь доктора медицини; був професором у 
Болоньї (1653), Пізі (1656), Мессіні (1662); з 1691 р. лейб-медик папи 
Інокентія XII; засновник мікроскопічної анатомії – застосовуючи 
лінзи з 180-кратним збільшенням, вивчав мікроскопічну будову 
тканин та органів тварин і рослин; відомі його наукові праці – 
«Анатомічні спостереження над легенями» (1661), в якій вперше 
описані легеневі альвеоли та капіляри, показаний шлях проходження 
крові із артерій у вени; «Про селезінку», «Про нирки», «Про легені», 
в яких описав мікроскопічну будову цих органів; у своїх працях 
показав розвиток зародка, починаючи з перших годин інкубації, 
вперше описав бластодерму, нервову борозну, очні пухирці, соміти, 
закладку кровоносних судин.

Значний вплив на розвиток медицини та патологічної анатомії зокрема мали праці 
англійського філософа Френсіса Бекона.

БЕКОН Френсіс (Bacon Francis; 22.01.1561–09.04.1626) – англій-
ський філософ; народився в родині лорда – хранителя королівської 
печатки, радника королеви Єлизавети I; після закінчення навчан-
ня в Кембриджському університеті виконував дипломатичні дору-
чення в Парижі, був адвокатом у Лондоні, обирався членом палати 
громад, де очолював опозицію; після смерті старшого брата отри-
мав титул барона Верулама і віконта Сент-Альбана та місце лорда-
канцлера при королі Якові I; боротьба короля та парламенту в кінці 
20-х років XVII ст. значно загострилася, і король, бажаючи знайти 
компромісне рішення, вирішив пожертвувати деякими вищими по-
садовими особами, які викликали найбільшу злобу міського плебса 
та дрібних буржуа, внаслідок послідовної та жорсткої політики, яку 
вони проводили на зміцнення королівської влади; серед них був і 
Ф. Бекон, якого парламент звинуватив у поборах, внаслідок чого він 
був ув’язнений в Тауер; після звільнення Ф. Бекон ніколи не займав-
ся політикою і присвятив себе науковим пошукам; у 1620 р. видав 

«Новий органон» – основну частину філософського трактату «Велике відновлення наук», в якому 
стверджувалась безупинність та безмежність людського прогресу, звеличувалась людина як головна 
сила цього прогресу; з 1597 до 1625 р. видавав свій збірник «Досліди та Настанови моральні та полі-
тичні», в якому зібрані думки й афоризми Ф. Бекона: «Про істину», «Про смерть», «Про багатство», 
«Про щастя», «Про красу», «Про заняття науками», «Про чоловіка», «Про забобони» і т. п.; написав 
збірник есеїв «Про мудрість прадавніх» та незавершений утопічний роман «Нова Атлантида» (1623 – 
1624), в якому передбачив появу літаків та підводних човнів, передачу світла і звуку на відстань, про-
никнення у таємниці довголіття, цілеспрямовані зміни клімату; Ф. Бекон відносив історію до сфери 
пам’яті, поезію – до сфери уявлення, філософію – до сфери розуму; творчість Ф. Бекона стала епохою 
європейської філософської думки, а багато сучасних уявлень про природу, про специфіку наукового 
пізнання, про межі людського розуму, про взаємовідношення емпіризму та теорії в процесі наукового 
пошуку ґрунтуються на його працях.
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Ф. Бекон запропонував реформу наукового методу – очищення розуму від по-
милок («ідолів» або «привидів»), звернення до досвіду та обробка його з допомогою 
індукції, основою якої є експеримент. У своїй праці «Про достойність та удоскона-
лення наук» він писав: «Необхідно було б в анатомічних дослідженнях старанно 
спостерігати за проявами та результатами хвороб, за ураженнями і пошкоджен-
нями, спричиненими ними у внутрішніх органах, а саме гнояки, виразки, розриви, 
гниття, роз’їдання, висихання та, крім того, розширення, скорочення, вивихи або 
зміщення, переповнення, завали, пухлини, не упускаючи з уваги різні ненормаль-
ні речовини, які зустрічаються в людському тілі, а саме камені, м’ясні нарости, 
шишки, черв’яки; всі ці речі вимагають старанного спостереження при сприянні 
того, що ми називаємо порівняльною анатомією, а зібрані великою кількістю лі-
карів спостереження необхідно поєднати в одне ціле. Між тим, на це... в різних 
анатомічних дослідженнях звертають тільки поверхову увагу або ж узагалі не-
хтують ним».

Прогрес медичної науки вимагав від практичної медицини підвищення рівня 
діагностики та лікування. У цей час спостерігається збільшення кількості пато-
логоанатомічних розтинів, що сприяло накопиченню знань про суть хвороб та 
спонукало до систематизації цих знань. Найбільш передові лікарі робили спроби 
перевірити під час розтинів трупів свої клінічні спостереження. Так, Гарвей ствер-
джував, що дослідження одного тіла людини, яка померла від хвороби після трива-
лого спостереження лікарем, більш важливе для розвитку медицини, ніж розтин 
десяти трупів повішених людей.

У другій половині XVI ст. у Римі Євстахій першим ввів у римському госпіталі 
системні розтини померлих. 

ЄВСТАХІЙ Бартоломео [Eustachi (Eustachio, Eustachius) Bar-
tolomeo, 1510–1574] – освіту здобув у Сан Северино да Маріано; 
медичну освіту здобув у Римі на медичному факультеті університету 
Sapienza; з 1539 р. працював міським лікарем на батьківщині, 
пізніше – у герцога Урбіно; займав посаду архіваріуса-бібліотекаря 
при дворі одного з кардиналів; у 1549 р. запрошений на кафедру 
анатомії в університет Sapienza; поступово Євстахій відійшов від 
галенових догм і став активно створювати основи нової медичної 
науки; виконав численні та різнопланові анатомічні дослідження; 
вивчив та описав багато органів людини і тварин: серце, артерії та 
вени, нирки, грудну лімфатичну протоку, зуби, м’язи лиця, глотки, 
шиї, симпатичну нервову систему; відомі його дослідження органу 
слуху, які були викладені в праці «Анатомічні листи про орган 
слуху» (1562).
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У XVI–XVII століттях появляються аналітичні праці, які ґрунтувались на да-
них хірургічних та патологоанатомічних розтинів. Французький хірург Амбруаз 
Паре описав ураження пахвових лімфатичних вузлів при раку молочної залози.

ПАРЕ Амбруаз (Pare Ambroise, біля 1510–20.12.1590) – фран-
цузький хірург; народився в Бур-Ерсан поблизу Парижа; навчався 
ремеслу цирульника; вступив до медичної школи в Парижі, слухав 
лекції в Коледж де Франс; працював підмайстром-цирульником у 
госпіталі Отель-Дьє; у 1536 р. стажувався в лікарні і став військовим 
хірургом у діючій армії; повернувшись із війська у 1539 р. склав іспит 
на звання «майстер цирульник-хірург»; навчався анатомії у відомого 
анатома Сільвіуса; у 1554 р. прийнятий до вищого стану об’єднання 
хірургів «братство Косьми і Даміана»; був особистим хірургом 4-х 
французьких королів – Генріха II, Франциска II, Карла IX та Генріха 
III; у 1573 р. видав дві книги про хірургію «Deux Livres de chirurgie»; 
запропонував методи лікування вогнепальних ран, довів, що ампу-
тацію необхідно виконувати в межах здорових тканин; при операці-
ях успішно застосовував перев’язку судин ниткою; вперше застосу-
вав ампутацію в ділянці суглоба; удосконалив лікування переломів, 
запропонував застосовувати протези кінцівок, багато інших ортопе-

дичних пристосувань та бандажів; удосконалив багато хірургічних інструментів; нововведення А. Паре 
в акушерстві стали основою сучасної практики допомоги породіллям; запропонував операції з ви-
правлення роздвоєної («заячої») губи та відновлення розщепленого піднебіння («вовчої пащі»); А. Паре 
спостерігав, що рак молочної залоби спричинює збільшення пахвових лімфатичних вузлів; А. Паре 
вважається одним із «батьків» сучасної медицини. 

Німецький хірург Вільгельм Фабрі (Wilhelm Fabri, 1560–1634) вивчав зажив-
лення переломів кісток та запропонував класифікацію опіків. Професор анатомії з 
Неаполя Марк Аврелій Северинo подав ознаки відмінностей доброякісних пухлин 
від злоякісних, запропонував класифікацію пухлин грудної залози.

СЕВЕРИНO Марк-Аврелій (Severino, 1580–1656) – італійський 
лікар, професор анатомії та хірургії в Неаполі; один із найбільш 
відомих противників схоластики; автор численних наукових праць, 
із яких найважливіші: «De abscessuum recondita natura» (1632), 
«Zoodomia temocritea» (1645), «De efficaci medicina»(1646); написав, 
твір «Пророк, або передбачення по письму», що у його часи не 
публікувався
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Лікар Ніколас Тульп із Амстердама вперше описав рак сечового міхура та пухи-
ревий занесок.

ТУЛЬП Ніколас (Tulp Nicolas; 1593–1674) – голландський анатом 
та хірург; народився в Амстердамі; вивчав анатомію в Лейдені у 
Пітера Паави (1564–1569); після повернення на батьківщину був 
прелектором анатомії і деканом амстердамської гільдії лікарів; 
відомі його праці з порівняльної анатомії; уперше вивчив будову 
людиноподібних мавп, виявив ознаки їх подібності з людиною; 
вважається, що він відкрив ілеоцекальний клапан; маючи художні 
здібності, ілюстрував свої описання; Н. Тульпу належать слова та 
символ лікарської діяльності – свічка, яка горить: «Світячи іншим – 
згораю сам»; Тульп зображений великим художником Рембрандтом 
у відомій картині «Анатомія доктора Тульпа» (1632).

 

 Професор практичної медицини з Лейдена Франсуа Сільвіус [Sylvius (De le Boe) 
Francois, 1614–1672) вперше показав значення горбика як ознаки туберкульозу легень. 
Англійський лікар і анатом Френсіс Гліссон вперше описав зміни кісток при рахіті.

Рембрандт. «Анатомія доктора Тульпа».
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ГЛІССОН Френсіс (Glisson Francis, 1597–1677) – народився в 
Ремпісхемі (Корсет); медичну освіту отримав у Кембриджі; з 1636 р. 
– професор медицини Кембриджського університету, один із засно-
вників Королівського товариства хірургів та його президент з 1667 
до 1669 р.; вивчав серцево-судинну систему, будову внутрішніх орга-
нів; у 1654 р. опублікував працю «Анатомія печінки», в якій описав 
будову та кровопостачання цього органа. 

З останнім видихом людини починається розпад її 
тіла. Чому воно не розпадається при житті? Адже і жи-
вий і мертвий складаються із однієї і тієї ж матерії. Чому 
«волокна» органів і тканин такі різні? Вчені пов’язали 
різну будову тканин з різними їх функціями, але це не 
пояснювало причин даних функцій. Зазначене визначив 

Гліссон у своєму законі в 1677 р. – в живому організмі існує сила, яка, відповідаючи 
на зовнішні та внутрішні подразнення, спричинюється ними до руху; таким чином, 
подразливість є рушійною силою органу, при цьому ці подразнення не доходять до 
свідомості людини як рух: подразнення органа доходить до свідомості тільки тоді, 
коли переходить на нерви. «Нерви встановлюють відому органічну єдність між 
головним мозком та окремими органами». Гліссон розрізняв зовнішні та внутрішні 
подразники; останні спричинюють функції; внутрішні подразники бувать двох ви-
дів: подразники справжні та такі, що виникають внаслідок фантазії.

Томас Віллізій, ґрунтуючись на власних дослідженнях, підтвердив дані Вепфе-
ра про роль крововиливу в головний мозок при апоплексичному ударі, показав, що 
туберкульоз легень може спричиняти зморщення легень та не завжди спричинює 
їх виразкування; відомий також його трактат про цингу. 

ВІЛЛІЗІЙ Томас (Willis Thomas, 1621–1675) – англійський лікар 
та анатом; народився в Гріт-Бедвіні (Уолтшир); в Оксфорді спочатку 
вивчав теологію, потім медицину; з 1660 р. професор натурфілосо-
фії в Оксфорді; з 1666 р. – лікар у Лондоні, потім лейб-медик ан-
глійського короля Джеймса II, засновник Королівського медично-
го товариства; у 1664 р. опублікував свою основну наукову працю 
«Анатомія головного мозку з додаванням до неї опису та функції 
нервів».
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Фредерік Рюіш запропонував метод наповнення трубчастих структур зафарбо-
ваним воском, зібрав в Амстердамі знамениту патологоанатомічну колекцію.

РЮІШ Фредерік (Ruysch Frederick, 1638–1731) – голландський 
анатом; народився в Гаазі; медичну освіту здобув у Лейденсько-
му університеті; з 1666 р. – в Амстердамі на посаді демонстрато-
ра (прелектора) анатомії хірургічної гільдії; одночасно проводив 
заняття в акушерській школі; з 1685 р. – професор анатомії та 
ботаніки; переважно працював у галузі описової анатомії люди-
ни, а також виготовляв демонстраційні препарати; при цьому він 
успішно ін’єкував кровоносні судини; значних успіхів досяг у 
бальзамуванні трупів; на базі своїх препаратів створив в Амстер-
дамі відомий анатомічний музей, який його сучасники називали 
«восьмим чудом світу»; у 1717 р. російський імператор Петро I 
купив у Рюіша його анатомічні препарати, які поступили в Кун-
сткамеру (Палату рідкостей); член Академії природодослідників 
Німеччини, Королівського товариства хірургів Англії, Французь-
кої академії наук.

Анатомічна колекція Рюіша в зображенні його сучасників.
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Паризький анатом Жан Астрюк (Astruc, 1684–1766) 
запропонував класифікацію пухлин, відділяючи при 
цьому справжні пухлини від кіст.

Саме в ці часи прозекторії почали освячувати напи-
сом – «Hic locus est, ubi mors qaudet succurere vitae» – 
«Тут місце, де смерть рада допомогти життю».

У 1766 році Морганьї видав свою основну працю 
«Про місцезнаходження та причини хвороб, які ви-
явлені анатомом» («De sedibus et causis morborum per 
anatomen indagatis»), в якій, ґрунтуючись на результа-
тах власних спостережень та досліджень свого вчителя 
Антоніо Вальсальви, а також численних праць дослід-
ників країн Західної Європи (700 випадків розтинів, 
значна частина з яких виконана автором особисто), по-

дав описання змін органів при різних хворобах. У цій роботі вперше встановлено 
значення морфологічних змін для клініки, вказано місце патологічної анатомії се-
ред клінічних дисциплін.

МОРГАНЬЇ Джованні Баттіста (Morgagni Giovanni Battista; 
25.02.1682–6.12.1771) – італійський патологоанатом, анатом та лі-
кар; народився в Італії в м.Форлі; медицину почав вивчати у 16-
літньому віці в університеті м. Болонья; його вчителями були відо-
мі на той час вчені Albertini і Valsalva; свої анатомічні дослідження 
проводив під керівництвом Вальсальви в Болоньї; у 1701 р. отримав 
звання доктора медицини та філософії; після кількох років роботи 
в Болоньї, Морганьї з метою вивчення фізики, хімії, природничої 
історії та фармації їде у Венецію та Падую; потім він переїжджає 
в рідне місто Форлі, де займається практичною лікарською діяль-
ністю; у 1712 р. в Падуї звільнилося місце завідувача кафедри тео-
ретичної медицини і Морганьї запросили його зайняти; зазначену 
кафедру він очолював майже 4 роки; у 1715 р. Венеціанська респу-
бліка запропонувала Морганьї зайняти в Падуї кафедру анатомії, 
яку свого часу займав А. Везалій; працював на цій посаді 59 років; 
Королівське товариство Лондона, Королівська академія наук Па-

рижа, Імператорська академія С.-Петербурга, Королівська академія Берліна удостоїли Морганьї 
своїх почесних дипломів; вважається засновником патологічної анатомії як науки; у м. Форлі на 
площі, яка носить ім’я Морганьї, у 1931 р. був поставлений пам’ятник з надписом «Adhuc viventis» 
(все ще живий).

Праця Д. Морганьї «De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis» була 
видана у 1761 році та вже через 4 роки (1765 р.) вийшло друге її видання. Потім 
часто перевидавалась, а також перекладалась на різні мови: німецьку (1770–1772, 
1827–1829), англійську (1769), французьку (1820, 1822). «De sedibus...» написана 

Жан  Астрюк
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у формі листів, в яких дані біля 700 розтинів, 
співставлені з клінічними симптомами при 
різних захворюваннях. Праця складається із 
5 книг: 1. Хвороби голови. 2. Хвороби грудної 
порожнини. 3. Хвороби черевної порожнини. 
4 Хірургічні хвороби. 5. Хвороби інших час-
тин тіла. У присвяті до першої книги Морганьї 
зазначав такі основні та принципові умови, 
при яких, на його думку, автопсія корисна. 
По-перше, коли автопсія виконується досвід-
ченим лікарем, який добре обізнаний із нор-
мальною анатомією органів. По-друге, коли 
розтин виконується з великою старанністю, 
щоб жодна деталь будь-якого органу не випа-
дала з-під уваги. По-третє, коли дані розтину 
зіставляються з докладною клінічною історі-
єю хвороби.

Автопсію, яка виконувалась без дотри-
мання цих умов, Морганьї вважав даремною 
. Він вважав, що для справжньої автопсії не-
обхідно враховувати: а) історію всього життя 
хворого; б) історію всіх його хвороб; в) яви-
ща, які розвинулися у зв’язку з останньою 
хворобою та смертю.

«De sedibus...» містила суму всього фак-
тичного матеріалу про матеріальні зміни при 
хворобах, які були відомі до цього часу. Нові 

спостереження Антоніо Вальсальви і ще більш численні самого Морганьї, були 
тут поєднані з усіма тими численними спостереженнями, які були розсіяні в окре-
мих творах, в академічних та періодичних працях усіх країн Заходу. Морганьї 
зібрав їх виключно ретельно. На відміну від часто позбавлених критики і нена-
дійних збірників попереднього часу, всяке спостереження тут було перевірено по 
джерелах і проаналізовано не тільки з метою точного встановлення анатомічних 
фактів, а й для усвідомлення та обґрунтування зв’язку їх із клінічними проява-
ми. Це був не просто збірник або довідник, які видали його попередники Щенк 
фон Графенберг та Бонетус – це був методичний підручник. З іншого боку, метою 
книги було не збагачення анатомії як чистої науки, а розвиток її в основну науку 
практичної медицини. 

Титульна сторінка твору Д. Морганьї 
«De sedibus et causis morborum 

per anatomen indagatis».



28 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

Класична праця Д. Морганьї створила матеріальну основу розуміння хвороб. 
Лікарі отримали можливість пов’язувати зовнішні прояви хвороби з точно вста-
новленими внутрішніми анатомічними змінами. Хвороба, яка до того часу була до-
сить невизначеним поняттям, отримала матеріальне обґрунтування. Як зазначав 
Рудольф Вірхов у 1894 році: «Таким чином для нас зрозуміло, що тільки після 
Морганьї клініка досягла свого справжнього значення... Тому ми можемо сказати, 
що лише завдяки Морганьї зовсім упав догматизм старих шкіл і що з нього почи-
нається нова медицина».

Морганьї описав низку нових для того часу спостережень: 1) походження апо-
плексії від змін кровоносних судин мозку; 2) сифілітичне ураження шкіри та кіс-
ток, гуми в печінці і головному мозку; 3) легені, які нагадують при пневмонії «суб-
станцію печінки»; 4) цироз печінки і морфологічні зміни, які відповідають тим, що 
відомі тепер як гостра жовта дистрофія; 5) різні камені та деякі пухлини (пухлини 
воротаря шлунка, надниркових залоз та ін.); 6) геміплегія розвивається на боці, 
протилежному вогнищу ураження мозку; 7) висловив сумнів, що геміплегія спри-
чинюється ураженням мозочку; 8) стан серця при грудній жабі, змінах ендокарду 
та міокарду; 9) згортки крові, які виявляються в порожнинах серця, виникають не 
при житті (як вважалось до нього), а є посмертними утвореннями; 10) розплавлен-
ня туберкул при туберкульозі легень; 11) слабкий пульс та епілептиформні напади 
при станах, які нині відомі як такі, що виникають внаслідок порушення серцевого 
ритму (синдром Адамса – Стокса – Морганьї); 12) різні анатомічні утворення, які 
носять його ім’я.

Італійський автор Пуччинотті писав: «Якщо б іменем Морганьї назвати всі 
описані ним зміни в окремих органах, то більшу третину людського тіла небхід-
но було б назвати його іменем».

ВАЛЬСАЛЬВА Антоніо (Valsalva Antonio Marie, 1666–1723) – 
італійський лікар та анатом; народився в Імолі; вивчав медицину 
в Болонському університеті; після закінчення унівеситету у 1687 р., 
працював на кафедрі анатомії викладачем, а також практикував 
як хірург; з 1697 р. – завідувач кафедри анатомії Болонського 
університету; займався описовою анатомією органів людського тіла. 

Після Морганьї в Парижі виникла відома школа 
клініцистів-патологоанатомів, до якої належали Десо, 
Дюпюітрен, Франсуа Біша, Корвізар, Бейль, Лаеннек, 
Жан Крювельє. Паризька медична школа вже з кінця 
XVIII століття стала провідною в Європі. За свідченням 
Р. Вірхова – до 30-х років XIX століття для німецьких 

молодих лікарів вважалось особливим привілеєм завершити свою освіту в Парижі.
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У 1788 році Десо відкриває у Франції першу за часом хірургічну клініку. Його 
праці за своєю суттю не були патологоанатомічними, але точність виконаних ним 
описів структурних пошкоджень, якими Десо завжди обґрунтовував лікування 
хворого, автопсії, які він виконував публічно і з винятковою ретельністю, мали 
значний вплив на подальший розвиток патологічної анатомії.

ДЮПЮІТРЕН Гійом (Dupuytren Gusllaume, 1777–1835) – наро-
дивлітньому віці стає прозектором з анатомії та читає лекції; з 1802 р. 
займався хірургічною практикою у відомому Hötel-Dieu в Парижі; у 
1812 р. отримав місце професора кафедри оперативної хірургії медич-
ного факультету Паризького університету та головного лікаря госпі-
талю Hötel Dieu; як вважали сучасники, за 20 років діяльності Дю-
пюітрена госпіталь набагато більше розповсюдив знань із хірургії та 
більше навчив хірургів, ніж усі твори з хірургії, що вийшли за цей час; 
є автором багатьох операцій; був лейб-хірургом Людовіка XVIII, голо-
вним інспектором університету, членом багатьох наукових товариств; 
здобув титул барона; наукові праці присвячені анатомії, фізіології 
та патології кісткової та м’язової систем; значну частину своїх вели-
ких статків заповів Паризькому університету для створення кафедри 
патологічної анатомії, але муніципалітет Парижа взяв ці витрати на 
себе, використавши кошти, що заповів Дюпюітрен, для створення 
його музею.

Особливо важливе значення для розвитку патологічної анатомії мали праці 
французького анатома, патологоанатома, фізіолога та лікаря Біша.

БІША Марі Франсуа Ксав’єр (Bichat Marie Francois Xavier; 11.11.1771–
22.07.1802) – народився в Туаретті (Енн); завершив навчання в училищі 
в Нантуа та Ліонській семінарії; у 1791 р. в Ліоні почав вивчати хірургію 
в школі відомого хірурга Петі; у часи французької революції – поміч-
ник польового хірурга; з 1794 р. працював в «Hötel-Dieu»; з 1797 р. читав 
лекції в Ecoles de sante з анатомії, фізіології і хірургії, супроводжуючи їх 
розтинами трупів та дослідами на тваринах; працював із запалом, часом 
спав у лекційному залі; за зиму виконав близько 600 розтинів; у 1800 р. 
призначений лікарем у Головну паризьку лікарню (Hötel-Dieu); навіть 
в останній стадії хвороби (туберкульоз), коли почалося кровохаркання, 
не припиняв роботи, поки під час сильної кровотечі не впав на східцях і 
вже не піднявся; Корвізар (лейб-медик Наполеона), який лікував Біша, 
послав Наполеону I повідомлення про смерть Біша – «Біша помер на 
полі битви, яка вже взяла чимало жертв, ледве чи знайдеться хто-небудь 
інший, хто зробив за такий короткий час так багато і такого важливо-
го»; учні забальзамували голову Біша; у 1845 р, коли переносили його 
останки в могилу на національному меморіальному кладовищі Пер-

Лашез, голову вклали в труну; Біша поділив нервову систему на вегетативну та анімальну; у 1800 р. ввів 
термін «вегетативна нервова система»; відомі його праці «Фізіологічні дослідження про життя та смерть» 
(1800), «Загальна анатомія в її відношенні до фізіології та медицини» (1802). 



30 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

 У своїх працях Біша розвинув вчення 
про тканини людського тіла. Він ствер-
джував, що тканини є основними струк-
турними та фізіологічними одиницями 
життя, носіями всіх життєвих процесів, 
у тому числі й хворобливих; кожному 
типу тканин властива своєрідна функція. 
М. Біша запропонував класифікацію тка-
нин, розрізняючи в організмі 21 їх вид: 
сполучну, судинну, м’язову, кісткову, 
хрящову, слизову, серозну, синовіальну 
тощо. М. Біша докладно описав структур-
ні зміни органів людей, що померли від 
різних хвороб. Він вважав, що патологіч-
ний процес локалізується не в органі, а в 
патологічно зміненій тканині. Хвороба 
пояснювалась ним як процес в основно-
му місцевого характеру, який охоплює 
тільки певні тканини, органи чи клітини 
організму. Патологічні зміни, що відбу-
ваються в певних тканинах, мають од-
наковий перебіг у всіх органах. Хворіти 
може кожна тканина самостійно, а не 
лише орган у цілому. Біша звертав увагу 
на важливий факт – існування взаємно-
го зв’язку функцій організму, наявність 
«симпатій». Він вважав, що «...у живих 
тілах усе пов’язане, зчеплене такою мірою, що порушення функцій в будь-якій части-
ні неминуче відбивається на всіх інших». 

КОРВІЗАР Жан Ніколас (Corvisart Jean Nicolas, 1755–1821) – 
медичну освіту здобув у Паризькому університеті (1782); працював 
у госпіталі Неккер; з 1795 р. – завідувач кафедри внутрішніх хвороб 
Медичної школи; у 1797 р. здобув професорське звання в Колеж де 
Франс, де очолив відкриту з його ініціативи кафедру внутрішніх 
хвороб; з 1799 р. читає лекції з внутрішньої медицини в лікарні 
Шаріте; упродовж 20 років формувалась клінічна школа Корвізара, 
яка налічувала біля 300 учнів; серед його учнів були Дюпюітрен, 
Лаеннек та Ж. Буйо; Корвізар впроваджував точні знання в 
медицину, застосовуючи для цього систематичні клініко-анатомічні 
співставлення; ввів у медичну практику метод перкусії, який був 
відкритий Ауенбруггером; один із творців семіотики – медичної 
науки, що виявляє та вивчає симптоми захворювання.

Пам’ятник Біша. Скульптура Давида (Париж).
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БЕЙЛЬ Антуан Лоран (Beyle Antoine Laurent, 1799–1858) – фран-
цузький психіатр та патологоанатом; патологічну анатомію вивчав у 
клініці Р. Лаеннека, а психіатрію – під керівництвом Руайє-Коллара 
в психіатричній лікарні Шарантон; один із засновників клініко-
анатомічного напрямку в психіатрії; у своїй докторській дисертації 
«Дослідження про душевні хвороби» (1822) та працях – «Нове у вчен-
ні про душевні хвороби» (1825), «Трактат про хвороби мозку» (1826), 
базуючись на єдності характерних психічних, сомато-неврологічних 
та патологоанатомічних змін, вперше описав прогресуючий параліч 
як окрему нозологічну одиницю. 

 

ЛАЕННЕК Рене Теофіл Гіацинт (Laennec, 17.02.1781 – 13.08.1826) 
– народився в Кемпері, департамент Фіністер; медицину почав ви-
вчати у віці 14 років у Нанті під керівництвом Ulliac та інших ліка-
рів; у 18 років став лікарем; з 1801 р. почав працювати в клініці під 
керівництвом М. Біша та Ж. Корвізара; у 1804 р. захистив дисер-
тацію «Вчення Гіппократа стосовно практичної медицини»; один 
із засновників клініко-анатомічного методу в медицині; Лаеннек 
писав: «Я намагався вирішити три завдання: 1) встановити на трупі 
патологічний випадок з фізичними ознаками змін органів; 2) пізнати 
цю зміну в живої людини за певними ознаками від розладів життє-
вих функцій, що змінюються; 3) боротися з хворобою засобами, які на 
практиці виявились найбільш ефективними»; першим подав патоло-
гоанатомічне описання туберкульозу; вперше ввів термін «тубер-
кульоз», встановив його специфічність, пов’язавши його розвиток 
з утворенням горбиків; вперше довів можливість вилікування хво-
рого на туберкульоз; винайшов у 1816 р. стетоскоп, розробив (1819) 
та ввів у медичну практику метод аускультації; вважалось, що сте-
тоскоп Лаеннек створив завдяки своїй галантності; коли його за-

просили оглянути молоду графиню, то, з причини, її сором’язливості, він вирішив вислухати тони 
її серця, не прикладаючи безпосередньо до грудей вуха, а за допомогою згорнутого в трубку аркуша 
паперу; лікував Наполеона та всю французьку знать.

 Жан Крювельє, учень першого професора патологічної анатомії в Отель Дьє в Пари-
жі Гійома Дюпюітрена, у 1829–1835 рр. видав перший у світі кольоровий атлас із пато-
логічної анатомії, який був розфарбований від руки. Крювельє стверджував: «Нікому 
не повинно видатися дивним, якщо ми возведемо початок патологічної анатомії до 
початку медицини взагалі. Перший лікар, запрошений до першого хворого, мусив спо-
чатку запитати себе: де хвороба? У вирішенні цього питання лікар зобов’язаний був 
вдатися до автопсії тіла задля встановлення причини смерті; відтак, окрім ав то-
псії, немає іншого способу з’ясувати остаточно свої нерозуміння та вагання» (1843).
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КРЮВЕЛЬЄ Жан (Cruveilher Jean, 1791–1873) – французький 
анатом, патологоанатом та клініцист; народився в Ліможі, вивчав у 
Парижі богослів’я, а потім за вимогою батька перейшов на медич-
ний факультет; у 1816 р. здобув ступінь доктора медицини за дисер-
тацію, в якій запропонував класифікувати хвороби не за органним 
принципом, а за патологічними змінами в них; з 1825 р. – професор 
хірургії в Монпельє, а з 1829 р.– професор анатомії, з 1836 до 1866 р. 
– професор патологічної анатомії в Парижі; відомі його праці з нор-
мальної, порівняльної та патологічної анатомії; автор відомого під-
ручника описової анатомії людини (1834) та монографії «Анатомія 
нервової системи» (1845).

Вагомий внесок у розвиток патологічної анатомії у XVIII–XIX ст. здійснили ан-
глійські вчені – Гунтер, Бейлі, Брайт, Потт, Педжет, Броді та Гетчинсон.

ГУНТЕР Джон (Hunter John, 1728–1793) – англійський анатом та 
хірург; народився в Лонг-Калдервуді (Шотландія); у 1748 р. переїхав 
до Лондона, де працював у госпіталі; у 1760–1763 рр. – хірург на 
англійському флоті; з 1763 р. вів приватні курси з анатомії та хірургії; 
у 1770 р. обраний членом Британського хірургічного товариства; 
у 1782 р. створив музей патологоанатомічних препаратів; вивчав 
бойову травму; перший вказав на позитивний ефект згортання крові 
при самовільному гемостазі; експериментальним шляхом відкрив 
колатеральний кровообіг; описав механізм утворення пахових 
гриж.

БЕЙЛІ Метью (Baille Matthew, 27.10.1761 – 23.09.1823) – наро-
дився в м. Шотс, поблизу Глазго у родині пресвітеріанського свяще-
ника, професора богослов’я в Університеті Глазго; у 1789 р. здобув 
докторську ступінь в Оксфордському університеті; в 1793 р. опублі-
кував перший вдалий підручник зі спеціальної патологічної анатомії 
«Патологічна анатомія найважливіших частин тіла людського, роз-
міщених переважно в головних чотирьох порожнинах»; для ство-
рення цієї праці Бейлі використовував свої спостереження, а також 
препарати з музею Гунтера.
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БРАЙТ Річард (Bright Richard, 1789–1858) – англійський лікар; 
у 1813 р. захистив докторську дисертацію «Про заразну бешиху»; 
удосконалювався в Кембриджі, в Лондоні, Відні; з 1829 р. упродовж 
30-и років – лікар у госпіталі Гая (Guy’s Hospital); читав курс клі-
нічних лекцій; засновник наукового вивчення нирок; Р. Брайт виді-
лив морфологічні форми основних ниркових хвороб – велику білу 
нирку, маленьку зернисту нирку, збільшену, або нормальних розмі-
рів нерівну нирку; вперше описав клініку та морфологію нефриту, 
виявив причини його розвитку, розробив принципи лікування та 
попередження; показав диференційні ознаки різних видів набряків, 
наприклад «ниркових та серцевих»; вперше ввів анатомічні терміни 
«велика біла нирка», «зморщена нирка» та ін.; двобічні запальні та 
дистрофічні процеси в нирках (нефрит, нефроз) упродовж тривало-
го часу називались «брайтовою хворобою»; але це поняття є збір-
ним, тому нині практично не застосовується. 

ПОТТ Персіваль (Pott Percival; 1714–1788) – на початку своєї ді-
яльності працював на посаді помічника одного з цирульників гос-
піталю Св. Вартоломія в Лондоні; завдяки своєму таланту, праце-
здатності з часом став одним із провідних хірургів XVIII ст.; з 1745 
до 1787 р. займав керівні посади в зазначеному вище госпіталі; автор 
класичних праць у різних розділах хірургії; найбільш відомі роботи, 
що стосуються захворювань кісток та суглобів; у 1775 р. вперше опи-
сав професійний рак – рак калитки трубочистів. 

ПЕДЖЕТ Джеймс (Paget James, 11.01.1814–30.12.1899) – наро-
дився в Грейт-Ярмут (Англія) в родині пивовара та судновласника; у 
16-літньому віці він почав навчатися на лікаря загальної практики; 
навчався чотири з половиною роки; у вільний час зібрав велику ко-
лекцію флори Східного Норфолка; в кінці навчання разом зі своїм 
братом опублікував «Нарис природничої історії Ярмута та сусідніх 
областей»; у жовтні 1834 р. став студентом госпіталю Святого Вар-
фоломія в Лондоні; вся професійна діяльність Педжета пройшла в 
цьому ж госпіталі; сприяв впровадженню гістологічних досліджень 
у клінічну практику; описав три захворювання, які названі його іме-
нем – екзематозний рак молочної залози, деформуючий остоз та 
тромбоз підключичної вени.
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 БРОДІ Бенжамін (Brodie Benjamin Collins, 1783–1862) – 
англійський хірург та анатом; народився в Вінтерслоу; демонстратор 
з анатомії в лікарні Святого Георгія (Лондон); з 1808 р. – асистент 
хірурга; з 1822 р. – хірург; з 1810 р. – член Королівського товариства 
хірургів; з 1858 р. – президент товариства; вивчав кістково-суглобову 
систему.

 

ГЕТЧИНСОН Джонатан (Hutchinson Jonathan, 182–1913) – дер-
матолог, який також займався патологічною анатомією; після по-
чаткової освіти став «хірургічним підмайстром» у хірурга в м. Йорк; 
одночасно відвідував Йоркський госпіталь та хірургічну школу; з 
1849 р. працює в госпіталі Святого Варфоломія в Лондоні; у 1850 р. 
отримує право практики, стає членом Королівської колегії хірургів; 
упродовж 20 років працював хірургом, офтальмологом та невропа-
тологом у багатьох госпіталях; особливо цікавився сифілісом; відо-
мий своєю тріадою стигм пізнього сифілісу (тріада Гетчинсона); Гет-
чинсон описав низку хвороб шкіри, у 1869–1875 рр. видав великий 
атлас шкірних захворювань; у 1885 р.– керівництво з сифілісу; по-
чинаючи з 60-х років XIX ст. був заслуженим професором хірургії в 
Лондонській медичній школі, професором хірургії та патології в Ко-
ролівській хірургічній колегії, головою Гентерівського товариства, 
членом Лондонського королівського товариства, головою Міжна-
родного дерматологічного конгресу у 1896 р. (Лондон); у 1899 р. був 
ініціатором організації курсів для удосконалення лікарів, при яких 

була організована безкоштовна консультація для бідних; цим курсам Гетчинсон пожертвував свій ме-
дичний музей.

 Своєї вершини макроскопічна патологічна анатомія досягла в працях великого 
австрійського патологоанатома Карла Рокітанського.

Наприкінці життя Карла Рокітанського, у нього та його учнів накопичився ве-
личезний секційний матеріал – близько 100 000; при цьому 30 000 розтинів було 
виконано ним особисто. Зазначений матеріал разом із літературними даними до-
зволив на високому рівні систематизувати зміни при хворобах та подати точне 
описання низки патологічних процесів, що не втратили свого значення до наших 
днів. К. Рокітанський так визначив взаємовідносини між патологічною анатомі-
єю та клінікою: «Патологічна анатомія має безпосередній стосунок до нозоло-
гії, до клінічної медицини. Як клінічна медицина допускає і вимагає анатомічне 
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вивчення свого предмету і не може без цього існувати, так і патологічна ана-
томія може і повинна удосконалюватися з клінічної точки зору. Тільки такий 
практичний напрямок у роботі забезпечує міцність та успіхи нашої науки: він 

РОКІТАНСЬКИЙ Карл (Кarl von Rokitansky; 28.09.1803–1878) 
– народився в Градец Кралові (Богемія); середню освіту здобув у 
Празі; у 1822 р. вступив на медичний факультет Празького універ-
ситету; у 1823 р. перейшов для продовження медичної освіти на ме-
дичний факультет Віденського університету; у Відні працював усе 
своє життя; у 1829 р., після захисту дисертації на тему «De varioloide 
vaccinica» – «Про вакцинальний варіолоїд», Рокітанському була 
присуджена ступінь доктора медицини; незабаром почав працюва-
ти практикантом без стипендії при Віденському інституті патологіч-
ної анатомії; з 1827 р. працював під керівництвом проф. І. Вагнера 
– спочатку прозектором у лікарні, потім його асистентом, а після 
смерті І. Вагнера був призначений тимчасовим завідувачем кафедри 
патологічної анатомії; у 1834 р. К. Рокітанському було присвоєно 
звання екстраординарного професора; з 1844 р. патологічна анато-
мія стала обов’язковою для вивчення студентами і К. Рокітанський 
зайняв посаду ординарного професора Віденського університету (до 
1875 р.); з 1848 р. – член, а потім – президент Віденської академії та 
член Паризької академії наук (з 1870), президент Віденського това-

риства антропологів, президент Віденського товариства лікарів; автор понад 30 статей з патологіч-
ної анатомії; основною його працею, в якій зібраний та систематизований величезний фактичний 
матеріал, став тритомний посібник «Handbuch der pathologischen Anatomie» (1841–1846); виділяють 
два основні напрямки наукової та практичної діяльності К. Рокітанського: 1) обґрунтування вчення 
гуморальної патології, 2) робота на посаді прозектора і створення найкращого на той час музею па-
тологоанатомічних препаратів.

Кафедра патологічної анатомії К. Рокітанського у Віденському університеті.
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розширює поле її зору, повіряє її відкриття та положення, пропонує нові питан-
ня і завдання, облагороджує і підносить саму науку на ступінь вчення про живий 
організм. Для патологічної анатомії стоїть завдання не тільки описати хворо-
бливі зміни, властиві кожній тканині й органу, вказати та вивчити на трупах 
значення цих змін, їх взаємовідносини, розвиток, результати і т. п., а також 
пов’язати їх із прижиттєвими явищами, показати справжні зв’язки анатоміч-
них явищ та клінічних спостережень, а потім, ґрунтуючись на перших, біль-
ше або менше докладно вияснити розвиток хвороби.. Як патологія (клініка) не 
може обходитися без анатомічного обґрунтування, так і патологічна анатомія, 
як вже видно із зазначеного вище, може бути вивчена лише у зв’язку з клінічним 
спостереженням; вона повиння прийняти цей практичний напрямок для того, 
щоб можливо більш повно описати хворобливі процеси... Оскільки очевидна та 
користь, яку отримує патологія (клінічна медицина) від анатомічного вивчен-
ня свого предмету, то розтин трупа необхідно визнати важливою додатковою 
складовою частиною повного спостереження хвороби, і розтини трупів необхід-
но поставити поряд із клінічним дослідженням. Тому не потрібно осуджувати 
новітніх клініцистів, які роблять свої висновки тільки із випадків, пояснених 
розтином трупів». При цьому, як підкреслював С. С. Вайль, більшість сучасних 
методів розтину – це змінені методи Рокітанського. К. Рокітанський, який доско-
нало володів мистецтвом виконувати розтини, все те, до чого він прагнув і чого 
досягнув, визначив у своїй доповіді при виході у відставку: «У відповідності з на-
гальною потребою нашого часу, я займався патологічною анатомією переважно 
у напрямку, плідному для клінічної медицини, та досягнув для патологічної ана-
томії такого значення, що зміг її назвати суттєвим фундаментом патологіч-
ної фізіології та елементарним вченням природознавства в галузі медицини... У 
тісному зв’язку зі всіма медичними предметами вона не тільки принесла світло 
до ліжка хворого та всілякі благодіяння, а й розширила науку про життя взагалі 
і тим самим галузь природничих наук». Р. Вірхов назвав К. Рокітанського «Лін-
неєм патологічної анатомії».

Під впливом, головним чином, праць Морганьї, французьких клініцистів-
патологоанатомів та К. Рокітанського патологічна анатомія перетворилась із су-
купності малосистематизованих знань про структурні прояви хвороб у самостійну 
науку, яка стала теоретичним підґрунтям для розвитку медицини.

Від XVII століття починається історія «Музею патологічної анатомії» у Відні. 
 Спочатку в цій будівлі, яку називали «Башта божевільних», утримувались пси-

хічно хворі. З часом тут був організований музей патологічної анатомії. Музейні 
експозиції переважно присвячені гінекологічній тематиці та венеричним захворю-
ванням. Головними експонатами є гінекологічне крісло, заспиртовані патологічно 
змінені людські органи, муміфіковані голови людей, що були страчені.
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Будівля «Музею патологічної анатомії» у Відні

Експонат – демонстрація патологоанатомічного розтину 
в «Музеї патологічної анатомії» (Відень).
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У XIX столітті особливо стрімкими темпами розвивалась патологічна анатомія 
в Німеччині.

Великий вплив на розвиток медицини та патологічної анатомії зокрема мали 
праці німецького вченого Йогана Мюллера. 

МЮЛЛЕР Йоган Петер (Müller Johannes Peter; 14.07.1801 – 
28.04.1858) – народився в Кобленці в родині швеця; вступивши у 
1819 р. в Боннський університет на теологічний факультет, через 
кілька днів перейшов на медичний факультет; у 1822 р. здобув сту-
пінь доктора; з 1824 р. – приват-доцент медичного факультету в Бон-
ні; з 1826 р. – екстраординарний професор, з 1830 р. – ординарний 
професор, а у 1833 р. обійняв кафедру анатомії та фізіології і став 
директором Анатомічного театру анатомо-зоотомічного музею при 
Берлінському університеті; одночасно читав лекції з анатомії люди-
ни, порівняльної анатомії, фізіології, ембріології, палеонтології, за-
гальної патології та патологічної анатомії; основними напрямками 
наукових досліджень були фізіологія та порівняльна анатомія; автор 
понад 200 наукових праць; Мюллер одним із перших показав, як ба-
гато може дати для науки мікроскопічне дослідження; мав значний 
вплив на розвиток та подальшу наукову діяльність свого учня Р. Ві-
рхова; серед його учнів – видатні вчені: Ліберкюн, Шванн, Людвіг, 
Геккель, Дюбуа-Реймон, Гельмгольц.

Подальші досягнення патологічної анатомії пов’язані з розвитком мікроскопіч-
ної техніки та інших досягнень у галузі хімії, фізики та біології.

Засновником наукової мікроскопії вважається А. Левенгук.

ЛЕВЕНГУК Антоні (Leeuwenhoeck Antoni, 1632–1723) – народив-
ся в Дельті; торгував мануфактурою та галантереєю; у вільний час 
займався шліфуванням оптичних скелець; виготовлені лінзи, які 
давали 150–300-кратне збільшення, вставляв у металічні тримачі 
із закріпленою до них голкою для насаджування об’єктів спостере-
ження; з допомогою такого пристрою Левенгук спостерігав та за-
малював сперматозоїди (1677), бактерії (1783), еритроцити, найпро-
стіші, окремі рослинні та тваринні клітини, яйця і зародки, м’язову 
тканину та інші частини й органи понад 200 видів рослин та тварин; 
свої спостереження він описував у листах (до 300) Лондонського ко-
ролівського товариства, членом якого став у 1680 р.

 
Відкриття Шванна (Schwann) та Шлейдена (Schlei-

den, 1838) про клітинну будову організму стали пере-
думовою створення Рудольфом Вірховим (R. Virchow, 

1821–1902) вчення про клітинну патологію, яка в той час поставила на наукову 
основу уявлення про хвороби. Шванн доводив, що не тільки рослини, як вважа-
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лося раніше, а й організми тварин складаються з клітин із клітинним ядром. Тим 
самим він встановив єдність органічної природи. Але між поглядами Шванна і Ві-
рхова були суттєві відмінності. У своєму вченні про клітини Шванн висловив дум-
ку, що організм складається із клітин, у процесі розвитку яких відбувається «віль-
не утворення клітин»; неорганічна маса, яку він називав цитобластемою, при 
цьому грає тільки незначну роль. Вчення Шванна було результатом природничо-
наукового мислення. Уявлення про виникнення клітини було лише не доведеною 
теорією; привести фактичні докази не було можливості. 

ШВАНH Теодор (Schwann Theodor; 07.12.1810–11.01.1882) – 
народився в Нейсі, поблизу Дюссельдорфа; здобув освіту в єзуїт-
ському коледжі в Кельні; вивчав природничі науки та медицину 
в Бонні, Вюрцбурзі та Берліні; учень та один із найближчих спів-
робітників Й. Мюллера, до 1839 р. працював у нього асистентом; 
з 1839 до 1848 р. – професор анатомії в Лувені (Бельгія); у 1848–
1878 рр. – професор фізіології та порівняльної анатомії в Льєжі; 
відомий своїми працями з тонкої будови кровоносних судин, гла-
деньких м’язів та нервів; встановив наявність оболонки, що ото-
чує нервове волокно; виявив у шлунковому соці фермент пепсин 
та встановив його фунцкціональне значення; показав принципову 
аналогію між процесами травлення, бродіння та гниття; у 1838 р. 
сформулював свої уявлення про схожість у будові рослин та тва-
рин, що ґрунтується на схожій будові їх клітин; один із творців 
клітинної теорії; у 1839 р. опублікована класична праця Т. Шванна 

«Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі і рості тварин та рослин».

ВІРХОВ Рудольф (Virchow Rudolf, 1821–1902) – медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Берлінського університету (1843); 
у 1843 р. захистив дисертацію «Про запалення в рогівці» і став пра-
цювати помічником прозектора в берлінській лікарні для бідних 
«Шаріте»; у своїй промові на урочистому засіданні, присвячному 
50-літтю Медико-хірургічного інституту (1845), різко розкритику-
вав гуморальні концепції і протиставив свої дані про кров (як рід-
ку тканину), тромбоз, запалення та інші патологічні процеси; з 1846 р. 
– прозектор в цій же лікарні; з 1847 р. – доцент Берлінського уні-
верситету; у 1847 р. разом з Рейнхартом (Reinhardt) заснував журнал 
«Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für 
klinische Medizin» («Архів патологічної анатомії, фізіології і клініч-
ної медицини»), який відомий як «Вірховський архів»; у 1848 р. був 
відряджений у Сілезію для вивчення епідемії черевного тифу; ана-
лізуючи зібрані під час відрядження матеріали, сформулював свої 
погляди на патологію й епідеміологію інфекційних захворювань; у 
1849 р. переїхав у Вюрцбург, де працював над проблемами тубер-
кульозу, черевного тифу, холери, амілоїдозу, раку, ехінококу, рахіту, 

паренхіматозного запалення; були відкриті невідомі до того патологічні процеси та вперше введені 
в медицину нові поняття – емболія, лейкемія, амілоїдоз та ін.; у 1856 р. повертається в Берлін, де 

Р. Вірхов у віці 24-х років
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під його керівництвом була створена кафедра патологічної анато-
мії, а потім патологоанатомічний інститут; в цей час наукові інтер-
еси Р. Вірхова були зосереджені на вивченні патологічної анатомії 
та патогенезу туберкульозу, сифілісу, лепри, трихінельозу, багатока-
мерного ехінококу, ендокардиту, хлорозу, суті метаплазії; в 1855 р. у 
«Вірховському архіві» надрукована стаття «Целюлярна патологія»; 
у 1857 р. Вірхов прочитав у Вюрцбурзі низку лекцій, які висвітлю-
вали цю тему, а в 1858 р. «Целюлярна патологія» вийшла окремою 
книгою, яка була перекладена на більшість європейських мов; в 
основі цієї праці лежить твердження про целюлярні властивості 
всіх процесів життєдіяльності – фізіологічних та патологічних, рос-
линних та тваринних; Р. Вірхов, застосовуючи структурні принципи 
будови організмів, творчо застосував їх для пояснення патологіч-
них процесів; він вважав, що матеріальним субстратом хвороби є 
клітина – основна структурна одиниця складного організму, його 
перша структурна ступінь; що вся патологія є патологією клітини; 
були закладені принципи морфологічного методу в патології; у 
1863–1867 рр. була опублікована тритомна праця з онкології «über 
krankhafte Geschwülste»; вивчаючи інфекційні хвороби, підкреслю-
вав, що разом з їх збудником значна роль у їх розвитку належить 
макроорганізму; створив всесвітньо відомий музей; багато праць 

Р. Вірхова присвячені викладанню патологічної анатомії, методиці розтинів, загальній організації 
прозекторської справи, історії медицини; опублікував понад 1000 наукових праць, які, головним чи-
ном, присвячені характеристиці та патогенезу загальних патологічних процесів та найважливішим 
захворюванням людини; 10 листопада 1881 р. Рада Університету Св. Володимира обрала Р. Вірхова 
почесним членом Університету.

Р. Вірхов 
в останні роки життя

Патологоанатомічний інститут Р. Вірхова в Берліні; клініка Шаріте (Charite).
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Р. Вірхов вважав: «Було б неправильно, коли б ми, заради відомої самостій-
ності клітин, стали розглядати людське тіло лише як вільний від внутрішніх 
зв’язків агрегат окремих життєвих явищ. Всупереч, ми бачимо, як завдяки до-
цільному розкладу, який телеологічна школа називає мудрим, ці багатосторонні 
єдності об’єднуються у більш високу та більш важливу єдність... Життя відбува-
ється у всьому тілі, у кожному окремому клітинному утворі, і його єдиний перебіг 
зумовлюється спільним рухом багатьох елементів, що походять із початкового 
простого елемента».

У 1927 році М. Мельников-Разведенков писав: «Наче в казці, у всіх на очах, 
виростала прекрасна будівля вражаючої краси, будівля целюлярної патології. 
Будівля до того часу недосяжної височини». Патолог L. Aschoff підкреслював: «У 
даний час медицина всього світу базується на вченні Вірхова про життя клітини 
та приєднується до його поглядів на значення клітини». За визначенням В. П. Кри-
лова (1905): «Вирховская патологоанатомическая школа составляет новую эру 
патологической физиологии и анатомии».

Слід зауважити, що деякі вчені, особливо чеські, вважають творцем клітинної 
теорії Пуркіньє.

ПУРКІНЬЄ Ян (Purkinye Johannes Evangelista, 1787–1869) – чесь-
кий фізіолог та психолог; народився в Лібошовицчі (Богемія); закін-
чив духовну семінарію, потім філософський факультет Празького 
університету; працював вихователем у дворянській родині; вивчав 
медицину в Празькому університеті, після закінчення якого пра-
цював там же асистентом з анатомії та фізіології; доктор медицини 
(1819); з 1822 р. професор кафедри фізіології в Бреславлі (Вроцлав); 
у 1839 р. організував перший у світі Фізіологічний інститут; з 1850 р. 
– професор Карлового університету; почесний член багатьох акаде-
мій; мікроскопічні дослідження Я. Пуркіньє склали основу сформу-
льованої ним у 1837 р. клітинної теорії; у 1825 р. відкрив ядро яйце-
клітини; вперше застосував термін «протоплазма»; вивчив рух війок 
мерехтливого епітелію, відкрив потові залози та їх вивідні протоки, 
удосконалював мікроскопічну техніку; вивчав питання відчуття та 
сприйняття; відкрив кілька феноменів – зміни червоного та синьо-
го кольорів у сутінках, відбиття від рогівки, бачення тіней крово-
носних судин сітківки, межі кольорового зору; вважав за необхідне 
диференціювати відчуття, які залежать тільки від органу чуття, та 

відчуття, пов’язані із зовнішніми предметами.

Велике значення для розвитку патологічної анатомії мала організація патоло-
гоанатомічних інститутів у Берліні, Лейпцигу, Фрейбурзі, Бадені та Мюнхені. В 
них працювали відомі вчені – Конгейм, Реклінгхаузен, Орт, Ашофф, Любарш, Рес-
сле, Бірх-Гіршфельд, Маршан, Ціглер, Бост, які залишили помітний слід у світо-
вій медичній науці.
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КОНГЕЙМ Юліус Фрідріх (Cohnheim J. F.; 20.07.1839 – 15.08.1884) 
– народився у невеликому містечку Демміні (Померанія) у купець-
кій родині; після закінчення гімназії навчався в університетах Берлі-
на, Вюрцбурга та Грейфсвальда; працював у Берлінському інституті 
патології під керівництвом Р. Вірхова; у 1867–1872 рр. – очолював 
кафедру загальної патології та патологічної анатомії університету в 
Кілі; з 1872 до 1878 р. керував кафедрою загальної патології та пато-
логічної анатомії університету в Бреслау; з 1878 р. і до смерті очолю-
вав Патологоанатомічний інститут Лейпцизького університету; нау-
кові пошуки Конгейма визначили напрямки подальших досліджень 
у багатьох розділах патології; відомі праці Ю. Ф. Кон гейма присвяче-
ні запаленню – вони склали основу судинної теорії запалення; було 
показано, що розширення венозних судин та капілярів, уповільнен-
ня потоку крові, підвищення тиску крові спричинюють у вогнищі 
запалення престаз та стаз і викликають послідовний перерозподіл 
у просвіті кровоносних судин складових частин крові, крайове роз-

міщення лейкоцитів, їх еміграцію в оточуючі тканини; Конгейм вважав: «Запалення є вираженням та 
наслідком молекулярних змін судинних стінок... Будь-який момент, від якого взагалі змінюються хімічні 
властивості судинних стінок будь-якої частини тіла.., може викликати запалення в даній частині тіла»; 
досліди, в яких Конгейм разом з Solomonsen, з допомогою матеріалу від хворих людей, відтворили ту-
беркульоз у тварин, стали провісниками відкриття туберкульозної бацили Р. Кохом; велике значення 
для патології мало вчення Конгейма про кінцеві судини; спочатку він позначав кінцевими тільки 
такі «артерії, які, не маючи анастомозів, переходять безпосередньо в капіляри»; належність тих чи 
інших артерій до кінцевих визначалась наслідками їх закупорки: якщо вона призводила до розвитку 
інфаркту, то артерія вважалась кінцевою і, навпаки, виникнення інфаркту пов’язувалось з емболією 
кінцевої артерії; сформулював гіпотезу ембріональних зачатків в онкології, пояснив та експеримен-
тально довів основні закономірності метастазування пухлин, першим розрізнив власне пухлини та 
пухлиноподібні ураження, у тому числі і інфекційного походження, розділив пухлини на епітеліальні 
та мезенхімальні; був одним із творців етіологічного підходу у вченні про хвороби; відзначався як 
блискучий педагог; на його книзі «Лекції з загальної патології» навчались кілька поколінь лікарів 
багатьох країн, у тому числі й України.

РЕКЛІНГХАУЗЕН Фрідріх (Recklinghausen Friederich Daniel; 1833 
– 26.08.1910) – народився в Гетерсло (Німеччина); медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Берлінського університету (1855); у 
1855–1864 рр. під керівництвом Р. Вірхова працював асистентом Па-
тологоанатомічного інституту Берлінського університету; з 1864 р. 
керував кафедрою патологічної анатомії університету в Кенігсберзі; 
з часом очолив кафедру патологічної анатомії у Вюрцбурзі, де про-
працював 8 років; у 1872 р. Реклінгхаузена обирають професором 
патологічної анатомії, а через 11 років – ректором Страсбурзького 
університету; коло наукових інтересів відрізнялось надзвичайною 
широтою – питання техніки мікроскопічних досліджень (запро-
понував метод імпрегнації тканин сріблом); гістологія лімфатичної 
системи та сполучної тканини; культивування тканин поза організ-
мом; описав множинний нейрофіброматоз (хвороба Реклінгхаузе-
на); дослідив фіброзний остит; серед учнів Реклінгхаузена – Мар-
тин Шмідт, Людвіг Ашофф.
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АШОФФ Людвіг (Aschoff Ludwig; 10.01.1866 – 24.06.1942) – наро-
дився в Берліні у родині лікаря; весною 1885 р. вступив до медичного 
факультету Боннского університету; з метою кращого вивчення клі-
нічних дисциплін восени 1887 р. став студентом медичного факуль-
тету Страсбурзького університету; у 1888 р. остаточно визначився з 
вибором своєї майбутньої професії – патології; упродовж короткого 
періоду набував практичні навички патолога в університеті Вюрцбур-
га, у тому числі на знаменитій вірховській кафедрі; повернувшись до 
Страсбурга, продовжив удосконалюватися з прозекторської справи під 
керівництвом відомого патолога професора Х. Рібберта; у січні 1890 р. 
витримав державний екзамен з медицини в університеті і здобув зван-
ня доктора медицини; упродовж 1-го року служив військовим лікарем 
в Бранденбурзі та Берліні; з 1891 р. – другий асистент Інституту пато-
логії в Страсбурзі; під керівництвом професора Ф. Реклінгхаузена ви-

конав своє перше дослідження з бактеріології та морфології пієлонефриту; з 1893 р. працює на посаді 
асистента, а потім доцента Інституту патології в Геттінгені, який очолював Й. Орт; у вересні 1901 р. здобув 
звання професора; пройшов багатомісячне стажування: спочатку в наукових центрах Лондона (Інститут 
превентивної медицини Дженнера) та Ліверпуля, потім в Інституті Пастера в Парижі; від 1903 до 1906 
р. очолював університетську кафедру патологічної анатомії в Марбурзі; з 1906 до 1936 р. – на чолі Ін-
ституту патології університету Альберта-Людвіга у Фрейбурзі; у часи Першої світової війни у 1914–1918 
рр. служив військовим патологоанатомом (у чині майора медичної служби) при начальникові санітарної 
служби рейхсверу; під час війни у Л. Ашоффа були перерви у військовій службі; це дозволило йому стати 
обраним ректором Фрайбурзького університету імені Альберта-Людвіга; від 1936 до 1942 р. – директор 
Департаменту історії медицини у Фрейбурзі; автор біля 400 наукових праць; наукові дослідження при-
свячені вивченню тромбоутворення та ролі гемодинамічних факторів у цьому процесі; разом з Таварою 
Л. Ашофф розробив вчення про провідну атріо-вентрикулярну систему серця; вивчені гістологічні зміни 
міокарду при ревматизмі, вперше була виявлена специфічна ревматична гранульома; описав гістопато-
логію апендициту та встановив окремі його форми; розробив вчення про ретикулоендотеліальну систе-
му; вивчений морфогенез та запропонована нова класифікація легеневого туберкульозу, виділено холес-
теринестерове ожиріння, розроблені способи визначення ліпоїдних речовин у тканинах; проводились 
дослідження газової флегмони та правця; особливою популярністю користувався двотомний підручник 
з патологічної анатомії для студентів та лікарів, який витримав 8 видань – «Pathologische Anatomie. Ein 
Lehrbuch für Studierende und Arzte»; у 1930 р. Л. Ашофф приїжджав до СРСР – він відвідав Ленінград, Мо-
скву, Харків, Баку, Тифліс та деякі міста Криму; G. Davidson у 1931 р. писав: «Кожний, хто уважно читає 
праці Л. Ашоффа, обов’язково піддається враженню, що він сам сьогодні все ще є учнем Л. Ашоффа».

ЛЮБАРШ Отто (Lubarsch Otto, 04.01.1860–1933) – медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Страсбурзького університе-
ту (1883); працював асистентом фізіологічного інституту в Берні, а з 
часом у патологічних інститутах Гіссена та Цюріха; з 1894 р. – про-
фесор патологічних інститутів у Ростоці, Позені; у 1905–1907 рр. – ди-
ректор патологічного інституту у Цвікау; у 1907–1913 рр. – директор 
патологічного інституту в Дюссельдорфі; з 1913 до 1917 р. – про-
фесор патології та директор патологічного інституту в Кілі; у 1917–
1929 роках – професор та директор Вірховського інституту Берлін-
ського університету; з 1923 до 1926 р. – декан медичного факультету 
Берлінського університету; основні напрямки наукових досліджень: 
запалення, пухлини, туберкульоз, лімфогранульоматоз, утворення 
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амілоїду та гіаліну, пігментація; з 1918 р. був редактором «Virchows Archiv» (Вірховський архів); разом 
з Ф. Генке організував видання великого колективного «Підручника з спеціальної патологічної ана-
томії та гістології» (12 тт., 1924 – 1939).

БІРХ-ГІРШФЕЛЬД Фелікс-Віктор (Birch-Hirschfeld, 1842–1899) 
– професор патологічної анатомії та директор Патологічного інсти-
туту Лейпцизького університету.

ЦІГЛЕР Ернст (Ziegler Ernst, 1849 – 1905) – медичну освіту здо-
був на медичному факультеті Бернського університету (1872), де і 
залишився працювати у відомого патолога Клебса; з 1873 р – асис-
тент патологоанатомічного інституту у Вюрцбурзі, в якому працював 
під керівництвом Клебса , а потім Ріндфлейша; з 1881 р. – професор 
патологічної анатомії в Цюріху, а з 1887 р. – в Тюбінгені; з 1889 р. 
до смерті – професор загальної патології та патологічної анатомії у 
Фрейбурзі; вивчав запалення, запальні новоутвори, туберкульоз, ра-
хіт, походження лімфоїдних клітин, розвиток фібробластів; відомий 
підручник із загальної патології та патологічної анатомії, який був пе-
рекладений на російську, французьку, англійську та італійську мови; 
Е. Ціглер започаткував традиції запрошення на тимчасову роботу 
або стажування іноземних лікарів, переважно патологів; у Е. Цигле-
ра удосконалювались з патологічної анатомії лікарі багатьох країн; 
школу Е. Циглера пройшли В. В. Підвисоцький та М. Ф. Мель ников-
Разведенков.

МАРШАН Фелікс (Marchand Felix, 1846–1928) – медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Берлінського університету (1870); у 1870–1876 рр. – військовий лікар; з 1876 р. – асистент у Пато-
логічному інституті в Галле; з 1879 р. – старший асистент в Патологічному інституті в Бреславлі; з 
1881 р. – професор патологічної анатомії в Гіссені; з 1883 р. – професор кафедри патологічної ана-
томії в Марбурзі; у 1900 р., після смерті Бірх-Гіршфельда, обійняв посаду професора та директора 
Патологічного інституту в Лейпцигу; у 1921 р. вийшов у відставку; у 1906 р. був відкритий новий 
Патологічний інститут в Лейпцигу, який був збудований та обладнаний під керівництвом Маршана; 
з 1910 до 1921 р. – президент Саксонської академії наук та голова Лейпцизького медичного товари-
ства; вивчав різні питання патології, паразитології та ембріології; створено вчення про атеросклероз 
(термін «атеросклероз» вперше введений Маршаном); в роботах, присвячених вивченню запалення, 
показав значення в процесі запалення місцевих клітинних елементів, які у вигляді лейкоцитоїдних 
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клітин (термін Маршана) беруть участь у ранніх періодах запален-
ня і присутні в ексудаті та інфільтраті; Маршан та його учні вперше 
виявили та дослідили патологічну анатомію гострої жовтої дистро-
фії печінки та її вузлувату гіперплазію; показали значення острівців 
Лангерганса підшлункової залози при цукровому діабеті; розробили 
питання походження зернистих шарів нервової системи, патологіч-
ної анатомії бронхіальної астми; показали суть аденосарком нирок, 
хоріонепітеліом (вперше запропонований термін «хоріонепітеліома» 
замість попереднього «децидуома»); відомі його роботи із заживлен-
ня ран; вивчив патологічну анатомію гіллястого цистицерка; описав 
ранні зародки людини, а також розвиток децидуальної тканини та 
плаценти; разом із Л. Крелем видавав великий колективний підруч-
ник з загальної патологічної анатомії – «Handbuch der allgemeinen 
Pathologie» (1913–1925).

Значний внесок у розвиток патологічної анатомії зробили чеські вчені. Упро-
довж кількох століть попередниця патологічної анатомії – нормальна анатомія, 
розвивалась у Празькому університеті, який був заснований у 1348 році. Публіч-
ний розтин трупа людини був уперше виконаний в цьому університеті у 1600 році 
Яном Єсенським, який з часом став ректором університету. В кінці XVIII століття 
для вивчення нормальної анатомії та з метою визначення причин смерті, розтини 
померлих людей почали виконувати більш систематично. У 1837 році в Празі, під 
впливом успіхів медицини у Відні, де працювали чеські вчені – патологоанатом 
Карл (Карел) Рокітанський та клініцист Шкода (Scoda), за віденським зразком 
була організована перша прозектура при лікарні. Першим позаштатним професо-
ром патологічної анатомії став В. Бохдалек.

БОХДАЛЕК Вінцент (Bochdalek Vincenz Alexander (1801–1883) – 
анатом та патологоанатом; народився в Лейтмерітце (Богемія); 
1840–1845 рр. – позаштатний професор патологічної анатомії в 
Празі; від 1845 до 1871 р. – професор анатомії; вивчав анатомію 
периферичної нервової системи; у 1855 р. видав книгу «Нові до-
слідження нервів верхньої та нижньої щелеп»; ним описані та но-
сять його ім’я кілька анатомічних структур – залозисті трубочки, 
м’яз, трикутник, судинне сплетення, вузол; учнем В. Бохдалека 
був Д. Ф. Лям бль – професор (1860–1871 рр.) Харківського уні-
верситету, де він викладав нормальну та патологічну анатомію, а у 
1867–1871 рр. – очолював кафедру патологічної анатомії.
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У 1883 році від медичного факультету (з лектурою, спочатку латинською, а 
потім – німецькою) відділився, як самостійний, медичний факультет Карлового 
університету, в якому викладання проводилось чеською мовою. На німецькому 
факультеті кафедрою патологічної анатомії послідовно завідували Кіарі (1882–
1906), Крейц (1906–1910), Ген (1910–1936), Гамперль (1939–1945). Для завід-
ування кафедри патологічної анатомії чеського факультету був запрошений 
Д. Ф. Лямбль, але він відмовився від кафедри. Викладачем кафедри був призна-
чений Я. Глава, який у 1887 році став професором та завідувачем кафедри. Ка-
федру патологічної анатомії Чеського університету очолювали Я. Глава (1883–
1924), Кімл (1924–1950). У Х. Хіарі удосконалювався В. М. Константинович, 
який у 1913–1920 рр. очолював кафедру патологічної анатомії Університету св. 
Володимира в Києві. Учнем Я. Глави був професор А. Обжут – перший завідувач 
кафедри патологічної анатомії (1896–1910 рр.) Львівського Університету.

КІАРІ Ганс (Chiari Нans; 1851–1916) – народився в родині акушера-
гінеколога – професора Празького університету, а згодом Медико-
хірургічної академії у Венеції; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Віденського університету (1875); учень К. Ро кітанського; від 
1882 до 1906 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії німецького 
факультету Карлового університету (Прага); з 1906 р. – професор 
Страсбурзького університету.

ГЛАВА Ярослав (1855–1924) – медичну освіту здобув на медично-
му факультеті Празького університету; будучи студентом 4-го курсу, 
був призначений асистентом кафедри патологічної анатомії, якою 
завідував проф. Едвін Клебс – вихованець вірховської школи; після 
закінчення університету удосконалювався у Конгейма та Вейгерта 
в Лейпцизі, у Вірхова в Берліні, у Реклінгхаузена в Страсбурзі та у 
Корнелля в Парижі; у 1883 р. захистив докторську дисертацію і став 
викладачем, а з 1887 р. –завідувачем кафедри патологічної анатомії 
Чеського університету; Я. Глава був прибічником відкриттів Коха та 
Пастера; у 1886 р. Я. Глава посилав свого асистента А. Обжута в Па-
риж, звідки той привіз кролика з прищепленим йому ослабленим, 
зафіксованим вірусом сказу; Я. Глава організував роботу своєї кафе-
дри за такими напрямками – прозектура, гістологія, бактеріологія 
та експеримент; у 1894 р. разом зі своїм учнем та співробітником 
А. Обжутом видав підручник «Патологічна анатомія та бактеріоло-

гія» – перший том; другий том був цілком присвячений загальній патологічній анатомії; у 1897 р. 
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вийшов третій том цієї книги, присвячений спеціальній патологічній анатомії; першим почав читати 
курс патологічної анатомії чеською мовою; значний вклад Я. Глави в чеську медичну номенклатуру; 
тривалий час очолював товариство чеських лікарів та редагував його журнал, який був заснований 
Я. Пуркіньє у 1862 р. 

На медичних факультетах університетів України було заведено відряджати сво-
їх працівників – талановитих лікарів, докторів медицини, прозекторів, для удо-
сконалення до закордонних університетів, переважно в Німеччину. 

Прозектор одеської Старої міської лікарні, доктор медицини Г. І. Мінх у 1863 році 
вивчав патологічну анатомію у Р. Вірхова (R. Virchow; Берлін) та в А. Фор стера 
(August Forster; Вюрцбург); у 1865 році – у Г.-Е. Ріндфлейша (Georg-Eduard Rind-
fleisch; Бонн). Професор Ріндфлейш керував виконанням дисертаційної праці Мінха 
«К учению о развитии ложных оболочек на серозных поверхностях» (1870). У квітні 
1864 року професора Ю. І. Мацона (Київ) було відряджено на шість місяців за кордон 
з метою ознайомлення з викладанням патологічної анатомії та загальної патології, 
встановлення наукових зв’язків із німецькими колегами і закуплення інструмента-
рію для «патолого-анатомічного кабінету»; відвідав Ю. І. Мацон інститут Р. Вірхова.

Навесні 1884 року Харківський університет відрядив до Німеччини (м. Геттінген) 
свого виученика В. К. Ви соковича. Проводячи наукові пошуки з патологічної анатомії 
у Й. Орта (Johannes Orth), з бактеріології у бактеріолога та гігієніста К. Флюге (Karl 
Flügge), з фізіології у фізіолога К. Людвіга (Karl Ludwig), В. К. Високович виконав 
дослідження, які викликали захоплення німецьких учених і являли «нову еру в 
експериментальній патології». У 1886 році український вчений у своїй праці «über 
die Schicrssale der in’s Blut in jicirten Mikroorganismen im Korper der Warmbluter» 
оголосив про відкриття – поїдання (фагоцитоз) бактерій ендотелієм кровоносних судин; 
за його визначенням «теорію фагоцитарної здатності ендотелію – захисних клітин 
організму при інфекціях».

Працівники кафедр патологічної анатомії медичних факультетів університетів 
України, перебуваючи в наукових відрядженнях у Німеччині, прагнули якомога 
більше познайомитися з роботою патологічних інститутів і запозичити все корисне 
для своїх кафедр. Д. П. Кишенський (м. Одеса) у 1901–1902 роках відвідав патологічні 
інститути (і працював там) професорів Р. Вірхова і П. Лангерханса (м. Берлін), 
Маршана (м. Лейпциг), Ф. Реклінгхаузена (м. Страсбург), Е. Ціглера (м. Фрейбург). 
В. М. Константинович (м. Київ) у 1905–1907 рр. удосконалювався в патологічних 
інститутах професорів Ф. Маршана, Р. Вірхова, Л. Ашоффа (м. Мар бург), Г. Арнольда 
(м. Гейдельберг), Е. Ціглера, Г. Кіарі; слухав лекції Р. Вірхова та К. Бенда. М. М. Ти-
зенгаузен (м. Одеса) у 1914 році під час літніх канікул побував у патологічних 
інститутах університетів у містах Берліні, Лейпцигу, Мюнхені, Гамбурзі та Дрездені.

Слід зазначити, що найбільшою увагою лікарів багатьох країн, зокрема й 
України, користувався патологічний інститут Фрайбурзького університету імені 
Альберта-Людвіга, яким керували послідовно Е. Ціглер та Л. Ашофф – талановиті 
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педагоги та керівники наукових робіт. М. М. Анічков у своєму звіті про відрядження 
в Німеччину у 1913–1914 роках писав: «У Фрайбурзькому інституті прийнято, 
як правило, що всі засоби дослідження хороші, тільки б вели до вияснення того чи 
іншого питання. Тому вибір тем, які надавав проф. Ашофф, ніколи не залежить 
від наявного матеріалу або навіть від коштів, які має інститут, а виключно 
від наукового інтересу або значення питання, яке необхідно вирішити. Якщо 
матеріал для вирішення будь-якого питання відсутній, він здобувається шляхом 
або експерименту, або присиланням із інших інститутів – це однаково». У цьому 
інституті удосконалювалися та виконали дисертаційні дослідження В. В. Під ви-
соцький, М. Ф. Мельников-Разведенков, І. М. Оболенський.

 Ч. І. Хенцинський (м. Одеса) у 1902 році побував у Німеччині та Швейцарії з ме-
тою ознайомитися з кращими прозекторіями патологічних інститутів та лікарень. 
Запозичені ідеї були втілені при будівництві в м. Одесі прозекторії – «Мертвий 
білий палац Хенцинського», яка була на той час найкращою в Російській імперії.

 6 листопада 1881 року Рада Університету Св. Володимира на своєму засіданні 
обрала «профессора Патологической Анатомии и Общей патологии в Берлине» 
Рудольфа Вірхова своїм почесним членом.

 У фондах бібліотек патологоанатомічних інститутів університетів Харкова, 
Києва, Одеси були журнали: «Virchow’s Archiw», «Deutsches Archiw fur Klini-
sche Medizin», «Centralblatt fur Stoffweichsel und Verdakundt Krankheit», «Bi-
etrage zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie», «Centralblatt 
fur Medizinische Wissenschaft», « Ziegler’s Beitrage zurpathologischen Anatomie», 
«Zeitschrift fur Hygiene und infectionskrankheit», «Dermatologische Zeitschrift», 
«Acta Carcrologica». У цих журналах друкували наукові праці патологоанатоми 
України: М. Ф. Мельников-Разведенков, В. К. Високович, Г. М. Мінх, В. Ф. Не-
дєльський, І. І. Судакевич, Д. П. Кишенський, М. М. Тизенгаузен, Г. Л. Дерман, 
В. М. Константинович, О. І. Смирнова-Замкова, Б. П. Кучеренко. Монографія 
(дисертація) К. Ф. Єленевського була перевидана в Німеччині. Студенти медичних 
факультетів користувались підручниками та посібниками німецьких професорів 
A. Forstera, F. V. Buch-Hischfelda, J. Ortha, H. Mittenzweiga, A. Weiselbauma, 
G.-Ed. Rindfleischa, Ern. Zieglera, J. Cohngeima, Fr. Recklinghausena, R. Vircho-
wa, K. Rokitansky.

 Почесними членами Українського товариства патологів були обрані О. Любарш 
(м. Берлін) та Л. Ашофф (м. Фрейбург).
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Україна упродовж століть перебувала у складі інших країн і тому розвиток ме-

дицини, та патологічної анатомії зокрема, був тісно пов’язаний із процесами, які 
відбувалися в медицині цих країн.

 Передумовами для виникнення та розвитку патологічної анатомії в Росії ста-
ла організація Московського госпіталю (1706), Петербурзького адміралтейського 
госпіталю (1717) та Петербурзького сухопутного госпіталю (1733). До кінця XVIII 
століття було створено 30 військових госпіталів. Першою регламентацією про-
зекторської справи є «Регламент про управління Адміралтейства та верфі і час-
тини другої Регламенту морського» (1722). У цьому документі є низка розділів, 
в яких вперше узаконена прозекторська справа в госпіталях. Так, у розділі «Про 
посаду лікарів при госпіталях» передбачений спеціальний пункт про розтини по-
мерлих та обов’язкову присутність при цьому лікарів; лікар, який проводить роз-
тин, зобов’язаний давати пояснення про хвороби та їх лікування. Крім того, лікар 
зобов’язаний повідомляти про особливо небезпечні захворювання, які були вияв-
лені під час розтину. У 1735 році архіатром І. Б. Фішером був виданий за підпи-
сом Анни Іоанівни «Генеральний регламент про госпіталі, про посади, визначених 
при них лікарів та інших медичного чину служителів, також комісарів, писарів, 
майстрових та інших, що до них належать, людей». У Регламенті були виділені 
розділи, присвячені виконанню патологоанатомічних розтинів, які були офіційно 
введені в програми госпітальних шкіл, сформульовані основні завдання прозек-
торської справи. Так, у пункті 14 зазначалось: «…госпитальный доктор должен 
велеть часто разобрание анатомическое чинить в палате, определенной на то 
при госпитале; причем сам, также лекари, подлекари и ученики должны быть, 
которым должен он толковать о всех членах и о лекарствах, пристойных к тем 
болезням; и особливо которые будут болезни системные, тех отнюдь не пропус-
кать без анатомического действия, и что достопамятно есть, оное велеть рисо-
вальному мастеру срисовать и о том рапортовать архиатра».

Значну роль у розвитку патологічної анатомії Росії відіграв П. З. Кондоїді.
Кондоїді не тільки оцінив значення патологоанатомічних розтинів, але і спри-

яв розповсюдженню прозекторської справи в практику роботи лікарів, боровся з 
протидією духовенства, військового командування та навіть деяких лікарів. Відо-
ма його відповідь на скаргу доктора Кронштадського адміралтейського госпіталю 
Мілліуса, старшого доктора Петербурзького генерального госпіталю Ніча про пе-
решкоджання священиків патологоанатомічним розтинам, які обґрунтовували це 
тим, що «разобранные телеса хоронить не можно». У відповідь П. З. Кондоїді в 1745 
р. підкреслив необхідність «вскрывать мертвые тела умерших в обоих петербург-

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ
 В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ
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ских госпиталях и показывать и толковать подлекарям и ученикам по силе Гене-
рального регламента». В “Инструкции об экзаменах” (1745) він сформулював пе-
редові для свого часу думки: “Понеже весьма нужно потребно иметь быть, чтобы 
подлекари и достойные к произведению ученики заблаговременно привыкали об-
стоятельно примечать болезней и обчались оные описывать искусно, и для того 
госпитальным докторам ... приставливать их и наставлять с самого приводу 
больного в госпиталь до окончания болезни примечать и записывать аккуратно 
наружный вид больного, его дыхание, пульс, урину, пот и прочие экскременты, 
действие и успех лекарств употребленных, случающиеся перемены и вновь при-
падки и что воспоследовать будет по выздоровлении от болезни до выпуску из гос-
питаля. Ежели больной умрет и тело анатомировано будет, то ему быть в самой 
близости к тому, кто анатомию творит, особливо и аккуратно ему показывать 
и толковать. Что найдено будет, против натурального, отчего причинилась 
болезнь и последовала смерть, которое все подлекарю или ученику записывать 
аккуратно и из того со всего составлять по своей возможности и искусству ... 
историю болезни и оную подавать госпитальному доктору для рассмотрения и 
поправления по настоящему медицинскому знанию, не мешая мнения и толкова-
ния, едино исторически описуя болезнь...». 

 Кондоїді підготував документ, що серед інших питань регламентував прове-
дення патологоанатомічних розтинів – «Инструкция, данная младшим госпи-
тальним докторам генеральных госпиталей» (затверджена 5 лютого 1754 р.). Так 
у пункті 11 сказано: «А тех больных, коих вы пользовали и умрут, с докладу и до-
зволения госпитального доктора, по прошествии от смерти 30, а не менее же 24 
часов вам самому и своими руками в присуствии тех, которые при том быть по-
желают из докторов и лекарского чина служителей, анатомически открывать 
телеса или по крайней мере часть в жизни болезнию одержимую, для изыскания 

КОНДОЇДІ Павло Захарович (1710–1760) – народився на о. Кор-
фу (Греція); виховувався в Росії; закінчив гімназію при російській 
АН (Петербург); направлений на навчання до Лейденського уні-
верситету, де в 1733 р. захистив докторську дисертацію «De morbis 
aetatum» («Про вікові захворювання»); після повернення в Росію 
направлений в армію; з 1738 р. – генерал-штаб-лікар в армії Міні-
ха; після закінчення військових дій та припинення епідемії чуми на 
півдні України жив у Переяславі; у 1741–1747 рр. – помічник ге-
нерального директора Медичної канцелярії; з 1754 р. – головний 
директор канцелярії та перший лейб-медик двору; у 1753–1760 рр. 
– архіятер; П. З. Кондоїді є одним із перших організаторів медичної 
справи в Росії, реформатор медичної освіти; П. З. Кондоїді доміг-
ся дозволу Синоду на зарахування учнів українських духовних на-
вчальних закладів до госпітальних шкіл; заснував акушерські шко-
ли в Петербурзі та Москві, першу медичну бібліотеку в Росії і склав 
правила користування книгами; організовував карантини в Україні 
й Астрахані.
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причины болезни, неуспешного лечения и смерти и, что найдется, показывать 
присуствующим и записывать подробно, обстоятельно и без утайки». Пункт 
12 показував роль патологоанатомічних розтинів для вивчення суті хвороб та ре-
акції організму на хворобливий процес: «Понеже от анатомии мертвых телес 
для изыскания причины болезни, неуспешного лечения и смерти великое бывает 
всей медицине просвещение; егда такою анатомиею часто являются скрытные 
причины разных болезней и при них припадков, коих рассуждением достигнуть до 
того было невозможно, також нередко оказываются тем же способом скрытные 
действия натуры к произведению в болезнях разных, а иногда неясных перемен, 
отчего в познании всего того в разных случаях и для употребления надлежащих 
потом способов к излечению таковых больных и расширению медицины и Вам са-
мому неоцененные успехи последовать имеют; того для из тех больных, кои Вам 
лечением поверены будут, и умрут, не пропускать ни одного без вышеописанной 
анатомии, в силе адмиралтейского регламента гл. 50 и Генерального о госпи-
талях регламента 11 в толковании 3 пункта, и в том госпитальному доктору 
отнюдь не препятствовать вам». «П. 13. Выше показанную анатомию чинить в 
госпитальном анатомическом театре и инде отнюдь нигде». У Пункті 14 узако-
нювалась необхідність записувати дані патологоанатомічних розтинів і включати 
їх в епікриз: «Из вышепоказанных журналов сочинять вам исторические описа-
ния тех болезней (historiae morborum) по правилам данным от славного Бургаве 
в 17 параграфе его афоризмов в том всемерно вам тщатися, ежели же больной 
умрет и тело его анатомировано, приложить при том все то, что анатомиею 
по вышеописанному найдено и напоследок epicrisis или рассуждение ваше, в силе 
выше показанного Бургавова параграфа…».

З метою сприяння більш широкому проведенню розтинів, за ініціативою П. З. Кон-
доїді, в указі від 24 жовтня 1758 року введено заохочення розтинів і обіцяна на-
города від Медичної канцелярії: «…После смерти больных в госпиталях произ-
водить анатомирование их для узнания причин смерти, разъяснения болезни и 
недействительности лечения (соответственно адмиралтейскому и генерально-
му регламентам, и вообще для научения юношества в узнании скрытых причин 
болезней), а что найдется ненатуральное и странное – рисовальному мастеру 
срисовывать и с докторским описанием и примечаниями представить в Медицин-
скую канцелярию на латинском или российском диалекте, которые по усмотре-
нию напечатаны будут в пользу общества и в славу авторов, ибо анатомиею часто 
оказываются скрытные разные болезней причины и нередко тем же способом явля-
ются потаенные натуры действия к произведению в болезнях разных, а иногда и 
неясных перемен, отчего к употреблению в подобных случаях надлежащих спосо-
бов в излечении таковых же больных успехи и польза, медицинской науке прироще-
ние, а учащимся при госпиталях немалое просвещение последовать имеет; а еже-
ли в том умерших в госпиталях анатомировании от духовных и от других каких 
чинов препятствие или ссоры произойдут, об этом Медицинской канцелярии пред-
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ставлять со обстоятельством, почему она, канцелярия, к пресечению тех споров и 
препятствий надлежаще употребит старание, и хотя оно дело сущая есть долж-
ность госпитальных докторов и сама от того прирощение своей науке получить 
купно и прославить имя свое имеют, однакож для ободрения их к произвождению 
столь полезного дела Медицинская канцелярия обещает от себя по усмотрению 
награждение тем, кои в том наиприлежнейше упражнятся, також отменные и 
искуснейшие описания болезней с примечаниями присылать будут».

Центрами розвитку прозекторської справи стали засновані при перших госпіта-
лях у госпітальних школах анатомічні театри. В Західній Європі і Росії перші про-
зекторські називались анатомічними театрами. Ця назва виникла в Середні віки, 
коли розтин трупа виконував прозектор, а професор із кафедри у цей час проводив 
коментарії. При цьому, часто виникали диспути, інколи це дійство закінчувалось му-
зичним виступом. Вищезазначене і стало передумовою назви «анатомічний театр».

Перший анатомічний театр був створений при Московському госпіталі (указ 
від 25 травня 1706 р.). Перші два приміщення анатомічного театру згоріли. Збере-
глося описання (1739) театру, який був відбудований втретє: «…В анатомию вели 
створчатые двери на петлях железных… в ней три окна, окончины стальные, в 
ней же стоял стол круглой, около того стола градусы, на них перила деревянные… 
в той же палате место докторское столярное холстом обитое, в ней наверху фо-

Анатомічний театр Лейденського університету. 
Старовинна гравюра (Національна бібліотека в Парижі).



53Виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах Західної ЄвропиВиникнення та розвиток патологічної анатомії в Російській імперії та Радянському Союзі

нарь шестиугольный, в нем шесть окон, на нем посредине купидон, именуемый 
Надеждой». 

Першим викладачем анатомії в Московській госпітальній школі з 1707 до 1735 
року був М. Бідлоо, який виконував розтини трупів померлих. Він також заснував 
перший у Росії музей анатомічних та патологоанатомічних препаратів. 

 БІДЛОО Микола (1674 – 23.03.1735) – народився в Амстер-
дамі в родині відомого голландського лікаря, поета та драматурга 
Говерла Бідлоо; у 1697 р. в Лейдені за дисертацію «De menstruorum 
suppressione» здобув ступінь доктора медицини; 16 березня 1702 р. 
підписав контракт із російським послом Матвєєвим, за яким зго-
дився працювати в Москві придворним лікарем царя Петра I, з річ-
ною платнею 2500 гульденів; прибув у Москву влітку 1703 р.; через 
кілька років М. Бідлоо, посилаючись на стан здоров’я, попросив 
відпустити його в Голландію; йому ж було запропоновано органі-
зувати в Москві госпіталь та госпітальну школу на 50 учнів; у 1707 
році М. Бідлоо заснував у Москві першу госпітальну школу – пер-
ший медичний заклад у Росії; школа розміщувалась у Лефортово; 
М. Бідлоо доповідав Петру I: «...Вашему Царскому Величеству благо-
угодно явилось 1706 году всемилиствейше повелеть гошпиталь при Яузе 
построить, который… ноября в 21 день 1707 году в такое состояние 
приведен. Что со оным в Божие имя начало учинено, и впервые несколь-
ко больных в тот дом приведено… Сей Ваш указ, всемилостивейший 

Государь, привел я к доброму концу, к Вашего Величества славе и к пользе бедным и увечным, и … таковы 
гошпиталь … не только во всю Россию, но и во весь свет к Вашей славе известен, и в разных книгах о том 
учинися упоминание… Взял я в разных городах 50 человек до науки…, из которых осталось 33, 6 умерло, 8 
сбежали, 2 по указу взяты в школу, 1 за невоздержание отдан в солдаты»; упродовж 28 років М. Бідлоо 
працював на посаді інспектора та професора анатомії і хірургії госпітальної школи; помер у Москві.

Патологоанатомічні розтини виконували професори анатомії, патології, хірур-
гії та терапії. Посада прозектора була введена з липня 1786 року.

У різні роки в анатомічному театрі та прозектурі госпіталю послідовно працю-
вали: Ф. Ф. Керестурі (1763–1765); Є. Й. Мухін (1795–1818); Ч. І. Лодер (1813–
1817); О. І. Овер (1838–1839) та інші. Серед них необхідно відзначити вихідців з 
України Є. Й. Мухіна, О. М. Шумлянського та П. М. Шумлянського.

МУХІН Єфрем Йосипович (06.02.1766 – січень 1850) – народився в м. Чугуєві (тепер Харківської 
обл.) у дворянській сім’ї; навчався в Харківському духовному колегіумі; за наказом Потьомкіна, серед 
кращих учнів колегіуму, був відряджений до Єлисаветградської госпітальної школи, навчання в якій 
почав 1 жовтня 1787 р.; 8 травня 1788 р. був відряджений під Очаків, де наприкінці 1788 р. брав участь у 
штурмі фортеці, за що був відзначений медаллю; у 1788 р. повернувся до Єлисаветградської госпіталь-
ної школи, де продовжував навчатися основам медицини; 28 листопада 1789 р., після публічних іспитів, 
здобув звання підлікаря і був призначений прозектором Єлисаветградського шпиталю; роботу прозек-
тором поєднував із викладацькою діяльністю в медико-хірургічній школі, викладаючи курс «О костях, 
вывихах, переломах и лекарских повязках»; при цьому також займався хірургічною практикою; пере-
конавшись у необхідності для хірурга глибоких знань з анатомії, виконував значну кількість патолого-
анатомічних розтинів, обладнав анатомічний кабінет, сам готував препарати та наочність; для ознайом-
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лення з медичною літературою вивчав європейські мови – міг вільно 
читати німецькою, французькою та італійською мовами; неоднора-
зово звертався до медичної колегії з проханням продовжити освіту 
в Московському університеті; врешті він досяг своєї мети, ставши 4 
січня 1795 р. студентом університету «для лучшего усовершенствования 
себя во врачебной науке»; наприкінці призначається прозектором та 
ад’юнктом до професора патології і терапії Московського медико-
хірургічного училища, викладачем патології, загальної та часткової 
терапії; з метою покращення практичної підготовки лікарів при Мос-
ковському військовому шпиталі була відкрита спеціальна палата на 
десять ліжок, завідувачем якої був призначений Є. Й. Мухін; у квітні 
1800 р. закінчує роботу над докторською дисертацією; 1 січня 1802 р. 
стає головним лікарем Голіцинської лікарні; 22 липня 1802 р. отри-
мав інструкцію від князя К. О. Голіцина, де зазначалось: «По дознаной 
мною в Вас во врачебном искусстве опытности, особым способностям 
и собственному желанию Вашему избираю я Вас в учрежденную мною 
больницу по медицинской части первенствующим… с подчинением Вам 

по Вашей врачебной должности всех к заведению сему принадлежащих медицинских служителей, как-то 
лекарей, лекарских участников, фельдшеров и повивальной бабки. Вы, будучи начальником по врачебной 
части и доставлении страждущим помощи, должны подавать пример собою и усердным старанием Вашим 
побуждать прочих подражать оному»; з 1802 до 1807 р. Мухін провів 700 операцій і описав їх; за цей час 
в лікарні пролікувалося 2777 пацієнтів, серед них вилікуваних налічувалось 2547 осіб; у лікарні Мухін 
організував цілодобове чергування для надання невідкладної хірургічної допомоги – його вважають за-
сновником першого в Москві пункту швидкої медичної допомоги; у 1804 р. за дисертацію «De stimulis 
corpus humanum vivum affecientibus» («Про стимули, які впливають на людський організм»), надруко-
вану в Геттінгенському університеті, здобув ступінь доктора медицини і хірурґії; з 1808 до 1818 р. – 
професор анатомії та фізіолоґії Московської медико-хірурґічної академії; у 1813–1835 рр. – професор 
кафедри анатомії, фізіолоґії, судової медицини і медичної поліції Московського університету; автор 
посібників з хірурґії (1806) і анатомії (1813–1815); Є.Й. Мухіна вважають одним із основоположників 
анатомо-фізіолоґічного напряму у вітчизняній медицині та вчення про провідну роль головного мозку 
в життєдіяльності організму; він перший виклав основні положення рефлекторної теорії; започаткував 
учення про закономірності індивідуального сприйняття зовніш ніх і внутрішніх збудників, що діють на 
людський організм; Є.Й. Мухін – засновник вітчизняної травматолоґії; започаткував об’єднання хі-
рурґії та травматолоґії, заклав основи «костоправної науки»; запроваджував у медичну практику масаж, 
гальванізацію та інші методи лікування; з 1801 р. проводив у Москві віспощеплення і широко пропагу-
вав повсюдне застосування цього методу; брав активну участь у боротьбі з епідемією холери в Москві 
(1830); обраний почесним членом Харківського університету; основні твори: «Краткое наставленіе 
врачевать отъ укушенія бешенныхъ животныхъ» (1831); «Краткое наставленіе о составленіи, свойстве 
и употребленіи хлоровой извести противу гнилыхъ, заразительныхъ болезней, при вскрытіи труповъ и 
въ анатоміи» (1830); «Курс анатоміи для воспитанниковъ, обучающихся медико-хирургической на-
уке: Въ 7 ч.» (1813–1815); «О важнейшихъ въ нынешнемъ столетіи изобретеніяхъ во всехъ частяхъ вра-
чебной науки: Проб. Лекція 17 ноября 1795 г.» (Рукопись. – 1795); «О преуспеваніи врачебнихъ наук 
въ россійском государстве: Проб. Лекція 17 ноября 1795 г.» (Рукопись. – 1795); « Описаніе науки о 
мокротныхъ сумочкахъ тела человеческаго: Первый на русском языке опытъ» (1815); «Первыя начала 
костоправныя науки» (1806); «Разговоръ о пользе прививанія коровьей оспы» (1804), «Курс анатомии» 
(1813–1815); у віці майже 80 років і до останніх днів свого життя Є. Й. Мухін продовжував займати-
ся наукою; за два дні до смерті, проживаючи у своєму маєтку в с. Кільцеве Смоленської губернії, він 
очікував з Москви посібник з хімії видатного німецького хіміка Юстуса Лібіха, працюючи над новим 
виданням про холеру; ім’я Є. Й. Мухіна носить Кіровоградський медичний коледж.
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В «Курсе анатомии» Є. Й. Мухін подає визначення предмету анатомії та роз-
криває поняття патологічної анатомії: «По сему анатомия как наука, когда при 
упражнении на трупах объясняет причину смерти и предшествовавших оной 
болезненных явлений, называется патологическою (Pathologica)»; зазначає важ-
ливість вивчення анатомії практичними лікарями: «Цель анатомического учения 
вообще есть почти общая с врачебною наукою: сохранять настоящее и восстанов-
лять потерянное здравие человека и тем продлить жизнь его».

Відомо, що Є. Й Мухін відіграв вирішальну роль у житті М. І. Пирогова. Він по-
мітив видатні здібності Пирогова і всіляко прагнув допомогти талановитому юна-
кові. За його порадою Пирогов вступив на медичний факультет, а потім був відря-
джений в професорський інститут в Дерпті.

ШУМЛЯНСЬКИЙ Олександр Михайлович (1748–06.07.1795) – 
народився в с. Малих Будищах (тепер Гадяцького району Полтав-
ської обл.) у родині козака; з 1758 р. навчався в Києво-Могилянській 
академії; у 1773–1776 рр. навчався в медичній школі при Петер-
бурзькому адміралтейському госпіталі; з 1776 р. – викладач терапії, 
акушерства і патологічної анатомії Московського госпітального 
училища; у 1778–1782 рр. навчався в Страсбурзькому університе-
ті, де захистив докторську дисертацію «De structura renum» («Про 
структуру нирок»), в якій дав відомості щодо деяких особливостей 
мікроскопічної будови органа (судинний клубочок нирки носить 
ім’я Шумлянського); на титульному аркуші своєї дисертації він на-
писав «Олександр Шумлянський – Полтаво-Руссус»; у 1784–1786 рр. 
разом з М. М. Тереховським вивчав систему медичної освіти, аку-
шерство, терапію, хірургію в клініках Парижа, Відня, Марбурга; у 
1786–1793 рр. – професор патолоґії і терапії Московського медико-
хірургічного училища; з 1793 р. – професор Московської акушер-

ської школи; О. М. Шумлянський є одним із засновників вітчизняної гістолоґії; його діяльність спри-
яла розвиткові медичної освіти й акушерської допомоги в Росії; у 1788 р. запропонував оригінальний 
метод ін’єкції сечових канальців і кровоносних судин нирки.

ШУМЛЯНСЬКИЙ Павло Михайлович [1750 (за ін. даними 1754)–1824] – народився в Україні; 
освіту здобув у Києво-Могилянській академії та медичній школі при Петербурзькому сухопутному 
госпіталі; з 1784 р. навчався за кордоном; у 1789 р. у Страсбурзькому університеті захистив докторську 
дисертацію «De proxima topicae inflamationis causa» («Про безпосередню причину місцевого запален-
ня»); праця ввійшла до збірки кращих творів з хірурґії, виданих у Лейпцизі у 1794 р.; з 1793 р. на викла-
дацькій роботі; з 1795 р. – професор фармаколоґії та хірурґії Московського ме дико-хірурґічного учи-
лища; з 1799 р. – ординарний професор хірурґії московської Медико-хірурґічної академії; одночасно з 
1800 р. керував заводом хірурґічних інструментів; з 1805 р. – професор та декан медичного факультету 
Харківського університету; у 1809 р. був обраний ректором Харківського університету; у 1817 р. за 
станом здоров’я пішов у відставку; праці присвячені вивченню лікувальної дії води, мінеральних вод 
Полтавської губернії, вивихів суглобів тощо; у 1798 р. склав проект реорґанізації медичної освіти; у 
1814 р. (разом з І.Д. Книгіним) видав у Харкові інструкцію щодо запобігання інфекційним хворобам.

Після реорганізації госпітальних шкіл у медико-хірургічні училища викладали 
патологічну анатомію, головним чином, професори патології і терапії. У 1795 році 
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було видане «Предварительное постановление о должностях учащих и учащихся», 
яке зобов’язало професорів патології та терапії 4 дні на тиждень по одній годині за-
йматися в анатомічному театрі.

Слід зазначити, що посада штатного прозектора вперше була введена в Санкт-
Петербурзі – в лікарнях: Маріїнській (1862 р.), Обухівській (1863 р.) та військових 
госпіталях: Кронштадському (1869 р.), Миколаївському (1874 р.), Миколаївсько-
му морському (1875 р.).

Викладання патологічної анатомії на медичному факультеті Московського уні-
верситету почалось із 1764 року. Спочатку патологічна анатомія була включена в 
курс «врачебного веществословия», який читав єдиний на той час професор медич-
ного факультету Керштенс. З часом патологоанатомічні дані подавались студентам 
на лекціях з нормальної анатомії І. Ф. Еразмусом та С. Г. Забєліним.

Першим професором патології і терапії Московського університету, який з 1793 
року почав системно виконувати патологоанатомічні розтини, був М. Х. Пеккен. 
З часом патологоанатомічні дані студенти отримували від Є. Й. Мухіна, який був 
викладачем у М. І. Пирогова і мав на нього значний вплив.

Після Мухіна інформацію про патологічну анатомію подавав професор анатомії 
Х. І. Лодер (1753–1832), який зібрав колекцію препаратів з нормальної та патоло-
гічної анатомії. 

Необхідно зазначити, що в становленні патологічної анатомії – «врачебной ана-
томии», видатну роль зіграли клініцисти: Матвій Якович Мудров (1776–1831), 
Микола Іванович Пирогов (1810–1881), Сергій Петрович Боткін (1832–1889), Гри-
горій Антонович Захар’їн (1829–1897), а в Україні – ординарний професор анато-
мії, фізіології, судової медицини та медичної поліції Харківського університету 
Олександр Савович Венедиктов (1799–1882), клініцисти-терапевти Київського 

університету – ординарний професор Сергій Петрович 
Алфер’єв (1816–1884) та заслужений ординарний про-
фесор Федір Федорович Мерінг (1820–1887).

Особлива роль в утвердженні патологічної анатомії 
належить М. І. Пирогову, який був «первым русским 
клиническим прозектором».

У 1846–1852 роках у Санкт-Петербурзькій Медико-
хірургічній академії М. І. Пи рогов викладав студентам 
5-го курсу патологічну анатомію біля секційного столу, 
створив загальноакадемічну прозектуру і патологоанато-
мічний музей академії, керував анатомічним інститутом 
(затвердженим за його проектом). За 14 років роботи в 
Санкт-Петербурзі М. І. Пирогов як безкоштовний кон-
сультант, виконував розтини в лікарнях міста. У всіх на-
укових працях М. І. Пирогова містяться його патолого-
анатомічні спостереження та висновки.

М. І. Пирогов 
(м. Санкт-Петербург,

40-і роки XIX ст.).
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У 1848 році М. І. Пирогов відкрив при клініці Медико-Хірургічної академії осо-
бливе відділення для хворих на холеру і за шість тижнів виконав 400 розтинів по-
мерлих від холери. Всього ж із жовтня 1849 року до жовтня 1850 року М. І. Пиро-
гов розітнув понад 900 трупів. Із властивою йому спостережливістю, М. І. Пирогов 
описав макроскопічні патологоанатомічні прояви азійської холери. За фундамен-
тальну працю «Патологическая анатомия азиатской холеры. Из наблюдений над 
эпидемиею, господствовавшею в России в 1848 г.» (1850) Російська імператорська 
академія наук весною 1850 року нагородила М. І. Пирогова повною Демидівською 
премією, а Рудольф Вірхов у 1870 році назвав її «найкращим із усього, що створено 
з патологічної анатомії холери до цього часу»..

Предмет патологічної анатомії, який став обов’язковим для викладання (до за-
снування кафедри патологічної анатомії) перший читав Л. С. Севрук (1807–1852). 
Він переклав на російську мову навчальний посібник Бока «Руководство к патоло-
гической анатомии и диагностике с применением к употреблению у постели боль-
ного». У зазначеному посібнику є численні доповнення Севрука, які свідчать про 
його обширні знання в різних галузях медицини. У 1855 році він писав: «Истин-
ному анатомо-патологу недостаточно ограничиваться тем лишь только, что 
открывает ему нож, и только теми явлениями уклонения от нормы, которые 
зависят от последней смертоносной болезни субъекта; но ему, как истинному 
философу и преимущественно как врачу, необходимо обращать тщательно вни-
мание на предшествующее состояние организма и таким образом даже пости-
гать природу путем мышления и умозаключения, сравнивая данные на трупе с 
прежним состоянием больного и явлениями замеченными при жизни».

Одним із зачинателів московської патологоанатомічної школи був О. І. Овер.

ОВЕР Олександр Іванович (1804–1869) – медичну освіту здобув у 
Московському університеті; удосконалювався за кордоном, де значну 
увагу приділяв заняттям з патологічної анатомії; після повернення із-
за кордону працював старшим лікарем Басманної тимчасової холер-
ної лікарні; з 1833 р. – старший лікар Московської градської лікарні, 
де удосконалював свою хірургічну техніку та багато працював у галузі 
патологічної анатомії; в цей час почав збирати матеріали для патоло-
гоанатомічного атласу; у 1839 р. затверджений ординарним професо-
ром терапевтичної клініки Московської медико-хірургічної академії; 
вступною була лекція «Про користь вивчення патологічної анатомії»; 
після закриття Московської медико-хірургічної академії О. І. Овер 
переходить у Московський університет на кафедру М. Я. Муд  рова; 
з собою приніс колекцію зібраних ним (більше 500) патологоанато-
мічних препаратів; під час холерної епідемії в Москві у 1847–1848 рр. 
був головним лікарем Сретенської лікарні, а з 1848 р. і тимчасової хо-
лерної лікарні на Плющисі; одночасно керував холерним відділенням 

терапевтичної клініки; під час холерної епідемії 1853–1854 рр. – інспектор громадських лікарень в Мо-
скві; підготував і видав латинською мовою у 1848–1852 рр. перший у Російській імперії патологоанато-
мічний атлас «Selecta praxis medico-chirurgicae» (Вибране із медико-хірургічної практики).
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У 1845 році у Московському університеті була видана «Додаткова постанова про ме-
дичний факультет», в якій уперше сказано про необхідність організації самостійної ка-
федри патологічної анатомії. Першим претендентом на посаду керівника кафедри був 
доктор медицини Дітріх, який був посланий за кордон для удосконалення з викладання 
патологічної анатомії. Але після повернення він помер. В оголошеному конкурсі взяли 
участь ад’юнкт госпітальної терапевтичної клініки О. І. Полунін, ад’юнкт із клініки 
О. І. Овера М. С. Топоров, ад’юнкт факультетської терапевтичної клініки К. Я. Млодзе-
євський та доктор С. фон Гіммельштерн. Перемогу в конкурсі отримав О. І. Полунін, 
який і став першим професором з патологічної анатомії в Російській імперії. Кафедра 
патологічної анатомії почала функціонувати з осені 1849 року.

 ПОЛУНІН Олексій Іванович (1820–1888) – народився в родині 
вчителя; виховувався в сирітському будинку; медичну освіту здобув 
на медичному факультеті Московського університету; у 1848 р. 
захистив докторську дисертацію «Рассуждение о холере, основан-
ное преимущественно на наблюдениях, собранных в эпидемию 1847 
года в терапевтическом отделении госпитальной клиники импера-
торского Московского университета», яку присвятив патологічній 
анатомії холери; Полунін подав трактування патологоанатомічних 
змін при різних формах туберкульозу, підкресливши значення старих 
туберкульозних змін у легенях; вперше подав думку про вплив секре-
ції шлунка на кровотворення; з 1851 р. був редактором та видавцем 
«Московского врачебного журнала», який виходив у 1847–1858 рр.; 
вважається засновником московської школи патологоанатомів.

 

У 1863 році за новим статутом Московського університету викладання пато-
логічної анатомії було відділено від курсу загальної патології. З 1864 року курс 
загальної патології проводив прозектор І. Ф. Клейн, а з 1869 року він помінявся 
місцями з О. І. Полуніним.

КЛЕЙН Іван Федорович (1837–1922) – медичну освіту здобув на 
медичному факультеті Московського університету; учень О. І. По-
луніна; у 1863 р. захистив докторську дисертацію «О тромбозе, эмболии 
и ихорремии»; автор 15 наукових публікацій, з яких відомі його огляди 
світової літератури з питань патології та патологічної анатомії, пато-
логоанатомічні звіти; Клейн провів реорганізацію викладання пато-
логічної анатомії; особливу увагу приділяв заняттям патологічною 
гістологією.

У 1891 році заняття кафедри патологічної анатомії 
почали проводитися в приміщенні анатомічного інсти-
туту на Дівичому полі. Студенти отримали можливість 
самостійно працювати з мікроскопами та знайомитися з 
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гістологічною технікою. Для викладання використовувалися демонстрації макро- 
та мікропрепаратів. Музей кафедри постійно поповнювався і налічував у 80–90-х 
роках XIX століття біля 5000 препаратів.

У 1906 році кафедру патологічної анатомії очолив М. Н. Никифоров.

 НИКИФОРОВ Михайло Никифорович (1858–1915) – медичну осві-
ту здобув на медичному факультеті Московського університету (1883); 
був залишений на кафедрі патологічної анатомії понадштатним по-
мічником прозектора Старо-Катерининської лікарні; з 1885 р. у штаті 
кафедри; з 1887 р. – прозектор кафедри; у 1887 р. захистив докторську 
дисертацію, присвячену змінам селезінки при поворотному тифі; пра-
цював у Циглера у Фрейбурзі; з 1894 р. – професор кафедри патологіч-
ної анатомії, а з 1906 р. – завідувач кафедри; у своїх працях перейшов 
від викладення окремих питань до трактовки проблем та узагальнень в 
оцінці різних патологічних процесів; у 1885 р. видав перший в Росії під-
ручник «Мікроскопічна техніка»; у 1895 р. опублікував «Атлас патологіч-
ної гістології»; він є автором кількох методів гістологічного забарвлення; 
його праця про грануляційну тканину (1890) мала широке міжнародне 
ви знання; у 1898 р. видав підручник «Основи патологічної анатомії», 
який витримав 5 видань; відоме дослідження «Про так звані децидуоми» 

(1896), в якому вперше запропонована назва «хоріонепітеліома», для злоякісних пухлин ворсинчастої обо-
лонки плода; велике значення мала праця М. Н. Никифорова про диференційну морфологічну діагностику 
пухлин та запальних розростань; у 1892 р. описав зміни спинного мозку при кесонній хворобі.

Анатомічний інститут на Дівичому полі (1891 р.).
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 За період (1906–1915 рр.) керівництва кафедрою М. Н. Никифоровим значно підви-
щився рівень викладання та науково-дослідницька діяльність кафедри. За цей період з 
кафедри патологічної анатомії вийшло 185 праць, із яких 32 були виконані М. Н. Ни-
кифоровим, а 153 під його керівництвом. Захищено 30 докторських дисертацій.

 У 1915–1918 роках керівником кафедри патологічної анатомії був В. І. Кедров-
ський, але фактично викладання здійснював приват-доцент О. І. Абрикосов. За-
няття з патологічної гістології вів приват-доцент В. С. Девицький. В. І. Кедров-
ський викладав секційний курс.

 З 1920 року кафедру патологічної анатомії очолив О. І. Абрикосов.

 АБРИКОСОВ Олексій Іванович (1875–1955) – медичну освіту здо-
був на медичному факультеті Московського університету (1899); пра-
цював лікарем-екстерном у терапевтичному та нервовому відділеннях 
Старо-Катерининської лікарні; у 1900 р. працював у клініках Відня, 
Парижа та Берліна; у 1902 р., отримавши від М. Н. Никифорова тему 
докторської дисертації «Про перші анатомічні зміни в легенях на по-
чатку легеневого туберкульозу», перейшов до нього помічником про-
зектора; у 1904 р. захистив докторську дисертацію, отримав звання 
приват-доцента та за конкурсом здобув місце прозектора (1904–1911) 
в Морозовській дитячій лікарні; з 1904 до 1916 р. одночасно викладав у 
1-й та 2-й Московських зуболікарських школах; з 1911 до 1935 р. пра-
цював прозектором Солдатенківської лікарні (лікарня імені Боткіна); 
в цей час у прозектурі позаштатними помічниками працювали І. В. Да-
видовський та С. С. Вайль; у 1918 р. був обраний завідувачем кафедри 
патологічної анатомії медичного факультету Вищих жіночих курсів 
(після революції – II МДУ); з 1920 до 1953 р. – завідувач кафедри па-

тологічної анатомії I МДУ; у 1945–1950 рр. керував Інститутом нормальної та патологічної морфології 
АМН СРСР; інститут проіснував 5 років і був закритий у 1950 р. в період переслідування генетики та ві-
рховіанства; дійсний член АН СРСР (1939); дійсний член АМН СРСР (1944); Герой Соціалістичної Пра-
ці (1945); відомі його дослідження морфології патологічного жиру, кісток при цинзі у дітей та дорослих; 
у 1914 р. вперше у світовій літературі опублікував монографію «Патологічна анатомія порожнини рота та 
зубів»; автор підручника «Спеціальна патологічна анатомія», за який отримав Сталінську премію.

 У різні роки співробітниками кафедри патологічної 
анатомії були: І. В. Давидовський, В. Т. Талалаєв, Г. Е. Ко-
рицький, Є. Я. Герценберг, С. С. Вайль, Ю. М. Лазовський, 
П. П. Движков, А. І. Струков, А. В. Ривкінд, І. М. Верткін, 
С. Б. Вайнберг, Д. Н. Виропаєв, М. Є. Яригін, А. І. Магру-
пов, С. О. Виноградов, які залишили помітний слід в пато-
логічній анатомії. 

 Від 1953 до 1972 року кафедру патологічної анатомії 
очолював учень О. І. Абрикосова – А. І. Струков, який 

А. І. Струков
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у 1938–1944 роках був завідувачем кафедри патологічної анатомії Харківського 
медичного інституту. 

З 1972 року кафедрою патологічної анатомії завідував В. В. Сєров.

 СЄРОВ Віктор Вікторович (05.12.1924 – 29.01.2007) – народився в 
Москві; солдатом брав участь в обороні Москви, офіцером-артилеристом 
воював у Польщі, Німеччині, Чехословаччині; у 1947–1953 рр. навчав-
ся в I Московському медичному інституті; у 1953–1956 рр. – аспірант 
кафедри патологічної анатомії цього ж інституту; з 1956 р. – послідовно 
асистент та доцент, а з 1963 р. – професор кафедри; у 1963 р. захистив 
докторську дисертацію; з 1972 р. – завідувач кафедри патологічної ана-
томії; заслужений діяч науки РСФРР (1975); лауреат Державної премії 
СРСР (1983, 1991); член-кореспондент (1974) та дійсний член (1988) 
АМН СРСР; був заступником голови Московського товариства пато-
логоанатомів, членом президії Російської асоціації патологоанатомів, 
Міжнародного союзу асоціацій патологоанатомів, Міжнародної ака-
демії патології, президії російських товариств нефрологів та гастроен-
терологів, правління Московського товариства терапевтів; виконував 
обов’язки заступника редактора відділу «Патологічна анатомія» у Вели-

кій медичній енциклопедії, заступника головного редактора журналу «Архів патології»; наукові досліджен-
ня присвячені вивченню дистрофічних та імунопатологічних процесів, клінічної морфології хвороб нирок 
та печінки, розробці морфологічних критеріїв ранньої діагностики і прогнозування раку; запропонував 
оригінальну концепцію морфогенезу та класифікацію дистрофічних процесів, вперше показав при цьому 
морфологію антагоністичних функцій ряду клітинних форм (сидеробласт – сидерофаг, амілоїдобласт – 
амілоїдокласт); виконав фундаментальні дослідження амілоїдозу; імунопатологічні процеси В. В. Сєров 
розглядав як порушення поєднання запалення та імунітету.

У 1961 році почав свою діяльність Інститут морфології людини АМН СРСР, 
який є спадкоємцем Інституту нормальної та патологічної морфології АМН СРСР, 
що був створений у 1945 році і необґрунтовано закритий у 1950 році, в період пере-
слідування генетики та вірховіанства.

Засновником інституту та його першим директором був О. П. Авцин.

 АВЦИН Олександр Павлович (13.09.1908 – 1993) – народився 
в Москві; медичну освіту здобув у I Московському медичному ін-
ституті (1933); одночасно з 1927 до 1935 р. працював в Інститутуі 
невропсихіатричної профілактики під керівництвом професора 
П. Є Снє сарєва; після закінчення інституту працював послідовно 
асистентом, доцентом на кафедрі патологічної анатомії I Москов-
ського медичного інституту; у 1943 – 1946 рр. – на військовій служ-
бі; від 1946 до 1951 р. – старший науковий співробітник Інституту 
нормальної та патологічної анатомії АМН СРСР; у 1951 – 1961 рр. – 
завідувач морфологічного відділу лабораторії при Мавзолеї В. І. Ле-
ніна та за сумісництвом завідувач морфологічного відділу Інституту 
імені М. М. Бурденко; з 1961 до 1988 р. – директор організованого 
ним НДІ морфології людини АМН СРСР; академік АМН СРСР; на-
укові дослідження присвячені розробці проблем теоретичної онко-
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логії, вивченню патогенезу та патологічної анатомії деяких інфекційних захворювань (висипний тиф, 
сепсис, нейроінфекції, ботулізм, епідемічний менінгіт, грип, кореві енцефаліти, орнітоз, ієрсініоз) та 
ранових інфекцій; один із засновників в СРСР крайової та географічної патології, які є, як вважав 
О. П. Авцин, формами медичної екології; у 1982 р. за дослідження в галузі географічної патології та 
епідеміології удостоєний Державної премії СРСР.

Керівниками лабораторій в інституті були відомі вчені: М. О. Краєвський, І. В. Да-
видовський, Д. А. Жданов, А. І. Струков, В. В. Португалов, Я. Л. Рапопорт, М. О. Сквор-
цов, Р. Д. Штерн.

Інститут був головною установою з вивчення патологічної анатомії в СРСР. На-
укові дослідження групувались на 4-х основних наукових напрямках – 1) патоло-
гічна анатомія і патогенез найважливіших захворювань людини; 2) географічна 
патологія; 3) структурні основи імунного гомеостазу в нормі і патології; 4) зако-
номірності морфо- і ембріогенезу людини в нормі і патології. Від цих основних 
напрямків відбрунькувались інші самостійні напрямки. Як відгалуження геогра-
фічної патології є дослідження мікроелементів людини. Окремими напрямками є 
вивчення ВІЛ-інфекції, хронічних наркоманій, онкоморфології, фетоплацентар-
ної недостатності та причин недоношування вагітності, проблем регенерації.

Від 1988 до 2000 року інститут очолював М. К. Пермяков.

 ПЕРМЯКОВ Микола Костянтинович (25.02.1925–2000) – медич-
ну освіту здобув у Московському медичному інституті МОЗ РСФРР 
(1948), після закінчення якого був зарахований в аспірантуру при 
кафедрі судової медицини; учень відомого патологоанатома та су-
дового медика проф. А. В. Русакова; з 1951 р. працював в Інституті 
імені М. В. Скліфосовського: спочатку лікарем-патологоанатомом, 
з 1953 р. – старшим науковим співробітником патологоанатоміч-
ного відділення, а з 1962 р. – завідувачем відділу патоморфології; 
у 1951 р. захистив кандидатську дисертацію «Изменения в почках 
при гемолизе», а у 1960 р. докторську дисертацію, яка була присвя-
чена аналізу секційних матеріалів з післяабортивного (післяполого-
вого) сепсису; від 1988 до 2000 р. – директор Інституту морфології 
людини АМН СРСР (тепер – Інститут морфології людини РАМН); 
наукові дослідження переважно присвячені вивченню проблем сеп-
сису, кісткової патології, хірургічної гастроентерології.

 У 2000 році на посаду директора інституту обраний учень А. І. Струкова про-
фесор Л. В. Кактурський.

КАКТУРСЬКИЙ Лев Володимирович (нар. 24.01.1943 р.) – народився в с. Верхня Троїця Кашир-
ського району Калінінської (Тверської) обл. (Російська Федерація); медичну освіту здобув на ліку-
вальному факультеті I Московського медичного інституту імені І. М. Сєченова (1967); з 1967 р. пра-
цює в НДІ морфології людини АМН СРСР (тепер РАМН); після закінчення клінічної ординатури 
за спеціальністю «патологічна анатомія», працював на посадах молодшого наукового співробітника 
(з 1967 р.), старшого наукового співробітника (з 1975 р.), керівника науково-організаційного відді-
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лу (з 1980 р.), керівника лабораторії клінічної патологічної анато-
мії (з 1987 р.), заступника директора інституту з наукової роботи (з 
1992 р.), з 2000 р. – директор інституту; завідувач кафедри патоло-
гічної анатомії факультету післявузівської професійної освіти ліка-
рів Московської медичної академії імені І. М. Сеченова; завідувач 
патологоанатомічного відділення Центральної клінічної лікарні 
Московської Патріархії (з 1996 р.); у 1973 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Патология сосудов при системной красной волчанке», 
а у 1987 р. – докторську дисертацію «Патоморфология миокар-
да при ишемической болезни сердца и морфологическая оценка 
экспериментальной фармакотерапии инфаркта миокарда антиок-
сидантами и препаратом энкад»; Президент Російського товариства 
патологоанатомів, заступник голови Московського товариства па-
тологоанатомів, голова Наукової ради з морфології людини РАМН, 
заступник головного редактора журналу «Архив патологии»; осно-

вні напрямки наукових досліджень: патологічна анатомія ішемічної хвороби серця, раптова серцева 
смерть, патологія судин, мікроелементи в патології людини; у процесі наукових пошуків показана 
роль перекисного окислення ліпідів у патогенезі інфаркту міокарда та експериментально обґрун-
тований захисний ефект антиоксидантів та нуклеозидів на серцевий м’яз при інфаркті міокарда, 
розроблені критерії патологоанатомічної діагностики кардіоміопатій, визначені морфологічні кри-
терії мікроелементозів; Л. В. Кактурський вперше виявив роль феномену реперфузії ішемізованого 
міо карду в механізмах фібриляції шлуночків серця при раптовій смерті хворих на ішемічну хворобу 
серця; нагороджений медаллю Рудольфа Вірхова (2004); лауреат премії АМН СРСР імені І. В. Дави-
довського (1986) та премії РАМН імені А. І. Струкова (2001).

 Визначними представниками московської школи патологічної анатомії також 
були: І. В. Давидовський, А. В. Смольянніков, М. О. Краєвський, Д. С. Саркісов.

 ДАВИДОВСЬКИЙ Іпполіт Васильович (1887–1968) – народився 
в м. Данилові Ярославської губернії в родині священика; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Московського університету 
(1910); працював санітарним лікарем Новоладозького повіту Петер-
бурзької губернії, а потім земським лікарем в селі Ільїнське Ростов-
ського повіту Ярославської губернії; з 1912 р. понадштатний асис-
тент кафедри патологічної анатомії Московського університету; 
одночасно працював прозектором патологоанатомічного відділення 
Яузької міської лікарні; під час Першої світової війни служив пол-
ковим лікарем, завідувачем лабораторії Західного фронту; з 1918 р. 
послідовно: помічник прозектора, прозектор кафедри патологічної 
анатомії I МДУ; з 1930 р. до смерті завідував кафедрою патологічної 
анатомії лікувального факультету 2-го Московського медичного ін-
ституту імені М. І. Пирогова; під час Великої Вітчизняної війни був 
головним патологоанатомом Управління евакогоспіталів Наркома-
ту охорони здоров’я СРСР; віце-президент АМН СРСР (1946–1950; 
1957–1960); тривалий час І. В. Давидовський був головою Москов-

ського та Всесоюзного наукових товариств патологоанатомів; головним редактором журналу «Архив 
патологии»; заслужений діяч науки РСФСР (1940), академік АМН СРСР (1944); Герой Соціалістичної 
Праці (1957); лауреат Ленінської премії (1964); наукові дослідження І. В. Давидовського в основному 
були зосереджені на вивченні патологічної анатомії та патогенезу інфекційних захворювань, питань 
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загальної патології, філософських проблем медицини, патології бойової травми, організації прозек-
торської справи; у 1935 р. за активного сприяння І. В. Давидовського Наркоматом охорони здоров’я 
СРСР на основі рішень Всеросійської конференції патологів (1934) був підготовлений та виданий 
перший наказ, який регламентував усі основні напрямки діяльності патологоанатомів; у 1925 р. на 
кафедрі, якою керував О. І. Абрикосов, першим почав читати курс спеціальної патологічної анатомії 
не за органним, а за нозологічним принципом; відомі його керівництво «Патологическая анатомия и 
патогенез важнейших заболеваний человека» (1935, 1938, 1956) та монографії: «Огнестрельная рана 
человека», «Патология огнестрельных ранений и повреждений», «Геронтология», «Проблема при-
чинности в медицине (этиология)». 

 СМОЛЬЯННІКОВ Анатолій Володимирович (03.01.1914 – 2000) 
– народився в родині земського лікаря; медичну освіту здобув у 
Ростовському медичному інституті (1936), після закінчення яко-
го навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії (завіду-
вач – професор Ш. І. Криницький); у 1939 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Патологическая анатомия абсцессов головного 
мозга»; у 1939 р. під час радянсько-фінської війни служив солдатом 
на радянсько-фінському фронті; з 1940 р. – асистент кафедри па-
тологічної анатомії (завідувач – професор А. Н. Чистович) Куйби-
шевської військово-медичної академії; з 1942 р. – інспектор Цен-
тральної патологоанатомічної лабораторії (ЦПАЛ) при Головному 
військово-санітарному управлінні Червоної Армії; у 1948 р. захистив 
докторську дисертацію «Патологическая анатомия огнестрельных 
переломов костей»; з 1951 р. – начальник ЦПАЛ; при цьому за суміс-
ництвом працював на кафедрі патологічної анатомії Центрального 
інституту удосконалення лікарів, послідовно – асистентом, доцен-

том та професором; після демобілізації – з 1962 до 1979 р. – завідувач зазначеної кафедри; працював 
керівником патологоанатомічного відділу Центральної клінічної лікарні 4-го Головного управління 
при МОЗ РСФРР; в останні роки життя займався консультативною діяльністю; тривалий час був го-
ловою Московського наукового товариства патологоанатомів, заступником голови Всесоюзного на-
укового товариства патологоанатомів, членом ВАК СРСР, редактором журналу «Архив патологии», 
заступником академіка-секретаря Відділення медико-біологічних наук; член-кореспондент (1967) та 
дійсний член (1975) АМН СРСР; автор біля 270 наукових публікацій; наукові дослідження присвя-
чені проблемам нейрогістології, анаеробної гангрени, патологічної анатомії бойової травми, ранової 
балістики, вогнепального остеомієліту, кісткової патології, ішемічної хвороби серця, пухлин м’яких 
тканин; особливою популярністю серед патологоанатомів користується керівництво «Патологоана-
томическая диагностика опухолей человека» (у співавторстві), яке витримало кілька видань; науко-
вий консультант та керівник 10 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

 КРАЄВСЬКИЙ Микола Олександрович (1905 – 17.05.1985) – народився в Смоленській губернії в 
родині лікаря; медичну освіту здобув на медичному факультеті I Московського державного універси-
тету (1929); з 1929 р. – аспірант кафедри патологічної анатомії, якою керував О. І. Абрикосов; після 
закінчення аспірантури працював асистентом морфологічного відділення фізіологічної лабораторії 
Інституту гігієни праці та профзахворювань імені В. А. Обуха; з 1931 р. – послідовно асистент, доцент 
та професор кафедри патологічної анатомії II Московського медичного інституту (завідувач кафедри 
І. В. Давидовський); у 1942 р. захистив докторську дисертацію, присвячену вивченню патологічних 
змін легень при ревматизмі; під час війни пройшов шлях від військового лікаря-прозектора до голов-
ного патологоанатома – спочатку 1-го Білоруського фронту, а потім Радянської армії; після війни, 
продовжуючи службу в армії, очолював патологоанатомічну лабораторію Інституту гематології та пе-
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реливання крові; з 1948 до 1962 р. – завідувач відділу патоморфології 
Інституту біофізики МОЗ СРСР; у 1953 – 1962 р. – також завідувач 
кафедри патологічної анатомії Центрального ордена Леніна інсти-
туту удосконалення лікарів; з 1962 р. – керівник відділу патологіч-
ної анатомії пухлин людини Всесоюзного онкологічного наукового 
центру АМН СРСР; член-кореспондент АМН СРСР (1953); акаде-
мік АМН СРСР (1960); академік-секретар медико-біологічного від-
ділення АМН СРСР; після І. В. Давидовського упродовж 20-и років 
був головою правління Всесоюзного наукового товариства патоло-
гоанатомів; голова проблемної комісії «Морфологія пухлин»; член 
редакційної колегії журналу «Архив патологии»; експерт комісій 
ВООЗ при ООН та експерт Міжнародних центрів ВООЗ із морфоло-
гії, класифікації та номенклатури пухлин печінки, жовчновивідних 
шляхів, підшлункової залози, нирок; почесний член Всесоюзного 
товариства онкологів та Чехословацького науково-медичного това-
риства імені Пуркіньє; автор біля 170 наукових публікацій; наукові 
дослідження переважно присвячені вивченню патологічної анато-

мії гемотрансфузійних ускладнень, радіобіологічних патологічних процесів, які розвиваються в орга-
нізмі тварин при дії іонізуючого випромінювання; розробці питань діагностики, ультраструктури та 
гістохімії пухлин людини; процесів терапевтичного патоморфозу злоякісних новоутворів; створена 
нова класифікація лейкозів; відоме перше в СРСР «Руководство по патологоанатомической диагнос-
тике опухолей человека» (1976; у співавторстві), яке витримало кілька видань; друге видання відзна-
чено премією імені О. І. Абрикосова; брав активну участь у створенні Інституту морфології людини 
АМН СРСР.

 САРКІСОВ Донат Семенович (1924 – 16.11.2000) – медичну осві-
ту здобув у Військово-морській медичній академії (1947); працював у 
Науково-дослідному морському медичному інституті; з 1949 до 1958 р. 
працював на кафедрі патологічної анатомії Військово-морської медич-
ної академії; у 1955 р. захистив докторську дисертацію, яка була при-
свячена вивченню деяких питань патогенезу пневмоній; з 1958 р. – за-
відувач відділу патологічної анатомії Інституту хірургії імені О. В. 
Вишневського АМН СРСР; академік Російської академії медичних 
наук (РАМН); вчений секретар президії РАМН; виконував велику 
громадську роботу – був головним патологоанатомом МОЗ РФ, пре-
зидентом Міжнародного союзу асоціацій патологоанатомів, відпо-
відальним редактором редакційного відділу «Патологічна анатомія» 
Великої медичної енциклопедії, головним редактором журналу «Бюле-
тень экспериментальной биологии и медицины»; членом редакційної 
колегії журналів «Архив патологии», «Клиническая медицина», голо-
вою Термінологічної ради та керівником Ради з філософських проблем 

сучасної медицини при президії РАМН; автор 24 монографій, 2 підручників та керівництв; вивчав пато-
морфологію опікової хвороби, дію на організм проникаючої радіації, систематизацію захворювань лю-
дини, зворотні хронічні зміни внутрішніх органів; сформульовано положення про внутрішньоклітинну 
регенерацію; розроблений спосіб закриття опеченої поверхні за допомогою культивованих фібробластів; 
сформульовані уявлення про структурні основи антагоністичної регуляції процесів життєдіяльності, про 
рекомбінаційні перетворення як один із механізмів компенсаторних та пристосувальних процесів; кон-
цепція принципової схеми розвитку та перебігу хвороби, яка включає бессимптомний доклінічний та піс-
ляклінічний періоди; науковий консультант та керівник 24 докторських та 36 кандидатських дисертацій.
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Представниками московської школи патологічної анатомії були: М. Ф. Мель-
ников-Разведенков, Г. М. Мінх, Д. П. Кишенський, які зробили визначний внесок 
у розвиток патологічної анатомії України.

Одним із центрів розвитку медицини в Росії була Петербурзька медико-
хірургічна академія, реорганізована у 1798 році із Медико-хірургічного учи-
лища.

Цій установі були передані колекція анатомічних препаратів та «монстрів», яка 
була куплена Петром I у 1717 році, а також усі макропрепарати з нормальної і пато-
логічної анатомії, що були доставлені із госпітальних шкіл та медико-хірургічних 
училищ. Значний внесок у розвиток патологоанатомічної науки здійснили вихідці 
з України П. А. Загорський, І. В. Буяльський та П. А. Наранович.

 У Петербурзькій медико-хірургічній академії до 1835 року (коли був введений 
новий статут, за яким патологічна анатомія була виділена як самостійна наука і 
читалась на III курсі по 2 години в тиждень) знання з патологічної анатомії повідо-
млялись студентам при вивченні нормальної анатомії П. А. Загорським. 
 

 ЗАГОРСЬКИЙ Петро Андрійович (20.08.1764 – 1.04.1846) – народився в с. Понорниці Новгород-
Сіверського намісництва Чернігівської губернії (нині – Коропський район Чернігівської області) в 
родині священика; освіту здобув у Чернігівському колегіумі та медичній школі при Петербурзькому 
сухопутному госпіталі; з 1786 р. – лікар; у 1785–1790 рр. – прозектор кафедри анатомії, фізіолоґії і «ма-
терії медики», яку очолював Н. К. Карпинський; у 1790 р. за наукову працю «De foramine ovale cordis in 
addulto» («Про овальний отвір серця в дорослих») присвоєно звання штаб-лікаря; деякий час працював 
лікарем у м. Хоролі; з 1797 р. – ад’юнкт курсу анатомії в Московській медико-хірурґічній школі; у цьому 
ж році перейшов у Петербурзьку медико-хірурґічну академію на кафедру анатомії , фізіолоґії і «матерії 

Петербурзька медико-хірургічна академія
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медики»; з 1799 р. – екстраординарний, від 1800 р. – ординарний про-
фесор; з 1800 до 1833 р. очолював кафедру анатомії та фізіолоґії; був 
також ректором академії (до 1809 р.); у 1809 р. присвоєно вчений сту-
пінь доктора медицини і хірурґії (honoris causa); П.А. Загорський є за-
сновником першої анатомічної школи в Російській імперії; організу-
вав наукову лабораторію кафедри; багато зробив для організації музею 
при кафедрі, який вважався одним із найкращих анатомічних музеїв 
Європи того часу; автор понад 100 праць; відкрив ядра додаткового та 
під’язикового нервів; опрацював анатомічну термінолоґію; його учня-
ми були майже всі найвидатніші вітчизняні анатоми першої половини 
ХІХ ст.: І.В. Буяльський, П.А. Наранович, І.Д. Книгін, П.С. Карейша, 
В.П. Малахов; основні твори: “Анатомо-Физіологическій словарь” 
(1833); “О неестественномъ устроеніи щитообразнаго хряща какъ 
причине косноязычія” (1808); “ Обозреніе разныхъ человеческихъ 
уродцевъ” (1812); “Описаніе и изображеніе двойней, сросшихся меж-
ду собою передними частями тела” (1815); “Сокращенная анатомія 
или руководство къ познанію строенія человеческаго тела” (1802).

 З 1836 р. обов’язковий курс патологічної анатомії очолював професор І. В. Бу-
яльський.

 БУЯЛЬСЬКИЙ Ілля Васильович (06.08.1789 – 20.12.1866) – хі-
рурґ, анатом; народився в с. Буда-Вороб’ївська (тепер Новгород-
Сіверського району Чернігівської обл.) у родині священика; прадід 
його – запорізький козак, дід був реєстровим козачим осавулом; 
вчився спочатку в Новгород-Сіверській повітовій школі, потім, піс-
ля закінчення філософського класу в Чернігівській семінарії, всту-
пив у 1809 р. до Московської медико-хірургічної академії; у 1810 р. 
його було переведено до Петербурзької медико-хірурґічної акаде-
мії (МХА), яку закінчив у 1814 р.; з 1814 р. – прозектор, з 1821 р. – 
ад’юнкт-професор кафедри анатомії; одночасно з 1815 р. працював 
ординатором хірурґічної клініки І.Ф. Буша; у 1816 р. присуджено 
звання медика-хірурґа; у 1823 р. захистив докторську дисертацію, 
присвячену аневризмам і отримав ступінь доктора медицини і хірур-
ґії; з 1831 р. – ординарний професор МХА, де з 1833 до 1844 р. очолю-
вав кафедру анатомії; першим в академії почав читати самостійний 
курс патолоґічної анатомії (1836–1840); з 1831 до 1866 р. викладав 

анатомію в Академії художеств; з 1829 р. керував Хірурґічним інструментальним заводом; одним із 
найбільш значних його творів є «Анатомико-хирургические таблицы» (у трьох частинах – 1828, 1835, 
1852) – перший у Росії оригінальний атлас з оперативної хірурґії, який отримав світове визнання; І.В. 
Буяльський був одним із перших хірурґів, який застосував наркоз, крохмальну пов’язку, антисептичні 
засоби; застосував методику заморожування трупів, завдяки якій створив м’язову фігуру «тіло, що ле-
жить», яку відтворили в бронзі; виготовив корозійні препарати нирок; І.В. Буяльському належить одне 
з перших у вітчизняній літературі керівництв із судової медицини; розробив ряд хірурґічних операцій 
– перший успішно виконав операцію резекції верхньої щелепи, двічі перев’язував безіменну артерію, 
розробив оригінальний метод дренування запальних процесів малого таза через foramen obturatorium; 
запровадив у хірурґічну практику багато різних інструментів, з яких ложечка та бюретка Буяльського 
збереглася серед хірурґічних інструментів і до наших днів; І.В. Буяльський запропонував свій спосіб 
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бальзамування; у 1827 р. ним було видано спеціальне “Руководство к правильному осмотру мертвых 
тел”; він є засновником академічного патолоґоанатомічного музею препаратів; одним із перших 
почав займатися виготовленням мікроскопічних препаратів; протягом 33 років (1831–1864) виконував 
велику хірурґічну роботу в Маріїнській лікарні; основні роботи: “Dissertatio medico-chirurgica sistens, 
momenta quaedam aneurysmatum pathologiam therapiamque spectantia, Petropoli” (1823); ”Анатомико-
хирургические таблицы” (1828); “О переливании крови” (1846); “Фотографические рисунки 
вытравленных артерий и вен почек человеческих, снятые с препаратов, с подробным описанием 
способа приготовлять таковые препараты” (1863); понад 30 праць присвячені різним питанням 
патолоґічної анатомії, серед яких найбільше значення мають праці з патолоґії судинної системи.

 У 1839–1840 навчальному році патологічна анатомія була виділена в особливу 
ад’юнкт-професуру; викладання проводив П. А. Наранович.
 

 НАРАНОВИЧ Павло Андрійович (1801 – 14.01.1874) – народився в с. Чапліївці Кролевецького 
повіту Чернігівської губернії (тепер Шосткинського району Сумської обл.); закінчив Петербурзьку 
медико-хірурґічну академію (1824); з 1824 р. до 1830 р. на кафедрі анатомії, яку очолював П.О За-
горський, виконував обов’язки помічника прозектора, потім прозектора; з 1830 р. перебував на вій-
ськовій службі; з 1833 р. виконував обов’язки ад’юнкт-професора анатомії та помічника керуючого 
хірурґічним інструментальним заводом; у 1836 р. захистив докторську дисертацію “Рассуждение о 
грыжах”; з 1839 р. – професор Петербурзької медико-хірурґічної академії, де викладав нормальну 
анатомію, теоретичну хірурґію (1840), патолоґічну та хірурґічну анатомію (1844); у 1867–1869 рр. очо-
лював Академію; редагував «Военно-медицинский журнал» (1839–1846), був головою Товариства ро-
сійських лікарів (з 1866) і одним із засновників Товариства піклування про хворих і поранених воїнів 
(1867); наукові праці присвячені питанням анатомії та хірурґії, а також військово-санітарній справі; 
П. А. Наранович вважається піонером вітчизняної анестезіолоґії; у лютому – березні 1847 р. за до-
помогою ефірного наркозу П. А. Наранович виконав у 20 хворих різноманітні оперативні втручання: 
видалення коренів зуба, фістулотомію, розтин грижі та ін.

 П. А. Наранович переклав «Основания патологической анатомии с присово-
куплением болезненных припадков» Д. Гопа; у передмові він писав: «Патологи-
ческая анатомия… обратила на себя всеобщеее внимание… обогатилась новыми 
наблюдениями и открытиями и сделалась самостоятельной наукою, имеющей 
большое влияние на практическую медицину. Она служит большей частью осно-
ванием нашей патологии и выражает характер медицины новейшего времени», 
«…Истинный врач к необходимым наблюдениям при кровати больных должен 
присоединять тщательное изучение перемен в органах, замеченных в трупе, и 
пользоваться этим при наблюдениях над больными».

 Кафедра патологічної анатомії при Медико-хірургічній академії в Петербурзі 
(друга кафедра за часом від створення в Росії) була заснована в 1859 році. Першим 
очолив цю кафедру Т. С. Іллінський, виходець з України.

 ІЛЛІНСЬКИЙ Тимофій Степанович (27.07.1820 – 16.08.1867) – народився в с. Білки Кроле-
вецького повіту Чернігівської губернії у родині священика; після закінчення філософського курсу 
(4-го класу) Чернігівської духовної семінарії, Т. С. Іллінський вступив 6.09.1839 р. казеннокоштним 
студентом у Медико-хірурґічну академію, яку закінчив 1.09.1844 р. з золотою медаллю та премією 
Буша; з 1844 р. удосконалювався з психіатрії в 2-му Військово-сухопутному госпіталі, а в 1848 р. став 
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управителем справ конференції академії та прозектором при кафе-
дрі описової анатомії; 26.01.1849 р. захистив докторську дисертацію 
“De mania fragmenta medico-psychologica”; 7.07.1853 р. призначений 
екстраординарним професором кафедри описової анатомії та 
гістології (мікроскопії) Харківського університету; 27.10.1854 р. 
отримав звання ординарного професора; у Харкові Т. С. Іллінський 
прослужив майже 6 років – був провідним вченим, блискучим 
лектором та прекрасним викладачем; під час Кримської війни у 
1856 р. був відряджений в Південну армію, де проводив боротьбу 
з інфекційними захворюваннями; як згодом писав проф. Руднєв: 
«Перевірка тут клінічних дій патолоґічними розтинами розкрила 
йому всю важливість патолоґічної анатомії для клінічних цілей і, 
так би мовити, зосередивши всю його увагу на анатомопатолоґічних 
дослідженнях, вирішила його подальше вчене покликання»»; з метою 
удосконалення з патолоґічної анатомії Т. С. Іллінський у 1858 р. 
виїжджає за кордон, де працює в кращих медичних закладах 

Європи; він оглядає музей Dupuytren та секційні зали для практичних анатомічних занять у Парижі, 
відвідує патолоґоанатомічні інститути в Празі, Мюнхені та Цюриху, патолоґоанатомічний інститут 
Вірхова в Берліні, Інститут Рокитанського у Відні; 8.05.1859 був обраний професором кафедри 
патолоґічної анатомії (друга в Росії) Петербурзької медико-хірурґічної академії; обрання на кафедру 
було затверджено військовим міністром 7.07.1859 р.; умови праці в анатомічному інституті, який 
став базою кафедри, описав М. М. Руднєв: «Невелика кімната в маленькому дерев’яному приміщенні, 
де повинні розміщуватися до 20 студентів, де в той же час лежить до 30 трупів та безліч украй 
зіпсованих анатомічних препаратів, що розкладаються: рук, ніг, голів, гнилих нутрощів, мацерованих 
частин скелету і т.п. – нестерпно задушливе повітря, взимку в сильний холод – наскрізний вітер із вікон, 
неперервні та різкі коливання температури, то зниження її до 0o, то підвищення від розжарювання печі 
до 35о, сморід від цілих сотень цигарок відвідувачів та учнів у цій кімнаті – ось ці неймовірні, але, на диво, 
існуючі в дійсності жахливі умови»; Т. С. Іллінський також виконував велику консультативну роботу 
в Олександрівській лікарні, де пізніше зайняв посаду прозектора; був секретарем академії та членом 
Медичної та Навчально-медичної рад; наукові праці присвячені психіатрії (докторська дисертація, 
1848), хірурґії, патолоґічній анатомії; помер Т. С. Іллінський в Парижі; у 1870 р. при Медико-
хірургічній академії була запроваджена премія його імені.

 Т. С. Іллінський читав лекції студентам III курсу 3 рази в тиждень, демонструючи 
при цьому макроскопічні та мікроскопічні препарати. Для студентів V курсу він 
2 рази в тиждень виконував розтини трупів. Розтини виконувались Т. С. Іллін-
ським, як колись, у спорудженій ще М. І. Пироговим у 1846 році дерев’яній будівлі 
«анатомического института», який із часом став зовсім старим. А. Таранець-
кий писав: «В вечерние часы вся эта огромная комната, переполненная трупами 
во всех положениях и видах, окруженными массой студентов, одетых в черные 
клеенчатые фартуки, при тусклом освещении и копоти масляных ламп, окутан-
ная облаками табачного дыма, производила странное впечатление, напоминая 
собой скорее картину пещеры дантового ада, чем место для научных исследова-
ний». У цьому приміщенні професор Т. С. Іллінський за рік виконував біля 300 
розтинів.

Як зазначав І. П. Коровін, Т. С. Іллінський, «...обладая замечательным талан-
том преподавания и счастливым даром слова, всегда являлся в аудиторию с блес-
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тящей импровизацией. Причем плавная, красивая речь его, всегда интересное и 
ясное изложение предмета невольно увлекало слушателей».

За допомогою фельдшера Афанасьєва Т. С. Іллінський упорядкував патолого-
анатомічний музей, колекція препаратів якого була свого часу зібрана М. І. Пи-
роговим та доповнена його наступником І. А. Маркузеном і зберігалась на кафедрі 
описової анатомії. У вересні 1859 року вона була передана прозектором цієї кафе-
дри Грубером на кафедру патологічної анатомії. Зусиллями Т. С. Іллінського му-
зей був упорядкований та значно поповнений. Було зібрано та змонтовано 315 но-
вих препаратів. В кінці професури Т. С. Іллінського загальна кількість препаратів 
музею перевищила 1500. М. М. Руднєв, який повернувся восени 1865 року із за-
кордонного відрядження, перебуваючи в кращих патологоанатомічних інститутах 
Європи того часу, писав: «…С.-Петербургский академический музей патологичес-
кой анатомии в настоящее время (1867) не уступает многим старым и большим 
музеям за границей». 

Після смерті Т. С. Іллінського кафедру патологічної анатомії очолив М. М. Руднєв.

РУДНЄВ Михайло Матвійович (1837–1878) – народився в ро-
дині професора духовної семінарії; медичну освіту (з відзнакою) 
здобув у Медико-хірургічній академії (1860); з 1860 р. асистент ка-
федри патологічної анатомії; у 1863 р.захистив докторську дисер-
тацію «Про горбики та горбикоподібні утворення на серозних обо-
лонках»; удосконалювався у Фестера у Відні, у Шерера в Брюкке та 
у Вірхова в Берліні; після повернення із-за кордону працював про-
зектором кафедри; у 1867 р. обраний професором кафедри патоло-
гічної анатомії Медико-хірургічної академії; з 1869 р. також викла-
дав патологічну анатомію у ветеринарному інституті при академії, а 
з 1872 р. читав лекції на жіночих курсах; М. М. Руднєв вважається 
засновником Петербурзької патологоанатомічної школи; значний 
інтерес мають незакінчені підручники М. М. Руднєва – «Руковод-
ство к изучению общей патологической анатомии» та «Записки па-
тологической анатомии и гистологии»; керівництво публікувалось з 
1873 р. по частинах у вигляді додатку до «Журнала для нормальной 

и патологической гистологии»; «Записки патологической анатомии и гистологии», які були складені 
за лекціями М. М. Руднєва, були видані (1881) після його смерті, за редакцією І. І. Бурцева; за редак-
цією М. М. Руднєва у 1869 р. вийшов переклад «Онкологии» Р. Вірхова; було видано кілька статей з 
патологічної гістології пухлин; М. М. Руднєв одним із перших у Росії (1874) почав виконувати пато-
логоанатомічні дослідження трупів новонароджених.

У 1871 році кафедра переведена в нове приміщення Анатомо-фізіологічного ін-
ституту, в якому був обладнаний секційний зал на 5 столів. 

Для практичних занять студентів були придбані 56 мікроскопів. У 1873 р. збу-
дований віварій для експериментальних досліджень. Професор А. Сталь писав у 
своїх спогадах: « ...Важнейшая заслуга М. М. Руднева выражалась в том, что он 
сделал микроскоп для студентов таким же обыденным орудием исследования, ка-
ким до Руднева служил секционный нож и невооруженный глаз. Помимо солидных 
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знаний гистологии и патологии, Руднев как преподаватель обладал двумя весьма 
ценными качествами: чрезвычайным трудолюбием и любовью к избранной про-
фессии преподавателя». А. Сталь також згадував: «Этот демонстративный курс 
патологической анатомии М. М. Руднева до того усердно посещался студентами 
трех высших курсов академии и многими врачами, что не без борьбы приходилось 
доставать место непосредственно у секционного стола. Бывали дни, когда я за-
бирался в секционную залу анатомического института Руднева в 8 часов утра, 
т. е. за час ранее начала его лекции, тем не менее заставал уже несколько това-
рищей, которые терпеливо поджидали своего любимого лектора-демонстратора, 
пренебрегая анатомическим зловонным воздухом, которым приходилось невольно 
дышать». Серед учнів М. М. Руднєва був В. П. Крилов, який із часом очолив кафе-
дру патологічної анатомії Харківського університету.

У 1878 році кафедру патологічної анатомії очолив учень М. М. Руднєва М. П. Іва-
новський. 

 ІВАНОВСЬКИЙ Микола Петрович (1843–1911) – народився в Ярославлі; медичну освіту здобув 
у Медико-хірургічній академії (1861), після закінчення якої упродовж 3-х років служив полковим 
лікарем; з 1864 р. був відряджений до академії; у 1871 р. здобув науковий ступінь доктора і був при-
значений на посаду прозектора Миколаївського військового госпіталю; у 1881 р. був затверджений на 
посаді професора кафедри патологічної анатомії; упродовж 4 років був головою Петербузького това-
риства російських лікарів; М. П. Івановський мав 28 друкованих праць; закінчив керівництво, яке по-

Морфологічний корпус Військово-медичної академії (м. Санкт-Петербург). 
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чав М. М. Руднєв; у 1885 р. видав «Учебник общей патологической 
анатомии»; переклав французьке керівництво Корнеля та Ранв’є з 
патологічної гістології (1886).

 

Співробітниками кафедри було виконано понад 
100 наукових праць. У зв’язку з переходом у 1892 році 
М. П. Івановського на кафедру судової медицини, ка-
федру патологічної анатомії очолив К. Н. Виноградов.

 
ВИНОГРАДОВ К. Н. (1847–1906) – народився у Тверській губернії в родині священика; навчався 

в семінарії; медичну освіту здобув у Військово-медичній академії (1870), після закінчення якої слу-
жив упродовж 2-х років полковим лікарем; з 1872 р. – прозектор Миколаївського військового госпі-
талю; захистив докторську дисертацію «Материалы для патологической анатомии сапа и сибирской 
язвы у человека»; з 1890 р. – ординарний професор з патологічної анатомії в Томську; через 2 роки 
повернувся до Військово-медичної академії; у 1897 р. перебував за кордоном з метою вивчення робо-
ти патологоанатомічних музеїв; автор 37 наукових публікацій. 

У 1901 році К. Н. Виноградов вийшов у відставку і його місце зайняв О. І. Мой-
сеєв, який очолював кафедру патологічної анатомії Військово-медичної академії 
упродовж 38 років (1901–1939).

МОЙСЕЄВ Олександр Іванович (1859–1939) – вихованець ме-
дичного факультету Харківського університету, після закінчення 
якого (1883) залишився на посаді помічника прозектора при кафе-
дрі патологічної анатомії, яку очолював В. П. Крилов; у 1894 році 
А. І. Мойсеєв переїхав у Петербург, де працював прозектором у ди-
тячій лікарні імені принца Ольденбурзького; у цьому ж році захис-
тив ди сертацію на тему «Про будову та розвиток сапних вузликів у 
людини»; з 1896 до 1902 р., перебуваючи на посаді прозектора Обу-
хівської лікарні, виконував обов’язки приват-доцента Військово-
медичної академії (1895), а в 1902 р. обраний професором кафедри 
патологічної анатомії, якою керував до 1939 р.; П. І. Мойсеєв був 
одним із засновників товариства патологів у Ленінграді; серед його 
учнів видатні російські патологоанатоми – М. М. Анічков, Г. В. Шор, 
М. Ф. Глазунов та А. Н Чистович.

У 1939 році кафедру патологічної анатомії очолив М. М. Анічков.
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 АНІЧКОВ Микола Миколайович (1885–1964) – медич-
ну освіту здобув у Військово-медичній академії (1909); працю-
вав інститутським лікарем; у 1912 р. захистив докторську ди-
сертацію «О воспалительных изменениях миокарда (к учению об 
экспериментальном миокардите)», за яку отримав премію імені 
М. М. Руднєва; після захисту дисертації перебував у закордонному 
відрядженні, яке перервала Перша світова війна; з 1914 р. служив 
старшим лікарем військово-санітарного поїзда; 1918 р. повернувся 
в академію, де зайняв місце прозектора; з 1919 до 1939 р. – професор 
кафедри патологічної фізіології; у 1939 р. очолив кафедру патоло-
гічної анатомії Військово-медичної академії імені С. М. Кірова; у 1944 р. 
обраний дійсним членом АН СРСР; від 1946 до 1953 рр. – прези-
дент АМН СРСР; генерал-лейтенант медичної служби; лауреат Ста-
лінської (Державної) премії (1942); депутат Верховної Ради СРСР 
(1946–1950); основним напрямком наукових досліджень М. М. Ані-
чкова були питання судинної патології; у 1912 р. М. М. Анічков та 
С. С. Халатов уперше спричинили атеросклероз у кроликів шляхом 

живлення їх холестерином; цим експериментом уперше був доведений причинний зв’язок атеро-
склерозу з порушеннями холестеринового обміну; відомі також дослідження про вплив гіпертонії на 
розвиток атеросклерозу, з експериментального вивчення патологічної анатомії та патогенезу деяких 
інфекційних захворювань, патологічної анатомії бойової травми; були створені моделі з аутогенного 
інфікування організму при пошкодженні його захисних механізмів; у 1930 р. була опублікована пра-
ця «Учение о ретикуло-эндотелиальной системе».

Після обрання М. М. Анічкова президентом АМН СРСР, кафедру патологічної 
анатомії очолив А. Н. Чистович.

Значний внесок у розвиток патологічної анатомії також зробили представники 
петербурзької патологоанатомічної школи: К. П. Улезко-Строганова (1860–1943), 
Л. В. Соболєв (1876–1919), Ф. А. Леш, Г. В. Шор.

 ШОР Георгій Володимирович (1872–1948) – народився в Петер-
бурзі; медичну освіту здобув у Військово-медичній академії (1895); 
за рік до закінчення академії став регулярно відвідувати патолого-
анатомічні розтини, захопився технікою виготовлення препаратів 
та читав спеціальну літературу; після закінчення академії упродовж 
9 років був на військовій службі, у тому числі 8 років судовим ліка-
рем на крейсері «Россия»; з 1904 р. працював прозектором Обухів-
ської лікарні; у 1908 р. обраний приват-доцентом при кафедрі па-
тологічної анатомії Військово-медичної академії; з 1913 р. очолив 
кафедру патологічної анатомії Психоневрологічного інституту (з 
часом – Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут); 
з початком Першої світової війни – з 1914 р. очолював прозектуру 
Семенівського військового госпіталю; у 1917 р. обирається завідува-
чем кафедри патологічної анатомії Жіночого медичного інституту (з 
часом – I Ленінградський медичний інститут імені І. П. Павлова); з 
1920 р. – директор цього ж інституту; заслужений діяч науки (1933); 

автор понад 70 наукових публікацій; Г. В. Шор запропонував новий метод збереження музейних пре-
паратів без рідини та метод повної евісцерації при патологоанатомічному розтині; цей метод дозво-
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ляє зберегти природні анатомічні взаємовідносини між органами і широко застосовується в наш час; 
деякі автори вважають метод Шора видозміненим методом Летюля; але, за Летюлем, після евісцера-
ції органи від органокомплексу відділяються і досліджуються окремо; відомі також праці Г. В. Шора: 
«Первичный рак бронхов, легких и плевры в патологоанатомическом освещении» (1903) та «О смер-
ти человека. Введение в танатологию» (1925); М. Ф. Мельников-Разведенков так назвав Г. В. Шора: 
«Ученый жизнеискатель в царстве смерти».

У 1885 році в Санкт-Петербурзі був відкритий Клінічний інститут удосконален-
ня лікарів, з 1924 року – Ленінградський державний інститут для удосконален-
ня лікарів, а з 1993 року – Санкт-Петербурзька медична академія післядипломної 
освіти. На момент відкриття в інституті були сформовані 4 підрозділи (пізніше ка-
федри) – хірургії, терапії, фізіології та прозекторська. В статуті Клінічного інсти-
туту, який був затверджений 18.05.1885 р., було написано: «Прозекторською ін-
ституту в науково-навчальному відношенні завідує прозектор, в обов’язки якого 
входить виконання анатомічних розрізань, виготовлення препаратів для демон-
страції і керівництво лікарями та слухачами інституту в практичних занят-
тях з патологічної анатомії і гістології». Першим завідувачем кафедри був 
М. І. Афанасьєв.

 АФАНАСЬЄВ Михайло Іванович (1850–1910) – медичну освіту 
здобув у Медико-хірургічній академії; у 1881 р. захистив докторську 
дисертацію «Об иннервации отделения желчи с некоторыми указа-
ниями на происхождение желтухи»; з 1885 р. – приват-доцент ка-
федри патологічної анатомії Медико-хірургічної академії; з 1885 р. 
завідував кафедрою патологічної анатомії Клінічного інституту; у 
1889 р., у зв’язку з призначенням на посаду ректора інституту, за-
лишив кафедру патологічної анатомії й очолив кафедру терапії; в 
наукових дослідженнях переважно вивчав інфекційні хвороби, осо-
бливо холеру, чуму, актиномікоз, малярію, інфлюенцу, коклюш; у 
1891 р. виділив із мокроти хворих паличку інфлюенци, яку вважав 
збудником інфлюенци (грипу); на його честь та Пфейффера мікроор-
ганізм отримав назву паличка Афанасьєва-Пфейффера; М. І. Афа-
насьєв є укладачем (разом з А. Г. Фейнбергом) великого медичного 
енциклопедичного видання «Реальная энциклопедия медицинских 
наук, медико-хирургического словаря с дополнениями и изменени-

ями по новейшим источникам» (1891–1901), яке містило 21 основний том та 2 додаткових; відомі 
його «Лекции по клинической микроскопии и бактериологии» (1895).

 У подальшому кафедрою патологічної анатомії послідовно завідували відомі па-
тологоанатоми: Н. В. Петров (1892–1915); С. П. Шуєнінов (1915–1920); Ф. Я. Чи с-
тович (1921–1941); М. К. Даль (1942–1945), який з тривалий час очолював кафедру 
патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів; М. Ф. Гла-
зунов (1946–1951); П. С. Сиповський (1952–1962); О. К. Хмельницький (з 1963 р.). 
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ГЛАЗУНОВ Михайло Федорович (1896–1967) – медичну освіту 

здобув у Військово-медичній академії (1919); до 1923 р. служив ліка-
рем у Червоній Армії; у 1923–1925 рр. удосконалювався на кафедрі 
патологічної анатомії ВМА; від 1925 до 1941 р. – викладач на цій же 
кафедрі; одночасно з 1929 до 1941 р. виконував обов’язки завідува-
ча патологоанатомічного відділу Онкологічного інституту імені 
М. М. Пет рова; у 1935 р. захистив докторську дисертацію, яка була 
присвячена вивченню морфології цинги, її розвитку в залежності від 
дієти та віку; під час війни у діючій армії – у 1941–1942 рр. – голо-
вний патологоанатом Північно-Західного фронту, у 1942–1944 рр. 
– головний патологоанатом Червоної Армії, начальник Центральної 
патологоанатомічної лабораторії Червоної Армії; від 1945 до 1950 р. – за-
відувач кафедри патологічної анатомії Державного інституту удоско-
налення лікарів (Ленінград); з 1950 р. очолював патоморфологічну 
лабораторію Онкологічного інституту імені М. М. Петрова; з 1963 р. 
– консультант цієї лабораторії та одночасно керівник дослідницької 
групи Ленінградського центру ВООЗ із пухлин яєчників; неоднора-
зово обирався заступником голови Всесоюзного наукового товари-

ства патологоанатомів; був членом редакційної колегії «Вопросы онкологии», редакційної ради жур-
налу «Архив патологии»; член-кореспондент (1946) та дійсний член (1960) АМН СРСР; автор біля 70 
наукових праць; наукові праці переважно присвячені гістогенезу, морфології, номенклатурі та класи-
фікації пухлин, проблемі передпухлинних станів; описав окремі форми пухлин – невринома, ангіофі-
броматоз, роговий молюск, міжм’язова міксома; М. Ф. Глазунов показав зв’язок відкладень барвника з 
органоїдами цитоплазми, розробив гістогенетичний підхід до вивчення та верифікації сарком, а також 
вивчив фібрилогенез в цих пухлинах, морфогенез та динаміку розвитку фіброаденом молочної залози; 
значний внесок зробив М. Ф. Глазунов в організацію патологоанатомічної служби в діючій армії, ви-
вчення причин смерті поранених на полі бою та етапах евакуації.

С. П. Шуєнінов Ф. Я. Чистович М. К. Даль
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 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Олег Костянтинович (1920–08.02.2004) – 
народився в селищі Преображенське; у 1938 вступив до I Ленінград-
ського медичного інституту; з початком війни навчання не прово-
дилося і відновилося весною 1942 р.; після закінчення інституту в 
листопаді 1942 р. був мобілізований до діючої армії; після прохо-
дження курсів спеціалізації військових патологоанатомів служив у 
військових госпіталях та частинах Ленінградського фронту; в кінці 
1944 р. був відряджений для підвищення кваліфікації на кафедру 
патологічної анатомії Військово-медичної академії; після демобілі-
зації в 1946 р. працював в НДІ швидкої допомоги, де пройшов шлях 
від патологоанатома до завідувача патологоанатомічної лабораторії; 
кандидатську дисертацію «О патологоанатомических изменени-
ях кожи и внутренних органов при обширных термических ожегах 
кожи» захистив під керівництвом А. Н. Чистовича; з 1950 р. пра-
цював на кафедрі патологічної анатомії Ленінградського інституту 
удосконалення лікарів імені С. М. Кірова, в якому послідовно за-

ймав посади асистента, доцента та професора (1963); у 1963 р. захистив докторську дисертацію «Па-
тологическая анатомия и некоторые вопросы патогенеза висцерального кандидоза»; тривалий час 
очолював Ленінградське товариство патологоанатомів; з 1965 р. – член редакційної колегії журналу 
«Архив патологии»; був заступником голови Всесоюзного товариства патологоанатомів; заслужений 
діяч науки РСФРР, член-кореспондент РАМН; наукові дослідження переважно присвячені вивчен-
ню опікової травми, патології черевної порожнини (панкреатит, апендицит), патоморфології гли-
боких мікозів, питань функціональної морфології ендокринної системи, проблем онкоморфології, 
дослідженню ендокринно-імунної регуляції гомеостазу. 

На кафедрі пройшли удосконалення з патологічної 
анатомії багато лікарів-патологоанатомів з України.

В СРСР функціонувало 16 інститутів удосконалення 
лікарів. Всі вони були з 1966 року підпорядковані МОЗ 
СРСР. Інститути удосконалення лікарів здійснювали спе-
ціалізацію, загальне удосконалення, тематичне удоскона-
лення, проводили курси інформації та стажування, мали 
клінічну ординатуру, аспірантуру, докторантуру. Осно-
вною формою навчання були цикли – очні, заочні, заочно-
очні, які передбачали комплексну багатопрофільну або 
однопрофільну підготовку. Проводились виїзні цикли за 
місцем роботи лікарів, передциклова підготовка. Інди-
відуальна підготовка включала стажування. Науково-
методична робота в інститутах координувалась Централь-
ним інститутом удосконалення лікарів (Москва).

Центральний інститут удосконалення лікарів (ЦІУЛ) 
був відкритий 1 грудня 1930 року. У 1992 році на базі інституту створена Російська 
медична академія післядипломної освіти. Упродовж першого року були створені 25 
кафедр. Серед них однією з перших була організована кафедра патологічної анато-
мії, завідувачем якої був призначений В. Т. Талалаєв.

П. С. Сиповський
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 ТАЛАЛАЄВ Володимир Тимофійович (23.05.1886–01.09.1947) – 
народився в родині офіцера прикордонних військ – козака Нижньо-
Кундрюченської станиці Донської області; у 1907 р. закінчив Одеську 
гімназію; медичну освіту (з відзнакою) здобув на медичному факуль-
теті Новоросійського університету (1912); з 1912 р. – помічник про-
зектора, з 1915 р. – старший асистент, а від 1926 р. – приват-доцент 
кафедри патологічної анатомії медичного факультету I Московсько-
го державного університету; з 1918 р. – також завідувач патоморфо-
логічним відділенням Московського обласного науково-дослідного 
клінічного інституту; з 1930 до 1941 р. – завідувач кафедри патоло-
гічної анатомії Центрального інституту удосконалення лікарів; від 
1941 р. – професор цієї ж кафедри; з 1932 до 1947 р. – завідувач кафе-
дри патологічної анатомії 4-го Московського медичного інституту; з 
1944 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Медичного інсти-
туту Наркомату охорони здоров’я РСФРР; упродовж багатьох років 

науково-практична діяльність В. Т. Талалаєва була пов’язана з Московським клінічним інститутом; з 
1912 р до 1918 р. він працював за сумісництвом помічником прозектора патологоанатомічного відділу 
Старо-Катерининської лікарні, на базі якої і був організований цей інститут; з 1918 р. – завідувач цьо-
го ж відділу; автор понад 70 наукових публікацій; основними напрямками наукових досліджень були 
вивчення проблем ревматизму, сепсису, раку легень, ранового процесу, пелагри; особливо відомі його 
дослідження ревматизму – докладно вивчив гістогенез ревматичної гранульоми, встановив цикліч-
ність перебігу ревматичного процесу та тривалість кожної його стадії; В. Т. Талалаєв є одним із творців 
основ спеціалізації та удосконалення патологоанатомів в СРСР, йому належить пріоритет розробки 
програми викладання патологічної анатомії в медичних вишах.

З 1941 до 1953 року – кафедру патологічної анатомії очолював професор 
Ф. Й. Пожариський; потім кафедру послідовно очолювали професор М. О. Раєвський 
(1954–1960), професор П. П. Єрофєєв (1961 – 1962), професор А. В. Смольянніков 
(1962–1979), професор Г. Г. Автанділов (1979–1990), професор Ю. Л. Пе ров (з 1990 р.).

 Кафедра стала науково-методичним центром з підготовки та удосконалення 
лікарів-патологоанатомів та викладачів кафедр патологічної анатомії вищих на-
вчальних закладів СРСР, зокрема і фахівців з України.

  АВТАНДІЛОВ Георгій Герасимович (21.09.1922–14.12.2009) – на-
родився в м. Кизлярі (Дагестан); у 1940 р. з I курсу енергетичного фа-
культету Новочеркаського індустріального інституту був призваний 
до армії; з 22 червня 1941 р. брав участь у бойових діях; тривалий час 
був у полоні в концентраційному таборі; після визволення до кінця 
війни в діючій армії; медичну освіту (з відзнакою) здобув у Владикав-
казькому медичному інституті; після спеціалізації на кафедрі пато-
логічної анатомії Ленінградського інституту удосконалення лікарів 
працював завідувачем патологоанатомічного відділення Нальчиць-
кої, а потім Республіканської лікарні Кабардино-Балкарської АРСР; 
у 1958 р. під керівництвом професора П. В. Сиповського (Ленінград) 
захистив кандидатську дисертацію «К функциональной, возраст-
ной и патологической морфологии сосудистых сплетений головно-
го мозга»; у 1965 р. за наукової консультації А. А. Авцина захистив 
докторську дисертацію «Динамика морфологических изменений и 
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патогенез атеросклероза аорты и венечных артерий сердца человека»; з 1965 р. – заві дувач лабораторії 
морфометрії та біофізики НДІ морфології людини АМН СРСР; у 1970–1975 рр. – керівник Централь-
ної патолого-анатомічної лабораторії НДІ морфології людини АМН СРСР, яка виконувала функції 
Всесоюзного науково-методичного центру патолого-анатомічної служби МОЗ СРСР; професор 
(1971); з 1975 р. – професор, а з 1980 до 1990 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Центрально-
го інституту удосконалення лікарів; одночасно виконував обов’язки декана медико-біологічного фа-
культету; був головним патологоанатомом МОЗ РСФРР (1974–1984), членом Вченої медичної ради 
МОЗ СРСР (1978–1984), першим заступником голови Ради наукових медичних товариств МОЗ СРСР 
(1976 – 1986), генеральним секретарем правління Всесоюзного наукового товариства патологоанато-
мів; заслужений діяч науки РСФРР (1990); заслужений діяч науки Республіки Північна Осетія-Аланія 
(1999); член-кореспондент (1991) та дійсний член (1992) РАЕН; вперше сформулював морфологічні 
докази міжклітинної ультрациркуляції іонів плазми та ліквора через гістогематичні бар’єри, запро-
понував нову класифікацію, планіметричну оцінку та математичну модель атеросклерозу в людини 
при інфаркті міокарду; розвивав новий науковий напрямок – кількісну патологічну анатомію, яка 
ґрунтується на використанні комп’ютеризованих методів морфометрії, стереометрії та денситометрії; 
є автором відкриття «Закономірності накопичення ДНК в ядрах клітин росткової популяції при дис-
плазії та злоякісному рості тканин людини» (пріоритет від 04.08.1972 р.). 

 На кафедрі у різні роки працювали відомі патологоанатоми: професори Б. І. Мігу-
нов та А. Г. Варшавський; доценти: Р. Г. Шик, В. Є. Шульц, В. П. Кесарева, Є. В. Ура-
нова, Т. О. Над дачина, А. М. Несвєтов та інші.

Співробітники кафедри патологічної анатомії ЦІУЛ та завідувачі кафедр патологічної анатомії 
вищих навчальних закладів СРСР (1977 р.): сидять (зліва направо): О. О. Леденьова, 

Т. О. Наддачина, А.В. Смольянніков, А. Л. Виноградова, Г. Г. Автанділов, В. К. Жгенті (Тбілісі), 
О. К. Хмельницький (Ленінград); стоять: А. М. Голубєв (Астрахань), Туляганов (Ташкент), 
Ю. Л. Бутов (Харків), В. Бєлянін (Ленінград), Н. М. Манізер (Ленінград), Л.М. Кипарисов 
(3 управління МОЗ СРСР), А. Ф. Яковцова (Харків), О. М. Шабанов (Калінін), С. П. Руссу 

(Кишинів), В. Г. Селютін (Куйбишев); 4-й справа – А. П. Федотов (Київ).
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«Aliis inserviendo consumor» – 
«Згоряю, слугуючи іншим»

 

ПЕРШІ  АВТОПСІЇ  В  УКРАЇНІ.
ДОСЛІДЖЕННЯ  ЗА  ДОПОМОГОЮ  МІКРОСКОПА

 
Пізньої осені 1737 року (під час війни Росії й Австрії проти Туреччини) у ро-

сійському війську появилася та набула епідемії чума. У 1737–1739 роках Ергард 
Христіан Егіді, який був лікарем Ізюмського прикордонного госпіталю (південь 
Харківської губернії) виконав 7 розтинів трупів хворих, які померли від чуми на 
другу або третю добу від початку захворювання. Він відзначав, що вся вісцера зо-
вні мала натуральний вигляд, серце виповнене коагулянтними згустками крові; 
селезінка своєї консистенції не має, подібна до печеної крові, ухопиш – «розвалю-
ється»; мезентеріальні лімфатичні вузли «були всі obstructae», тобто з блокованою 
функцією; у жовчному міхурі багато «лімфи colorem sphacelicatum», тобто гангре-
нозного кольору.

Влітку 1770 року епідемія чуми на сході Європи поширилася по всій Подолії, 
в серпні – по Правобережній Україні (міста Київ, Васильків), по Лівобережній 
Україні (міста Чернігів, Переяслав, Ніжин, прилеглі села), в 1783 році – в місті 
Катеринославі і в 1784 році – в містах Херсоні і Кременчуці. В травні 1784 року на 
запрошення князя Г. О. Потьомкіна (намісника Новоросійської та Азовської губер-
ній) до м. Херсона для ліквідації чуми на півдні Російської імперії приїхав доктор 
медицини Данило Самойлович Самойлович, який мав досвід протичумних заходів, 
набутих ним у російсько-турецьку війну 1768–1774 років.

 САМОЙЛОВИЧ (Сущинський, за іншими даними Сушковський) 
Данило Самійлович (1724–20.02.1805) – лікар, акушер, один із за-
сновників епідеміолоґії; народився в с. Янівці (тепер с. Іванівка Чер-
нігівського району Чернігівської обл.) у родині священика Самійла 
Сущинського; за старим українським звичаєм він замінив фаміль-
не прізвище і назвався Самойловичем; закінчив Київську духовну 
академію, школу при Петербурзькому адміралтейському госпіталі 
(1767); у 1768–1774 рр., як полковий лікар, у складі Капорського 
полку брав участь у росій сько-турецькій війні; у 1770 р., після того, 
як перехворів чумою, переводиться в тиловий Оренбурзький баталь-
йон; у 1771 р. призначається в Московський військовий госпіталь; 
працює як член протичумної комісії та завідувач чумними лікарнями 
послідовно в Симоновому, Данилевському та Дівичому монастирях; 
за «пресечение распространения сего зла (чумы» було присвоєно звання 
штаб-лікаря; у 1775 р. вступив до Страсбурзького, а потім до Лей-
денського університету, де вивчав акушерство; у 1780 р. в Лейдені за-
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хистив докторську дисертацію «Про порівняння розтинання лобкового зчленування і кесаревого роз-
тину»; потім упродовж трьох років вивчав діяльність медичних установ Фран ції, Англії, Німеччини, 
Австрії; з 1784 р. – головний лікар Півдня Росії, де брав активну участь у бороть бі з чумою; з 1793 р. 
– головний лікар карантинів Півдня Росії; з 1801 до 1805 р. – карантинний інспектор Чорноморської 
лі карської управи (м. Миколаїв); був членом багатьох закордонних академій та наукових товариств; 
діяльність Д.С. Самойловича переважно була пов’язана з боротьбою проти епідемій чуми; ним ви-
вчена патолоґічна анатомія чуми, шляхи її поширення; вперше в Росії докладно описаний клінічний 
перебіг чуми; у дослідах на собі випробувана ефективність деяких дезінфі куючих засобів, описана 
несприйнятливість до зараження осіб, які перенесли хворобу, запропоновано щеплення для медич-
ного персоналу; Д.С. Самойлович вперше зробив спробу (невдалу) виявити під мікро скопом у вмісті 
чумних бубонів збудника чуми; розробив проект зразкової установи для підготовки акушерок, план 
розвитку акушерства в Росії; переклав з французької на російську мову книгу «Міська та сільська по-
вивальна бабка»; Д.С. Самойлович заклав міцний фундамент у медицині для подальшого її розвитку, 
сприяв виходу вітчизняної медичної науки на світовий рівень; про наукову та просвітницьку діяль-
ність Д.С. Самойловича в Херсоні стало відомо у всій Європі, і французький «Журнал-енциклопедія» 
5 серп ня 1785 р. дав йому високу оцінку; Д. С. Самойлович був обраний членом багатьох іноземних 
академій – Дижонської, Лімської, Марсельської, Ліонської, Тулузької, Майянської, Мангеймської, 
Турінської, Падуанської, Паризької хірургічної тощо, але при цьому так і не став членом Російської 
академії; у 80-х роках XVIII ст. видавець праць Д.С. Самойловича Леклерк вживає всіх заходів щодо 
видання окремою книгою усіх його робіт; найбільший інтерес у цій книзі має «Промова до слухачів 
госпітальних шкіл», в якій дано багато про никливих порад молодому лікарю, рекомендацій етичного 
плану; відомий французький вчений та лікар Кабаніс у своїх лекціях з історії медицини називав Са-
мойловича серед тих видатних лікарів та вчених світу, «… які роблять честь своїй професії, коли, під час 
загальнонародних бід, самовіддано і не спокушаючись на похвальбу, ризикували кожного дня своїм жит-
тям, щоб врятувати його своїм співвітчизникам»; помер Д. Самойлович – «Действительный стат-
ский советник, медицины доктор, государственной медицинской коллегии почетный член, Черноморской 
медицинской управы инспектор, ордена св. Владимира 4-й степени кавалер, императорского Санкт-
Петербургского вольного экономического общества и член разных королевских академий иностранных: 
Дижонской, Лимской, Марсельской, Лионской, Тулузской, Маянской, Мангеймской, Туринской, Падуй-
ской, Парижской хирургической, тамошнего же вольного ученого собрания и Нансийской коллегии» – в м. 
Миколаєві від «жестокой желтой горячки, сопряженной с холерическими припадками».

Д. С. Самойлович істотно поліпшив карантинні заходи у м. Херсоні, ізолював 
хворих і епідемію ліквідував. У серпні 1784 року доктора Д. С. Самойловича «ви-
писали» в м. Кременчук, який був наприкінці XVIII і на початку XIX століть адмі-
ністративним центром півдня України. Будучи головним лікарем при карантинах, 
він не тільки розтинав трупи померлих від чуми, а й виконував мікроскопічні до-
слідження. Як вченого, Д. С. Самойловича цікавили питання передачі «чумної зара-
зи», патогенез чуми, локалізації хвороби, послідовність розвитку проявів хвороби, 
а найбільше – збудник чуми; в Кременчуці до наукових прагнень Д. С. Самойловича 
поставилися дуже уважно та схвально і він отримав, за його визначенням, – «...пре-
восходное такое орудие – Деллебарра», мікроскоп конструкції d’Ellebarre. 

У палаті для хворих на чуму Д. С. Самойлович обладнав за перегородкою з дощок 
«нарочно устроенную каморку» – лабораторію, і розпочав наукові пошуки, ствер-
джуючи, що в основі всіх міркувань дослідника мусять бути точно встановлені фак-
ти. Автопсії трупів померлих від чуми мали на меті насамперед встановити «...где 
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смертоносный яд сей имеет в теле человеческом 
точное свое пребывание». У прозекторській справі 
Д. С. Самойловичу допомагали штаб-лікарі С. Ко-
питовський, І. Яновський, П. Малишевський, 
лікарі М. Борисович, А. Вучаров, А. Болдирєв. 
При цьому досліджували порожнину черепа, че-
ревну порожнину. Окремі неістотні зміни шлун-
ка, кишок, жовчного міхура, печінки не давали 
підстав, аби вважати їх причиною смерті хворих 
на чуму. А ось порожнини серця були заповнені 
якоюсь жовтою речовиною, схожою на гусячий 
жир; ця речовина не була подібною до тієї, яку 
Д. С. Самойлович спостерігав у людей, що помер-
ли від інших хвороб. Результати своїх досліджень 
чуми (епідеміології, клініки та сутності заразного 
начала) упродовж чотирьох років (1784–1787) у 
Херсоні та Кременчуці Д. С. Са мойлович виклав 
у донесенні Г. О. Потьомкіну, в доповіді Паризь-
кому медичному товариству та опублікував в Ен-
циклопедичному журналі; патологоанатомічні 
дослідження викладені в монографії «Краткое 
описаніе микроскопическихъ изследованій о су-
ществе яду язвенного, которые проводилъ въ 
Кременчуге Данило Самойлович» (1792). Це пер-
ша наукова праця, в якій (якнайповніше для того 

часу) описані патоморфологічні зміни при чумі. 

У цьому творі про чуму автор писав, що «...особых насекомых, возбудителей ея 
он не нашел и думает, что таковым служит желтое – чумное вещество, которое 
он нашел при вскрытии в сердце», або «…отменное существо яда язвенного». За 
«вещество» і «существо» Д. С. Самойлович вважав жовту речовину в порожнинах 
серця, яка була подібна «гусиному свежему жиру». Ці, очевидно посмертні зсідки 
крові, які також спостерігав і Е. Х. Егіді, привели Д. С. Самойловича до висновку, 
що чума локалізується в серці.

 В епідемію чуми в 1837 році у м. Одесі трупи померлих від чуми були «анато-
мовані в карантині» у «чумному кварталі», ввіреному штаб-лікарю Чернишову 
та особливій дорадчій комісії з лікарів Умісса, Андреєвського, Арпа. Всі автопсії 
виконував фельдшер Житомирського єгерського полку Іван Рогожин, прислугову-
вали за хворими «особые люди» – мортуси. Знайдене при розтинах і їх трактування 
не були опубліковані.

Мікроскоп конструкції d’Ellebarre
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 Першими лікарями, які започаткували офіційні, системні патологоанатомічні 
дослідження (вперше за допомогою, хай ще не досконалого, мікроскопа) були Е. Х. 
Егіді та Д. С. Самойлович. Клінічна (госпітальна) патологічна анатомія виникла в 
Україні в м. Ізюмі (Слобожанщина), а клініко-науково-дослідницька в м. Кремен-
чуці (Полтавщина).

Титульна сторінка книги Д. С. Самойловича 
«Краткое описаніе микроскопическихъ изследованій 

о существе яду язвенного, которыя производилъ 
въ Кременчуге Данило Самойлович» (1792).
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ПАТОЛОГІЧНА  АНАТОМІЯ  В  СИСТЕМІ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ

Системні патологоанатомічні дослідження в Україні почали проводитися в дру-
гій половині XIX – початку XX століть і були пов’язані з кафедрами патологічної 
анатомії медичних факультетів університетів [Харківського, Київського, Львів-
ського, Новоросійського (Одеса)]. 

М. Ф. Мельников-Разведенков зазначав: «...Как известно, колыбелью патоло-
гической анатомии служили больничные учреждения седой древности. Из них 
она перешла в высшую медицинскую школу, где обособилась, дифференцировалась 
и достигла цветущего состояния под покровом медицинских факультетов. Но 
больницы после этого не переставали служить своим анатомическим материа-
лом целям научного исследования и посредством его страждущему человечеству. 
В смысле профилактики, изучения и распознавания заболеваний человека при 
жизни и после смерти его. Также понятно, что каждая благоустроенная больни-
ца старалась перейти от кустарно-ремесленных вскрытий трупов больных ле-
чившими их врачами к организованным прозекторским аутопсиям в специально 
оборудованных прозекторских».

Робота прозекторів у Російській імперії визначалася регламентуючими доку-
ментами, які мали локальний характер – військові циркуляри, статути університе-
тів та клінік. Лише у 1910 році вийшов циркуляр Міністерства внутрішніх справ, 
який регламентував порядок розтинів померлих у міських і земських лікувальних 
установах та Приказах громадської опіки:

«Цирк. Минист. Внутр. Делъ, по Управленію Главнаго Врачебнаго Инспекто-
ра, на имя Губернаторовъ и Градоначальниковъ отъ 14-го Іюля 1910 г. за № 775, 
объ инструкціи врачебному персоналу лечебныхъ заведеній, принадлежащихъ 
городскимъ и земскимъ установленіямъ и Приказу Обществ. Призренія, по 
вскрытію телъ умершихъ въ этихъ лечебныхъ заведеніяхъ.

Въ виду возникающихъ отъ времени до времени запросов местнаго начальства 
относительно условій, соблюденіе коихъ должно быть выполняемо при вскрытіи 
телъ умершихъ въ болницыхъ общественныхъ установленій и заменяющихъ ихъ 
учрежденій, я, по рассмотреніи настоящаго вопроса въ Медицинскомъ Совете, 
признаю необходимымъ преподать этому вопросу инструкцію врачебному пер-
соналу указанныхъ лечебныхъ заведеній. Препровождая таковую Инструкцію, 
покорнейше прошу Ваше Превосходительство войти въ сношеніе съ местными 
общественными установленіями, въ видахъ предложенія этой Инструкціи вре-
чебному персоналу принадлежащихъ симъ установленіямъ лечебныхъ заведеній.
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Подлинный подп.: За Министра Внутр. Делъ Товарищъ Министра Сенаторъ 
Крыжевскій; скрепилъ: за Главн. Врачебн. Инспек. Булатовъ».

«Утверждаю 14 Іюля 1910 г. Подписалъ: За Министра Внутр. Делъ Товарищъ 
Министра, Сенаторъ Крыжановский.

 
ИНСТРУКЦІЯ
Врачебному персоналу лечебныхъ заведеній, принадлежащихъ Городскимъ и 

Земскимъ установленіямъ и Приказу Обществен. Призренія по вскрытію телъ 
лицъ умершихъ въ этихъ лечебныхъ заведеніяхъ.

§ 1. Вскрытія телъ умершихъ въ лечебныхъ заведеніяхъ допускаются только 
по распоряженію главнаго врача и въ случаяхъ безусловной необходимости точна-
го установленія свойствъ и формы болезни.

§ 2. Разрешеніе на вскрытіе тела не можетъ быть выдано, если къ Главному 
врачу въ теченіе 24-хъ часовъ съ момента смерти больного обращается письмен-
ная или словесная просьба объ оставленіи тела безъ вскрытія, исходящая отъ 
супруговъ или родныхъ умершаго лица, восходящихъ и нисходящихъ по прямой ли-
ніи, а также отъ братьевъ или сестеръ.

§ 3. Означенныя въ §§ 1 и 2 Правила не распространяются на предусморенныя 
закономъ случаи судебно-медицинскихъ вскрытій».

Більшість визначних вчених-медиків та лікарів у всі часи віддавали належне 
значенню для теоретичної та клінічної медицини патологічної анатомії.

 Rudolf Virchow: «...Патологоанатом повинен ходити в клініку, при чому 
він (патолог) повинен на своєму шляху зустріти клініциста, який прямує в 
анатомічний театр».

Г. М. Мінх: «...Патологическую анатомию следует считать одним из самых 
основных предметов медицинского преподавания: она служит краеугольным кам-
нем клинических знаний, точно так же, как и всей дальнейшей практической дея-
тельности врача, а в больничном деле должна служить одним из тех необходимых 
подспорьев, без которых немыслима благоустроенная больница».

С. П. Алфер’єв (завідувач госпітальної терапевтичної клініки та перший про    -
фе сор-терапевт медичного факультету Університету Св. Володимира): «...По-
ложительные знания анатомо-патологические ведут терапию прямо и вернее 
к настоящей цели медицины: успешному лечению больных».

Професор Ш. І. Криницький вважав, що прозекторія лікарні це «…фундамент 
лечебного учреждения»; професор Г. Л. Дерман – «…является научным центром 
больницы, коллектором научных исследований, ведающим «материальным суб-
стратом болезни»; «…хорошая» педагогическая база – в прозекториях студенты 
и врачи совершенствуют знания, обучаются практическим навыкам аутопсий, 
изготовлению макро- и гистопрепаратов, детальному изучению всего случая в це-
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лом; …большая клиническая практика показывает: врач, который долгое время 
не проверяет своих клинических наблюдений у аутопсийного стола, регрессиру-
ет, а постановка лечебной работы страдает». 

Разом з тим, як це не парадоксально, склалась думка – і це сприймалось, а в 
багатьох випадках сприймається і тепер, що розтини померлих можна «чинить» 
в приміщеннях, які абсолютно не придатні для вирішення завдань, покладених на 
патологічну анатомію. Неуцтво, невігластво керівників охорони здоров’я, дикий 
консерватизм та байдужість головних лікарів лікарень, сформулювали ідеологію 
стосовно прозекторії як якого-небудь смітника, куди зносять все непотрібне.

Деякі свідчення сучасників: прозекторія Київського військового госпіталю 
«...крайне неудобное помещение – темная, холодная и довольно тесная беседка, 
превращенная в секционный покой» (Г. М. Мінх, 1876); Київська міська лікарня 
імені Жовтневої революції – «…секційна перебуває в жахливому стані – холодна, 
брудна, темна і завалюється» (П. О. Кучеренко, 1927); кафедра патологічної ана-
томії Харківського медичного інституту – «…Вскрытия производились в ужасной 
обстановке, в маленькой, грязной, полутемной комнате, во дворе Медицинского 
института» (Г. Є. Земан, 1935).

У своїй доповіді на I Всесоюзному з’їзді патологів (м. Київ, 1927 р.) М. Ф. Мель-
ников-Разведенков інформував, що в Україні функціонувало 20 патологоанатоміч-
них відділень інститутів – по 5 у містах Харкові, Києві та Одесі і 5 – в інших містах 
УРСР. Для порівняння, в Німеччині в ці роки нараховувалось до 50 відокремлених 
прозектур, 4 лікарняні та 24 університетські патологічні інститути, всього до 80 
патологоанатомічних закладів. Невелика Швейцарія, окрім 5 університетських 
інститутів, мала кантональні прозектури в Люцерні, Аарау, Сан-Галлені, всього 
до 10 установ.

Умови, в яких перебували прозекторії України, так описав М. Ф. Мельников-
Разведенков (1929): «До сих пор наши прозектории все еще не вышли из периода при-
митивного устройства, и мы еще продолжаем вскрывать нередко в темных подва-
лах, в холодных сараях, в часовнях, в летних беседках и других неприспособленных 
помещениях. Ведро и ковш заменяют нам нередко водопровод, носилки – секционный 
стол, инструментарий – чуть ли не сапожный нож и плотничья пила. И даже гроб 
служит иногда чем-то вроде письменного стола, на котором пишется протокол. К 
счастью для науки, даже и такая элементарно убогая обстановка не в состоянии 
удержать пытливости союзного врача, и он вскрывает при всяких иногда анекдо-
тически невероятных условиях, и этим тяжелым путем нередко добывает мате-
риал исключительной научной ценности, украшающий, после литературной обра-
ботки, страницы лучших заграничных научно-медицинских изданий».

Умови, в яких працювали патологи Німеччини на початку XX століття, ілю-
струють плани будівлі патологічного інституту при Університеті в Ієні, будівлі 
прозекторської при міській лікарні Св. Георга в Гамбурзі та деяке обладнання для 
патологоанатомічної роботи.
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 План будівлі патологічного інституту при Університеті в Ієні (Німеччина); 
напівпідвальний поверх.

План будівлі патологічного інституту при Університеті в Ієні (Німеччина); 
перший поверх.
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План будівлі патологічного інституту при Університеті в Ієні (Німеччина); 
другий поверх.

План будівлі патологічного інституту при Університеті в Ієні (Німеччина); 
третій поверх.



88 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

План будівлі прозекторської при міській лікарні Св. Георга в Гамбурзі 
(Німеччина): 1. підвальний поверх; 2. нижній поверх; 3. верхній поверх.

1.

3.

2.
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Секційний стіл, який 
повертається разом 
із прикріпленим до нього баком 
та підставкою для інструментів 
по горизонтальній осі; фірма 
Emil Koch у Франкфурті-на-Майні.

Гойдальний мікротом 
(Rocking-Mikrotom) фірми Wed. 
C. von Stad u. Co. 
В Амстердамі.

Мікротом проф. O. Vogt’a 
фірми Sartorins’a в Геттінгені.
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При цьому в Німеччині визрівала громадська думка: «...щоб прозектор в служ-
бовому відношенні стояв урівень зі старшим лікарем, але мав би перед старшим 
лікарем перевагу в розмірах винагороди та право на пенсію і забезпечення для вдо-
ви та родини».

Доктором Г. О. Масалітиновим (м. Харків) був складений список (за станом на 
1 січня 1929 р.) медичних патоморфологів та прозекторів в СРСР, зокрема й в Україні: 

Бережанський П. Г. – прозектор Залізничної лікарні в Києві; 
Бузні Н. О. – прозектор при кафедрі патологічної анатомії Одеського медичного 

інституту;
Воскресенський Ф. Н. – прозектор (м. Сімферополь);
Дерман Г. Л. – помічник прозектора II Радянської лікарні м. Харкова;
Димара М. В. – прозектор Кременчуцької радянської лікарні;
Ерліх С. Л. – директор Харківського Окрздравівського Інституту лабораторної 

діагностики;
Єленевський К. Ф. – прозектор II Радянської лікарні м. Харкова;
Заєвлошин М. М. – професор Одеського медичного інституту, прозектор 3 Ра-

дянської лікарні;
Зільберт І. І. – асистент при кафедрі патологічної анатомії Дніпропетровського 

медичного інституту;
Золотова Н. А. – завідувач патогістологічної лабораторії Українського психо-

неврологічного інституту в Харкові;
Ігумнов П. О. – прозектор Житомирської лікарні;
Квятковський Г. І. – прозектор Київської міської лікарні імені Жовтневої Ре-

волюції;
Кернер Ю. М. – професор судової медицини та патологічної анатомії Дніпропе-

тровського медичного інституту;
Кураєв Є. О. – старший асистент при кафедрі патологічної анатомії Дніпропе-

тровського медичного інституту;
Кучеренко П. О. – професор по кафедрі патологічної анатомії Київського медич-

ного інституту;
Лисовецький В. С. – молодший асистент при кафедрі патологічної анатомії Ки-

ївського медичного інституту;
Масалітинов Г. О. – прозектор при кафедрі патологічної анатомії Харківського 

медичного інституту;
Махулько-Горбацевич Г. С. – асистент Українського інституту патологічної 

анатомії;
Медведєв І. І. – прозектор Туберкульозного інституту (м. Одеса);
Мейєр В. Р. – асистент при кафедрі патологічної анатомії Харківського медич-

ного інституту, прозектор I Радянської лікарні;
Мельникова-Разведенкова А. М. – асистент Українського патологоанатомічно-

го інституту (м. Харків);
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Мельников-Разведенков М. Ф. – директор Українського патологоанатомічного 
інституту (м. Харків);

Нагай Г. Ф. – прозектор Полтавської радянської лікарні;
Парфентьєва Г. Д. – асистент при кафедрі патологічної анатомії Харківського 

медичного інституту;
Пейсахович Й. М. – асистент при патологоанатомічному кабінеті Харківського 

Робмеда;
Письменна Н. Л. – асистент при кафедрі патологічної анатомії Дніпропетров-

ського медичного інституту;
Раввін В. А. – прозектор Інституту Робмеду в м. Сталіно (тепер – м. Донецьк);
Раєвський Н. П. – працівник Українського патологоанатомічного інституту 

(м. Харків);
Рубльова Р. А. – аспірант при Науково-дослідній кафедрі патологічної анатомії 

(м. Одеса);
Сисак І. С. – прозектор Київського туберкульозного інституту;
Смирнова-Замкова О. І. – прозектор при кафедрі патологічної анатомії Київ-

ського медичного інституту, прозектор I радянської лікарні (м. Київ);
Смирнов Л. Й. – прозектор Шевченківської психіатричної лікарні (м. Київ);
Соловйов Б. М. – секретар Патологоанатомічної комісії при Українській акаде-

мії наук (м. Київ); 
Талієва Є. В. – помічник прозектора при кафедрі патологічної анатомії Харків-

ського медичного інституту, прозектор Харківського Тубінституту;
Тизенгаузен М. М. – професор по кафедрі патологічної анатомії Одеського ме-

дичного інституту, прозектор I Радянської лікарні;
Федоров Л. О. – прозектор Вінницької радянської лікарні;
Фішман Р. М. – прозектор Робмеду (м. Дніпропетровськ);
Хаютін Д. М.– асистент при кафедрі патологічної анатомії Одеського медичного 

інституту, прозектор Одеської 2-ої Радянської лікарні (м. Одеса);
Чарний М. М. – аспірант при Українському патологоанатомічному інституті 

(м. Харків);
Шведкова-Роше Т. С. – молодший асистент кафедри патологічної анатомії 

Київського медичного інституту;
Шульгін М. М. – професор по кафедрі патологічної анатомії Харківського ме-

дичного інституту, прозектор 4-ої Радянської лікарні (Сабурова дача) та Рентгено-
логічного інституту;

Юркевич М. Д. – прозектор Київського військового клінічного госпіталю.
Таким чином, патологоанатомічне забезпечення закладів охорони здоров’я Укра-

їни на початок 1929 року здійснювали 42 працівники кафедр патологічної анатомії, 
науково-дослідних установ та прозектур закладів практичної охорони здоров’я.

 Рішенням Ради Народних Комісарів СРСР всі медичні навчальні заклади в 1930 
році були передані з Народного комісаріату освіти в підпорядкування Народному ко-
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місаріатові здоров’я. У цьому ж році було визнано доцільним і вперше дозволено роз-
почати в медичних інститутах підготовку лікарів на трьох факультетах – лікувально-
профілактичному, санітарно-гігієнічному та дитинства (педіатричному). Україні не 
вистачало кадрів, і це зумовило розпочати організацію медичних інститутів нового, 
виробничого типу, які отримали назву «лікарня-інститут». У «лікарнях-інститутах» 
навчалися медичні працівники із середньою медичною освітою. Такі інститути ви-
робничого типу були засновані у всіх республіках Радянського Союзу. В Україні в 
1931 році «лікарні-інститути» були створені в Києві, Харкові, Одесі, де вже існува-
ли стаціонарні медичні інститути, а також у містах Вінниці, Запоріжжі, Житомирі, 
Полтаві, Кременчуку, Кіровограді, Миколаєві і Херсоні. Усього в Україні було ство-
рено 11 медичних інститутів виробничого типу (лікарня-ВНЗ).

У 1934–1935 роках «інститути-лікарні» у Вінниці, Запоріжжі, Києві та Хар-
кові рішенням Ради Народних Комісарів УРСР були реорганізовані у державні 
медичні інститути, а в інших містах після першового випуску ліквідовані. Так, 
у 1934–1936 роках у переліку державних вищих навчальних медичних закладів 
України з’явились 2-й Київський та 2-й Харківський, Вінницький і Запорізький 
медичні інститути.

Регламентація відповідними документами роботи патологоанатомічної служ-
би в радянські часи почала здійснюватись у 30-х роках. Визначальне значення в 
розвитку прозекторської справи належить I-й Всеросійській конференції патоло-
гоанатомів, яка відбулася в квітні 1934 року в Москві. Одним із пріоритетних пи-
тань було питання організації прозекторської справи в системі охорони здоров’я. З 
програмною доповіддю «Прозекторська справа, її виникнення, розвиток, сучасний 
стан та чергові завдання» виступив професор Г. В. Шор. Він вказав на незадовіль-
ний стан патологоанатомічної справи у всій країні, підкреслив, що зусилля пато-
логоанатомів недостатні і не можуть суттєво змінити існуючий стан без активної 
участі органів охорони здоров’я. У доповіді були поставлені такі невідкладні за-
вдання: про будівництво прозектур, про штати патологоанатомів, про нормування 
їх праці, про необхідність підвищення кваліфікації, про технічних працівників-
лаборантів, про необхідність введення єдиної системи в організації патологоанато-
мічної справи в Радянському Союзі. Конференція прийняла відповідну резолюцію 
(автор – професор І. В. Давидовський) із конкретними пропозиціями про органі-
зацію прозектур на правах лікарняних відділень, про штати прозекторів у залеж-
ності від кількості ліжок у лікарні, про тривалість робочого дня, про підвищення 
кваліфікації та сумісництво прозекторів, про роботу судово-медичних експертів, 
про будівництво прозектур.

I-а Всеросійська конференція патологоанатомів спонукала Народний коміса-
ріат охорони здоров’я CРСР видати у 1935 році наказ № 641, в основу якого була 
покладена резолюція зазначеної конференції. Цим наказом вперше у всесоюзно-
му масштабі затверджені основні положення та інструкції методичного характе-
ру. Прозектури із придатків лікарень були реорганізовані в повноцінні лікарня-
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ні відділення. Прозектор, який керував роботою відділення, прирівнювався до 
заві дувача відділення й отримував права останнього. Обсяг роботи прозектури 
збільшувався, вона поступово перетворювалась у центр науково-практичної ді-
яльності лікарні. На прозектури були покладені функції наукового контролю за 
організацію лікувальної роботи, аналіз діагностичних та лікувальних помилок, 
участь у поповненні та уточненні статистичних матеріалів із захворюваності та 
смертності. Відповідно змінювався і профіль лікарів, що виконували секційну 
роботу – із прозекторів вони перетворились у патологоанатомів-спеціалістів, 
які поєднували у своїй діяльності елементи наукових пошуків із практичною 
працею.

У наказі № 641 («Положення про патологоанатомічне відділення, його штати 
та обов’язки персоналу», «Інструкція з розтину трупів у лікувальних установах», 
«Інструкція про зіставлення клінічних та патологоанатомічних діагнозів», «Ін-
струкція про клініко-анатомічні конференції») пропонувалося у всіх лікарнях, в 
яких було понад 200 ліжок, створити патологоанатомічні відділення, забезпечити 
необхідним обладнанням, а витрати на їх утримання проводити окремою рубри-
кою. За тривалістю робочого дня та відпусток, стажу і розміру зарплатні праців-
ники патологоанатомічних відділень прирівнювались до працівників інфекційних 
відділень лікарень. Узаконювалось проведення клініко-анатомічних конференцій 
як обов’язкової форми співпраці клініцистів і патологоанатомів. На кафедрах пато-
логічної анатомії та великих прозектурах організовувалась підготовка через інтер-
натуру лікарів-патологоанатомів, передбачалась підготовка лаборантів-гістологів 
та їх атестація.

Період з 1930 до 1935 року можна розглядати як новий етап у розвитку пато-
морфології в Україні, що пов’язано з реорганізацією системи керівництва медич-
ними вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами. Після 
реорганізації кількість медичних вищих навчальних закладів збільшилась майже 
втроє, ніж до 1917 року. На початку 30-х років відбулася організація 5 кафедр пато-
логічної анатомії у нововідкритих медичних вищих навчальних закладах (вишах) 
– у містах Сталіно, Херсоні, Кременчуці, Полтаві та Вінниці, з базою цих кафедр 
у прозекторіях при клінічних лікарнях цих міст. На кінець 1932 року в Україні 
Народний комісаріат здоров’я організував, крім згаданих 5 кафедр, ще 3 кафедри 
патологічної анатомії в інших виробничих вишах Харкова, Києва й Одеси. Таким 
чином, загальна кількість медичних вишів в Україні сягнула тоді, разом з Дніпро-
петровськом, 12 (до революції їх було тільки 3).

У 1933 році професор П. О. Кучеренко сформулював «Основні моменти, з яких 
складається прозекторська справа. I. Аутопсії (некропсії) трупів, що їх роблять: 
1) для контролю правильності діагностики та лікувальної роботи даної лікарні; 
2) з метою науково-педагогічного (навчання студентів, інтернів і т. п.); 3) з ме-
тою епідемічною, тобто для раннього та точного виявлення заразних хвороб; 4) з 
метою криміналістичною, тобто для виявлення моментів судово-медичних, щоб 
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далі, в міру потреби, передавати справу органам слідчої влади; 5) з метою корек-
ції статистики смертності, а тим самим і захворюваності. 

II. Патолого-гістологічна, аналітична робота з метою: 1) дослідження біо-
птичного матеріалу на: а) лихі неоплазми, б) хвороби, що їх не можна діагнос-
тувати іншими сучасними методами, 2) проведення аналізу трупного або 
експериментально-патологічного матеріалу. III. Науково-дослідна робота 
планова і тематизована: 1) патолого-морфологічна; 2) експериментально-
морфологічна. IV. Музейна робота з метою влаштування систематизова-
ного науково-зразкового: 1) макромузею, 2) мікромузею. V. Організаційно-
раціоналізаторська робота: 1) на самій прозектурі, 2) в даній лікарні – лінією 
контакту з лікарями-лікувальниками та профілактиками».

Як зазначав М. Ф. Мельников-Разведенков: «...1933 рік можна вважати осо-
бливо поворотним у розвитку української патоморфології». Цей рік характери-
зувався: «...1) вступом Київської академічної кафедри патоморфології у заново 
сформований Інститут клінічної фізіології Академії Наук УРСР як один з його 
п’яти відділів; 2) розгорнутим патоморфологічним відділом Харківського комбі-
нату імені Мечникова, який розвивав українську патоморфологію, напередодні 
перетворення цього комбінату в український інститут експериментальної ме-
дицини (в 1934 р.); 3) зародженням біохімічної інтерпретації патогістологічних 
змін тканин при набряку (примак); 4) розвитком біофізичної інтерпретації ме-
ханізму виникнення раку, розроблюваної яготинським районним лікарем Воро-
ним; 5) напливом до відділу клінічних кваліфікантів для розробки в ньому свого 
анатомоклінічного матеріалу; 6) попереднім складанням збірника праць відділу, 
виконаних штатними і позаштатними його співробітниками».

У середині 30-х років в Україні сформувалася низка патоморфологічних шкіл 
(М. Ф. Мельников-Разведенков):

Київська і Харківська клініко-фізіологічні школи Мельникова-Разведенкова;
Харківська школа Крилова (1842–1906), фундатора вчення про анатомічні кон-

ституції і антропометрію, з його безпосередніми учнями Єленевським і Ерліхом;
Харківська лабораторно-діагностична школа імені її фундатора Ерліха (1868 – 

1930), з безпосередніми учнями Дерманом, Дубинською (Харків), Фрейфельд (Мо-
сква);

Київська біопатогістологічна школа Кучеренка (1882–1936), з нахилом до фі-
зичної хімії і молекулярної патології, з учнями Юркевичем, Соловйовим, Б. П. Ку-
черенком, Лисовецьким;

Одеська онко-експериментальна школа Тизенгаузена (народ. в 1877 р.); учні 
Медведєв, Холдін, Хаютін, Жгенті;

Київська експериментальна онко-експлантаційна школа тонкої морфологічної 
техніки Бережанського (1885–1935);

Перенесена в Україну харківським патоморфологом Земаном (1896–1937) гіс-
тобіологічна школа його вчителя Людвіга Ашоффа (Фрейбург); 
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Київська школа витонченої патогістологічної методики і техніки Смирнової-
Замкової з учнями Шведковою-Роше, Мельниченком і Тереховим.

За даними паспортизації лікувальних закладів (стаціонарів) УРСР за 1939 рік, 
у 1938 році із 619 стаціонарів лише в 15 (2,4%) були патологоанатомічні відділен-
ня, а у 1939 році їх кількість суттєво збільшилась – із 688 стаціонарів 83 (12%) 
мали в своєму штаті патологоанатомічні відділення.

У грудні 1940 року відбувся 3-й пленум Лікарняної комісії Наркомату охорони 
здоров’я СРСР. На ньому було поставлено питання про патологоанатомічну справу 
та її місце в системі охорони здоров’я. Центральним завданням діяльності пато-
логоанатомів визначено безпосередній вплив на якість лікувально-діагностичної 
справи в лікарняних установах. Відповідно був змінений підхід до оцінки патоло-
гоанатомічної роботи. Перш за все акцентувалось питання її якості, що могло бути 
досягнуто за рахунок підвищення кваліфікації патологоанатомів та впроваджен-
ня спеціальних методів досліджень – гістологічних, мікробіологічних тощо. Ве-
ликого значення надавалось клініко-анатомічним конференціям, які були визнані 
обов’язковою формою роботи лікарень і повинні проводитися регулярно двічі на 
місяць. Вони мали сприяти підвищенню кваліфікації лікарів шляхом поглиблених 
наукових вивчень повчальних випадків та аналізу помилкових діагнозів. Лікарні, 
що не мали патологоанатомічних відділень, прикріплювались за територіальною 
ознакою до лікарень, які мали прозектуру.

У грудні 1947 року за ініціативою Міністерства охорони здоров’я СРСР 
була проведена нарада завідувачів кафедрами патологічної анатомії, вчених-
патологоанатомів та працівників патологоанатомічних відділень лікарень, на яко-
му були переглянуті та підготовлені низка методичних матеріалів, що стосували-
ся патологоанатомічної служби. Від України з доповідями «Стан прозекторської 
справи в лікарнях УРСР» та з питань підготовки кадрів виступив М. К. Даль.

17 лютого 1948 року був виданий наказ Міністра охорони здоров’я СРСР № 90 
«Про покращення патологоанатомічної справи в лікарнях», в якому «...одним із 
найголовніших завдань всіх органів охорони здоров’я» визначалась правильна орга-
нізація патологоанатомічної служби. Наказ всебічно визначав роботу патологоана-
томів. Були затверджені доповнені регламентуючі положення та інструкції: «Про 
організацію патологоанатомічної справи в лікарнях», «Про клініко-анатомічні 
конференції в лікарнях та поліклініках», «Інструкція про порядок розтину трупів 
у лікувальних установах», «Інструкція з порівняння клінічних та патологоана-
томічних діагнозів», «Правила зберігання та видачі трупів у лікарнях». Наказом 
уперше було передбачено організацію інституту головних патологоанатомів респу-
блік, областей, міст, що сприяло адміністративно-організаційному оформленню 
патологоанатомічної служби в системі охорони здоров’я. 

Лідером серед республік СРСР у розробці нових форм організації патологоанато-
мічної служби була Україна, свідченням чого була низка регламентуючих докумен-
тів, виданих Міністерством охорони здоров’я УРСР: наказ № 2/3 від 06.01.1949 р. 
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«Про стан патологоанатомічної допомоги», в якому визначались основні завдання 
з організації прозекторської справи; наказ № 149 від 12.07.1949 р. «Про патоло-
гоанатомічну роботу в областях – організації міжрайонних патологоанатомічних 
дільниць»; наказ «Про патологоанатомічну роботу в психіатричних лікувальних за-
кладах» (жовтень 1949 р.); «Положення про головного патологоанатома» (вересень 
1948 р.); «Обсяг функцій та необхідні знання прозекторів районних лікарень» (тра-
вень 1949 р.); «Інструкція з оформлення патологоанатомічних діагнозів на секційні 
випадки туберкульозних захворювань та заповнення карт секцій» (1947 р.); «Тимча-
сова інструкція про забір біопсій та первинну обробку оперативно видалених тканин 
для наступного мікроскопічного їх дослідження» (21 липня 1949 р.); «Інструкція про 
розтин померлих новонароджених та мертвонароджених» (серпень 1949 р.). Була 
введена єдина форма протоколу розтину, карти секції та деяких інших форм облі-
ку. Випадки розходження діагнозів реєструвались у «Картці реєстрації помилкового 
клінічного діагнозу», введені «Реєстраційна картка на секційні випадки гіпертоніч-
ної хвороби» та «Картка на померлого новонародженого, мертвонародженого».

У травні 1945 року головним патологоанатомом Міністерства охорони здоров’я 
був призначений завідувач кафедри патологічної анатомії Київського інституту 
удосконалення лікарів, професор Михайло Костянтинович Даль, який став ко-
ординатором практичної та науково-дослідницької роботи патологоанатомічних 
установ упродовж тривалого часу (1945–1978 рр.).

Від 1978 року – 1982 роках головними патологоанатомами МОЗ України були: 
у 1978–1982 роках – завідувач лабораторії патоморфології Київського НДІ ото-
ларингології, професор О. К. Покотиленко; з 1982 до 1992 року – завідувач кафе-
дри патологічної анатомії Київського медичного інституту імені О. О. Богомоль-
ця, професор О. П. Кисельова; від 1992 до 1998 року – начальник Державного 
патологоанатомічного центру України (м. Хмельницький), кандидат медичних 

М. К. Даль О. К. Покотиленко О. П. Кисельова
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наук М. Д. Андрєєв; з 1998 до 2009 року – начальник відділення патоморфології 
Військово-медичного управління Служби безпеки України, професор П. І. Чер-
вяк; від 2009 року – доцент кафедри патологічної анатомії Національного медич-
ного університету імені О. О. Богомольця В. А. Діброва.

Перед війною в Україні функціонувало 95 патологоанатомічних відділень. Па-
тологоанатомічна робота під час окупації практично не виконувалась. У 1944 році 
в Україні залишилось лише 46 патологоанатомічних відділень, та й ті були значно 
зруйновані і потребували відновлення. Упродовж першого року після окупації у 
всіх патологоанатомічних відділеннях було виконано лише 8000 розтинів.

На фоні значної руйнації патологоанатомічної служби, з метою оптимізації па-
тологоанатомічного обслуговування Міністерством охорони здоров’я була проведе-
на реорганізація служби – з 1945 до 1947 року вся територія УРСР була поділена на 
7, а потім на 8 міжрайонних дільниць. З відновленням мережі патологоанатоміч-
них відділень та кадрового потенціалу Міністерством охорони здоров’я був вида-
ний наказ «Про патологоанатомічну роботу в областях – організації міжрайонних 
патологоанатомічних дільниць», який передбачав розукрупнення патологоана-
томічної служби. В ньому рекомендувалось об’єднання (з врахуванням місцевих 
умов) кількох районів у міжрайонну дільницю з центром – міжрайонною прозек-
турою та патогістологічною лабораторією при одній із найбільших лікарень. При 
цьому завідувач міжрайонною прозектурою (міжрайонний прозектор) був відпо-
відальним за організацію патологоанатомічного обслуговування на всій дільни-
ці, забезпечував організаційно-методичне керівництво, допомагав та здійснював 
контроль за роботою клініцистів, які виконували розтини в лікарнях із незначною 
кількістю ліжок. У вересні 1948 року наказом МОЗ УРСР в кожній із областей була 
введена посада головного обласного патологоанатома, що сприяло організаційному 
зміцненню системи патологоанатомічної служби.

М. Д. Андрєєв В. А. ДіброваП. І. Червяк
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Була розроблена та впроваджена в життя система підготовки кадрів – від сту-
дентських гуртків на кафедрах патологічної анатомії до спеціальних курсів в інсти-
тутах удосконалення лікарів або при кафедрах медичних інститутів. Наприкінці 
1950 року в Україні не вистачало лише 40 патологоанатомів, а із 25 посад головних 
обласних патологоанатомів лише 3 були зайняті судово-медичними експертами.

28–29 жовтня 1949 року в Києві при МОЗ УРСР була проведена перша нарада 
обласних патологоанатомів, на якій були обговорені найбільш актуальні питання 
організації та діяльності патологоанатомічної служби.

Важливу роль у розвитку патологоанатомічної служби в Україні зіграв Наказ 
Міністра охорони здоров’я УРСР № 696 від 28 листопада 1959 року.

 Н А К А З
 МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УРСР

 № 696                                                                                  від 28 листопада 1959 р.

Зміст: Про укріплення патолого-анатомічної служби і підвищення її ролі в 
покращенні якості діагностики та лікування хворих. 

В системі радянської охорони здоров’я патолого-анатомічна служба здійснює 
заходи, скеровані на покращення лікувально-діагностичної роботи.

В Українській РСР ця важливіша служба невпинно розвивається. Кількість 
патолого-анатомічних відділень в обласних та міських лікарнях зросла з 322 в 
1952 році до 485 в 1958 році. Кількість пато-гістологічних лабораторій зросла від-
повідно з 66 до 181.

Кількість заміщених посад патолого-анатомів зросла з 263 в 1952 році до 476 
в 1958 р. Покращала якість патолого-анатомічних досліджень. В 1958 році число 
проведених гістологічних досліджень, в порівнянні з 1952 роком, зросло на 19%.

На 15% зросла кількість розтинів трупів померлих в лікарнях. Піднесена 
якість роботи клініко-анатомічних конференцій, які відіграють велику роль у 
підвищенні кваліфікації лікарів, в покращенні діагностики та лікування.

Але поряд з деякими успіхами в організації патолого-анатомічної служби рес-
публіки ще мають місце значні недоліки.

В ряді областей (Житомирській – зав. облздороввідділом т. Ганчель, Львів-
ській – зав. облздороввідділом т. Монастирський Р. Я., Миколаївській – зав. обл-
здороввідділом т. Павлов О. В. і деяких інших) недостатня кількість патолого-
анатомічних відділень. Процент патолого-анатомічних розтинів в лікувальних 
закладах цих областей значно відстає від середньо-республіканського показника.

Особливо незадовільно організовано патолого-анатомічні дослідження в район-
них лікарнях.
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В результаті недостатньої уваги з боку керівників органів охорони здоров’я дея-
ких областей (Полтавської, Луганської, Кіровоградської, Херсонської, Вінницької, 
Сумської, Хмельницької та ін.) ріст лікарів-патолого-анатомів недостатній, а в 
деяких областях навіть не укомплектовані штатні посади патолого-анатомів.

Мають місце випадки, коли керівники обласних відділів охорони здоров’я (зав. 
Одеським облздороввідділом тов. Мельник М. Н. та інші) використовують став-
ки патолого-анатомів не за призначенням, а лікарів, виділених для патолого-
анатомічної служби, використовують на іншій роботі. Незадовільно готують ка-
дри патолого-анатомів Вінницький, Хмельницький, Полтавський, Запорізький, 
Миколаївський, Херсонський та інші облздороввідділи, які в 1958 р. не виконали 
плану надсилки лікарів на спеціалізацію по патанатомії.

В незадовільному стані знаходяться приміщення прозекторських багатьох 
лікарень, а в деяких лікарнях (Керченська міська) ці приміщення використову-
ються не за призначенням.

Прозектури недостатньо обладнані спеціальним інструментарієм, апарату-
рою та всім необхідним для проведення мікроскопічних досліджень.

Поряд з обласними, в яких кількість діагностичних досліджень знаходиться 
на рівні, що відповідає вимогам сучасної діагностики (Вінницька, Чернігівська, 
Харківська), в ряді областей, які мають такі самі можливості (Херсонська, Ми-
колаївська, Львівська, особливо в межах бувшої Дрогобицької) – кількість діагнос-
тичних гістологічних досліджень занадто низька і не відповідає навіть мінімаль-
ним потребам прижиттьової діагностики пухлин.

В частині областей (Сумська, Хмельницька та деякі інші) клініко-анатомічні 
конференції проводяться формально і не досягають поставлених перед ними за-
вдань підвищення якості діагностики.

З метою корінного поліпшення патолого-анатомічної служби в УРСР та на ви-
конання наказу Міністра охорони здоров’я СРСР № 316 від 20/VI-59 р.

 Н А К А З У Ю:
I. Зав. облздороввідділами, Київським та Севастопольським міськздороввідді-

лами, директорам вузів та науково-дослідних інститутів, нач. Управлінь та від-
ділів Міністерства охорони здоров’я УРСР:

1) Вважати патолого-анатомічну службу одним із важливіших розділів охо-
рони здоров’я, який сприяє здійсненню прижиттєвої діагностики захворювань, 
підвищенню кваліфікації лікарів і здійсненню контролю за якістю діагностики 
та лікування.

2) Роботу патолого-анатомічної служби в УРСР організувати у відповіднос-
ті з положенням, затвердженим наказом Міністра охорони здоров’я № 316 (див. 
додаток № 1).
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II. Зав. облздороввідділами, Київським та Севастопольським міськздороввід-
ділами:

1) До 1-го березня 1960 року провести широку перевірку стану патолого-
анатомічної служби в області.

Результати перевірки обговорити на медичній раді облздороввідділу, розроби-
ти та затвердити конкретний план заходів по покращенню патолого-анатомічної 
служби.

2) Керівництво патолого-анатомічною службою в області покласти на об-
ласного патолого-анатома, робота якого повинна провадитись згідно з положен-
ням про головного патолого-анатома області, затвердженим наказом Міністра 
охорони здоров’я СРСР № 316 (див. додаток № 2).

Доручити обласному патолого-анатому методичне керівництво роботою 
всіх гістологічних лабораторій області.

3) Поклати на патолого-анатомічні відділення обласних лікарень орга-
нізаційно-методичне керівництво патолого-анатомічною службою області.

4) Протягом 1960 року організувати патолого-анатомічні відділення у всіх 
міжрайонних лікарнях, на які покласти проведення патолого-анатомічних дослі-
джень в міжрайонній та прикріплених до них районних та дільничих лікарень. 
Роботу патолого-анатомічних відділень міжрайонних лікарень організувати у 
відповідності з положенням про них, затвердженим наказом Міністра охорони 
здоров’я СРСР № 316 (див. додаток № 3).

5) У відповідності з наказом № 316, при встановленні штатів на 1960 рік, 
затвердити в лікарнях (міських та районних), що виконують функції міжрайон-
них лікарень, додатково до існуючих штатних нормативів посаду завідуючого 
міжрайонним патолого-анатомічним відділенням.

В тих міжрайонних лікарнях, в яких за існуючими штатними нормативами 
вже передбачено посаду завідуючого патолого-анатомічним відділенням, встано-
вити також по одній посаді лаборанта (гістолога) та санітарки, якщо посади 
не передбачені існуючими штатами.

6) Роботу патолого-анатомічного відділення провадити у відповідності з по-
ложенням, затвердженим наказом Міністра охорони здоров’я СРСР № 316 (до-
даток № 4).

7) Заборонити використання ставок патанатомів не за прямим призначен-
ням; заборонити використання молодих лікарів, направлених цільовим призна-
ченням на роботу патолого-анатомів, для іншої роботи.

8) Всіх випускників, які одержали призначення на посаду патолого-анатомів, 
після оформлення їх на роботу направляти на спеціалізацію по патанатомії.

9) Надати новоорганізованим та існуючим патолого-анатомічним відділен-
ням відповідні приміщення, впорядкувати існуючі приміщення та в необхідних 
випадках передбачити будівництво нових.

Заборонити використовування приміщень патолого-анатомічних відділень 
для інших потреб лікувальних лакладів.
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10) Забезпечити обладнання та безперебійне постачання патолого-
анатомічних відділень згідно нормативам, затвердженим наказом Міністра 
охорони здоров’я СРСР № 316 (див. додаток №№ 5, 6).

11) Організувати проведення патолого-анатомічних досліджень померлих в 
лікарнях у відповідності з інструкціями, затвердженими наказом Міністра охо-
рони здоров’я СРСР № 316 (див. додаток №№ 7, 8, 9).

12) Систематично провадити в обласних, міських, міжрайонних та район-
них (з числом ліжок 100 і більше) лікарнях клініко-анатомічні конференції. Ці 
конференції провадити у відповідності з положенням про них (додаток № 10).

13) Організувати систематичне проведення в лікувальних закладах порів-
няння клінічних і патолого-анатомічних діагнозів, керуючись інструкцією, за-
твердженою наказом Міністра охорони здоров’я СРСР (додаток № 11).

III. Зав. облздороввідділами, Київським та Севастопольським міськздороввідді-
лами та директорам медичних інститутів організувати через обласні лікарні та 
кафедри вивчення, розробку та узагальнення матеріалів патолого-анатомічних 
відділень, звернувши особливу увагу на дані патології серцево-судинної системи, 
онкології, патології дитячого віку, а також краєвої та професійної патології.

 Наслідки проведеного аналізу доводити до всіх лікувальних установ та врахо-
вувати при складанні плану заходів по поліпшенню профілактики та лікування.

IV. Управлінню кадрів (тов. Павленко) та УУЗ’у (т. Умовіст) з випуску ліка-
рів 1960 року надіслати цільовим призначенням на роботу патолого-анатомами 
30 лікарів, надалі щороку виділяти патолого-анатомічній службі по 3 лікаря з 
кожного медичного інституту.

V. Головному аптечному управлінню (т. Губський):
1) Забезпечити постачання патанатомічних відділень та кафедр патана-

томії інструментарієм, реактивами згідно затвердженим нормативам (дода-
ток № 5, 6).

2) Протягом 1960 року забезпечити постачання кафедрам патанатомії ме-
дичних інститутів та патолого-анатомічним відділенням 15000 скляних банок 
для музейних препаратів з розподілом по областях, згідно з додатком № 12.

VI. Головному патолого-анатому Міністерства охорони здоров’я УРСР проф. 
Даль М. К. та Управлінню лікувально-профілактичної допомоги (тов. Леоненко 
М. А.) на додаток до положень та інструкцій, затверджених наказом Міністра 
охорони здоров’я СРСР № 316:

до 1/I- 1960 року підготувати та видати 3 методичні листи:
а) про порядок проведення патолого-анатомічних досліджень трупів;
б) про проведення мікроскопічних досліджень;
в) про організацію та проведення патолого-анатомічних конференцій. Ці 

листи надіслати в усі лікувально-профілактичні установи республіки.
VII. Дозволити Запорізькому облздороввідділу, в порядку досвіду, організувати 

міське патоло-анатомічне відділення, об’єнавши всі посади міських лікарень.
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 Про досвід роботи цього відділення доповісти в II-му півріччі 1960 року.
VIII. Питання про стан патанатомічної служби в республіці обговорювати 

на нараді у першого Заступника Міністра охорони здоров’я УРСР.
IX. Контроль за виконанням цього наказу покласти на нач. Управління лікдо-

помоги т. Леоненко М. А.

 Міністр охорони здоров’я       П. ШУПИК
 У Р С Р
 

 Додаток № 1
 До наказу Міністра охорони здоров’я УРСР
 № 696 від 28.XI 1959 р.

 ПОЛОЖЕННЯ
 про патолого-анатомічну службу системи охорони здоров’я

 (затверджено наказом Міністра охорони здоров’я СРСР
 № 316 від 20.VI-59 р.)

1. Патолого-анатомічна справа в СРСР придбала певні організаційні форми 
та склалась в систему патолого-анатомічної служби, яка є невід’ємною части-
ною радянської охорони здоров’я.

2. Патолого-анатомічна служба являє собою систему заходів, спрямованих на 
дальше покращення якості лікувально-діагностичної роботи.

Перед патолого-анатомічною службою стоять слідуючи завдання:
а) проведення з лікуючими лікарями вивчення та клініко-анатомічного 

аналізу результатів розтинів і здійснення цим шляхом наукового контролю над 
лікувально-дагностичною роботою з метою усунення виявлення дефектів ліку-
вання та діагностики, розширення загального теоретичного рівня лікарів і удо-
сконалення їх знань;

б) безпосередня участь в прижиттєвій діагностиці захворювань, особливо 
в галузі онкології, шляхом дослідження біопсій органів і тканин, видалених при 
операціях;

в) своєчасне виявлення гострозаразних проблем патології людини;
г) спеціалізація та удосконалення кадрів патолого-анатомів і лаборантів-

гістологів.
3. Базою патолого-анатомічної служби є патолого-анатомічні відділення лі-

кувальних установ (в тому числі і онкологічних), кафедри патологічної анатомії 
медичних і науково-дослідних інститутів, інститутів удосконалення лікарів.



103Виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах Західної ЄвропиПатологічна анатомія в системі охорони здоров’я України

4. На чолі патолого-анатомічної служби стоїть головний патолого-анатом 
Міністерства охорони здоров’я СРСР.

В союзних, автономних республіках, краях, областях і містах патолого-
анатомічна служба очолюється головними республіканськими, крайовими, облас-
ними та міськими патолого-анатомами.

5. В сільській місцевості патолого-анатомічна служба очолюється міжрайон-
ним патолого-анатомом, який працює на базі міської або районної лікарні, що ви-
конує функції міжрайонної.

6. Основними методами роботи патолого-анатомічних відділень являються:
а) розтин трупа з патогістологічним дослідженням секційного матеріалу, 

дослідження біопсій, тканин та органів, які видалені шляхом операції;
б) допоміжні дослідження (експериментальні, мікробіологічні, рентгеноло-

гічні та інш.) з використанням відповідних спеціальних лабораторій і кабінетів 
лікувального закладу;

в) вивчення разом з клініцистами питань етіології, патогенезу та морфо-
генезу захворювань, а також танатогенезу по матеріалам наукової розробки ре-
зультатів розтинів, гістологічних та інших досліджень;

г) порівняння клінічних і патолого-анатомічних діагнозів;
д) організація та проведення клініко-анатомічних конференцій;
є) конференції патолого-анатомів.

 

 Дадаток № 2

 До наказу міністра охорони здоров’я УРСР
 № 696 від 28.XI-1959 р.

 ПОЛОЖЕННЯ

про головного патолого-анатома автономної республіки, області
 (Затверджено наказом Міністра охорони здоров’я СРСР)

1. Керівництво патолого-анатомічною службою АРСР, краю, області та міста 
республіканського підпорядкування здійснюється головним патолого-анатомом 
АРСР, края, області, міста.

Обов’язки патолого-анатома АРСР, краю, області, міста покладаються на од-
ного з найбільш кваліфікованих патолого-анатомів.

2. Головний патолого-анатом АРСР, краю, області, міста підпорядкований за-
відуючому відповідним відділом охорони здоров’я та керується вказівками голов-
ного патолого-анатома союзної республіки.
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3. Головний патолого-анатом керує патолого-анатомічною службою на тери-
торії, яку він обслуговує та контролює роботу патолого-анатомічних відділень.

4. Головний патолого-анатом АРСР, края, області, міста організовує та про-
водить наради патолого-анатомів республіки, края, області, міста з питань ор-
ганізації патолого-анатомічної служби та взаємного обміну досвідом.

5. Головний патолого-анатом АРСР, края, області, міста доповідає про свою ро-
боту медичній Раді АРСР, крайового, обласного, міського відділу охорони здоров’я 
не рідше разу на рік.

6. При головному патолого-анатомі міста, області, краю, АРСР створюється 
патолого-анатомічна комісія в складі і з функціями, які визначаються відповід-
ними органами охорони здоров’я за рекомендацією правління наукового товари-
ства патолого-анатомів.

 Додаток № 3
 
до наказу Міністра охорони здоров’я УРСР
 № 696 від 28/XI-1959 р.

 ПОЛОЖЕННЯ № 3
 про патолого-анатомічну службу районних та міжрайонних

 лікарень сільської місцевості
 (Затверджено наказом Міністра охорони здоров’я СРСР

 № 316 від 20/VI-59 р.)

1. Патолого-анатомічна служба в сільських місцевостях забезпечується 
патолого-анатомічними відділеннями районних та міжрайонних лікарень.

2. Патолого-анатоми районних і міжрайонних лікарень здійснюють розтини і 
дослідження операційного та біопсійного матеріалу, який надходить з лікарні, на 
базі якої вони працюють, а також з прикріпленими до них районних і дільничих 
лікарень.

– провадять роботу по порівнянню клінічних і патолого-анатомічних діагнозів;
– провадять на базі міжрайонної (районної) лікарні клініко-анатомічні кон-

ференції.
3. Для проведення розтину трупів з прикріплених районних та дільничих лі-

карень патолого-анатоми (з персоналом патолого-анатомічного відділення) ви-
їжджають в районні та дільничі лікарні.

4. Виїзд персоналу патолого-анатомічного відділення для розтину забезпечу-
ється, як правило, транспортом лікувального закладу прикріпленої районної та 
дільничої лікарні, а при відсутності такого – транспортом лікарні, на базі якої 
працюють патолого-анатоми.
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 Додаток № 4

до наказу Міністра охорони здоров’я УРСР
 № 696 від 28/XI-59 р.

 ПОЛОЖЕННЯ 
про патолого-анатомічні відділення лікувальних установ

(Затверджено наказом Міністра охорони здоров’я СРСР № 316)

1. Патолого-анатомічне відділення (прозекторська) є структурною части-
ною лікувальної (науково-дослідної) установи, в якому проводяться макромі-
кроскопічні, а при наявності спеціальних кабінетів, бактеріологічні та хімічні 
дослідження трупів померлих, а також гістологічне вивчення операційного, біо-
псійного та експериментального матеріалу, який надходить у відділення.

2. Патолого-анатомічне відділення організовується в лікарнях, родильних бу-
динках від 100–150 ліжок і більше та в психоневрологічних лікарнях від 300 лі-
жок і вище, в онкологічних диспансерах, які мають стаціонар не менше ніж на 
100 ліжок.

Патолого-анатомічна служба в сільських районних лікарнях, які не мають в 
штаті посади лікаря-патолого-анатома, та в дільничних лікарнях забезпечуєть-
ся міжрайонними патолого-анатомічними відділеннями районних та міських лі-
карень, які виконують функції міжрайонних лікарень у відповідності з положен-
ням про них, затверджених Міністерством охорони здоров’я СРСР 10.III-1958 р.

Лікарі-патолого-анатоми міжрайонних лікарень проводять розтин трупів 
та дослідження біопсійного матеріалу, як з лікарні, на базі якої вони працюють, 
так і з прикріплених районних та дільничних лікарень.

Виїзд персоналу міжрайонного патолого-анатомічного відділення для розтину 
трупів забезпечується, як правило, транспортом прикріпленої районної або діль-
ничної лікарні або лікарні, на базі якої працює міжрайонний патолого-анатом.

Біопсійні та операційні матеріали з прикріплених районних і дільничних ліка-
рень доставляються до міжрайонних патолого-анатомічних відділень.

3. Основним завданням патолого-анатомічного відділення є покращення ліку-
вальної роботи шляхом:

а) встановлення причин і механізму смерті хворого з виявленням суті та 
походження захворювання;

б) виявлення на секційному матеріалі гострозаразних епідемічних захво-
рювань;

в) визначення характеру патологічного процесу на операційному та біо-
псійному матеріалі;

г) розширення знань і досвіду лікарів шляхом спільного обговорення результа-
тів розтинів і шляхом постійної консультативної допомоги з питань патології;
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д) спільного з клініцистами наукового контролю над діагностичною та лі-
кувальною роботою лікувального закладу шляхом співставлення клінічних і ана-
томічних діагнозів;

е) вивчення та розробки матеріалу патолого-анатомічного відділення.
4. Посада завідуючого патолого-анатомічним відділенням встановлюєть-

ся при наявності в штаті відділення не менш однієї посади лікаря патолого-
анатома; в тому разі, коли в патолого-анатомічному відділенні лише одна поса-
да патолого-анатома, останній є також завідуючим відділенням.

 Призначення та зміщення завідуючого патолого-анатомічним відділенням 
здійснюється керівником установи, на базі якої працює патолого-анатом, за по-
годженням з головним патолого-анатомом (республіки, краю, області, міста).

 Завідуючий патолого-анатомічним відділенням приймає участь в складанні 
річного звіту лікарні по розділу діяльності патолого-анатомічного відділення. 
Завідуючий патолого-анатомічним відділенням керує роботою та здійснює підго-
товку кадрів патолого-анатомів, лаборантів-гістологів патолого-анатомічного 
відділення.

5. Лікарі патолого-анатоми відділення проводять розтини трупів з складан-
ням протоколів, обслідують операційний та біопсійний матеріал; результати 
досліджень записуються в спеціальні книги.

 До протоколу патоголо-анатомічного розтину, крім патолого-анатомічного 
діагнозу, складається клініко-анатомічний епікриз, в якому патолого-анатом ви-
кладає свою думку про патолого-анатомічні особливості даного випадку та про 
механізм причини смерті (танатологічне заключення). До чергувань в лікарнях 
лікарі-патолого-анатоми не залучаються.

6. Під керівництвом патолого-анатома лаборанти проводять технічну гіс-
тологічну обробку секційного, операційного та біопсійного матеріалу, виконують 
письмову роботу по оформленню розтину (під диктовку того, хто робить роз-
тин) і т. д.

7. Патолого-анатомічне відділення повинно бути забезпечене твердим госпо-
дарчим і спеціальним інвентарем, апаратурою та інструментарієм і забезпе-
чуються реактивами, красками, спиртом і склом по нормативам і табелям, за-
твердженим Міністерством охорони здоров’я СРСР.

 Приміщення патолого-анатомічного відділення повинні задовольняти вимо-
гам, встановленим для патолого-анатомічних відділень.

8. Години роботи патолого-анатомічного відділення, прийому з відділень або 
прикріплених лікарень трупів померлих, або видачі їх родичам встановлюються 
головним лікарем лікарні.

9. Штати медичного персоналу патолого-анатомічних відділень лікувальних 
закладів встановлюються у відповідності з штатними нормативами, затвер-
дженими Міністерством охорони здоров’я СРСР.
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На жаль, не всі вимоги наказу і не у всіх регіонах виконувалися. Це спонукало 
головного патологоанатома МОЗ УРСР М. К. Даля ініціювати скликання Колегії 
МОЗ УРСР.

21 листопада 1960 року відбулася Колегія Міністерства охорони здоров’я УРСР, 
на якій були розглянуті найбільш актуальні питання розвитку патологоанатоміч-
ної служби в країні та прийняті відповідні рішення.

Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УРСР

 
21 листопада 1960 р. 

Заслухавши та обговоривши доповідь головного патологоанатома Міністер-
ства охорони здоров’я УРСР проф. М. К. Даль про стан патолого-анатомічної 
служби в республіці, Колегія Міністерства охорони здоров’я УРСР відзначає, що 
патолого-анатомічна служба в Українській РСР невпинно розвивається і сприяє 
покращенню лікувально-діагностичної роботи

Щорічно зростає кількість патолого-анатомічних відділень в обласних та 
міських лікарнях, кількість їх збільшилась з 279 відділень в 1950 році до 515 в 
1959 році. Значно збільшилось число лікарів патолого-анатомів з 252 в 1950 р., до 
505 в 1959 р. Особливо виросло число патолого-гістологічних лабораторій – з 33 в 
1950 році до 207 в 1959 р.

В більшості областей патолого-анатомічну службу очолюють висококваліфі-
ковані спеціалісти. 

В останні роки дещо зроблено в забезпеченні прозектур приміщеннями. Так, в 
Ровенській області в даний час є 18 типових приміщень для прозектур, в Терно-
пільській області відремонтовано 16 пристосованих приміщень, в мм. Києві, Хар-
кові, Запоріжжі, Севастополі і інш. відбудовані секційні ряду лікарень. 

В багатьох областях та окремих лікарнях виросли показники розтину помер-
лих. В деяких лікарнях проводяться розтини померлих вдома (Кіровоградська, 
Запорізька, Станіславська і інші області).

Значно ширше втілюється в практику патолого-анатомічних відділень про-
ведення патогістологічних діагностичних досліджень, консультація складних 
мікроскопічних препаратів тощо.

На значно вищому рівні провадяться клініко-патогістологічні конференції по по-
рівнянню клінічних і патолого-анатомічних діагнозів. Так, на високому рівні прова-
дяться ці конференції в Мукачівській міській лікарні (головний лікар Бергман С. І.).

Лікарі патолого-анатоми все ширше залучаються до наукової роботи. Поряд 
з деякими успіхами в організації патолого-анатомічної служби ще мають місце 
істотні недоліки. 
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Незадовільно виконується наказ Міністерства охорони здоров’я УРСР № 
696 від 29/XI-1959 р. про організацію у всіх міжрайонних лікарнях патолого-
анатомічних відділень (Львівська, Запорізька, Чернівецька, Дніпропетровська, 
Миколаївська, Кіровоградська області).

Значна частина облздороввідділів доповідають про великі затрудення в укомп-
лектуванні посад патолого-анатомів підготованими спеціалістами, а в той же 
час більшість з них не виконали в 1959 році плану направлення лікарів на курси 
спеціалізації та удосконалення по патанатомії (Вінницька, Волинська, Жито-
мирська, Дніпропетровська, Кримська, Одеська, Херсонська, Хмельницька, Черні-
гівська, Чернівецька, Луганська та ін.).

Облздороввідділи не приділяють належної уваги укомплектуванню посад 
патолого-анатомів згідно з затвердженим штатним нормативом і затвердже-
ною в штатних розписах лікарень кількістю посад патолого-анатомів, відповід-
но до діючих штатних нормативів (Сталінська, Дніпропетровська та ін.).

Управління кадрів та Управління учбовими закладами з випуску 1960 р., 
замість 30 лікарів надіслали цільовим призначенням на роботу патолого-
анатомами лише 7 лікарів.

Не дивлячись на наказ Міністерства охорони здоров’я УРСР № 696, який 
зобов’язує облздороввідділи вжити дійових заходів до укруплення патолого-
анатомічної служби, ряд облздороввідділів до цього часу нічого не зробили в цьому 
напрямі. Так, ніякого покращення в цій роботі немає в Київській області (зав. обл-
здороввідділом тов. Герасимов В. Т.). Приміщення багатьох прозекторських об-
ласті продовжують знаходитись у вкрай незадовільному санітарно-технічному 
стані (мм. Васильків, Біла Церква, Яготин, Сквира). В єдиній типовій прозек-
торській області (Макарівська лікарня) до цього часу не закінчено монтаж водо-
провідної та опалювальної системи.

Не кращий стан з приміщенням прозектур в Сумській, Дніпропетровській, 
Миколаївській, Херсонській та Кримській областях. В 1-й міській лікарні м. Кер-
чі спеціально побудована типова прозекторська в даний час перебудовується для 
використання її не за призначенням.

Внаслідок недостатньої уваги зав. облздороввідділами та головних ліка-
рів до цієї важливої служби, мають місце серйозні недоліки в якості патолого-
анатомічної роботи: зменшився показник частоти патолого-анатомічних роз-
тинів в порівнянні з 1958 роком. Так, в 1958 р. цей показник в міських лікарнях в 
республіці складав 81%, а в 1959 р. – 78,0%, в районних – відповідно 49,2 і 49,7. Най-
менші показники в Київській області – 48,8% та Станіславській – 65,9%. Особли-
во незадовільний стан в цьому питанні в районних лікарнях Волинської області 
(зав. облздороввідділом тов. Левашко). Так, в Ковельській райлікарні і з 60 помер-
лих в 1959 році проведено лише 2 розтина, із 111 померлих в Камінь-Каширській 
лікарні проведено лише 11 розтинів. Значно зменшився в 1959 році процент розти-
нів в обласній Миколаївській лікарні: в 3 та 4 міськлікарнях м. Миколаїва та ін.
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Дещо знизився показник совпадіння патолого-анатомічних та клінічних діа-
гнозів – з 90,5% в 1958 році до 89,3% в 1959 р. (по УРСР), а в ряді областей по-
казник совпадіння клінічних та патолого-анатомічних діагнозів значно нижчий 
середньо республіканського (Кримська обл. – зав. облздороввідділом т. Тітенко, 
Дніпропетровська – т. Поляков та ін.). 

Маються місце істотні недоліки у веденні протоколів патолого-анатомічних 
розтинів. Не завжди розділяються діагнози на основне захворювання, ускладення 
та супутне захворювання.

Постачання прозектур необхідним обладнанням, інструментарієм та реак-
тивами все ще не налагоджено. Головне Аптечне Управління не вжило достат-
ніх заходів до максимального задоволення заявок на згадані предмети, а облздо-
роввідділи, головні патологоанатоми областей та лікарі патолого-анатоми 
недостатньо ініціативні в питаннях своєчасних заявок та контролю за їх ви-
конанням

Не дивлячись на те, що минув рік з моменту видання наказу Міністерства 
охорони здоров’я УРСР № 696 від 29/XI-1959 р., Запорізький міськздороввідділ не 
організував патолого-анатомічну службу в місті Запоріжжі, згідно поданої об-
лздороввідділом пропозиції.

Колегія Міністерства охорони здоров’я УРСР рішає:
І. Зобов’язати зав. облздороввідділами, зав. Київським та Севастопольським 

міськздороввідділами:
1) Протягом I кв. 1961 р. закінчити організацію патолого-анатомічних відді-

лень в міжрайлікарнях, затвердивши посаду завідуючого міжрайонним патолого-
анатомічним відділенням та створивши відповідні умови для роботи.

2) З приросту посад лікарів на 1961 рік укомплектувати всі посади патолого-
анатомів, згідно зі штатним нормативом, підготувавши для цієї мети молодих 
лікарів на курсах спеціалізації. Заборонити перекваліфікацію лікарів та викорис-
тання молодих спеціалістів, одержавших цільове призначення, на іншій роботі.

3) Впровадити в практику роботи обмін досвідом з іншими областями, для 
чого практикувати командирування патолого-анатомів до інших областей.

4) Перевіряти стан патолого-анатомічної роботи та обговорювати на засі-
даннях Медичної Ради доповіді головлікарів окремих лікарень.

5) В лікарнях, де за штатом немає лікаря патолого-анатома, підготувати 
для патолого-анатомічної роботи одного з лікарів. Категорично забороняється 
проведення розтинів лікарями-клініцистами в порядку черги.

6) Зобов’язати клініцистів-прозекторів оформляти документацію розтину 
трупів, суворо додержуючись встановленої форми. Заборонити оформляти доку-
ментацію по неповно проведених розтинах та замінювати протоколи розтинів 
розширеними діагнозами або епікрізами, які вписуються лише в історії хвороби.

7) Вимагати від усіх головних лікарів лікарень, як правило, обов’язкового роз-
тину всіх померлих в лікарнях.
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8) Забезпечити лікарні типовими друкованими бланками протоколів розти-
нів, патолого-гістологічних, а також цитологічних діагностичних досліджень 
та заборонити видачу заключень не на типових бланках.

9) Вимагати через головних спеціалістів широкого втілення в практику, з ме-
тою підвищення якості діагностики, патолого-гістологічні дослідження.

10) При будівництві лікарень обов’язково передбачати будівництво типових 
прозектур.

11) Протягом 1961 року привести всі приміщення прозектур в належний стан.
12) Піднести рівень патолого-анатомічних конференцій, перетворивши їх в 

справжні школи для лікарів, де в порядку обговорення та творчої дискусії виявля-
ються помилки в діагностиці та лікуванні хворих.

II. Директорам медичних інститутів та інститутів удосконалення лікарів 
надавати всебічну допомогу практичним лікарям-патанатомам, все ширше за-
лучаючи їх до наукової роботи.

III. Директору Київського інституту удосконалення лікарів тов. Умовісту 
М. Н. протягом I кв. 1961 року видати 3 методичних листа, підготовлених голо-
вним патологоанатомом Міністерства охорони здоров’я УРСР тов. Даль М. К.:

а) про порядок проведення патологоанатомічних досліджень трупів;
б) про проведення мікроскопічних досліджень;
в) про організацію та проведення патолого-анатомічних конференцій.

IV. Нач. Управління кадрів тов. Павленко К. М. та Управління учбовими за-
кладами – т. Козиренко М. Ф.:

а) з випуску лікарів 1961 року надіслати цільовим призначенням на роботу 
патолого-анатома в області республіки 30 лікарів, використавши в основному 
випускників, які виявили здібності з питань патолого-анатомічної роботи, за-
ймаючись науковою роботою в гуртках інституту;

б) ввести в 1961 р. в Київському інституті удосконалення лікарів клінічну 
ординатуру по патанатомії.

V. Нач. Головного аптечного управління т. Губському І. М., нач. Управління 
лікпрофдопомоги т. Леоненко М. А., разом з головним патологоанатомом проф.. 
Даль М. К. перевірити якість заявок облздороввідділів на обладнання, інструмен-
тарій, реактиви та фарби для здійснення патолого-анатомічних і патогістоло-
гічних досліджень. Зробити аналіз заявок і подати пропозиції щодо покращення 
постачання.

VI. Нач. Управління лікпрофдопомоги т. Леоненко М. А. протягом I кв. 1961 р., 
провести обслідування стану патологоанатомічної служби в Дніпропетровській, 
Запорізькій, Сталінській областях та в березні місяці 1961 р. заслухати ці облас-
ті на Колегії Міністерства охорони здоров’я УРСР.

 В дальнішому систематично перевіряти стан патолого-анатомічної роботи 
в областях та окремих лікарнях, обговорюючи наслідки перевірки на нарадах і не 
менш ніж 2 рази на рік – на засіданні Колегії.
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VII. Нач. Управління лікпрофдопомоги т. Леоненко М. А. та головному пато-
логоанатому МОЗ УРСР проф. Даль М. К. в II кв. 1961 року провести республікан-
ську нараду обласних патологоанатомів, їх помічників та завідуючих кафедрами 
патологічної анатомії медичних інститутів та інститутів удосконалення лі-
карів.

VIII. Звернути увагу зав. Київським облздороввідділом тов. Герасимова В. Т., 
Кримським – тов. Тітенко Г. С., Дніпропетровським – тов. Полякова Є. М. на не-
задовільний стан патологоанатомічної служби в областях та вжити терміно-
вих заходів до надання приміщень та підвищення якості роботи цієї служби.

МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УРСР                                                  П. ШУПИК

Після виходу наказу МОЗ УРСР № 696 була проведена значна робота з удоско-
налення патологоанатомічної служби в Україні. Збільшилась кількість патолого-
анатомічних відділень з 115 у 1959 році до 748 у 1969 році. Кількість патогістоло-
гічних лабораторій зросла відповідно з 207 до 471. Збільшилась кількість штатних 
посад лікарів-патологоанатомів з 515 до 857. У 60-х роках в Україні було збудова-
но 650 лікарняних комплексів, у складі яких у багатьох випадках збудовані нові 
типові будівлі для патологоанатомічної служби. Велика кількість приміщень, які 
займали патологоанатомічні відділення, були реконструйовані. У 1970 році із 523 
приміщень, 115 – типові будівлі, а 319 перебували у задовільному стані. При цьо-
му, у 15% патологоанатомічні відділення були розміщені у непристосованих при-
міщеннях, які перебували у незадовільному стані. 

Значно виріс об’єм та змінився характер роботи патологоанатомічних відділень 
– збільшилась кількість досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалів, 
підвищилась якість та об’єктивність досліджень. У лікувально-профілактичних 
закладах республіки у 1969 році було виконано 1 млн. 300 тисяч гістологічних 
досліджень.

У більшості великих прозектур Донецької, Харківської, Дніпропетровської об-
ластей, м. Києва мікроскопічно досліджувались матеріали всіх секцій. Широко 
впроваджувались у всіх регіонах республіки, переважно в лабораторіях онкологіч-
них диспансерів, цитологічні діагностичні дослідження.

Середній показник відсотка патологоанатомічних розтинів по УРСР дорівню-
вав у 1969 році – 74%, у деяких областях він був значно вищим: у Донецькій об-
ласті – 92,4%, Полтавській області – 89%, Запорізькій області – 87%, Київській 
області – 86%, Ворошиловградській області – 85%. Разом із зазначеними областя-
ми, у Кіровоградській, Кримській, Житомирській, Одеській, Закарпатській, Хар-
ківській, Волинській, Херсонській, Рівненській, Чернівецькій областях середній 
відсоток патологоанатомічних розтинів був вищим за середньореспубліканський 
показник. У Вінницькій, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській та 
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Хмельницькій областях спостерігався низький відсоток (нижче 60%) розтинів по-
мерлих у стаціонарах. 

На більш високому рівні проводились клініко-патологоанатомічні конферен-
ції. Середній показник нерозпізнаних клініцистами основних захворювань дорів-
нював 7–10%, а показники клінічно нерозпізнаних найважливіших ускладнень 
коливався у межах 4–5%. Враховуючи необхідність систематичного контролю за 
якістю діагностики та лікування хворих, і особливо у випадках, коли захворюван-
ня закінчується смертю, МОЗ УРСР 4.08.1969 року був виданий спеціальний на-
каз, який зобов’язував керівників органів та закладів охорони здоров’я створити у 
кожному стаціонарному лікувальному закладі спеціальну комісію з аналізу смер-
тельних випадків.

У другій половині 60-х років в Україні введені посади позаштатних обласних 
дитячих патологоанатомів, що сприяло покращенню організації дитячої патолого-
анатомічної служби. В деяких обласних центрах та великих містах була розпочата 
робота із створення централізованих патологоанатомічних відділень для кількох 
невеликих дитячих та пологових закладів, що стало передумовою удосконалення 
прозекторської роботи та підвищення кваліфікації лікарів-педіатрів та акушерів-
гінекологів.

Накопичений в ті роки досвід свідчив, що укрупнення дрібних прозектур у ве-
ликі патологоанатомічні відділення сприяє кращому матеріально-технічному за-
безпеченню відділень, раціональному використанню кадрів, що в результаті є пе-
редумовою подальшого удосконалення патологоанатомічної служби.

Положення вищезазначеного наказу МОЗ УРСР № 696 та рішення Колегії МОЗ 
УРСР, згідно з якими кожний медичний інститут був зобов’язаний виділяти щоріч-
но по 3 випускники для спеціалізації з патологічної анатомії, сприяв покращенню 
кадрового забезпечення патологоанатомічної служби – у 1954 р. патологоанатоміч-
ну роботу в УРСР проводили 359 лікарів, у 1957 р. – 474, у 1960 р. – 503, у 1964 
– 584, у 1966 – 663. При цьому, в цілому по УРСР до 35% штатних посад лікарів-
патологоанатомів були зайняті сумісниками – лікарями інших спеціальностей, 
переважно судовими медиками. У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Київ-
ській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, 
Хмельницькій та Черкаській областях зазначений показник був вищим. У деяких 
центральних районних лікарнях Тернопільської, Івано-Франківської, Дніпропе-
тровської та Кримської областей були відсутні патологоанатомічні відділення.

15 жовтня 1970 року був виданий Наказ МОЗ СРСР № 667 «Про заходи з удо-
сконалення патологоанатомічної служби». В результаті проведеної органами 
та закладами охорони здоров’я роботи з розвитку патологоанатомічної служби, 
збільшилась кількість патологоанатомічних відділень і патогістологічних лабора-
торій, укомплектованість штатних посад лікарів-патологоанатомів у лікувально-
профілактичних закладах системи Міністерства охорони здоров’я СРСР збільши-
лася до 95%. В цілому по країні збільшився процент патологоанатомічних розтинів 
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хворих, померлих у стаціонарах. Більше ніж у 2 рази збільшилась кількість біо-
псійних досліджень, у тому числі діагностичних біопсій.

В Україні розвивалась патологоанатомічна служба педіатричного профілю. 
Були організовані в ряді міст централізовані прозектури перинатальної патології. 
Процент розтинів новонароджених та мертвонароджених дітей досягнув у окремих 
містах 86,5 –100%.

Проводилась централізація патологоанатомічних відділень. Як показав аналіз 
роботи цих відділень, централізація патологоанатомічних досліджень дозволяє 
більш ефективно використовувати медичний персонал шляхом упорядкування на-
вантаження, використання взаємозамінюваності, сприяє взаємоконсультаціям та 
набуттю лікарями досвіду в різних розділах патологічної анатомії, уніфікації та 
підвищенню якості досліджень у секційній та біопсійній роботі, більш повному та 
раціональному використанню обладнання, скороченню більш ніж у 2 рази термі-
нів дослідження операційного та біопсійного матеріалів.

Наказ МОЗ СРСР № 667 відіграв свою позитивну роль, але з часом почали на-
копичуватись питання, які вимагали свого правового регулювання. Так, Мініс-
терства охорони здоров’я ряду республік не приділяли належної уваги розвитку 
патологоанатомічної служби, в результаті чого в цих республіках (Узбецька РСР, 
Грузинська РСР, Азербайджанська РСР, Таджикська РСР, Туркменська РСР) спо-
стерігався низький процент укомплектованості штатних посад патологоанатомів, 
значна кількість посад була зайнята сумісниками. В цих республіках продовжував 
залишатися низький процент розтинів померлих та кількість біопсійних дослі-
джень. В патологоанатомічних відділеннях ряду лікувально-профілактичних за-
кладів деяких союзних республік відзначалась нестача підготовлених лаборантів-
гістологів. Гістологічні дослідження секційного та операційного матеріалу, 
бактеріологічні і вірусологічні дослідження при пневмоніях, сепсисі, кишкових 
інфекціях проводились не у всіх випадках.

Не зважаючи на вказівки МОЗ СРСР, що при організації централізованих 
патологоанатомічних відділень необхідно враховувати наявність відповідної 
матеріально-технічної бази та інших умов, у ряді союзних і автономних респу-
блік, країв і областей місцеві органи охорони здоров’я не враховували цих вимог, 
у зв’язку з чим значна кількість централізованих патологоанатомічних відділень 
була організована на базі тих відділень, які розміщались у тісних, не пристосова-
них приміщеннях, що значно утруднювало виконання централізованими відділен-
нями зрослого обсягу роботи.

Серйозно ускладнювала роботу патологоанатомічних відділень необхідність про-
ведення, разом з патологоанатомічними, і судово-медичних розтинів. Не зважаючи 
на це, органи охорони здоров’я не завжди вживали дійових заходів щодо покращен-
ня матеріально-технічної бази патологоанатомічної і судово-медичної служб.

Продовжували мати місце факти, коли головні лікарі лікарняних закладів ви-
користовували приміщення прозектур для розміщення в них служб, які не мають 
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відношення до роботи патологоанатомічних відділень (в Українській РСР, Узбек-
ській РСР, Грузинській РСР та ряді областей РРФСР).

Не завжди керівники лікувально-профілактичних закладів забезпечували сво-
єчасну доставку трупів, операційного та біопсійного матеріалу в централізовані па-
тологоанатомічні відділення. Відсутність у переважній більшості закріпленого за 
централізованими патологоанатомічними відділеннями автотранспорту перешко-
джала своєчасному забезпеченню лікувально-профілактичних закладів даними 
про результати досліджень, а також виїздам патологоанатомів у ті лікарні, в яких 
необхідно провести розтин померлих хворих на місці або виникає необхідність ви-
конання термінових біопсійних досліджень.

Часто клініко-патологоанатомічні конференції в лікувально-профілактичних 
закладах мали формальний характер: не завжди розкривались серйозні недоліки 
та дефекти, які були допущені медичними працівниками при наданні медичної 
допомоги хворим або ж виявлені недоліки не отримували принципову оцінку. До 
участі в роботі конференції не завжди долучались медичні працівники, які допус-
тили недоліки на догоспітальному етапі надання медичної допомоги хворим.

Мали місце численні приклади, коли головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів та клінік без відповідних передумов дозволяли видачу трупів без розтину, 
навіть у випадках смерті хворих під час або після операції та підозрінні на інфек-
ційне захворювання. 

Значно утруднювало роботу патологоанатомічних відділень недостатнє їх за-
безпечення холодильними камерами, реактивами та барвниками, покривними 
та предметними скельцями, бінокулярними мікроскопами, насадками, люмінес-
центними мікроскопами та ін.

Наявність зазначених недоліків у патологоанатомічній службі свідчила про те, що ряд 
керівників органів охорони здоров’я та лікувально-профілактичних закладів, головних 
спеціалістів не враховували можливості та роль патологоанатомічної служби у прижит-
тєвій діагностиці цілого ряду тяжких захворювань, недооцінювали і не використовува-
ли дані розтину померлих для підвищення рівня обстеження та лікування хворих. Вна-
слідок цього, організації, розвитку та підвищенню якості роботи патологоанатомічних 
відділень у ряді республік і областей не приділялась належна увага. Все вищезазначене і 
стало передумовою до розробки нового наказу щодо патологоанатомічної служби.

04.04.1983 р. був виданий Наказ МОЗ СРСР № 375 «Про подальше удоскона-
лення патологоанатомічної служби в країні»:

1. Міністрам охорони здоров’я союзних та автономних республік, завідуючим 
крайовими, обласними відділами охорони здоров’я, начальникам Головних управ-
лінь охорони здоров’я Мосміськвиконкому, Ленміськвиконкому, Ташміськвикон-
кому, Київміськвиконкому:

1.1. До 1 липня 1983 року розглянути на колегіях і медичних радах стан пато-
логоанатомічної служби і розробити заходи щодо усунення недоліків, подальшого 
розвитку та удосконаленню патологоанатомічної служби.
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1.2. Розробити перспективний план (до 1990 року) щодо подальшої організа-
ції централізованих патологоанатомічних відділень (у тому числі дитячих), пе-
редбачивши у ньому: 

– будівництво нових та реконструкцію діючих патологоанатомічних кор-
пусів, оснащення обладнанням (перш за все холодильними камерами для зберіган-
ня трупів, мікроскопами, секційними столами, каталками та ін.), а також необ-
хідними реактивами;

– забезпечення централізованих патологоанатомічних відділень спеціально 
закріпленим автотранспортом з метою доставки трупів та біопсійних мате-
ріалів у централізовані патологоанатомічні відділення, доставки результатів 
патологоанатомічних розтинів та даних біопсійних досліджень у прикріплені 
лікувально-профілактичні заклади, виїздів лікарів-патологоанатомів для дослі-
дження термінових біопсій, а при необхідності, для проведення розтинів;

– організацію централізованих патологоанатомічних відділень для ліку-
валь но-профілактичних закладів здійснювати з урахуванням обслуговування 
ними лікарських закладів загальною потужністю не більш 4-х тисяч ліжок.

1.3. Передбачити, починаючи з 1983 року, збільшення прийому лікарів-
патологоанатомів у клінічну ординатуру та направлення в інститути удоско-
налення.

1.4. Забезпечити підготовку необхідного числа лаборантів-гістологів із серед-
ньою медичною освітою, використовуючи місцеві бази.

1.5. Організувати роботу патологоанатомічних відділень, централізованих 
патологоанатомічних відділень, у тому числі дитячих, у суворій відповідності 
з Положенням про патологоанатомічне відділення лікувально-профілактичного 
закладу та Положення про посадові обов’язки медичного персоналу патологоана-
томічного відділення лікувально-профілактичного закладу.

Звернути особливу увагу на широке застосування біопсійних досліджень для 
прижиттєвої діагностики захворювань. Встановити, що гістологічні досліджен-
ня операційного матеріалу є обов’язковими.

1.6. Забезпечити виконання керівниками лікувально-профілактичних закла-
дів, клінік науково-дослідних та медичних інститутів Положення про порядок 
розтину трупів у лікувально-профілактичних закладах, Положення про порядок 
розтинів мертвонароджених і новонароджених, які померли в перинатальному 
періоді. Притягувати до суворої дисциплінарної відповідальності головних ліка-
рів лікувально-профілактичних закладів і клінік при встановленні фактів необ-
ґрунтованої видачі трупів померлих без розтину.

1.7. З метою удосконалення лікувально-діагностичного процесу, скорочен-
ня помилок та дефектів, які допускаються лікуючими лікарями при обсте-
женні та лікуванні хворих, забезпечити систематичне проведення клініко-
патологоанатомічних конференцій у лікувально-профілактичних закладах у 
відповідності з положеннями про них. За висновками та пропозиціями конференцій 
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головним лікарям лікувально-профілактичних закладів, а при необхідності, керів-
никам органів охорони здоров’я вживати необхідні заходи щодо усунення виявле-
них недоліків, підвищення організації і якості надання медичної допомоги хворим.

1.8. У трьохмісячний термін розглянути і вирішити питання щодо викорис-
тання за призначенням приміщень патологоанатомічних корпусів, які викорис-
товуються у даний час не за прямим призначенням. Надалі категорично заборо-
нити використання приміщень патологоанатомічних корпусів з іншою метою 
або розміщення в них структурних підрозділів лікарень, які не належать до па-
тологоанатомічних відділень.

2. Міністрам охорони здоров’я союзних республік ввести, починаючи з 1 серпня 
1983 року, з урахуванням потреб в лікарях-патологоанатомах, підготовку випус-
кників лікувального и педіатричного факультетів медичних вузів в інтернату-
рі за спеціальністю лікар-патологоанатом, з урахуванням укомплектованості 
штатних посад дільничих лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів, лікарів швид-
кої та невідкладної допомоги, а також лікарських посад в установах охорони 
здоров’я сільської місцевості.

3. Ректорам медичних вузів забезпечити підготовку в інтернатурі лікарів-
патологоанатомів у суворій відповідності з затвердженою міністерством охо-
рони здоров’я союзної республіки заявкою та наказом Міністерства охорони 
здоров’я СРСР від 20 січня 1982 р. № 44 «Про заходи з подальшого покращення 
підготовки лікарських кадрів в інтернатурі».

4. Головному управлінню навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я 
СРСР розробити до 1 серпня 1983 року типовий навчальний план та програму од-
норічної спеціалізації (інтернатури) випускників медичних вузів за спеціальніс-
тю лікар-патологоанатом.

5. Міністерству охорони здоров’я РРФСР, Міністерству охорони здоров’я 
Української РСР, Міністерству охорони здоров’я Латвійської РСР, Міністерству 
охорони здоров’я Литовської РСР:

5.1. Упродовж 1984–1985 рр. провести відповідно експеримент з реорганіза-
ції централізованих патологоанатомічних відділень Тамбовської, Челябінської, 
Хмельницької обласних лікарень у самостійні заклади охорони здоров’я – обласні 
патологоанатомічні бюро з безпосереднім підпорядкуванням їх відповідним облас-
ним відділам охорони здоров’я, централізовані патологоанатомічні відділення 
Рижської клінічної лікарні та Науково-дослідного інституту онкології Міністер-
ства охорони здоров’я Литовської РСР у республіканські патологоанатомічні бюро 
з безпосереднім підпорядкуванням їх відповідним міністерствам охорони здоров’я.

а. Штати зазначених бюро встановити у межах плану та бюджету:
медичного персоналу відповідно до штатних нормативів патологоанато-

мічних відділень (прозекторських);
адміністративно-управлінського та господарчо-обслуговуючого персоналу 

відповідно до типових штатів бюро судово-медичної експертизи.
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б. Зберігати в зазначених бюро діючі умови оплати праці та преміювання, 
переваги і пільги.

в. У місячний термін розробити в межах загальних асигнувань на утриман-
ня лікарень проект грошових норм розходів на придбання медикаментів, реакти-
вів, обладнання та м’якого інвентаря для патологоанатомічних бюро і запропо-
нувати для затвердження у Міністерство охорони здоров’я СРСР.

г. Організувати роботу патологоанатомічних бюро у відповідності з тим-
часовим положенням про республіканські та обласні патологоанатомічні бюро.

д. Упродовж березня 1986 року підбити підсумки проведеного експерименту 
і матеріали підсумків з висновками та пропозиціями до 1 травня 1986 року по-
дати у Головне управління лікувально-профілактичної допомоги Міністерства 
охорони здоров’я СРСР.

6. Головному управлінню лікувально-профілактичної допомоги Міністерства охоро-
ни здоров’я СРСР, Планово-фінансовому управлінню Міністерства охорони здоров’я:

6.1. Здійснювати систематичну допомогу організованим в порядку експери-
менту республіканським і обласним патологоанатомічним бюро і встановити 
контроль за їх діяльністю.

 а. До 15 червня 1986 р. узагальнити досвід роботи зазначених бюро і запро-
понувати пропозиції керівництву Міністерства охорони здоров’я СРСР.

7. Управлінню проектування та капітального будівництва Міністерства охо-
рони здоров’я СРСР до 1 серпня 1983 р. разом з Головним управлінням лікувально-
профілактичної допомоги і Головним управлінням лікувально-профілактичної 
допомоги дітям і матерям Міністерства охорони здоров’я СРСР підготувати 
пропозиції щодо розробки типових проектів патологоанатомічних корпусів, по-
єднаних з бюро судово-медичної експертизи для закладів різної потужності.

8. Міністрам охорони здоров’я союзних республік про хід виконання цього на-
казу доповісти 1 січна 1984 року.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне управління 
лікувально-профілактичної допомоги Міністерства охорони здоров’я СРСР та 
Головне управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Мініс-
терства охорони здоров’я СРСР.

 10. Вважати таким, що втратив силу наказ Міністерства охорони здоров’я 
СРСР від 15 жовтня 1970 р. № 667 «Про заходи з удосконалення патологоанато-
мічної служби».

Міністр                                                                                                      С. П. БУРЕНКОВ

Упродовж 1984–1985 років у відповідності з наказом № 375 від 04.04.1983 р. 
«Про подальше удосконалення патологоанатомічної служби в країні» був проведе-
ний експеримент з реорганізації централізованих патологоанатомічних відділень 
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у патологоанатомічні бюро. Діяльність експериментальних Латвійського, Литов-
ського республіканських, Тамбовського, Челябінського, Хмельницького обласних 
патологоанатомічних бюро показала їх переваги та безсумнівну доцільність.

Самостійність патологоанатомічних бюро дозволила їм більш ефективно вико-
нувати контролюючу функцію патологоанатомічної служби, зміцнити матеріальну 
базу, створити сприятливі умови для професійного зростання лікарів і лаборантів, 
а також для підготовки лікарів-патологоанатомів через інтернатуру. В результаті 
значно покращались робота з виявлення й аналізу помилок клінічної діагности-
ки, що сприяло підвищенню рівня лікувально-діагностичної роботи в лікувально-
профілактичних закладах, збільшились обсяги секційної та біопсійної роботи, 
у тому числі в районах сільської місцевості, скоротилися терміни і підвищилась 
якість виконуваних патологоанатомічних досліджень.

Враховуючи підсумки проведеного експерименту, з метою подальшого удоско-
налення патологоанатомічної служби і підвищення її ролі в здійсненні контро-
лю за якістю діагностики і лікування хворих був виданий наказ МОЗ СРСР від 
11.03.1988 р. № 203 «Про організацію патологоанатомічних бюро»:

1. Міністрам охорони здоров’я союзних і автономних республік, завідуючим 
крайовими, обласними відділами охорони здоров’я, начальникам Головних управ-
лінь охорони здоров’я: 

1.1. Організувати, починаючи з 1988 р., патологоанатомічні бюро на базі ве-
ликих централізованих патологоанатомічних відділень у відповідності з «Поло-
женням про патологоанатомічне бюро».

1.2. В республіках, краях і областях покласти на одно із патологоанатоміч-
них бюро, яке має сучасну матеріально-технічну базу і кваліфіковані кадри, функ-
ції республіканського (крайового, обласного) організаційно-методичного центру 
патологоанатомічної служби.

1.3. Забезпечити патологоанатомічні бюро автотранспортом, обладнанням, 
апаратурою, реактивами, лабораторною посудою.

1.4. Передбачити будівництво патологоанатомічних корпусів для розміщен-
ня патологоанатомічних бюро.

1.6. Кожного року заслуховувати і обговорювати на колегіях міністерства 
охорони здоров’я та медичних радах (колегіях) обласних, крайових відділів охоро-
ни здоров’я, Головних управлінь охорони здоров’я повідомлення начальника пато-
логоанатомічного бюро про результати аналізу дефектів клінічної діагностики в 
лікувально-профілактичних закладах адміністративної території.

2. Управлінню медичної статистики МОЗ СРСР у 1988 р. підготувати проект 
статистичного звіту патологоанатомічного бюро і в установленому порядку по-
дати на затвердження Держкомстату СРСР.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне управління 
лікувально-профілактичної допомоги МОЗ СРСР.
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4. Вважати таким, що втратило силу «Тимчасове положення про Латвійське, 
Литовське республіканські, Тамбовське, Челябінське, Хмельницьке обласні патоло-
гоанатомічні бюро» – додаток № 4 до наказу МОЗ СРСР від 04.04.1983 р. № 375.

 
Міністр          Є. І. ЧАЗОВ

Окрім того, у вищезазначеному Наказі були затверджені: 1) Положення про 
патологоанатомічне бюро; 2) Положення про начальника патологоанатомічного 
бюро; 3) Перелік обладнання патологоанатомічного бюро.

29–30 березня 1988 року на базі Хмельницького обласного патологоанатомічного 
бюро (ПАБ) була проведена нарада головних патологоанатомів міністерств охорони 
здоров’я союзних республік, начальників патологоанатомічних бюро та заві дувачів 
централізованими патологоанатомічними відділеннями. Основною метою наради було 
ознайомлення головних спеціалістів союзних республік та завідувачів централізовани-
ми патологоанатомічними відділеннями (ЦПАВ), які упродовж 1988 року мали бути 
реорганізовані в ПАБ, з наказом МОЗ СРСР № 203 від 11.03. 1988 р. «Про організацію 
патологоанатомічних бюро», а також обмін досвідом з виділення підрозділів патолого-
анатомічної служби в самостійні установи охорони здоров’я. З доповіддю «Наказ МОЗ 
СРСР “Про організацію патологоанатомічних бюро” – основа перебудови патологоана-
томічної служби держави» виступив головний патологоанатом МОЗ СРСР А. М. Віхерт. 
Він підкреслив, що перебудова служби повинна проводитися поетапно, з врахуванням 
місцевих умов та можливостей, при цьому організація ПАБ може проводитися тільки 
при наявності сучасної матеріальної бази та достатньої кількості кваліфікованих ка-
дрів. Доповідачі Н. Г. Гойда (Хмельницький), М. Д. Андрєєв (Хмельниць кий), Б. А. 
Крон род (Москва), М. М. Ко вальов (Челябінськ), В. А. Волков (Латвія), Ю. С. Анісімов 
(Тамбов), Г. С. Кашкіна (Чернівці) переконливо довели, що тільки централізація па-
тологоанатомічної служби шляхом створення ПАБ може подолати її відставання від 
сучасних вимог охорони здоров’я, яке спостерігається в більшості регіонів країни.

Внаслідок обговорення доповідей та виступів у дебатах нарада прийняла низку 
рекомендацій:

1. Доручити Центральній патологоанатомічній лабораторії НДІ морфології 
людини АМН СРСР до 1.01.1989 р. підготувати інструкцію «Організація патоло-
гоанатомічних бюро», в якій передбачити: а) варіанти структури ПАБ, в залеж-
ності від місцевих умов з врахуванням профілю патологоанатомічних досліджень 
та матеріально-технічної бази із розрахунку забезпечення розтинів всіх померлих 
та патогістологічного дослідження всього операційного та біопсійного матеріалу 
в лікувально-профілактичних закладах відповідної адміністративної території з 
метою впровадження бригадних форм організації та оплати праці медичного пер-
соналу. 2. Розробити положення про навчально-науково-виробничий комплекс і під-
готувати інформаційний лист про досвід роботи навчально-науково-виробничого 
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комплексу МОЗ Узбецької РСР (Ташкент). 3. З метою покращення підготовки ка-
дрів лікарів-патологоанатомів просити МОЗ СРСР розглянути питання про 4-річну 
безперервну підготовку лікаря-патологоанатома через субординатуру, інтернату-
ру, клінічну ординатуру, дозволити готувати лікарів-патологоанатомів із числа 
випускників санітарно-гігієнічних та стоматологічних факультетів медичних 
інститутів... 6. Просити президію правління Всесоюзного наукового товариства па-
тологоанатомів клопотати перед відповідними міністерствами союзних республік 
та обласними відділами охорони здоров’я про присудження начальникам перших 
експериментальних ПАБ М. Д. Анд рєєву, Ю. С. Анісімову, В. А. Волкову, М. М. Кова-
льову, Р. І. Контраускасу почесного звання «заслужений лікар республіки», тому що 
тільки завдячуючи досвіду роботи керованих ними закладів стало можливим розпо-
всюдження нової організаційної форми патологоанатомічної служби у всій країні.

Результатом узагальнення досвіду роботи кадрових та науково-дослідних інсти-
тутів, обласних патологоанатомічних бюро був наказ МОЗ України від 12.05.1992 
№ 81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні», 
який став етапним в процесі удосконалення діяльності патологоанатомічної служ-
би в Україні та підвищення ефективності її діяльності. В наказі зазначається:

«Вважати патологоанатомічну службу важливою частиною практичної охо-
рони здоров’я, що забезпечує діагностику захворювань, підвищення кваліфікації 
лікарів та науково-практичний контроль лікарської справи.

1. Керівникам органів охорони здоров’я, закладів охорони здоров’я республікан-
ського підпорядкування, які мають патологоанатомічні служби:

1.1. Розглянути на колегіях та медичних радах стан патологоанатомічної 
служби, розробити заходи подальшого розвитку та удосконалення патологоана-
томічної служби.

1.2. З урахуванням місцевих умов (приміщення, кадри) продовжувати ство-
рення патологоанатомічних бюро, в тому числі по дитячій патології.

1.3. Продовжити:
– будівництво нових та реконструкцію діючих патологоанатомічних кор-

пусів, оснащення обладнанням (перш за все холодильними камерами для зберіган-
ня трупів, мікроскопами, секційними столами, каталками тощо), а також необ-
хідними реактивами;

– забезпечити патологоанатомічні бюро спеціально закріпленим автотран-
спортом для доставки біопсійного матеріалу, результатів патологоанатомічних 
розтинів та даних біопсійних досліджень у прикріплені лікувально-профілактичні 
заклади, виїздів лікарів-патологанатомів для дослідження термінових біопсій, 
а при необхідності для проведення розтинів, клініко-анатомічних конференцій, 
консультативної роботи.

1.4. Організувати роботу патологоанатомічних бюро, централізованих па-
тологоанатомічних відділень, в тому числі дитячих, в суворій відповідності з По-
ложенням про патологоанатомічне бюро та про патологоанатомічне відділення 
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(централізоване патологоанатомічне відділення) лікувально-профілактичного 
закладу (додаток 2, 3) та Положення про посадові обов’язки медичного персона-
лу патологоанатомічного бюро, патологоанатомічного відділення лікувально-
профілактичного закладу (додаток 4), Положення про начальника патологоана-
томічного бюро (додаток 5).

1.5. Звернути особливу увагу на широке використання біопсійного досліджен-
ня для прижиттєвої діагностики захворювань. Встановити, що гістологічне до-
слідження всього операційного та біопсійного матеріалу, в тому числі плацент, 
зшкрібків при абортах є обов’язковими.

1.6. Забезпечити виконання керівниками лікувально-профілактичних закла-
дів, клінік науково-дослідних та медичних інститутів Положення про порядок 
розтину трупів у лікувально-профілактичних закладах (додаток 6), Положен-
ня про порядок розтину викиднів масою тіла від 500,0 і більше в строках від 22 
тижнів вагітності незалежно від живо- або мертвонародженості, мертвонаро-
джених та новонароджених померлих в перинатальному періоді (додаток 7). 
Притягувати до суворої дисциплінарної відповідальності лікарів лікувально-
профілактичних закладів та клінік при встановленні фактів необґрунтованої 
видачі трупів померлих без розтину.

1.7. З метою удосконалення лікувально-діагностичного процесу забезпечи-
ти систематичне проведення в лікувально-профілактичних закладах клініко-
патологоанатомічних конференцій у відповідності з Положенням та Інструк-
цією про них (додаток 8). За результатами конференцій головним лікарям 
лікувально-профілактичних закладів, керівникам органів охорони здоров’я вжи-
вати необхідні заходи до усунення виявлених недоліків, поліпшення організації 
та якості надання медичної допомоги хворим.

1.8. Протягом 1992 р. вирішити питання про використання виключно за при-
значенням приміщень патологоанатомічних корпусів. Категорично заборонити 
розміщення в патологоанатомічних корпусах відділень бюро судово-медичної екс-
пертизи або структурних підрозділів лікарень, що не належать до патологоана-
томічної служби.

1.9. До 1993 р. вирішити питання про підготовку лікарів-патологоанатомів 
шляхом послідовного навчання в субординатурі, інтернатурі, клінічній орди-
натурі, на кафедрах медичних інститутів та патологоанатомічних відділах 
клінічних НДІ або патологоанатомічних бюро з подальшим удосконаленням та 
атестацією в установленому порядку.

1.10. Вжити заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної 
бази патологоанатомічної служби шляхом будівництва нових патологоанато-
мічних корпусів за новими типовими проектами для розміщення патологоанато-
мічних бюро та централізованих відділень.

1.11. Вважати за доцільне створення в обласних центрах навчально-
виробничих об’єднань на договірній основі, що об’єднують кафедри патологічної 
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анатомії медичних інститутів, патологоанатомічні лабораторії та відділи 
НДІ, патологоанатомічні бюро, відділення.

1.12. З метою удосконалення контролю за якістю діагностики та лікування 
хворих амбулаторної мережі, протягом 1992 року організувати підготовчу робо-
ту по проведенню патологоанатомічних розтинів вдома у відповідності з Поло-
женням про розтин померлих (додаток 6) та з урахуванням місцевих умов.

1.13. Переводячи галузь на нові умови господарювання у відповідності з тим-
часовим положенням (додаток 9) про впровадження нових умов господарювання 
в патологоанатомічних бюро та приблизних розрахунків вартості патологоана-
томічних досліджень (додаток 10), провести перегляд оплати праці медичного 
персоналу патологоанатомічної служби в залежності від складності, відпові-
дальності та кількості проведених морфологічних досліджень.

2. Вважати такими, що втратили чинність на території України, накази 
МОЗ СРСР від 23 жовтня 1981 р. № 1095 «Про штатні нормативи медичного 
персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських)»; від 4 квітня 1983 
р. № 375 «Про подальше удосконалення патологоанатомічної служби в країні»; 
від 11 березня 1988 р. №203 «Про організацію патологоанатомічних бюро»; «Пра-
вила по обладнанню та експлуатації приміщень патологоанатомічних відді-
лень...», затверджених МОЗ СРСР 20 березня 1964 р.».

 
Наказ МОЗ України від 12.05.1992 р. № 81 визначив шляхи удосконалення 

патологоанатомічної служби та підвищення ефективності її діяльності. Була про-
ведена певна робота з впровадження положень цього наказу в систему охорони 
здоров’я України – створені окремі патологоанатомічні бюро, організований Дер-
жавний патологоанатомічний центр України в м. Хмельницькому, Інститут клі-
нічної патології в м. Львові, покращилось матеріально-технічне забезпечення та 
підвищився методичний рівень патологоанатомічної служби. Так, у 1998 році ви-
конано 4 591 707 гістологічних досліджень біопсійного та післяопераційного ма-
теріалу у 1 279 647 хворих, 59 851 патологоанатомічний розтин, проведено 5036 
клініко-патологоанатомічних конференцій. Однак у деяких регіонах централіза-
ція патологоанатомічної служби не була проведена, в Івано-Франківській області 
патологоанатомічне бюро в 1997 році ліквідовано, у Закарпатській області функці-
онувало об’єднане патологоанатомічне бюро та бюро судово-медичної експертизи. 
При цьому в регіонах, в яких централізація не була проведена, стан патологоана-
томічної служби не відповідав сучасним вимогам. Спостерігалась стійка тенденція 
щодо скорочення штатних посад лікарів-патологоанатомів (у 1994 – 2217,25; у 1998 – 
1525, 5), кількість яких у два рази менша від необхідної кількості відповідно до об-
сягу роботи. Кожний четвертий, що виконував обов’язки лікаря-патологоанатома, 
був лікарем іншої спеціальності. У більшості областей спостерігалась велика 
кількість (до 40 – 50 %) не атестованих лікарів. Особливу тривогу викликав стан 
матеріально-технічного забезпечення патологоанатомічної служби. У більшості 
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регіонів була відсутня сучасна оптична апаратура, обладнання для морфологічної 
обробки матеріалу, реактиви, холодильні камери, секційні столи, інструментарій 
для розтинів. Вищезазначене і стало передумовою проведення 14.07.1999 р. Коле-
гії МОЗ України «Стан патологоанатомічної служби в Хмельницькій, Черкаській 
областях і м. Києві та шляхи її удосконалення». Колегія вирішила:

1. За підсумками комплексної перевірки стану патологоанатомічної служби 
Хмельницької, Черкаської областей та м. Києва визначити, що стан патолого-
анатомічної служби Хмельницької області є задовільним, Черкаської області та 
м. Києва – недостатнім.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських дер-
жадміністрацій:

2.1. Продовжити подальшу централізацію патологоанатомічної служби 
шляхом створення обласних (міських) патологоанатомічних бюро, в тому числі 
з педіатричного профілю, міжобласних патологоанатомічних центрів з відділен-
нями дитячої патологічної анатомії.

2.2. Припинити ліквідацію патологоанатомічних бюро та відділень педіа-
тричної патологічної анатомії, а у регіонах, де це проведено, відновити роботу 
патологоанатомічних бюро.

2.3. Вжити заходів щодо забезпечення необхідним обладнанням та витрат-
ними матеріалами патологоанатомічну службу регіонів.

2.4. Заборонити об’єднання патологоанатомічних бюро та бюро судово-
медичної експертизи, як установ, що виконують різні функції.

2.5 Забезпечити неухильне виконання наказів МОЗ України від 16.08.90 № 45 
«Про удосконалення патологоанатомічної служби педіатричного профілю», від 
12.05.92 №81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в 
Україні» та даного рішення Колегії, заслухати хід їх виконання на колегіях МОЗ 
АР Крим, управлінь охорони здоров’я.

2.6 Протягом 2000–2001 років провести атестацію патологоанатомів, які 
не мають кваліфікаційної категорії та сертифіката лікаря-спеціаліста.

2.7. Забезпечити гістологічне дослідження плаценти у випадках народження 
дітей з групи перинатального ризику.

2.8. Забезпечити проведення розтинів померлих дітей дитячими патологоанато-
мами або патологоанатомами, що пройшли спеціалізацію з дитячої патанатомії.

2.9. Начальнику управління охорони здоров’я Хмельницької облдержадміні-
страції (Пінчук А. К.) узагальнити досвід Державного патологоанатомічного 
центру України щодо впровадження нових умов господарювання. Результати по-
дати до МОЗ України.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських дер-
жадміністрацій, управлінню освіти та медичної науки МОЗ (Вороненко Ю. В.):
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3.1. Вивчити можливість створення на базі окремих вищих навчальних за-
кладів і патологоанатомічних бюро (відділень) Інститутів (Центрів) клінічної 
патології.

3.2. Провести методичну та організаційну роботу щодо створення в порядку 
експерименту міжобласного патологоанатомічного центру на базі Одеського об-
ласного патологоанатомічного бюро.

4. Начальникам управлінь охорони здоров’я Рівненської, Черкаської (Ситник 
А. П.), Житомирської (Парамонов З. М.) обласних держадміністрацій відкрити 
патологоанатомічні відділення (бюро) педіатричного профілю.

5. Головному управлінню організації медичної допомоги дорослому населенню 
(Піщиков В. А.), Головному управлінню економіки (Баранова Т. Ф.), головному 
патологоанатому МОЗ України (Червяк П. І.) підготувати пропозиції щодо цен-
тралізованої закупівлі найнеобхіднішого обладнання для патологоанатомічних 
закладів.

6. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям і матерям Гой-
ді Н. Г., головному дитячому патологоанатому МОЗ України Задорожній Т. Д. 
організувати розробку та видання методичних рекомендацій «Патанатомія пе-
ринатального періоду згідно МКХ Х перегляду».

7. Головному патологоанатому МОЗ України (Червяк П. І.) підготувати про-
позиції на адресу Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо поліпшення 
матеріально-технічного забезпечення патологоанатомічних закладів.

8. Головному управлінню економіки (Баранова Т. Ф.), головному управлінню 
медичних кадрів та державної служби (Мельник Ю. В.), головному патологоана-
тому МОЗ (Червяк П. І.), враховуючи шкідливі для здоров’я умови праці патоло-
гоанатомів вивчити питання і підготувати пропозиції до Кабінету Міністрів 
України щодо встановлення надбавки до заробітної плати за шкідливі умови пра-
ці (30%), перегляду пенсійного віку для патологоанатомів та тривалості щоріч-
ної відпустки.

9. Управлінню освіти та медичної науки (Вороненко Ю. В.), Київській медич-
ній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Гирін В. М.) розробити 
програму курсів інформації і стажування з макроскопічної діагностики для підго-
товки лікарів-сумісників, що не мають спеціалізації з патологічної анатомії.

 10. Хід виконання Рішення Колегії заслухати на апаратній нараді у грудні 
2000 року.

 11. Контроль за виконанням Рішення Колегії покласти на заступника Міні-
стра Весельського В. Л.

24 вересня 1998 року Міністром охорони здоров’я України А. М. Сердюком було 
затверджене:
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 П О Л О Ж Е Н Н Я
про головного патологоанатома МОЗ Республіки Крим,

 (міських) обласних управлінь охорони здоров’я

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Головний патологоанатом МОЗ Республіки Крим, (міських) обласних управ-

лінь охорони здоров’я:
– проводить організаційне керівництво патологоанатомічною службою відпо-

відного регіону;
– призначається з числа патологоанатомів, що мають досвід організаційної і 

практичної роботи та, як правило, вищу кваліфікаційну категорію;
– призначається та звільняється наказом міністра МОЗ Республіки Крим, 

начальника (міського) обласного управління охорони здоров’я;
– призначення та звільнення погоджується з головним патологоанатомом 

МОЗ України;
– підпорядковується в своїй діяльності керівництву відповідного органу (мі-

ністр МОЗ Республіки Крим, заступники міністра, начальник (міського) облас-
ного управління охорони здоров’я, заступники начальника (міського) обласного 
управління охорони здоров’я) та головному патологоанатому МОЗ України; про-
ходить підвищення кваліфікації по спеціальності і атестується в МОЗ України.

ОБОВ’ЯЗКИ
 Головний патологоанатом МОЗ Республіки Крим, (міських) обласних управ-

лінь охорони здоров’я:
– організовує та забезпечує роботу патологоанатомічної служби відповідного 

регіону; 
– координує підготовку лікарів-патологоанатомів відповідного регіону;
– надає інструктивно-методичну допомогу з питань патологічної анатомії;
– періодично проводить аналіз стану патологоанатомічної служби відповід-

ного підпорядкування та звітує у встановленому порядку;
– бере участь в організації фінансово-господарського забезпечення патолого  

анатомічної служби відповідного регіону;
– організовує інформаційну діяльність з питань патологічної анатомії.
ПРАВА
 Головний патологоанатом МОЗ Республіки Крим, (міських) обласних управ-

лінь охорони здоров’я має право:
– контролю виконання інструктивно-методичних положень (наказів, ін-

струкцій, методичних документів) з патологічної анатомії;
– давати розпорядження співробітникам патологоанатомічної служби відпо-

відного регіону;
– входити з пропозицією у відповідні органи про обґрунтовану відміну розпо-

ряджень, що стосуються патологоанатомічної служби регіону;
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– погоджувати призначення та звільнення керівників патологоанатомічних 
структур відповідного регіону;

– за посадою призначається членом колегії МОЗ Республіки Крим, (міських) 
обласних управлінь охорони здоров’я;

– за посадою призначається членом атестаційної комісії МОЗ Республіки 
Крим, (міських) обласних управлінь охорони здоров’я;

– клопотати про застосування до працівників відповідної патологоанатоміч-
ної служби заохочень та стягнень;

– організовувати і проводити науково-практичні конференції, з’їзди, конгреси 
відповідно до напрямків своєї діяльності;

– брати участь у встановленому порядку у міжнародних та національних 
конгресах, з’їздах, конференціях.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 Головний патологоанатом МОЗ Республіки Крим, (міських) обласних управ-

лінь охорони здоров’я несе персональну відповідальність перед керівництвом від-
повідного органу (міністр охорони здоров’я Республіки Крим, заступники міні-
стра, начальник (міського) обласного управління охорони здоров’я) та головним 
патологоанатомом МОЗ України за виконання своїх обов’язків відповідно до цьо-
го “Положення”, за помилкові дії, прийняття неправильних рішень, що входять 
до його компетенції.

ВЗАЄМОДІЯ
 У процесі виконання своїх обов’язків головний патологоанатом МОЗ Республі-

ки Крим, (міських) обласних управлінь охорони здоров’я взаємодіє з керівництвом 
відповідного органу (міністр охорони здоров’я Республіки Крим, заступники міні-
стра, начальник (міського) обласного управляння охорони здоров’я, головним па-
тологоанатомом МОЗ України, відповідними службами та установами системи 
охорони здоров’я відповідного регіону.

 У 1998 році було затверджено:

 П О Л О Ж Е Н Н Я
 про головного патологоанатома МОЗ України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Головний патологоанатом МОЗ України:

1.1. проводить організаційне та інструктивно-методичне керівництво пато-
логоанатомічною службою України;

1.2. призначається з числа провідних патологоанатомів України, що мають 
досвід організаційної, практичної та науково-педагогічної роботи та вчений сту-
пінь доктора медичних наук за спеціальністю «патологічна анатомія»;

1.3. призначається та звільняється наказом міністра охорони здоров’я України;
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1.4. у своїй діяльності керується діючим законодавством, наказами, інструк-
тивними документами МОЗ України та цим Положенням;

1.5 підпорядковується у своїй діяльності керівництву МОЗ України (мі-
ністр, заступники міністра, начальник Головного управління з лікувально-
профілактичної роботи).

2. ОБОВ’ЯЗКИ
Головний патологоанатом МОЗ України:

2.1. розробляє, планує і здійснює проведення заходів, спрямованих на макси-
мально повне патологоанатомічне забезпечення організацій та установ системи 
МОЗ України;

2.2. бере участь у розробці директивних документів та нормативних актів з 
питань, що стосуються патологоанатомічної служби України;

2.3. визначає пріоритетні напрямки розвитку наукових досліджень з патоло-
гічної анатомії в системі МОЗ України;

2.4. надає інструктивно-методичну допомогу з питань патологічної анато-
мії медичним закладам України та окремим працівникам;

2.5. координує підготовку лікарів-патологоанатомів та науково-педагогічних 
працівників за фахом «патологічна анатомія» в системі МОЗ України;

2.6. бере участь в організації фінансово-господарського забезпечення патолого-
анатомічної служби МОЗ України;

2.7. організовує і проводить науково-практичні конференції, з’їзди, конгреси 
відповідно напрямків своєї діяльності;

2.8. організовує видавничу, у тому числі рекламну та інформаційну діяльність 
з питань патологічної анатомії.

3. ПРАВА
Головний патологоанатом МОЗ України має право:

3.1. контролювати виконання інструктивно-методичних положень (нака-
зів, інструкцій, методичних документів) з патологічної анатомії в системі МОЗ 
України;

3.2. давати розпорядження співробітникам патологоанатомічної служби 
МОЗ України у межах своєї компетенції;

3.3. у стосунках з організаціями і установами України та з міжнародними 
організаціями з питань, що стосуються патологічної служби, виступати як офі-
ційний представник МОЗ України;

3.4. погоджувати призначення та звільнення головних патологоанатомів 
МОЗ Республіки Крим, (міських) обласних управлінь охорони здоров’я;

3.5. клопотати про застосування до працівників патологоанатомічної служ-
би МОЗ України заохочень та стягнень;

3.6. бути членом Атестаційної комісії при МОЗ України;
3.7. рекомендувати до затвердження персональний склад координаційної ради 

при головному патологоанатому МОЗ України;
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3.8. рекомендувати до затвердження персональний склад науково-методичної 
комісії з питань патологічної анатомії;

3.9. брати участь у встановленому порядку в міжнародних та національних 
конгресах, з’їздах, конференціях;

3.10. брати участь у роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність 
яких відповідає характеру діяльності патологоанатомічної служби МОЗ України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Головний патологоанатом МОЗ України несе персональну відповідальність 

перед керівництвом МОЗ України та вищестоячими організаціями за виконання 
своїх обов’язків відповідно до цього «Положення», за помилкові дії, прийняття не-
правильних рішень, що входять до його компетенції

5. ВЗАЄМОДІЯ
У процесі виконання своїх обов’язків головний патологоанатом МОЗ України 

взаємодіє з керівництвом МОЗ України (міністр, заступники міністра, началь-
ник Головного управління з лікувально-профілактичної роботи), відповідними 
службами і установами МОЗ України, організаціями та установами України і 
міжнародними організаціями.

 23.02.2000 року МОЗ України був виданий наказ № 33 «Про штатні нормати-
ви та типові штати закладів охорони здоров’я». У додатку 11 були регламентовані 
штатні нормативи для патологоанатомічних структур.

 Тимчасові штатні нормативи
 медичного персоналу патологоанатомічних бюро (центрів)

 та патологоанатомічних відділень лікувально-профілактичних закладів
1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-патологоанатомів патологоанатомічних бюро, які обслуго-
вують лікувально-профілактичні заклади, розташовані в обласному центрі; район-
них патологоанатомічних відділень з обслуговуванням лікувально-профілактичних 
закладів тільки даного району установлюються з розрахунку 1 посада на:

200 розтинів померлих у віці 15 років і старших, або
160 розтинів померлих та мертвонароджених дітей, плодів, або
4000 досліджень біопсійного та операційного матеріалу, проведених за рік.
1.2. Посади лікарів-патологоанатомів обласних (міських) патологоанатоміч-

них бюро (центрів), які обслуговують лікувально-профілактичні заклади облас-
них центрів та прикріплених районів області, централізованих міжрайонних па-
тологоанатомічних відділень, патологоанатомічних відділень(прозекторських) 
лікарень установлюються з розрахунку 1 посада на:

150 розтинів померлих у віці 15 років і старших, або
110 розтинів померлих і мертвонароджених дітей, плодів, або
2500 досліджень біопсійного та операційного матеріалу.
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1.3. Посада завідувача патологоанатомічним відділенням установлюється за 
наявності у штаті відділення не менше однієї посади лікаря-патологоанатома.

Завідувач патологоанатомічним відділенням виконує роботу лікаря-
патологоанатома:

– за наявності у штаті структурного підрозділу 1–5 посад лікарів-пато-
логоанатомів – у обсязі не менше 100% нормативного навантаження;

– за наявності у штаті структурного підрозділу 6–9 лікарів-патологоана-
томів – у обсязі не менше 75% нормативного навантаження;

– за наявності у штаті структурного підрозділу 10–14 лікарів-патолого-
анатомів – у обсязі не менше 50% нормативного навантаження;

– за наявності у штаті структурного підрозділу 15 та більше лікарів-
патологоанатомів – виконує тільки особливо складні дослідження.

1.4. Посада завідувача організаційно-методичним відділом вводиться у кож-
ному обласному патологоанатомічному бюро.

1.5. Посада лікаря-патологоанатома організаційно-методичного відділу об-
ласного патологоанатомічного бюро установлюється за наявності 60 лікарських 
посад, враховуючи посади завідувачів.

2. Середній медичний персонал
2.1. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1,5 посади на кожну 

посаду лікаря-патологоанатома, встановлену згідно з п. п. 1.1, 1.2.
2.2. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися у межах посад 

лаборантів, передбачених у п. 2.1.
2.3. У кожному патологоанатомічному бюро вводиться 1 посада старшого ла-

боранта бюро.
2.4. У кожному структурному підрозділі за наявності у штаті не менше 5 по-

сад лаборантів (фельдшерів-лаборантів), замість посади лаборанта установлю-
ється посада старшого лаборанта лабораторії (відділення), який виконує роботу 
в обсязі 75% нормативного навантаження.

2.5. За потреби посади фельдшера-лаборанта, лаборанта патологоанатоміч-
ної лабораторії (відділення) можуть бути замінені на посади медичних реєстра-
торів, медичних статистиків, фотографів.

2.6. Посада медичного реєстратора вводиться з розрахунку на кожні 10 посад 
лікарів-патологоанатомів, враховуючи посаду завідувача.

2.7. Для забезпечення безперервності морфологічної діагностики, у разі потре-
би, за рішенням органу охорон здоров’я у патологоанатомічних бюро (центрах) 
та патологоанатомічних відділеннях може вводитись 1 цілодобовий пост лабо-
рантів (фельдшерів-лаборантів).

3. Молодший медичний персонал
3.1. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 0,7 по-

сади на кожу посаду лікаря-патологоанатома, але не менше 1 посади на відділен-
ня (бюро).
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3.2. За рішенням органу охорони здоров’я у патологоанатомічних відді-
леннях у разі потреби прийому померлих протягом доби з інших лікувально-
профілактичних закладів додатково встановлюється цілодобовий пост молод-
ших медичних сестер для забезпечення роботи у вечірній і нічний час, у вихідні і 
святкові дні.

Примітка:
 У разі необхідності організації у лікарні патологоанатомічного відділення, яке 

не може бути введено за цими нормативами, за рішенням органу охорони здоров’я 
вводиться 0,5 посади патологоанатома, 0,75 посади лаборанта і 0,5 посади мо-
лодшої медичної сестри.

На початку XXI століття патологоанатомічна служба системи МОЗ України 
продовжує виконувати велику роботу щодо патологоанатомічного забезпечення 
лікувально-профілактичних заходів, що здійснюються в Україні. Одним із осно-
вних видів її діяльності є прижиттєва діагностика патологічних процесів та хвороб, 
шляхом морфологічного дослідження біопсійного та післяопераційного матеріалу. 
Так, у патологоанатомічних закладах системи МОЗ України у 2004 році було вико-
нано 6 052 617 гістологічних досліджень, у 2005 р. – 6 173 668, у 2006 р. – 6 299 349, 
у 2007 р. – 6 421 675. У 2004 році також було виконано 70 962 патологоанатомічних 
розтини, у 2005 р. – 74 234, у 2006 р. – 74 154, 2007 р. – 73 173. У 2006 році відсоток 
патологоанатомічних розтинів, померлих у лікувально-профілактичних закладах 
становив 78,18%, у 2007 р. – 71,6%.
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«Vita brevis, ars longa, occasio, experiential fallax, 
judicium difficile (Нippocrates)» – 
«Життя коротке, шлях мистецтва довгий, 
мить швидкоплинна, досвід оманний, 
судження нелегке (Гіппократ)».

ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

АвтономнА республікА крим

кримський держАвний медичний університет 
імені с. і. ГеорГієвськоГо

кафедра патологічної анатомії з секційним курсом
 

У серпні 1916 року відомий громадський діяч Таврійської губернії С. С. Крим 
на засіданні Губернського земства вніс пропозицію про відкриття в м. Сімферополі 
університету у складі фізико-математичного та медичного факультетів. На початку 
грудня 1916 року клопотання про відкриття в Криму університету було передано 
міністру народної освіти графу П. Н. Ігнатьєву. Проект про заснування університе-
ту повинен був розглядатися на засіданні Державної Ради 17 грудня 1916 року, але 
засідання не відбулося. Після Лютневої революції питання про заснування універ-
ситету з відкриттям низки факультетів в Ялті, Лівадії та Сімферополі знову було 
порушено групою професорів та громадських діячів.

28 листопада 1917 року при Губернській земській управі в м. Сімферополі від-
булося засідання спеціальної комісії. Професор М. І. Кузнєцов від імені ініціатив-
ної групи професорів висловив побажання про відкриття фізико-математичного та 
медичного факультетів у березні 1918 року як філіалу Київського університету.

10 травня 1918 року Рада професорів Київського університету прийняла рішен-
ня про відкриття Таврійського філіалу Київського університету. 11 травня 1918 
року в Ялті були відкриті фізико-математичний та медичний факультети. В кінці 
1918 року філіал Київського університету був перейменований на Таврійський уні-
верситет, а в серпні цього ж року було остаточно вирішено питання про розміщен-
ня Таврійського університету в м. Сімферополі. 

Таврійський університет у складі 4-х факультетів – історико-філологічного, 
фізико-математичного, юридичного та медичного, повинен був офіційно відкрити-
ся 14 серпня 1918 року. Університет почав своє функціонування при відсутності 
власних приміщень та мізерних матеріальних засобах.

Теоретичні кафедри медичного факультету були розміщені в приміщенні ко-
лишнього військового госпіталю на Студентській вулиці. Клініки були розгорнуті 
на базах міських лікувальних закладів.
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12 січня 1921 року Таврійський університет був перейменований на Кримський 
університет імені М. В. Фрунзе.

У 1925 році Кримський університет, у зв’язку з об’єднанням низки навчальних 
закладів та передислокацією їх по республіках, був закритий і замість нього організо-
ваний педагогічний інститут. Медичний факультет також припинив своє існування.

У 1930 році, у зв’язку з 10-літтям встановлення радянської влади в Криму, за-
вдячуючи клопотанню місцевих радянських та партійних організацій, було при-
йняте спеціальне рішення уряду СРСР про відновлення Кримського медичного ін-
ституту (КМІ).

Кафедра нормальної і патологічної анатомії організована у 1918 році. Першим 
завідувачем кафедри був Г. С. Кулеша.

 КУЛЕША Георгій Степанович  (23.02.1866 – 1930) – народився в 
Бельському повіті; отримавши вищу медичну освіту, з 1896 до 1923 р. 
працював прозектором міської лікарні в Санкт-Петербурзі – Пе-
трограді; в 1898 р. захистив докторську дисертацію «О пневмонии 
при кори»; у 1915–1922 рр. – завідувач кафедри патологічної ана-
томії Психоневрологічного інституту; з 1923 до 1926 р. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії медичного факультету Таврійсько-
го університету; у 1926–1930 рр. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії Кубанського медичного інституту; наукові праці присвя-
чені патологічной анатомії та мікробіології; відомі його монографії 
«К патологической анатомии азиатской холеры» (1911), «Бацилло-
носители и борьба с ними» (1914), двотомний «Курс патологичес-
кой анатомии» (1930–1931).

Будівля колишньої гімназії Станішевської (вул. Лазаревська), 
в якій містився Таврійський університет імені М. В. Фрунзе.
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 З 1921 до 1924 року кафедрою завідував В. Г. Штефко.

 ШтЕфКо Володимир Германович (29.09.1893 – 03.10.1945) – 
патологоанатом; антрополог; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Московського університету (1915); при цьому також за-
кінчив фізико-математичний факультет (природниче відділення) 
цього ж університету; у 1916 р. мобілізований в армію на Кавказький 
фронт, де був призначений начальником бактеріологічної лаборато-
рії Червоного Хреста; захворів тропічною малярією, у зв’язку з чим 
був демобілізований і направлений на посаду прозектора в Патоло-
гоанатомічний інститут Харківського університету; у 1919 р. захис-
тив у Таврійському університеті магістерську, а в 1920 р. – докторську 
дисертацію «Материалы к цитоархитектонике коры головного моз-
га»; з 1921 р. – професор кафедри нормальної і патологічної анато-
мії медичного факультету Кримського університету; з 1924 до 1945 р. 
керував експериментальним відділом Центрального НДІ туберку-
льозу Народного комісаріату охорони здоров’я СРСР і одночасно 
був професором кафедри антрополоґії Московського університету 
(1924–1930); з 1927 р. працював на посаді керівника морфологічної 

лабораторії у новоствореному Державному науковому інституті охорони здоров’я дітей та підлітків; 
у зимово-весняному семестрі 1938 р. завідував кафедрою патологічної анатомії Київського медично-
го інституту; наукові праці переважно присвячені питанням патоґенезу і патолоґічної анатомії тубер-
кульозу та вікової морфолоґії; йому належить пріоритет у розробці вчення про ендоґенний розвиток 
вторинного туберкульозу; запропонував метод патоморфолоґічного дослідження легень і кісток при їх 
туберкульозному ураженні, який ґрунтується на використанні гістотопоґрафічних зрізів; праці з віко-
вої морфології визначили новий напрям в педіатрії – вікової морфології дитини, який вивчає організм 
в динаміці онтогенезу, розкриває групові відмінності тканинних та органних структур людини в різні 
періоди його розвитку; у 1925 Товариством дитячих лікарів м. Ленінграда за роботу «Влияние голода-
ния подрастающего поколения России» В. Г. Штефко був нагороджений премією імені К. А. Раухфуса 
(золотий годинник з діамантами); В. Г. Штефко показав, що людство за своєю структурою неодно-
рідне; ще в 1922 р. в журналі «Русский антропологический журнал» в статті «Биологические реакции 
и их значение в систематике обезьян и человека» він писав: «Соображения, высказанные на основании 
экспериментальных данных, приводят нас к чрезвычайно важному и в высшей степени интересному заклю-
чению. Культурные расы человечества, как например европейцы, имеют более сложное строение белковой 
молекулы, чем низшие расы. Таким образом, с биологической, или, вернее, биохимической точки зрения они 
являются более сложно организованными, чем вторые»; продовжуючи дослідження в цьому напрямку, 
розробив класифікацію типів конституції людини, що стало причиною політичного переслідування 
В. Г. Штефко та його учнів, у зв’язку з чим зазначена робота була зупинена; за непідтвердженими да-
ними це не зупинило переслідування і в 1945 р. В. Г. Штефко покінчив життя самогубством.

 До 1951 року кафедрою патологічної анатомії завідував Я. Ю. Браул.
 

 БРАУЛ Яків Юхимович (1896–1972) – медичну освіту здобув на медичному факультеті Одеського 
університету; у 1935 р. під керівництвом О. І. Абрикосова захистив докторську дисертацію; під час 
війни патологоанатом у діючій армії; після війни повернувся в Кримський медичний інститут, де у 
1945–1946 рр. завідував кафедрою судової медицини, а з 1946 до 1951 р. очолював кафедру патологіч-
ної анатомії; разом із педагогічною роботою активно займався прозекторською та науковою діяльніс-
тю; відомий лист Я. Ю Браула Сталіну про антисемітизм у Криму, який він написав 13.06.1946 р.
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18 вересня 1941 року інститут був евакуйований в 
м. Ар мавір Краснодарського краю, а звідти у 1942 році 
в місто Кзил-Орду (Казахська РСР). У серпні 1944 року 
КМІ був реевакуйований у м. Сімферополь. Приміщення 
інституту були зруйновані, обладнання, бібліотека роз-
грабовані або знищені. Базою для теоретичних кафедр 
стала будівля колишнього студентського гуртожитку.

У 1945 році після демобілізації з армії у КМІ повер-
нувся Я. Ю. Браул, який у 1945–1946 роках завідував 
кафедрою судової медицини, а у 1946 році очолив кафе-
дру патологічної анатомії.

З 1946 року до складу кафедри входили: завідувач 
кафедри Я. Ю. Браул, асистенти – Ганна Абрамівна Ку-
кліна (1921–1990), Віра Дмитрівна Усик (1916–2001), 
Юрій Гаврилович Целларіус (з 1949 року).

У 1952 році завідувати кафедрою патологічної ана-
томії запрошена доцент кафедри патологічної анатомії 2-го Московського медич-
ного інституту І. К. Єсипова.

ЄСИПоВА Ірина Костянтинівна (1916–1997) – народилася в Мо-
скві; медичну освіту здобула у 2-му Московському медичному інсти-
туті (1938), після закінчення якого навчалась в аспірантурі на кафедрі 
патологічної анатомії (зав. кафедри – професор І. В. Давидовський) 
цього ж інституту; під час війни працювала завідувачем лікарської 
дільниці у Свердловській області та лікарем у евакогоспіталі; за-
ймалась нейрохірургією – самостійно виконала понад 360 операцій 
з пластики нервів; у 1943 р. захистила кандидатську ди сертацію «О 
взаимоотношении туберкулёза и ревматизма»; працювала асистен-
том (1944–1947), а потім доцентом (1947–1951) на кафедрі, якою 
керував І. В. Давидовський; з 1951 до 1955 р. – завідувач кафедри па-
тологічної анатомії Кримського медичного інституту; за короткий 
термін був організований студентський науковий гурток, створені 
великі колекції макро- і мікропрепаратів, навчальні таблиці, діапо-
зитиви; у 1953 р. захистила докторську дисертацію «Патологическая 
анатомия хирургических неспецифических болезней легких», за ма-

теріалами якої була написана монографія; у 1955–1959 рр. – професор кафедри патологічної анатомії 
2-го Московського медичного інституту; організувала лабораторії патоморфології в Інституті грудної 
хірургії АМН СРСР (1957–1958) та Інституті морфології людини АМН СРСР (1961); у 1959–1960 рр. 
організувала відділ патології в одному із інститутів Сибірського відділення АН СРСР; з 1968 до 1974 
р. – завідувач лабораторії експериментальної патоморфології Інституту нормальної та патологічної 
фізіології АМН СРСР; разом зі своїми учнями вивчила проблему гіпертонії малого кола кровообігу, 
її морфологічну діагностику, різницю між пре- та посткапілярними формами; по-новому вивчена 
проблема емфіземи легень, спростовано значення розривів еластину і показана роль пошкодження 
гладеньких м’язів респіраторного відділу, вперше описаний гістогенез вроджених бронхоектазів, ви-
значений їх зв’язок із закономірностями не тільки ембріонального, а й філогенетичного розвитку; 

Я. Ю. Браул
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досліджені типи перебудови м’язової оболонки судин при гіпер- та гіпотонії; визначена наявність 
у багатьох органах (а не тільки в легенях), так званої вено-артеріальної реакції у вигляді гіпертрофії 
м’язових шарів як артеріального, так і венозного відділу в умовах порушення венозного відтоку, який 
попереджує порушення капілярного кровообігу; автор 8 монографій.

Під керівництвом І. К. Єсипової були підготовлені та захищені такі кандидат-
ські дисертації: В. С. Пашкова «Сравнительные исследования первичной опухоли 
и метастазов в лимфоузлах при раке желудка и молочной железы» (1955), Г. А. Ку-
к ліна «К морфологии пара- и метапневмонических плевритов» (1955), О. О. Бір-
кун «Восстановительные процессы в легких после оперативных вмешательств на 
них (1955)», Є. Н. Нестеров «Гистогенез стенки туберкулезной легочной каверны» 
(1958), В. К. Маврін «Морфологические изменения в легких после раздельной и ком-
бинированной перевязки сосудов корня и бронха » (1960). Після від’їзду до Москви 
І. К. Єсипової за її консультацією також були підготовлені 3 доктори наук (О. О. Бір-
кун, Є. Н. Нестеров, В. К. Маврін).

З 1955 до 1957 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Ю. Г. Цел-
ларіус.

 ЦЕЛЛАРІУС Юрій Гаврилович (1921 – 20.04.1986) – народився 
в Сімферополі в родині лікаря; медичну освіту здобув у Кримському 
медичному інституті (1943), який на ті часи перебував в евакуації в 
м. Кзил-Орді (Казахстан); з 1945 р. – аспірант при кафедрі гістоло-
гії Кримського медичного інституту, суміщаючи при цьому педаго-
гічну діяльність та працю в прозектурі; після захисту кандидатської 
дисертації (1949) працював асистентом, а з часом і доцентом на ка-
федрі патологічної анатомії; у цей час Ю. Г. Целларіус сформувався 
як прекрасний методист, лектор та вчений-дослідник; здобув авто-
ритет завдяки розробці проблем склерозу; зазначені дослідження 
стали передумовою до обґрунтування новаторських концепцій про 
динамічну рівновагу десмолітичних та десмопластичних процесів у 
нормальній сполучній тканині та про взаємовідношення паренхіми 
і строми органів і тканин, в яких провідну роль у підтримці гоме-
остазу, розвитку та зворотності склерозу має рівень специфічної 

функціональної активності паренхіматозних клітин; Ю. Г. Целларіус першим почав впроваджувати 
в патогістологічні дослідження гістохімічні методики; він розробив новий спосіб послідовного за-
барвлення одного й того ж зрізу різними барвниками у спеціально для цього сконструйованій каме-
рі; у 1954–1957 рр., виконуючи обов’язки головного патологоанатома Кримської області, активно 
займався організацією прозектур при міських і районних лікарнях та підготовкою спеціалістів на 
короткотермінових курсах при обласній прозектурі; у 1958 р. Ю. Г. Целларіус був запрошений на 
роботу в Сибірське відділення АН СРСР, де ним була організована лабораторія патоморфології (нині 
лабораторія функціональної морфології і патології клітини Інституту генетики Сибірського відділен-
ня АН РФ), якою він керував упродовж майже 30 років; у 1969 р. захистив докторську дисертацію 
«Гистопатология адреналиновых повреждений миокарда (экспериментальное исследование); був 
директором-засновником Інституту експериментальної біології та медицини Сибірського відділен-
ня АН СРСР, заступником директора з наукової роботи цього інституту; наукові праці в основному 
були присвячені фундаментальній проблемі тканинних та ультраструктурних еквівалентів реалізації 
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генетичної програми клітин при різних режимах функціонального навантаження та при патологіч-
них станах; Ю. Г. Целларіусом та його учнями виявлена низка закономірностей структурних про-
явів клітинної патології; були сформульовані положення про неоднорідність клітинних популяцій, 
що пов’язано з різним часом відновлення внутрішньоклітинних структур, про стереотипні форми 
пошкоджень кардіоміоцитів та їх наслідків, вогнищеві та дифузні реакції строми міокарда на ці по-
шкодження та ступінь зворотності склеротичних змін у серці; отримані дані про ультраструктурну 
динаміку регенерації кардіоміоцитів при внутрішньоклітинному міоцитолізі; був створений метод 
поляризаційно-мікроскопічної діагностики метаболічних і ішемічних пошкоджень міокарду на до-
некротичній стадії та фібриляції шлуночків серця.

До штату кафедри патологічної анатомії входили: завідувач кафедри Ю. Г. Цел-
ларіус, асистенти Г. А. Кукліна та В. Д. Усик.

У 1955–1960 роках були захищені кандидатські дисертації, які виконувались під 
керівництвом професора І. К. Єсипової – В. С. Пашкова «Сравнительные исследова-
ния первичной опухоли и метастазов в лимфоузлах при раке желужка и молочной 
железы» (1955); Г. А. Кукліна «К морфологии пара- и метапневмонических плеври-
тов» (1955); О. О. Біркун «Восстановительные процессы в легких после оперативных 
вмешательств на них» (1955); Є. М. Нестеров «Гистогенез стенки туберкулезной ле-
гочной каверны» (1958); В. К. Маврін «Морфологические изменения в легких после 
раздельной и комбинированной перевязки сосудов корня и бронха» (1960).

У 1957 році завідувачем кафедри патологічної анатомії був обраний С. О. Ви-
ноградов.
 

 ВИНоГРАДоВ Сергій олександрович (нар.1917 р.) – медичну 
освіту здобув у I-му Московському медичному інституті (1946); за-
кінчив аспірантуру на кафедрі патологічної анатомії, яку очолював 
О. І. Абрикосов; після захисту кандидатської дисертації «Пораже-
ния сердца при экспериментальной эмболии», у 1950 р. був направ-
лений на роботу на кафедру патологічної анатомії Кримського ме-
дичного інституту, де послідовно виконував обов’язки асистента та 
доцента; 1954 – 1957 рр. – докторант у I-му Московському медич-
ному інституті, де виконав і захистив у 1958 р. докторську дисерта-
цію «Экспериментальный инфаркт миокарда и влияние некоторых 
состояний на его развитие»; професор (1959); з 1957 до 1987 р. – за-
відувач кафедри патологічної анатомії Кримського медичного ін-
ституту (з 1967 до 1987 р. – кафедри патологічної анатомії лікуваль-
ного факультету); до 1999 р. – професор кафедри; упродовж 10 років 
був проректором з наукової роботи Кримського медичного інсти-
туту та 20 років – головним патологоанатомом Кримської області; 

голова Кримського обласного наукового товариства патологоанатомів; наукові праці в основному 
присвячені проблемам атеросклерозу та інфаркту міокарда, онкології і геронтології; автор 180 на-
укових праць, у тому числі 2 монографій; у 1965 р. вийшла за редакцією А. І. Струкова, перекладена 
С. О. Виноградовим, монографія П. Массона «Опухоли человека», яка стала настільним керівни-
цтвом практичного прозектора; за наукової консультації та керівництвом С. О. Виноградова співро-
бітниками кафедри підготовлені та захищені 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій; крім того 
підготовлено 10 дисертацій практичними лікарями та співробітниками інших кафедр Кримського 
медичного інституту.
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 До складу кафедри патологічної анатомії Кримського медичного інституту у 
1960 році входили: завідувач кафедри С. О. Виноградов, доценти – О. О. Біркун та 
В. С. Пашкова; виконуючі обов’язки асистента – М. А. Бойко, В. К. Маврін, Є. Н. 
Нестеров, В. О. Торба. 

 Наукова робота кафедри віддзеркалена в дисертаційних працях її співробіт-
ників. Так учнями професора С. О. Виноградова виконані та захищені такі дис-
ертаційні дослідження: Е. В. Рудіна «Капронопластика при паховых грыжах» 
(1965), Н. Ткаченко «Изменения миокарда при коронарной недостаточности в 
условиях гипотермии» (1966), Ю. Н. Князєв «Влияние острых колебаний кровяно-
го давления на формирование экспериментального инфаркта миокарда в условиях 
временной очаговой ишемии» (1968), В. Г. Передерій «Морфологическая харак-
теристика формирования и течения экспериментального инфаркта миокарда под 
влиянием специфических противосердечных антител» (1969), А. А. Артющенко 
«Морфологические аспекты действия миокардиотоксической сыворотки на мио-
кард в зоне экспериментально вызванной временной ишемии»(1969), Н. М. Хар-
ченко «Гидронефроз и его обратимость – экспериментально-морфологическое 
исследование» (1970), В. Б. Левандовський «Влияние тромболитических пре-
паратов на экспериментальный пристеночный тромбоз аорты» (1974), В. Г. Пав-
люк «Ультраструктурные и морфо-функциональные изменения в сердце при 
экспериментальном гипотиреозе» (1978), І. А. Ловчикова «Функциональная мор-
фология сердца при острых нарушениях мозгового кровообращения» (1990). На 
кафедрі продовжувався розвиватись науковий напрямок, започаткований профе-
сором І. К. Єсиповою, що відображено в докторських дисертаціях О. О. Біркуна 
«Неспецифические процессы в легких при туберкулезе по данным морфологичес-
кого исследования» (1965), Є. Н Нестерова «Вопросы структурного восстановле-
ния легких и легочного сердца в условиях их хронических заболеваний» (1970), 
В. К. Мавріна «Морфогенез экспериментальной эмфиземы, индуцированной 
различными нарушениями кровообращения в легких» (1974). Кафедра патологіч-
ної анатомії практикувала широку співпрацю із закладами патологічної анатомії 
СРСР, особливо м. Москви.

Професор С. О. Виноградов брав активну участь у будівництві нового примі-
щення для кафедри патологічної анатомії та патологоанатомічного відділення 
обласної клінічної лікарні – у 1964 році кафедра отримала другий поверх нового 
патолого анатомічного корпусу. Слід зазначити, що до цього співробітники кафе-
дри працювали разом із лікарями та лаборантами в трьох кімнатах приміщення 
старої забудови.

 У зв’язку з особливостями патології дитячого віку та з метою підвищення рівня 
підготовки лікарів педіатричного профілю, у 1967 році була організована кафедра 
патологічної анатомії педіатричного факультету (завідувач – професор О. О. Біркун), 
яка проіснувала до 1987 року. У 1978 році також була створена кафедра патологіч-
ної анатомії стоматологічного факультету (завідувач – професор О. О. Біркун). 
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БІРКУН олексій олексійович (нар. 07.02.1921 р.) – народився в 
Сумській області; учасник бойових дій під час Великої Вітчизняної 
війни; медичну освіту здобув у I-му Московському медичному ін-
ституті (1952); під час навчання брав активну участь у роботі сту-
дентського наукового гуртка, яким керував проф. А. І. Струков; 
субординатуру на 6-му курсі проходив на кафедрі патологічної ана-
томії, де біопсійний курс проводив академік О. І. Абрикосов; піс-
ля закінчення навчання в інституті був зарахований в аспірантуру 
на кафедрі патологічної анатомії Кримського медичного інституту, 
після закінчення якої працював на тій же кафедрі на посаді асис-
тента, доцента, професора; у 1955 р. захистив кандидатську дисер-
тацію «Восстановительные процессы в легких после оперативных 
вмешательств на них (экспериментально-морфологическое иссле-
дование), а у 1965 р. – докторську дисертацію «Неспецифические 
процессы в легких при туберкулезе по данным морфологического 
исследования»; з 1967 до 1987 р. – завідувач кафедри патологічної 

анатомії педіатричного факультету, а у 1987–1988 рр. – об’єднаної кафедри патологічної анатомії; з 
червня 1988 р. – професор кафедри; тривалий час був головним дитячим патологоанатомом Крим-
ського облздороввідділу, членом Президії Правління Українського республіканського та Правління 
Кримського обласного наукових товариств патологоанатомів, членом республіканської проблемної 
комісії «Морфологія людини»; член спецілізованої Ради К.52.600.02 при Кримському медичному 
університеті; заслужений діяч науки і техніки АР Крим (2000); нагороджений орденом Вітчизняної 
війни II ступеня та 10 медалями; наукові праці присвячені вивченню регенерації і компенсаторної 
гіпертрофії легень, патоморфології туберкульозу легень, сурфактантній системі легень при різних за-
хворюваннях у дітей та дорослих, розвитку легень та їх морфологічній незрілості; автор понад 180 
наукових публікацій, із них 5 монографій та 5 розділів 2-томного колективного керівництва для ліка-
рів «Патологическая анатомия болезней плода и ребенка» (1-е вид. – 1981; 2-е вид. – 1989); основні 
наукові праці (у співавторстві): «Некоторые вопросы патологии легких» (1962), «Очерки по пробле-

Зліва направо: В.К. Маврін, О. О. Біркун, Є. Н. Нестеров, 
В. В. Сєров (Москва), С. О. Виноградов, В. Г. Павлюк.
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ме регенерации» (1966), «Неспецифические процессы при туберкулезе легких» (1971), «Сурфактант 
легких» (1981), «Сурфактантная система легких и заместительная сурфактантная терапия» (1995); за 
консультацією та керівництвом О. О. Біркуна виконано та захищено 5 докторських та 17 кандидат-
ських дисертацій.

О. О. Біркун (4-й справа) на кафедрі патологічної анатомії I Московського 
медичного інституту; біопсійний курс проводить О. І. Абрикосов (перший справа).

Працівники кафедри патологічної анатомії; справа наліво: професор О. О. Біркун,
О. Г. Тишкін, О. К. Загорулько, О. І. Петрова, В. К. Маврін.
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Основними напрямками наукових досліджень кафедри патологічної анато-
мії педіатричного факультету було вивчення патоморфологічних змін та пато-
генезу захворювань легень у різні вікові періоди у зв’язку з станом сурфактан-
та, бронхіальної секреції та гемодинаміки в легенях. Новим у розробці наукової 
тематики кафедри було комплексне вивчення сурфактантної системи легень на 
операційному, секційному та експериментальному матеріалі із застосуванням 
морфологічних, фізико-хімічних, біологічних, математичних та клінічних ме-
тодів дослідження.

У результаті проведених досліджень виявлена низка закономірностей змін 
сурфактантної системи при гострій пневмонії, пневмопатіях новонароджених, 
хронічних захворюваннях та туберкульозі легень, незрілості легень, гострому 
перитоніті, інфаркті міокарду. Виявлена залежність між вираженістю порушень 
поверхневої активності сурфактанту та характером морфологічних змін леге-
невої тканини, а також зв’язок змін стану сурфактанту з ультраструктурними 
змінами компонентів аерогематичного бар’єру. Показаний негативний вплив на 
стан сурфактантної системи порушень гемодинаміки в легенях, гіпоксії, впливу 
деяких фізичних та хімічних факторів. Результати зазначених досліджень отри-
мали висвітлення в докторській дисертації О. К. Загорулько та кандидатських 
дисертаціях В. Г. Молоткова, О. К. Загорулько, Ле Фук Фата, Ф. Н. Ільченко, 
О. І. Петрової.

Основу кандидатських дисертацій склали експериментально-морфологічні до-
слідження малого кола кровообігу та серця після резекції легені (К. К. Васильєв), 
змін легень при хронічній гіпоксії (І. Н. Немировська), при асфіксії плоду та ново-
народженого в поєднанні її з внутрішньочерепною пологовою травмою (А. І. Олій-
ник), при старінні (О. Г. Тишкін).

На кафедрі також проводились патоморфологічні дослідження пухлин, вро-
джених вад розвитку, захворювань шлунково-кишкового тракту, печінки та під-
шлункової залози, хвороб очей, захворювань жіночих статевих органів запального 
генезу. Кафедра патологічної анатомії надавала можливість клініцистам та прак-
тичним патологоанатомам виконувати морфологічні дослідження, які стали фраг-
ментами їхніх дисертаційних праць. 

На базі кафедри неодноразово проводились наукові конференції патологоана-
томів України та Криму, які були присвячені різним проблемам патологічної ана-
томії. Співробітники кафедри патологічної анатомії брали активну участь у роботі 
багатьох міжнародних, всесоюзних та республіканських конгресів, з’їздів та кон-
ференцій.

У 1987 році в Кримському медичному інституті була відновлена єдина кафедра 
патологічної анатомії, якою упродовж року керував професор О. О. Біркун.

З 1988 до 1993 року завідувачем кафедри патологічної анатомії був професор 
Є. Н. Нестеров.
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НЕСтЕРоВ Євген Никанорович (нар. 1929 р.) – медичну освіту 
здобув у Кубанському медичному інституті (1951); у 1952–1954 рр. – 
завідувач райздороввідділом у селищі Нижньогірському Кримської 
області та патологоанатом районної лікарні; з 1954 р. – асистент ка-
федри патологічної анатомії Кримського медичного інституту; під 
керівництвом проф. І. К. Єсипової виконав кандидатську дисерта-
цію «Гистогенез стенки туберкулезной легочной каверны», яку за-
хистив у 1958 р.; у 1970 р. захистив докторську дисертацію «Вопросы 
структурного восстановления легких и легочного сердца в условиях 
хронических заболеваний»; з 1988 до 1993 р. завідувач кафедри пато-
логічної анатомії; член спеціалізованої Ради К.52.600.02 при Крим-
ському медичному університеті; автор понад 120 наукових праць та 
навчального посібника для студентів «Конспект лекций по патоло-
гической анатомии».
 
 

Наукові праці співробітників кафедри переважно виконувались у рамках на-
укової програми «Функціональна морфологія респіраторного відділу та системи 
сурфактанта легень у різні вікові періоди при хронічних неспецифічних захворю-
ваннях легень, дихальній недостатності різного походження та деяких впливах 
на організм». При цьому переважно вивчались способи та засоби корекції пору-
шень системи сурфактанта і обґрунтування їх застосування в пульмонологічній, 
педіатричній та неонатологічній клініках. З цього напрямку за консультацією та 
керівництвом професора Є. Н. Нестерова виконані такі кандидатські дисертації: 
Г. А. Заварзіна «Изучение химического состава липопротеидов поверхностно-
активного вещества легких – сурфактанта» (1975), Г. Н. Паневська «Состояние 
легочного сурфактанта при хронических неспецифических заболеваниях легких и 
экспериментальной пневмонии» (1981), Абу Бакр Мехді «Влияние различных ви-
дов ваготомии на функционально-морфологическое состояние легких» (1989).

 У 1993 році завідувачем кафедри патологічної анатомії був обраний професор 
О. К. Загорулько. 

 ЗАГоРУЛЬКо олександр Кімович (16.05.1955 – 31.07.2011) 
– народився в селищі Нахабно Цетринського району Москов-
ської обл.; у 1972–1973 рр. навчався в Кримському проектно-
конструкторському технологічному інституті Міністерства маши-
нобудування для легкої та харчової промисловості; медичну освіту 
здобув на лікувальному факультеті Кримського медичного інституту 
(1973–1979); після закінчення інституту працював на кафедрі пато-
логічної анатомії на посаді старшого лаборанта та асистента; у 1984 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Состояние сурфактанта легких 
при различных клинико-анатомических формах туберкулеза», а у 
1989 р. – докторську дисертацію «Ультраструктурная морфология 
аэрогематического барьера сурфактанта при различных формах 
хронических неспецифических забелеваний легких и туберкулезе в 
эксперименте и у человека»; від 1993 до 2011 р. – завідувач кафедри 
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патологічної анатомії Кримського медичного університету імені С. І. Георгієвського; член спеціа-
лізованої Ради К.52.600.02 при Кримському медичному університеті; професор; академік Академії 
наук вищої школи України, член Міжнародної академії патології; член-кореспондент АН АРК, за-
служений лікар Автономної Республіки Крим, член Спілок письменників України та Криму; у 
1991–1995 рр. – народний депутат по 41-му виборчому округу м. Сімферополя; лауреат премії Ради 
Міністрів АРК (2002); лауреат Державної премії АРК (2006); лауреат Всеросійської літературної премії 
імені М. С. Гу мільова; нагороджений медаллю Ярослава Мудрого; основними напрямками наукової 
діяльності є ультраструктурна морфологія легень в нормі і патології, а також вивчення сурфактантної 
системи легень при різних захворюваннях; автор понад 170 наукових публікацій, 4 патентів Украї-
ни, 1 авторського свідоцтва та 16 раціоналізатоських пропозицій; співавтор першого вітчизняного 
препарату екзогенного сурфактанту «Сукрим» та препарату для лікування бронхо-дистрес-синдрома 
«Сузакрин»; за керівництва О. К. Загорулька вийшов короткий конспект лекцій з патологічної ана-
томії (2000, 2004), описання студентських мікропрепаратів для практичних занять (2004) англій-
ською мовою та «Digest on Pathomorphology» (співавтори – О. К. Загорулько та доцент Т. Г. Філон-
цева); О. К. Загорулько відомий поет та письменник, автор повістей – «Акушер», «Алоха!»; романів 
– «Фарфоровые чашки. Роман о любви», «Гора и мышь», «Снукер», «Система защиты», «Хроника 
убийства лидера партии, или Крымский марш»; поетичних збірок – «Автограф», «Jerusalem», «На 
абордаж», «Миг, век, жизнь…», «Параллельный человек», «Достучавшись до небес», «Забавы джо-
кера», «В зеркале времени», «Сокровения», «Упоения», «Смысл»; в поезіях О. К. Загорулько постає 
потужна, різнобічна особистість автора – громадянина, поета, вченого, філософа.

Молнии мечем и громы,
На руку все ли чисты?
Алгеброй строим хоромы,
Сердцем возводим кресты!
 
Тайно завидуя людям,
Даже кумиров не чтим,
Сердцем прощаем и любим,
Разумом судим и мстим.

Сходимся в ложи и братства,
Делим низы и верхи,
Сходим с ума от богатства, 
Сердцем диктуем стихи.

Нет! Не поставлена точка,
Время течет между строк,
Можно – как волк-одиночка,
Можно – как вольный стрелок.

Вечную книгу листает
Жизнь от крестин до крестин,
Кто победитель, решает
Каждый один на один…
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Основним напрямком наукових досліджень кафедри патологічної анатомії є 
розробка та впровадження в практику охорони здоров’я України препаратів сур-

фактанта для профілактики та лікуван-
ня бронхолегеневих захворювань у дітей 
і дорослих. На кафедрі створений пер-
ший в Україні препарат природного ек-
зогенного сурфактанта «Сукрим», який 
був офіційно зареєстрований як новий 
лікарський засіб у квітні 2000 року. За-
стосування цього препарату знизило 
дитячу смертність від дихальної недо-
статності майже у 2 рази. В останні роки 
також створений препарат сурфактанта 
«Сузакрин», який призначений для лі-
кування різних бронхолегеневих захво-
рювань у дітей та дорослих. З 1993 року 
працівниками кафедри, інших підроз-
ділів університету та лікарями системи 
практичної охорони здоров’я було за-
хищено 17 кандидатських дисертацій 
та 6 праць на здобуття звання магістра 
медицини. Працівники кафедри пато-
логічної анатомії підготували та видали 

 О. К. Загорулько на презентації збірки поезій.

В лабораторії електронної мікроскопії; 
зліва направо: професор О. К. Загорулько, 

старший інженер І. М. Школа.
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монографію «Сурфактантная система легких и заместительная сурфактантная те-
рапия» (співавтори О. О. Біркун, М. Ю. Новіков; 1995), «Атлас ультраструктурной 
морфологии респираторного отдела легких» та «Атлас ультраструктурной морфо-
логии бронхов в норме и патологии».

Завдяки ініціативі професора О. К. Загорулька в Кримському медичному інсти-
туті була організована лабораторія електронної мікроскопії (старший інженер 
І. М. Школа).

Кафедра патологічної анатомії Кримськога медичного університету імені С. І. Ге ор-
гієвського є організатором кількох науково-практичних конференцій: «Сурфактант-
на і антисурфактантна система легень» (м. Ялта, 1991, 1993), VIII Пленум координа-
ційної ради Асоціації патологів України з питань дитячої патологічної анатомії 
(м. Сімферополь, 1995), «Нове в патології: теорія і практика» (Євпаторія – Стамбул, 
1999), «Сучасні принципи інтенсивної терапії та виходжування новонароджених» 
(м. Судак, 2005). 

 Кафедра патологічної анатомії бере активну участь у міжнародному науковому 
співробітництві. З 2000 року проводяться спільні дослідження за темою «Ультра-
структурна патологія легень» з Інститутом ультраструктурної патології та моле-
кулярної біології клітини Віденського Національного Медичного Університету; до 
складу наукової групи входять: професор Дончо Керьяшкі, доцент Герхард Декан, 
лаборант Анні Говорка, лікар Анне-Лізе Нігиш, О. К. Загорулько, А. О. Загоруль-

Підготовка до науково-практичної конференції; 
позаду (зліва направо): О. К. Загорулько, М. Ю. Новіков; 

перший зліва у першому ряду – В. В. Шаланін.
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ко, М. Ю. Новіков, В. В. Шаланін. Вивчення біохімічного складу нових препаратів 
сурфактанта виконує з 2000 року група вчених Віденського Національного Медич-
ного Університету та кафедри патологічної анатомії Кримського медичного універ-
ситету: професор Дончо Керьяшкі, асистент Сігурд Кригер, О. К. Загорулько, А. О. За-
горулько, М. Ю. Новіков, В. В. Шаланін. У співпраці з Відділенням анестезіології 
та реанімації Університету Еразма Роттердамського спільна наукова група у скла-
ді професорів Бурхарда Лахмана і О. К. Загорулько та доцента В. А. Івашківсько-
го з 2000 року вивчає препарати екзогенного сурфактанта. Дослідження білкового 
складу екзогенних сурфактантів виконується у співпраці з Науково-дослідною ла-
бораторією м. Утрехт (Голландія) – професори Хенк Хаагсман і О. К. Загорулько та 
доцент В. А. Івашківський; Відділенням дитячої патології і алергології Дитячого 
Госпіталю Університету Людвіг-Максиміліанс в м. Мюнхені (Німеччина) – профе-
сори Матіас Гризи та О. К. Загорулько. Порівняльне вивчення різних препара-
тів сурфактанта здійснюється разом із Інститутом Радіології та рентгенології, 
м. Санкт-Петербург (Російська Федерація) та Інститутом бронхіальної астми, 
м. Ганновер (Німеччина) – професори О. А. Розенберг, О. К. Загорулько та Й. Хол-
філд. Методи сучасної імуногістохімії в гінекологічній патології досліджуються 
спільно з Клінікою гінекології Хейдельберзького університету (Німеччина) – про-
фесори Зоун і П. Зін та доцент Т. Г. Філоненко.

Співробітники кафедри патологічної анатомії (2011 р.): завідувач кафедри – 
професор О. К. Загорулько; професор О. О. Біркун – біопсійно-секційний курс, 5-й 
рік навчання, патологічна анатомія, 2-й і 3-й роки навчання; професор Є. Н. Не-
стеров – біопсійно-секційний курс, 5-й рік навчання, патологічна анатомія 2-й і 
3-й роки навчання; доцент Г. В. Нечипоренко – біопсійно-секційний курс, 5-й рік 
навчання, патологічна анатомія, 2-й і 3-й роки навчання англійською мовою; до-
цент Т. Г. Філоненко – біопсійно-секційний курс, 5-й рік навчання, патологічна 
анатомія, 2-й і 3-й роки навчання англійською мовою; доцент М. Ю. Новіков – 
біопсійно-секційний курс, 5-й рік навчання, патологічна анатомія, 2-й і 3-й роки 
навчання англійською мовою; доцент В. В. Шаланін – патологічна анатомія, 3-й 
рік навчання; асистент А. О. Загорулько – патологічна анатомія, 3-й рік навчан-
ня англійською мовою; асистент А. М. Самойлов – патологічна анатомія, 2-й і 3-й 
роки навчання; асистент Н. Г. Кравченко – біопсійно-секційний курс, 5-й рік на-
вчання; асистент Н. А. Сюріна – патологічна анатомія, 3-й рік навчання; асистент 
О. Г. Ткаченко – патологічна анатомія, 3-й рік навчання; асистент М. Б. Ткаченко 
– патологічна анатомія, 3-й рік навчання; асистент Н. Г. Кравченко – біопсійно-
секційний курс, 5-й рік навчання; асистент О. П. Голубинська – патологічна ана-
томія, 3-й рік навчання англійською мовою. 

 У серпні 2011 року, після смерті О. К. Загорулько, виконуючим обов’язки за-
відувача кафедри патологічної анатомії з секційним курсом призначений доцент 
М. Ю. Новіков.
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НоВІКоВ Микола Юлійович (нар. 31.10.1967 р.) – народився в м. 
Сімферополі; після закінчення середньої школи проходив службу в Ра-
дянській армії; вищу медичну освіту здобув на лікувальному факультеті 
Кримського медичного інституту (1988–1994); у 1994–1997 рр. навчав-
ся в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії (завідувач кафедри – 
професор О. К. Загорулько) цього ж інституту; у 1997 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Ультраструктурна морфологія аерогематичного 
бар’єру при застосуванні екзогенного природного сурфактанту легень 
в експерименті та в людини»; від 1997 р. працює на кафедрі патологіч-
ної анатомії Кримського медичного університету на посаді асистента, 
від 2001 р. – доцента, а з серпня 2011 р. – виконуючого обов’язки за-
відувача кафедри; у 2000–2004 рр. – вчений секретар спеціалізованої 
вченої морфологічної ради Кримського медичного університету; за су-
місництвом у різні роки працював на посадах лікаря-патологоанатома 
в лікувально-профілактичних закладах м. Сімферополя – пологового 
будинку № 2, міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги № 6, 

клінічної лікарні імені Семашко; автор та співавтор понад 70 наукових публікацій, із них монографія (у 
співавторстві) «Сурфактантная система легких», чотири патенти України на винаходи; підготовлені і ви-
дані методичні рекомендації та інформаційний лист із застосування препаратів екзогенного сурфактанту 
для лікування респіраторного дистресу в новонароджених; у процесі наукових досліджень розробляє ме-
тоди патологоанатомічної діагностики критичних станів у людини, вивчає морфологічні зміни в легенях 
при респіраторному дистрес-синдромі; співавтор створення препаратів природного екзогенного сурфак-
танту «Сукрим» та «Сузакрин»; ініціював проведення експериментальних досліджень препарату з анти-
оксидантними властивостями – «Сузакрин Е»; у 2007 р. нагороджений Грамотою МОЗ України.

Колектив кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Кримського державного 
медичного університету імені С. І. Георгієвського (2012 р.); сидять (зліва направо) 

професори О. О. Біркун та Є. Н. Нестеров; стоять: доцент В. В. Шаланін, 
асистент О. О. Давидова, лаборанти О. В. Нестеренко і Л. І. Каюрова, 
асистент А. М. Самойлов, виконуючий обов’язки завідувача кафедри, 

доцент М. Ю. Новіков; доценти Т. Г. Філоненко та Г. В. Нечипоренко, завуч кафедри, 
асистент О. П. Голубинська, аспірант М. О. Моцарь.
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патологічна анатомія в системі 
практичної охорони здоров’я Автономної республіки крим 

До 1917 року в м. Сімферополі були такі медичні заклади: Губернська земська 
лікарня, Єврейська лікарня, лікарня Таранова, Дитяча лікарня Дитячої допомо-
ги, Община Червоного Хреста та Місцевий лазарет. Завідуючий найбільшою лікар-
нею Сімферополя – Губернською Земською лікарнею С. І. Михайлов у 1913 році 
писав: «При больнице нетъ помещенія для вскрытія труповъ, въ техъ случаяхъ, 
когда діагнозъ умершихъ больныхъ остается невыясненнымъ, за краткостью, 
напримеръ, пребыванія больныхъ въ больнице, и полиція не даетъ разрешенія на 
преданіе тела земле». В таких випадках необхідно: «…трупы для вскрытія направ-
лять въ городской анатомическій покой, о чемъ каждый разъ контора больницы 
должна извещать полицію и городового врача». 

Патологоанатомічне обслуговування лікувальних закладів м. Сімферополя 
пов’язано з організацією у 1918 році кафедри патологічної анатомії медичного фа-
культету Таврійського університету (з часом Кримського медичного інституту).

 У 1918–1920 роках при I Радянській лікарні був збудований одноповерховий 
корпус прозекторської.

Значний внесок в організацію та становлення патологоанатомічної служби в 
Криму зробили завідувачі кафедри патологічної анатомії Кримського медичного 
інституту: В. Г. Штефко (1921–1924), Я. Ю. Браул (1924–1951) та І. К. Єсипова 
(1952–1955).

Кримська область була утворена 30 червня 1945 року. Статус автономної респу-
бліки область отримала у 1991 році.

Першим головним патологоанатомом Кримської області (1954–1957) був доцент 
кафедри патологічної анатомії Ю. Г. Целларіус. Він активно займався організаці-
єю прозектур при міських і районних лікарнях та підготовкою спеціалістів на ко-

роткотермінових курсах при обласній 
прозектурі.

У 1957 році головним позаштатним 
патологоанатомом Кримської області був 
призначений завідувач кафедри патоло-
гічної анатомії Кримського медичного 
інституту, професор С. О. Виноградов. 
Обов’язки помічника обласного патоло-
гоанатома виконував завідувач патоло-
гоанатомічного відділення лікарні імені 
М. О.  Семашко В. С. Шинкаренко.

Тривалий час (60–80-ті роки) голо-
вним позаштатним дитячим патологоана-
томом Кримської області був завідувач Ю. Г. Целларіус.
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кафедри патологічної анатомії педіа-
тричного факультету Кримського медич-
ного інституту, професор О. О. Біркун.

В кінці 60-х років в Кримській облас-
ті функціонувало 24 патологоанатомічні 
відділення, в яких виконувались патогіс-
тологічні дослідження. У штаті патоло-
гоанатомічної служби області були такі 
посади: лікарі-патологоанатоми – 43;  
лікарі-прозектори (на 0,5 ставки) – 10; 
лаборанти-гістологи – 44; санітари – 30. 
Патологоанатомічне забезпечення ліку-
вальних закладів області здійснювали 33 
лікарі-патологоанатоми, 44 лаборанти-
гістологи та 30 санітарів. Крім того, 
в м. Севастополі працювало 3 лікарі-
патологоанатоми.

У 1970 році в лікувально-профі лак-
тичних закладах Кримської області було виконано 2 958 патологоанатомічних роз-
тинів та 89 871 досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

Першими лікарями-патологоанатомами Кримської обласної клінічної лікарні 
(КОКЛ) імені М. О. Семашка були асистенти кафедри патологічної анатомії Крим-
ського медичного інституту Л. Л. Кукліна та В. Д. Усик. У кінці 50-х років пато-
логоанатомічним відділенням завідував В. С. Шинкаренко, а на початку 60-х ро-
ків – Віра Дмитрівна Усик. У 1963–1977 роках завідувачем патологоанатомічного 
відділення була Ніна Григорівна Федоренко. До штату відділення входили лікарі-
патологоанатоми: Л. І. Талієва, В. С. Шинкаренко, Н. І. Друкер, А. А. Філіпова. Від 
1977 року завідує централізованим патологоанатомічним відділенням В. М. Філон-
цев, який у 1988–2010 роках також виконував обов’язки головного позаштатного 
патологоанатома Кримської області (з 1991 р. – АР Крим).

фІЛоНЦЕВ Віктор Миколайович (нар. 13.03.1942 р.) – медичну освіту здобув на лікувальному 
факультеті Кримського медичного інституту (1971); у 1971–1972 рр. навчався в інтернатурі за фахом 
«патологічна анатомія» на базі Кримської обласної клінічної лікарні імені М. О. Семашка; від 1972 до 
1975 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Червоноперекопської ЦРЛ; від 1975 р. працює 
на посаді лікаря-патологоанатома, а з 1988 р. – завідувача централізованого патологоанатомічного 
відділення Кримської обласної клінічної лікарні імені М. О. Семашка; від 1988 до 2010 р. – головний 
позаштатний патологоанатом Управління охорони здоров’я Кримської області (з 1991 р. – МОЗ АР 
Крим); лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; заслужений лікар АР Крим (2006).

У 1992 році лікарня отримала назву Республіканська клінічна лікарня імені 
М. О. Се машка, а у 2011 році була реорганізована в Кримську республіканську 

О. О. Біркун
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Лікарі-патологоанатоми централізованого патологоанатомічного відділення
КТМО «Університетська клініка» (2008 р.); сидить – завідувач відділення В. М. Філонцев; 

II ряд (зліва направо): лікарі-патологоанатоми – О. Г. Ткаченко, 
Т. А. Постна, Є. А. Дмитрова, О. Г. Ніс.

Працівники централізованого патологоанатомічного відділення Кримського територіального 
медичного об’єднання «Університетська клініка» (2011 р.); I ряд (зліва направо): лаборант

 С. В. Маркова, молодша медсестра А. О. Куринова, лаборант Н. Л. Климачова, фельдшер-
лаборант Л. О. Соловйова; II ряд: молодша медсестра О. Є. Рябова, молодша медсестра 

А. Б. Белахонова, лаборант Є. П. Коробкова, лікар-патологоанатом Є. А. Дмитрова, лаборант 
О. М. Цимбалюк, молодша медсестра Т. П. Бойко, лаборант І. В. Бородкіна; III ряд: фельдшер-

лаборант Л. А. Зубкова, лікар-патологоанатом О. Г. Ткаченко, молодша медсестра 
С. М. Артем’єва, лікар-патологоанатом Т. А. Постна, фельдшер-лаборант Т. Г. Кузнецова, 

молодша медсестра Л. П. Гаряча-Огли, лікарі-патологоанатоми С. Ю. Гуревич та М. Б. Ткаченко.
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установу «Кримське територіальне медичне об’єднання “Університетська кліні-
ка”». Централізоване патологоанатомічне відділення здійснює патологоанато-
мічне забезпечення 11 лікувально-профілактичних установ та 3 поліклінік АР 
Крим (АРК). До штату відділення (2012 р.) входять 7 лікарів-патологоанатомів, 9 
лаборантів-гістологів та 9 молодших медичних сестер. 

За рік працівники відділення виконують біля 300 патологоанатомічних розти-
нів та біля 35 тисяч досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

Від 2010 до 2011 року головним позаштатним патологоанатомом МОЗ АР Крим 
був С. І. Шурай.

У 2011 році головним позаштатним спеціалістом МОЗ АР Крим за спеціальніс-
тю «патологічна анатомія» призначений О. Г. Ткаченко.

 тКАЧЕНКо олексій Георгійович (нар. 22.06.1966 р.) – народився в с. Іванівка Сакського району 
Кримської області; у 1984–1986 рр. – служба в Радянській армії; вищу медичну освіту здобув на ліку-
вальному факультеті Кримського медичного інституту (1986–1991); під час навчання у 1989–1993 рр. 
працював на посаді медбрата гінекологічного відділення Сімферопольської міської клінічної лікарні 
№ 7 та у 1993 р. – акушера пологового будинку № 2 (м. Сімферополь); у 1993–1995 рр. навчався в 
інтернатурі на базі Республіканської клінічної лікарні імені М. О. Семашка за спеціальністю «пато-
логічна анатомія»; від 1995 до 2001 р. працював на посаді лікаря-патологоанатома цієї ж лікарні; у 
2001–2003 рр. – лікар-патологоанатом Кримського республіканського онкологічного диспансеру; з 
2003 р. – лікар-патологоанатом Кримського територіального медичного об’єднання «Університетська 
клініка»; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

 У квітні 2012 року завідувачем централізованого патологоанатомічного відділен-
ня Кримського територіального медичного об’єднання «Університетська клініка» 
призначений О. Г. Ніс. До штату відділення входять (2012 р.): завідувач відділення 
О. Г. Ніс; лікарі-патологоанатоми: В. М. Філонцев, О. Г. Ткаченко, Є. А. Дмитрова, 
М. Б. Ткаченко, С. Ю. Гуревич, Г. О. Степук, Г. В. Щербаков, А. Л. Зубко.

У 2001 році в АР Крим налічувалось 23 патологоанамічних відділення (5 – у 
м. Сім ферополі та 18 – в регіонах АР Крим), із них 6 – централізовані патологоа-
натомічні відділення. В м. Ялта функціонувало патологоанатомічне бюро. Штати 
патологоанатомічної служби складалися із 79,75 посад лікарів-патологоанатомів 
(40,5 – в м. Сімферополі та 39,25 – в регіонах АР Крим) і 111 посад лаборантів-
гістологів (54,25 – в м. Сімферополі та 56,75 – в регіонах АР). Патологоанатоміч-
не забезпечення здійснювали 45 лікарів-патологоанатомів (25 – в м. Сімферополі 
та 20 – в регіонах АР) і 80 лаборантів-гістологів (34 – в м. Сімферополі та 46 – в 
регіонах АР). Було виконано 2827 розтинів померлих дорослих, 184 – померлих 
дітей різного віку та 90 мертвонароджених. Крім того, було виконано 462 пато-
логоанатомічні розтини померлих вдома дорослих, 8 – померлих дітей у віці до 8 
років та 487 плодів. У відомчих лікувально-профілактичних закладах виконано 
78 патологоанатомічних розтини. Було виконано 270943 гістологічні досліджен-
ня біопсійного та післяопераційного матеріалу (144923 – в лікувальних закладах 
м. Сімферополя та 126020 – в регіонах АР Крим).
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ЦентрАлізовАне пАтолоГоАнАтомічне відділення 
 6-ї міської клінічної лікАрні м. сімферополя

Патологоанатомічне відділення було створено в листопаді 1964 року. Завідува-
чем відділення призначений Л. Б. Розинський.

РоЗИНСЬКИЙ Леонід Борисович (29.08.1928 – 2.12.1996) – на-
родився в м. Сімферополі; медичну освіту здобув на лікувальному 
факультеті Кримського медичного інституту (1946–1951); у 1951–
1953 рр. працював на посаді завідувача Чкаловською лікарською 
дільницею Азовського району, у 1953–1954 рр. – головного лікаря 
Стальнівської дільничої лікарні (Кримська обл.); у 1954 р. спеціалі-
зувався за фахом «патологічна анатомія» в м. Казані; з 12.04.1955 р. 
– лікар-патологоанатом лікарні № 2 селища імені Войкова (м. Керч, 
Кримська обл.); від 22.10.1959 р. до 15.07.1960 р. працював на поса-
ді завідувача поліклінікою селища імені Войкова та за сумісництвом 
лікаря-патологоанатома лікарні № 2; з 26.07.1960 до 1.12.1964 р. – 
лікар-патологоанатом 4-ї міської клінічної лікарні м. Сімферополя; 
1.12.1964 р., у зв’язку з розформуванням 4-ї міської лікарні, переведе-
ний на посаду завідувача патологоанатомічного відділення 6-ї міської 
клінічної лікарні м. Сімферополя, в якій і працював до кінця свого 
життя; у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію «Морфологичес-
кая характеристика и некоторые вопросы патогенеза панкреатита в 

условиях эксперимента»; лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «патологічна анатомія».

До штату патологоанатомічного відділення також входили: лікар-патоло-
гоанатом І. М. Немировська, старший лаборант Є. П. Денисова, лаборанти-
гістологи: В. П. Барченкова, Т. С. Трухіна, Л. Федорова; санітари: Н. К. Висоцька, 
С. А. Галкін, Н. Говорова, Н. Г. Лебедєва, Н. Д. Веретельник.

Упродовж першого року відділення здійснювало патологоанатомічне забезпе-
чення 6-ї міської лікарні.

У 1966 році на базі відділення була створена кафедра патологічної анатомії 
Кримського медичного інституту, яку очолив професор О. О. Біркун. До складу ка-
федри входили В. К. Маврін та О. Г. Тишкін, з часом до них приєднались А. І. Олій-
ник і К. К. Васильєв.

1967 року патологоанатомічне відділення було реорганізоване в об’єднану місь   ку 
прозектуру. При цьому, із 1-ї міської лікарні був переведений лікар-патологоанатом 
Р. А. Каганович, а із 2-ї лікарні – М. Л. Рахлін. В кінці 60-х – на початку 70-х років 
відділення поповнилося лікарем-патологоанатомом А. Т. Зінченко та випускниками 
Кримського медичного інституту А. І. Семендяєвою, Т. І. Прокопенко, Г. К. Макєє-
вою. М. Л. Рахлін був переведений у клінічну лікарню імені М. О. Семашка.

Патологоанатомічне відділення мало у своєму складі кваліфікованих лабо-
рантів-гістологів: Л. Я. Блувштейн, О. І. Грязнова, В. М. Романенко, Л. Т. Арте-
менко, В. Г. Янкіна.
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У 1979 році був збудований двоповерховий корпус як прибудова до будівлі па-
тологоанатомічного відділення. На першому поверсі були розміщені гістологічна 
лабораторія та кабінети лікарів, на другому поверсі – кафедра патологічної анато-
мії Кримського медичного інституту. В старій будівлі були облаштовані: другий 
секційний зал на два столи, передсекційна, траурний зал, кімната вирізки опера-
ційного матеріалу та апаратна.

На початку 80-х років І. М. Немировська очолила патологоанатомічне відділення 
Залізничної клінічної лікарні станції «Сімферополь», а Т. І. Прокопенко – патолого-
анатомічне відділення 7-ї клінічної лікарні. В цей же час колектив відділення попо-
внився лікарями-патологоанатомами В. В. Іваєвою та Н. М. Хиневич і лаборантами-
гістологами Т. Д. Сницер та Н. М. Римською.

У 80–90-х роках працівниками патологоанатомічного відділення стали лікарі-
патологоанатоми: О. І. Сотолюк, І. Я. Курина, С. І. Шурай, Е. І. Кайбуллаєва, Д. О. Фі-
колін; лаборанти-гістологи: О. М. Яценчук, Ю. В. Медведєва, А. О. Тихонова, Т. Шему-
лянська, В. Шарейко, А. Іщенко, С. Онищук, Ж. Садихова; молодші медичні сестри: 
Л. Г. Розинська, Л. І. Алексеєнко, І. Б. Мещерякова, М. Заславська, І. Потапова, 
Г. Круглова, З. П. Борейчук, Л. В. Михайлова.

Від 1998 року відділенням патологічної анатомії завідує С. І. Шурай; старший 
лаборант – Л. Я. Блувштейн.

ШУРАЙ Сергій Іванович (нар. 15.12.1958 р.) – народився в м. Кар-
каралінську Карагандинської обл. (Казахстан); у 1976 р. закінчив на-
вчання в середній школі (м. Донецьк); медичну освіту здобув на пе-
діатричному факультеті Кримського медичного інституту (1990); у 
1990–1991 рр. навчався в інтернатурі на базі Міської клінічної лікарні 
№ 6 швидкої медичної допомоги м. Сімферополя за фахом «патоло-
гічна анатомія»; з 1991 р. працював на посаді лікаря-патологоанатома 
цієї ж лікарні; у 1998 р. призначений виконуючим обов’язки завіду-
вача патологоанатомічного відділення, а у 2001 р. – завідувачем цього 
ж відділення; у 1998 р. призначений головним позаштатним патоло-
гоанатомом Управління охорони здоров’я Сімферопольської міської 
ради; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор 2 
наукових публікацій.

У 1988 році була відкрита Кримська обласна дитяча клінічна лікарня (тепер – 
Кримська республіканська установа «Дитяча клінічна лікарня»), в якій створено 
дитяче патологоанатомічне відділення. Штат патологоанатомічного відділення 
складають: завідувач відділення Н. Г. Кравченко, лікарі-патологоанатоми: О. С. Ів-
ченко, Н. А. Сюріна, О. І. Ткач.

Патологоанатомічне забезпечення лікувально-профілактичних закладів АР 
Крим також здійснюють патологоанатомічні відділення: Клінічного онкологічно-
го диспансеру – завідувач відділення З. Н. Ідрисова; КПБ № 1 – завідувач відді-
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лення О. В. Новікова; Сімферопольської міської клінічної лікарні № 7 – завідувач 
відділення Т. І. Прокопенко, лікарі-патологоанатоми А. С. Османов та К. В. Кос-
тенко; міської лікарні № 1 (м. Феодосія) – завідувач відділення Т. М. Рубашна; 
Білогорської ЦРЛ – завідувач відділення Д. О. Бондар; Міського територіального 
медичного об’єднання (м. Керч) – завідувач відділення Ю. А. Беленький, лікар-
патологоанатом І. М. Коновалова; міської лікарні м. Саки – завідувач відділення 
Є. М. Шувалов; Армянської міської лікарні – завідувач відділення В. Н. Овечкін, 
лікарі-патологоанатоми С. І. Полоз та Я. В. Кормушкін; Центральної міської лі-
карні м. Алушта – завідувач відділення А. М. Царьов; Красногвардійської ЦРЛ – 
завідувач відділення В. В. Спирьков; Нижньогірської ЦРЛ – завідувач відділення 
Ю. М. Гідалевич; Первомайської ЦРЛ – завідувач відділення І. В. Поліщук; пра-
цівники кафедри патологічної анатомії: доцент М. Ю. Новіков, доцент Т. Г. Філо-
ненко, асистенти: В. В. Шаланін, О. О. Давидова, О. П. Голубинська.

 
 

Працівники патологоанатомічного відділення Сімферопольської міської клінічної 
лікарні № 6 швидкої медичної допомоги (2003 р.); перший ряд (зліва направо): лікар-

патологоанатом Д. О. Фіколін, завідувач кафедри патологічної анатомії Кримського медичного 
університету, професор О. К. Загорулько, завідувач відділення С. І. Шурай; другий ряд: 

лаборанти-гістологи А. С. Іщенко та В. В. Шарейко, молодша медична сестра Л. Г. Розинська, 
лікарі-патологоанатоми: Г. К. Макеєва, І. Я. Курина, В. В. Ісаєва; старший лаборант 

Л. Я. Блувштейн, лаборанти-гістологи: Н. Н. Курбакова, С. А. Онищук, Т. І. Шемулянська; 
молодша медична сестра М. С. Заславська.
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ялтА 

До 1950 року розтини померлих у лікувально-про-
філактичних закладах м. Ялти виконувались на базі 
патологоанатомічного відділення Інституту імені Се-
ченова. У 1950 році в Ялтинській міській лікарні було 
відкрито патологоанатомічне відділення, яке очолила 
Ольга Олександрівна Кураєва. 

Після від’їзду О. О. Кураєвої до Москви, у 1966 році 
завідувачем відділення був призначений О. М. Ліф-
шиц. 

 
ЛІфШИЦ олександр Маркович (1927–15.01.1995) – народився в 

м. Сімферополі; у 1951 р. з відзнакою закінчив Кримський медичний 
інститут; 4 роки працював в Алтайському краї; з 1955 р. працював на 
посаді лікаря-патологоанатома в Ялтинській міській лікарні; в серед-
ині 60-х років за ініціативою О. М. Ліфшица в Ялті була проведена 
централізація патологоанатомічної служби; за цей період патолого-
анатомічне відділення, яке налічувало 4 співробітників, трансфор-
мувалось у велику об’єднану прозектуру зі штатом біля 40 посад; за 
дорученням Міністерства охорони здоров’я СРСР в Ялті упродовж ба-
гатьох років проводились дослідження епідеміології та патоморфоло-
гії атеросклерозу за Програмою ВООЗ, яка координувалась Центром 
з вивчення епідеміології атеросклерозу в СРСР; як один з найбільш 
активних учасників цієї програми О. М. Ліфшиц був включений до 
складу Міжнародної дослідницької групи і став співавтором колек-
тивної монографії «Атеросклероз у п’яти містах Європи»; проведені 
дослідження склали основу кандидатської дисертації «Атеросклероз 

аорты и коронарных артерий у жителей Ялты (биометрическое исследование)» (1969 р.) та докторської 
дисертації «Многомерная характеристика связей атеросклероза коронарных артерий с факторами рис-
ка ишемической болезни сердца (эпидемиологическое и анатомо-электрокардиографическое иссле-
дование)» (1986 р.); наукові пошуки також були спрямовані на дослідження гіпертрофії міокарду, ви-
вчення філософсько-методологічних проблем медицини, загальної теорії діагнозу та удосконалення 
патологоанатомічної служби; О. М. Ліфшиц є автором понад 80 наукових публікацій.

У штаті відділення було 2 патологоанатоми. При цьому, в Ялті разміщено кіль-
ка протитуберкульозних санаторіїв, у тому числі і хірургічного профілю – сана-
торій імені Чехова, «Долосси», «Сонячний», «Примор’я». У штаті кожного із за-
значених санаторіїв було по 0,5 посади лікаря-патологоанатома. У 1965 році було 
засновано патологоанатомічне відділення в Кореїзській лікарні.

О. О. Кураєва
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У 1973 році проведена централізація патологоанатомічної служби в м. Ялті – 
була організована об’єднана прозектура зі штатом біля 40 посад з обслуговуван-
ням усіх лікувальних та санаторно-курортних закладів Південного берегу Криму. 
У 1973 році прозектура отримала нове приміщення, яке було обладнане сучасною 
апаратурою. Ялтинська прозектура стала базою підготовки інтернів, співпрацюва-
ла з клінічними кафедрами факультету удосконалення лікарів Кримського медич-
ного інституту.

У 1995 році, після смерті О. М. Ліфшица, завідувачем централізованого патоло-
гоанатомічного відділення був призначений М. І. Пигидин.

ПИГИДИН Микола Іванович (нар. 28.07.1949 р.) – народився 
в м. Владивосток (Російська Федерація); медичну освіту здобув у 
Кримському медичному інституті (1973); у 1973–1974 роках навчав-
ся в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія»; від 1974 до 1978 р. 
навчався в заочній аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії (за-
відувач – професор С. О. Виноградов) Кримського медичного інсти-
туту; у 1980–1984 рр. працював на посаді заступника головного лі-
каря в міській поліклініці м. Ялти; у 1984–1995 рр. – головний лікар 
санаторію «Долосси»; від січня 1995 р. до вересня 1996 р. – заві дувач 
централізованого патологоанатомічного відділення Ялтинської 
міської лікарні; у 1996–2002 рр. – начальник Ялтинського міського 
патологоанатомічного бюро; від 2002 р. – завідувач централізовано-
го патологоанатомічного відділення м. Ялти; лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії; автор 26 публікацій.

У 1996 році на базі централізованого патологоанатомічного відділення було 
створено Ялтинське патологоанатомічне бюро, яке стало одним із центрів патоло-
гоанатомічного забезпечення АР Крим. У 2003 році Ялтинське патологоанатоміч-
не бюро було реорганізовано в централізоване патологоанатомічне відділення при 
Ялтинській міській лікарні (завідувач відділення – М. І. Пигидин). У штаті від-
ділення працює 6 лікарів-патологоанатомів та 10 лаборантів-гістологів. Патолого-
анатомічне забезпечення здійснюють: завідувач відділення М. І. Пигидин, лікарі-
патологоанатоми: М. Б. Яновський, А. В. Ганжарин, Н. Ю. Озерова, В. П. Гре беник, 
Т. В. Савіна, О. М. Касабов.
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Працівники централізованого патологоанатомічного відділення про Ялтинській міській лікарні;
I ряд (зліва направо): лікар-патологоанатом Т. В. Савіна, завідувач відділення М. І. Пигидин, 

лікарі-патологоанатоми Н. Ю. Озерова та М. Б. Яновський; II ряд: старший лаборант 
Є. П. Архангельська, лікар-патологоанатом А. В. Ганжарин, лаборант А. В. Яригіна, санітар 

І. Д. Танащук, лаборант І. А. Корольова, санітар В. В. Мартишевич, санітарка Т. П. Сидорова, 
лаборант Є. А. Волкова, лаборант І. В. Воробйова, лікар-патологоанатом В. П. Гребеник; 2012 р.
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євпАторія

Централізоване патологоанатомічне відділення м. Євпаторії з 1970 до 2001 року 
очолював В. Д. Розенберг.

РоЗЕНБЕРГ Валерій Давидович (нар. 19.10.1939 р.) – народив-
ся в родині військовослужбовця; медичну освіту здобув на медич-
ному факультеті Кримського медичного інституту, після закінчення 
якого навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії цього 
ж інституту; з 1970 до 2001 р. очолював Централізоване патолого-
анатомічне відділення в м. Євпаторії; за сумісництвом читав курс 
лекцій з клінічної патологічної анатомії найважливіших захворю-
вань серцево-судинної системи для лікарів-кардіоревматологів та 
педіатрів на циклах удосконалення, що проводились на кафедрі пе-
діатрії факультету післядипломного удосконалення лікарів Крим-
ського державного університету імені С. І. Георгієвського; у 1970 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Неспецифические защитные 
реакции организма при экспериментальной стафилококковой инфек-
ции», у 1982 р. – докторську дисертацію «Функциональная морфология 
многокомпонентного поражения сердца при гипертонической болезни 
в пожилом и старческом возрасте»; В. Д. Розенбенг проводив вели-

ку науково-громадську роботу: був головою регіонального відділення Кримської академії наук, членом 
спеціалізованої ради із захисту дисертаційних робіт при Кримському державному медичному університеті 
імені С. І. Георгієвського, головою правління неспеціалізованого наукового медичного товариства лікарів 
м. Євпаторія, головою Комітету з присудження премії імені С. Е. Дувана; наукові дослідження в основ-
ному зосереджені на таких напрямках: патоморфологія ішемічної хвороби серця, неонтологічний аспект 
функціональної морфології гіпертонічної хвороби, некоронарогенні захворювання міокарда, впровадження 
нових методів патоморфологічного аналізу; автор понад 300 наукових публікацій; за його консультацією та 
керівництвом виконано 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій; висока наукова та загальна ерудиція, 
багаторічне захоплення літературою та мистецтвом досволили В. Д. Розенбергу розробити та затвердити в 
МОЗ України спеціальну програму і вперше на базі Кримського гуманітарного коледжу читати самостійний 
курс «Мистецтво і медицина»; за цією тематикою для студентів факультету «Культура» підготовлено до ви-
дання перший в Україні навчальний посібник.

Від 2001 року патологоанатомічне відділення очолює В. Л. Улицький.
Штат відділення складають (2012 р.): завідувач відділення В. Л. Улицький, 

лікарі-патологоанатоми Н. С. Станкевич та А. М. Самойлов.
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вінниЦькА облАсть

 вінниЦький нАЦіонАльний медичний університет
 імені м. і. пироГовА

4 жовтня 1934 року був виданий наказ про організацію Вінницького медичного 
інституту (ВМІ). Але фактично ВМІ почав своє існування на 3 роки раніше.

У 1931 році, на базі фармацевтичного інституту, який існував з 1921 до 1934 
року, у річницю його десятиліття, була організована Вінницька філія Всеукраїн-
ського інституту заочного медичного навчання (ВІЗМН). Студентами філії були 
особи, що мали середню медичну освіту або працювали в медичних закладах ко-
лишньої Подільської губернії.

У 1933 році філія була реорганізована у Вінницький заочний сектор Київського 
медичного інституту, який на початку 1934 року став заочним сектором Одеського 
медичного інституту. У той же час до Вінницького заочного сектора був приєднаний 
Бердичівський сектор Київського медичного інституту. Всім студентам-заочникам 
розсилали за домашніми адресами контрольні роботи зі всіх предметів, спочатку із 
ВІЗМН (м. Харків), а після реорганізації філії в заочний сектор – безпосередньо із 
Вінниці. Рецензії на контрольні роботи відсилались із ВІЗМН, а потім із Вінниць-
кого сектора. З патологічної анатомії рецензентами запрошувались викладачі із 
Одеського медичного інституту (професор Хаютін).

Після ліквідації заочної медичної освіти Вінницький сектор влітку 1934 року 
припинив свою роботу і всі студенти перших трьох курсів після виконання ними 
навчальних планів були переведені на 2-й, 3-й та 4-й курси Вінницького стаціонар-
ного медичного інституту, який був відкритий у вересні 1934 року.

Одночасно із заочною філією у Вінниці, починаючи з 1932 року, функціонував ви-
робничий медичний інститут. Інститут був заснований на базі Вінницької обласної 
лікарні імені М. І. Пирогова та приміщень колишнього Вінницького фармацевтич-
ного інституту. Заняття із хімії, фізики, біології, біохімії проводились в аудиторіях 
фармацевтичного інституту. На території обласної лікарні імені М. І. Пирогова був 
збудований корпус, де проводились навчальні заняття із фізіології та гістології. На 
території лікарні був збудований анатомічний музей, який через деякий час був пере-
ведений в інше приміщення. Восени 1934 року студенти виробничого інституту, разом 
із студентами-заочниками були переведені на старші курси стаціонарного медичного 
інституту, а на перший курс проведений набір студентів. Таким чином, у 1934–1935 
навчальному році у Вінницькому медичному інституті функціонувало 4 курси.

У 1960 році інституту присвоєно ім’я Миколи Івановича Пирогова. У 1994 році 
інституту надано статус університету – Вінницький державний медичний універси-
тет імені М. І. Пирогова, а у 2002 році університет набув статут національного – Він-
ницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. Університет має 
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6 факультетів – медичні № 1 і № 2 (спеціальності лікувальна справа, педіатрія, ме-
дична психологія), фармацевтичний (спеціальності – фармація, клінічна фармація), 
стоматологічний (спеціальність – стоматологія), післядипломної освіти (спеціаліза-
ція і післядипломне удосконалення з 33-х спеціальностей), підготовчий факультет 
для іноземних громадян.

 Кафедра патологічної анатомії була організована у 1934 році. У 2001 році ка-
федра патологічної анатомії була об’єднана з кафедрою судової медицини в єди-
ну кафедру патологічної анатомії, судової медицини та правознавства. З 1934 до 
1941 року кафедра розміщувалась на базі Вінницької обласної клінічної лікарні 
імені М. І. Пирогова, займаючи різні приміщення – від 1934 до 1936 року перебу-
вала в приміщенні нині діючого стоматологічного відділення, з 1936 до 1940 року 
– в адміністративному корпусі лікарні (тепер – гастроентерологічне відділення), у 
1940–1941 роках – в приміщенні клінічної лабораторії лікарні, яке до 1940 року 
належало кафедрі нормальної анатомії. Після війни кафедра отримала 4 кімнати 
на території нинішньої кафедри мікробіології. З 1959 року і по нинішній час кафе-
дра патологічної анатомії базується в морфологічному корпусі університету.

 Першим завідувачем кафедри патологічної анатомії (1934–1948 роки) був Ми-
кола Опанасович Вакуленко.

 
 ВАКУЛЕНКо Микола опанасович (1890–08.09.1962) – на-

родився у Владикавказі (Північна Осетія, РФ); у 1908 р. закінчив 
Владикавказьку гімназію; медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Університету Святого Володимира (1914), після закінчення 
якого був мобілізований до армії і призначений прозектором Київ-
ського військового госпіталю; під час війни був завідувачем лабора-
торії в польовому пересувному госпіталі та завідувачем лабораторії 
санітарно-епідемічного загону; від 1919 до 1926 р. – завідувач про-
зектури та лабораторії Вінницького гарнізонного військового гос-
піталю; у 1920 р. М. О. Вакуленко організував першу прозектуру у 
Вінниці при обласній лікарні, де працював завідувачем до 1950 р.; 
у 1929 р. організував прозектуру Вінницької психоневрологічної 
лікарні, де працював до 1948 р.; з 1922 р. – завідувач кафедри мі-
кробіології Вінницького фармакологічного інституту; з 1930 р. – за-
відувач кафедри гістології заочного медичного інституту, а з 1932 р. 

– завідувач кафедри патологічної анатомії при стаціонарному Вінницькому медичному інституті, де 
працював до 1949 р.; від 1950 до вересня 1962 р. – завідувач патогістологічної лабораторії Вінниць-
кого обласного онкологічного диспансеру; автор 22 наукових публікацій, які присвячені питанням 
патології висипного та поворотного тифу, холери, патології нервової системи при шизофренії, про-
гресуючому паралічу, старечому слабоумстві.

У 1934 році колектив кафедри складався із завідувача кафедри М. О. Вакулен-
ка та асистента Г. П. Барановського. З часом асистентом кафедри був зарахований 
Г. І. Пашкевич. 
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У весняному семестрі 1937–1938 року до Вінницького медичного інституту 
були переведені 52 студенти із ліквідованого Полтавського виробничого медично-
го інституту.

У 1937 році закінчено будівництво морфологічного корпусу Вінницького ме-
дичного інституту з приміщеннями для кафедри патологічної анатомії.

Після воєнних руйнацій, вже у 1945–1946 навчально-
му році стан з базами та обладнанням значно поліпшив-
ся. Кафедра патологічної анатомії, разом із кафедрами 
мікробіології та гістології, були забезпечені достатньою 
кількістю мікроскопів, які забезпечили задовільне про-
ведення практичних занять – 2–3 студенти на кожний 
мікроскоп. Упродовж 1945–1946 навчального року ка-
федра була забезпечена меблями (хоча і в недостатній 
кількості). В цьому році вже не спостерігались випадки 
стояння студентів на лекціях, що мало місце у 1944–
1945 навчальному році. 

На початку 1945–1946 навчального року на деяких 
кафедрах, в тому числі і кафедрі патологічної анато-
мії, не було завідувачів. При цьому завідування кафе-
дрою патологічної анатомії було тимчасово покладено 
на М. О. Вакуленка.

У 1948 році М. О. Вакуленко за власним бажанням 
залишив кафедру і у 1948–1949 роках обов’язки завідувача кафедри патологічної 
анатомії виконував доцент П. Г. Костенко.

У 1949 році кафедру очолив доцент М. В. Константинович.

 КоНСтАНтИНоВИЧ Микола Володимирович (14.09.1902–
12.03.1964) – медичну освіту здобув у Київському медичному ін-
ституті (1926); будучи студентом, працював у бактеріологічному 
відділенні Київської санітарної станції, де опанував бактеріологічну 
методику та діагностику; з 1926 р. – асистент кафедри патологічної 
анатомії (зав. – професор І. Т. Титов) Мінського медичного інститу-
ту; з 1936 р. – старший асистент I Харківського медичного інституту, 
де працював під керівництвом професорів Г. Є. Земана, а потім А. І. 
Струкова; в цей період захистив кандидатську дисертацію; під час 
війни служив на посаді начальника армійської патологоанатомічної 
лабораторії; з 1945 р. – науковий співробітник лабораторії легеневої 
патології Інституту морфології АМН СРСР; у 1947–1949 рр. – завід-
увач кафедри патологічної анатомії Українського інституту удоско-
налення лікарів; з 1949 до 1964 р. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії Вінницького медичного інституту імені М. І. Пирогова; у 
1958 р. за монографію «О смешанных туберкулезно-гнойных ме-

нингитах» була присуджена вчена ступінь доктора медичних наук; професор (1960); тривалий час був 
головою Вінницького товариства патологоанатомів, депутатом Вінницької міської ради депутатів тру-

П. Г. Костенко
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дящих; автор понад 40 наукових публікацій, присвячених вивченню туберкульозу, пневмоній, пухлин, а 
також різних інфекційних захворювань; науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.

У 1953 році замість вибулих Г. Я. Борачук, С. Х. Ялім бек та П. І. Улянецької 
асистентами кафедри стали В. І. Жабін та М. П. Шрамко. У 1953–1964 роках на по-
саді асистентів кафедри також працювали: М. М. Вакуленко, Е. О. Головановська, 
П. Г. Костенко, С. В. Ладутько, Г. І. Окайомова, І. М. Чернишов, Б. В. Ядвіжин; ви-
конуючим обов’язки асистента був В. Г. Козлов. 

 
З часом Г. Я. Борачук стала завідувачем патологоанатомічного відділення I місь-

кої лікарні, в якій працювала до 1985 року, а С. Х. Алімбек очолювала прозектуру 
обласного психоневрологічного диспансеру до 1990 року. І. М. Чернишов із 1962 
року служив в армії і багато років очолював патологоанатомічну лабораторію госпі-
талю Прикарпатського військового госпіталю. Доктор медичних наук М. М. Ваку-
ленко працював в Інституті мозку в Москві.

Наукові дослідження працівників кафедри були переважно присвячені вивчен-
ню злоякісних пухлин, туберкульозу та питанням патоморфозу.

Після смерті М. В. Константиновича (1964 р.) упродовж 10 місяців обов’язки 
тимчасово завідуючого кафедрою виконував доцент В. І. Жабін.

У 1964–1987 роках кафедру патологічної анатомії очолювала Є. І. Маковська.

Екзамен на кафедрі патологічної анатомії; зліва направо: 
М. О. Вакуленко, завідувач кафедри М. В. Константинович

та студентка 3-го курсу.
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МАКоВСЬКА Єлизавета Іванівна ( 07.05.1916 – 30.06.2003) – у 
роки Великої Вітчизняної війни служила лікарем-патологоанатомом 
Армійської лабораторії № 84 (1941–1943) Південно-Західного та 
Брянського фронтів, начальником центрального лазарету і прозек-
тором табору військовополонених № 130 МВС СРСР (1943–1945); 
після війни була начальником санвідділу Управління табору вій-
ськовополонених МВС СРСР (1945–1948); у 1957 р. захистила док-
торську дисертацію «Тканевые реакции на введение в различные 
органы гетерогенных и гомологичных фибринных пленок»; від 
1964 до 1987 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Вінниць-
кого медичного інституту; у 1987–1990 рр. – професор зазначеної 
кафедри; тривалий час очолювала Вінницьке обласне наукове това-
риство патологоанатомів; автор понад 100 наукових публікацій, із 
них монографія «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохіміка-
тами» (1967); нагороджена орденом «Знак почета», 5-ма медалями, 
зокрема «За победу над Германией»; значком «Отличнику здраво-
охранения».

Склад колективу кафедри (1967 рік): завідувач кафедри, професор Є. І. Мако-
вська, доцент М. П. Шрамко, асистенти: І. Я. Бритван, М. А. Вієвський, П. Ф. Шам-
рай, виконуючий обов’язки асистента В. Г. Козлов. З часом на кафедрі працювали 
на посадах доцентів: В. І. Жабін, В. Г. Козлов, П. Ф. Шамрай, М. С. Пушкар; асис-
тентів: О. П. Безкоровайний, В. Т. Рауцкієне, В. М. Куденко, Л. О. Мацедонська, 
М. Р. Борейко, В. В. Біктіміров. За винятком професора Є. І. Маковської, доцентів 
В. І. Жабіна та М. П. Шрамко, всі співробітники кафедри були виучениками Ві-
нницького медичного інституту, а В. Г. Козлов, М. С. Пушкар, А. П. Безкоровай-
ний, М. Р. Борейко закінчили аспірантуру при кафедрі патологічної анатомії.

Багато років на кафедрі працювали старший лаборант Г. Ф. Інглицька (1948–
1987), препаратор А. П. Кучковська (1934–1976) та лаборант П. С. Жупанова (з 
1963 р.).

Наукові дослідження переважно були присвячені дослідженням впливу пести-
цидів на організм людини і тварин.

З 1987 до 1994 року кафедрою патологічної анатомії керував доцент В. Г. Козлов.

КоЗЛоВ Володимир Григорович (нар. 28.01.1936 р.) – медичну освіту здобув у Вінницькому 
медичному інституті; закінчив аспірантуру на кафедрі патологічної анатомії цього ж інституту; 
у 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Изменения в органах после применения сульфоди-
мезина, пенициллина и эритромицина при стафилококковой пневмонии (экспериментально-
гистологическое исследование)»; доцент; був деканом з роботи з іноземними студентами, завідував 
кафедрою в Замбійському університеті (1971 – 1976), один з організаторів Кабульського медичного 
інституту (Афганістан); нагороджений медаллю Афганістану «Вірність»; від 1987 до 1994 р. очолю-
вав кафедру патологічної анатомії Вінницького медичного інституту імені М. І. Пирогова.
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Штат кафедри: завідувач кафедри, доцент В. Г. Козлов, доценти: М. Р. Борейко 
та В. Т. Рауцкієне; асистенти: В. В. Щербань, В. П. Сорокоумов, М. М. Якубов-
ський, О. В. Федорченко та В. О. Беньямінов; лаборанти: Л. В. Залізняк, М. К. Ша-
тайло, Е. І. Шимко, П. С. Жупанова.

У 1994–2008 роках кафедру очолював В. В. Біктіміров.
 

 БІКтІМІРоВ Віктор Васильович ( 24.08.1953–29.11.2008) – на-
родився в м. Горлівка Донецької області; медичну освіту здобув у 
Вінницькому медичному інституті (1977); у 1977–1980 рр. навчався 
в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Вінницького медич-
ного інституту (ВМІ); у різні роки працював на кафедрах педіатрії, 
мікробіології та клінічної фармакології ВМІ; від 1994 до 2008 р. – 
завідувач кафедри патологічної анатомії ВМІ; працював на посаді 
проректора з лікувальної роботи Вінницького державного медично-
го університету; у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Мор-
фогенез экспериментальной пневмонии при воздействии полих-
лорпирена и карбофоса», а в 1995 р. докторську дисертацію «Нові 
підходи до підвищення ефективності антибіотикотерапії бронхоле-
геневих захворювань у дітей (клініко-експериментальне досліджен-
ня)» (спеціальність – педіатрія та патологічна анатомія); професор 
(1997); автор понад 190 наукових публікацій та 15 патентів  і автор-

ських свідоцтв; за науковою консультацією та керівництвом В. В. Біктімірова захищено 4 докторські 
та 11 кандидатських дисертацій.

У цей період на кафедрі працювали: завідувач кафедри, професор В. В. Біктімі-
ров, доценти: М. Р. Борейко, О. В. Федорченко, В. Т. Рауцкієне, В. П. Сорокоумов, 
С. В. Вернигородський, А. О. Гаврилюк, П. С. Жученко, А. М. Березовський; асис-
тенти: Т. М. Король, А. Г. Скорук, В. В. Максимчук, З. П. Ніжинська-Астаненко, 
Н. В. Бенедиктова, Г. М. Галунко; лаборанти: Л. В. Залізюк, Л. В. Кременецька, 
О. В. Спрут.

Наукові пошуки в основному зосереджені навколо вивчення патологічної ана-
томії медикаментозних пневмопатій, морфогенезу та медикаментозному патомор-
фозу шлунково-кишкового тракту.

У вересні 2009 року виконуючою обов’язки завідувача кафедри патологічної 
анатомії призначена А. О. Гаврилюк.

ГАВРИЛЮК Алла олександрівна – у 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурно-
функціональні зміни синусно-передсердного вузла та скоротливих кардіоцитів правого передсердя 
в умовах інтоксикації пестицидом симазином»; доцент; у вересні 2009 р. призначена виконуючою 
обов’язки завідувача кафедри патологічної анатомії Вінницького медичного університету; у грудні 
2011 р. обрана на посаду завідувача цієї ж кафедри.
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Штат кафедри (2010 рік): виконуюча обов’язки завідувача кафедри, доцент 
А. О. Гаврилюк, доценти: О. В. Федорченко, М. Р. Борейко, В. Т. Рауцкієне, В. П. Со  -
рокоумов, С. В. Вернигородський, П. С. Жученко, А. М. Березовський; асистенти: 
Т. М. Ко роль, А. Г. Скорук, В. В. Максимчук, Н. В. Бенедиктова, Г. М. Га лунко; 
доценти: Г. О. Легін, О. І. Моканюк, В. Т. Воронов; асистенти: Г. О. Бондарчук, 
О. Ф. Адамчук, Д. В. Лебедєв; лаборанти: Л. В. Залізюк, Г. Д. Булат, О. П. Ло паткіна, 
О. В. Спрут, О. І. Ставнича. 

Наукові дослідження працівників кафедри патологічної анатомії переважно 
присвячені вивченню морфогенезу та медикаментозного патоморфозу захворю-
вань шлунково-кишкового тракту.

патологічна анатомія в системі практичної 
 охорони здоров’я вінницької області

 
До 1917 року в лікувальних закладах Подільської губернії патологоанатомічні 

розтини, за необхідності, виконували лікарі різного фаху. При цьому, в окремих ви-
падках виконувались також гістологічні дослідження. Завідувач Жмеринської зем-
ської загально-губернської гінекологічної лікарні М. П. Зарінський у своєму звіті за 
1912 рік пише: «...Изъ разныхъ местъ удаленной опухоли вырезаны кусочки и после 
проведенія черезъ рядъ спиртовъ возрастающей крепости вплоть до абсолютнаго 
заделаны въ целлоидинъ, целлоидиновые срезы окрашивались гематоксилиномъ 
Hansen’a, гематоксилинъ–эозиномъ и гематоксилинъ-пикрофуксиномъ по van 
Gieson’у. После внимательнаго разсматриванія подъ микроскопомъ мной и д-ромъ 
М. А. Царюкомъ препараты для окончательнаго определенія были показаны про-
зектору Одесской городской больницы д-ру Ч. И. Хенцинскому… При этомъ окон-
чательное заключеніе о характере гистологическаго строенія делалось после кол-
легіальнаго разсматриванія микроскопическаго объекта товарищами земскими 
врачами: В. С. Руссевымъ, Мак. Ак. Царюкомъ и иногда Л. К. Яворовскимъ».

Першим прозектором у м. Вінниці був М. О. Вакуленко, який від 1919 до 1926 року 
завідував прозектурою та лабораторією Вінницького гарнізонного військового госпіта-
лю. У 1920 році М. О. Вакуленко організував прозектуру на базі нинішньої Вінницької 
обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова, в якій працював до 1950 року.
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Архівні дані свідчать, що до 1927 року в штаті 4-ої Радлікарні (психіатричної) 
м. Вінниці була посада прозектора. Але Вінницьким Окружним Фінансовим відді-
лом у 1927 році вона була скасована з причини відсутності відповідного фахівця – 
«...Лікарня пояснює незаповнення цієї посади відсутністю бажаючих зайняти цю 
посаду малими окладами». 

У 1929 році прозектором Вінницької психоневрологічної лікарні став М. О. Ва-
куленко. 

У 20-ті роки на посаді прозектора Вінницької Радянської лікарні працював 
Л. О. Федоров.

Перші протоколи патологоанатомічних розтинів, які збереглися в архівах Ві-
нницької обласної клінічної лікарні (ВОКЛ) імені М. І. Пирогова, датовані 1944–
1945 роками. Протоколи писались в книгах, що були зшиті з різнокольорового па-
перу німецьких амбарних документів. При цьому описувались тільки патологічно 
змінені органи. В патологоанатомічному діагнозі був відсутній поділ на основне 
захворювання, ускладнення та супутні захворювання.

Кількість патологоанатомічних розтинів у післявоєнні роки в обласній лікарні 
була незначною – і коливалась у межах 300–400 на рік. Серед причин смерті до-
сить часто зустрічалися виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, кишкова не-
прохідність та гнійні перитоніти. Звертало на себе увагу те, що серед причин смерті 
німецьких військовополонених переважали хвороби шлунково-кишкового тракту 
та аліментарна дистрофія.

Кількість гістологічних досліджень в обласній лікарні у 1944–1945 роках була 
незначною – біля 1000 в рік. Але вже в ті роки в гістологічних лабораторіях Вінни-
ці досить широко застосовувались допоміжні (гістохімічні) методи забарвлення.

У 1949 році патологоанатомічне відділення ВОКЛ очолив завідувач кафедри 
патологічної анатомії Вінницького медичного інституту М. В. Константинович. У 
1951 році він також був призначений головним патологоанатомом Вінницької об-
ласті. Помічником обласного патологоанатома у 1960 році був призначений про-
зектор ВОКЛ імені Пирогова Б. В. Ядвіжин. М. В. Константинович здійснив зна-
чний внесок у розвиток патологоанатомічної служби області. Першочергова увага 
зверталась на покращення матеріально-технічної бази та підготовку кадрів. Зріс 
відсоток патологоанатомічних розтинів – у 1952–1953 роках він складав 92,7% та 
94,8% відповідно. Розбіжність клінічних діагнозів із патологоанатомічним коли-
валась у межах 9–12%. Зросла кількість гістологічних досліджень – у 1950–1955 
роках вона дорівнювала 2500–3000 за рік. Систематично проводився аналіз при-
чин розбіжностей клінічного та патологоанатомічного діагнозів, своєчасність вста-
новлення клінічних діагнозів, повнота обстеження та ефективність лікувальних 
заходів. Регулярно відбувалися засідання патологоанатомічних рад та клініко-
патологоанатомічні конференції, які проводили провідні патологоанатоми облас-
ті. Особливо відзначалися виступи М. В. Константиновича, в яких він акцентував 
увагу на принциповості, критичному аналізі помилок, що були допущені в процесі 
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прижиттєвої діагностики і медичної допомоги на догоспітальному та госпітально-
му етапах лікування. Клініко-анатомічні конференції стали школою підвищення 
професійного рівня як лікарів-патологоанатомів, так і лікарів-клініцистів.

У 1949–1950 роках патологоанатомічні відділення з гістологічними лаборато-
ріями були організовані в Могилів-Подільській та Жмеринській центральних ра-
йонних лікарнях. Гістологічні лабораторії працювали при онкологічних диспансе-
рах у Вінниці, Гайсині, Тульчині та Жмеринці.

У кінці 50-х років у Вінницькій області налічувалось 32 адміністративних ра-
йони. Загальна кількість лікувальних установ дорівнювала 238, які мали у сво-
єму складі 8 170 ліжок. У м. Вінниці працювало 6 патологоанатомів. Загальна 
кількість штатних патологоанатомів у районах області з повною ставкою – 1 (м. Мо-
гилів-Подільський), та з 0,5 ставки – 24. У 10 районних лікарнях посади патоло-
гоанатомів були відсутні. У штати районних онкодиспансерів були введені по 0,5 
ставки лікарів-гістологів. Кількість сумісників на 0,5 ставки прозектора в районах 
області – 24, із них судово-медичних експертів – 5 (Гайсин, Жмеринка, Могилів-
Подільський, Тульчин, Шаргород). В інших 19 районах сумісниками працювали 
лікарі-клініцисти. Без оплати виконували обов’язки прозектора 10 лікарів.

Типові прозектури в районах області були відсутні. Розтини виконувались у 
пристосованих секційних. Їх стан, як задовільний, вважався в Гайсині, Жмерин-
ці, Літині, Липовцях, Немирові, Хмільнику, Чечельнику, Шаргороді; потребува-
ли ремонту прозекторські в Козятині, Комсомольську, Оратові, Погребищі, Туль-
чині, Станіславчику (дільнича лікарня). Приміщення в Томашполі та Черневцях 
були не придатні для використання їх як секційних.

Відсоток розтинів у лікарнях м. Вінниці був досить високим – ВОКЛ імені М. І. Пи-
рогова – 92%, 1-а міська лікарня – 93 – 97%, 2-а міська лікарня – 81 – 91,5%. В район-
них лікарнях, де в штаті були 0,5 ставки прозектора, відсоток розтинів у середньому 
дорівнював – 61%, в лікарнях, в яких патологоанатомічні розтини виконувались поза-
штатними прозекторами-клініцистами – 47%. Розтини померлих удома, як правило, 
ні в м. Вінниці, ні в районах області не практикувались.

Охоплення мікроскопічними дослідженнями в лікувальних закладах Вінниці 
досягло 98–100%.

У 1958 році обласним патологоанатомом був призначений Б. В. Ядвіжин, який 
активно продовжував процес створення нових патологоанатомічних відділень у 
районах Вінницької області. З 1960 року у лікувально-профілактичних закладах 
Вінниці було збудовано 5 типових патологоанатомічних корпусів, у області – 17 
приміщень. 

На кінець 60-х років у Вінницькій області налічувалось 44 патологоанатомічні 
відділення, із них 18 – з гістологічними лабораторіями. Особливо важливим було 
те, що гістологічні лабораторії були створені у прозектурах 11 районних лікарень 
– у Вінниці, Козятині, Немирові, Могилів-Подільському, Гайсині, Хмільнику, 
Жмеринці, Тиврові, Калинівці, Барі та Погребищі. Окрім того, функціонували 
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патогістологічні лабораторії в 4 районних онкодиспансерах – у Гайсині, Жмерин-
ці, Могилів-Подільському та Тульчині. В області працювало на повну ставку 20 
лікарів-патологоанатомів, на 0,5 ставки – 26, із них 5 судово-медичних експертів. 
Лікарів-патогістологів в онкодиспансерах налічувалось 5. Лаборантів-гістологів 
було 33. Виконувалась значна діагностична робота – за 1970 рік в області було ви-
конано 48 705 досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

У 70-х роках XIX століття була проведена централізація прозектур. Так, у Ві-
нниці централізовані відділення були створені на базі ВОКЛ імені М. І. Пирогова, 
обласної психоневрологічної лікарні імені О. І. Ющенка та міських лікарень № 2 
та № 3. На початку 80-х років у Вінниці налічувалось 8 патологоанатомічних від-
ділень, у районах області – 15. 

Патологоанатомічне відділення ВОКЛ імені М. І. Пирогова очолював Б. В. Ядві-
жин. У цьому відділенні на посаді лікаря-патологоанатома працювали – Л. О. Су-
хорукова, М. М. Ткач, Т. О. Глазунова, М. М. Музика. В обласному онкологічному 
диспансері патологоанатомами працювали: М. Н. Сисоєва (завідувач відділення), 
Г. Г. Багрій, Т. М. Рудецька, В. М. Куденко, С. І. Іванцов, Т. Є. Скиба, Б. Ю. Щер-
баков, В. О. Сірко, К. Б. Філіпович; у Вінницькій центральній районній лікарні 
– Л.М. Окопник (завідувач відділення), Ю. Ф. Сураєв, А. Ф. Федоров; у міській 
клінічній лікарні № 2 – М. М. Шехтман-Кессель (завідувач відділення), В. В. Щер-
батюк, Л. О. Мацедонська. Патологоанатомічне відділення обласної психоневроло-
гічної лікарні імені О. І. Ющенка очолювала С. Х. Алімбек, обласного протитубер-
кульозного диспансеру – З. П. Шеліхова; міської клінічної лікарні № 1 – Г. Я. Бо  рачук. 

Першими патологоанатомами, які працювали в районах області (м. Могилів-
Подільський), були З. П. Шеліхова та О. І. Іванов. Потім тут працювали Й. Е. Те-
пличний та З. О. Кицанюк. З. П. Шеліхова з часом очолила патологоанатомічне 
відділення в обласному протитуберкульозному диспансері.

У Гайсинському районі патологоанатомом працював О. П. Преподобний; у 
Немирівському – О. П. Тушевський, потім – А. П. Шевчук. У Хмільницькому 
районі – Ю. А. Та барадзе та В. Д. Гур’єв, який з часом перейшов працювати в 
Козятинський район; В. Д. Гур’єва змінив О. О. Єрьоменко; потім тут працюва-
ли І. І. Смирнова та М. О. Полушкін. У різні роки працювали: в Бершадському 
районі – В. І. Ду манський; Муровано-Куриловецькому районі – В. М. Тьоса; По-
гребищенському районі – З. М. Ка банова, В. Г. Майборода; Тиврійському ра-
йоні – А. Л. Бобровник; Жмеринському районі – А. С. Чопик; Тростянецькому 
районі – Є. І. Гусак; Калинівському районі – Р. І. Ворошило; Шаргородському 
районі – В. О. Семенюк та В. П. Гін кул; Тульчинському районі – С. Б. Стріхар, 
П. Д. Дмитришин; Барському районі – М. В. Бабенко; Іллінецькому районі – 
В. С. Пампушний.

У середині 70-х років була запроваджена посада головного обласного поза-
штатного спеціаліста з дитячої патологічної анатомії. На цю посаду була призна-
чена Л. О. Сухорукова.
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СУХоРУКоВА Людмила олексіївна (нар. 08.12.1920 р.) – народилася в м. Казані (Російська Фе-
дерація); після закінчення середньої школи навчалася в Казанському медичному інституті, який за-
кінчила за скороченою програмою; з 1942 р. – лікар-хірург у військово-медичних закладах діючої 
армії; від 1950 до 1953 р. – лікар-патологоанатом Казанського республіканського онкодиспансеру; 
з 1955 до 1960 р. – асистент кафедри патологічної анатомії Казанського інституту удосконалення 
лікарів; з листопада 1960 р. – лікар-патологоанатом Вінницької обласної клінічної лікарні імені 
М. І. Пирогова; після організації централізованої дитячої прозектури на базі зазначеної лікарні при-
значена завідувачем прозектури та обласним позаштатним дитячим патологоанатомом відділу охоро-
ни здоров’я Вінницької області; від 1992 до 01.08.2000 р. – лікар-патологоанатом відділення дитячої 
патології Вінницького обласного патологоанатомічного бюро; лікар вищої кваліфікаційної категорії 
за спеціальністю «патологічна анатомія»; автор наукових публікацій; фаховий наставник багатьох па-
тологоанатомів Вінницької області; неодноразово нагороджувалась грамотами Вінницької обласної 
клінічної лікарні та Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.

Рівень розвитку патологоанатомічної служби Вінницької області створив пере-
думови для організації в 1989 році Вінницького обласного патологоанатомічного 
бюро (ВОПАБ), яке очолив Б. В. Ядвіжин.
 

ЯДВІЖИН Борис Васильович (21.03.1930–09.01.2003) – наро-
дився в селищі Вороновиця Вінницького району Вінницької об-
ласті; медичну освіту здобув на лікувальному факультеті Вінниць-
кого медичного інституту імені М. І. Пирогова (1955); з січня 1956 р. 
– лікар-патологоанатом патологоанатомічного відділення Він-
ницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова; у червні 
1960 р. призначений завідувачем зазначеного відділення та голо-
вним позаштатним патологоанатомом Вінницького обласного від-
ділу охорони здоров’я; від 01.01.1989 р. до 01.10.1992 р. – начальник 
Вінницького обласного патологоанатомічного бюро; з 10.10.1992 р. 
до 02.03.1998 р. – завідувач, а з 02.03.1998 р. – лікар організаційно-
консультативного відділення патологоанатомічного бюро; лікар 
вищої кваліфікаційної категорії за фахом «патологічна анатомія»; 
автор наукових публікацій.

У 1992 році ВОПАБ очолив М. М. Музика, який од-
ночасно був призначений головним позаштатним пато-
логоанатомом Управління охорони здоров’я Вінницької 
обласної державної адміністрації.

МУЗИКА Михайло Микитович (нар. 05.01.1952 р. ) – народився 
в с. Даньківка Тульчинського району Вінницької області; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Вінницького медичного ін-
ституту імені М. І. Пирогова (1974); після навчання в інтернатурі за 
спеціальністю «патологічна анатомія» (1974–1975) працював лікарем-
патологоанатомом централізованого патологоанатомічного відділен-
ня Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова; у 1979 р. 
призначений обласним позаштатним дитячим патологоанатомом; з 
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1989 р. – завідувач відділення дитячої патології Вінницького обласного патологоанатомічного бюро; 
01.10.1992 р. призначений начальником зазначеного бюро та головним позаштатним патологоанато-
мом Управління охорони здоров’я Вінницької обласної держадміністрації; як сумісник працює на по-
саді асистента кафедри патологічної анатомії Вінницького медичного університету імені М. І. Пирогова; 
лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями «патологогічна анатомія», «дитяча патологічна 
анатомія» та «організація охорони здоров’я»; автор наукових публікацій; нагороджений грамотою МОЗ 
України, Асоціації патологів України та Управління охорони здоров’я Вінницької обласної держадміні-
страції.

У 1992 році головним обласним позаштатним патологоанатомом з дитячої пато-
логії була призначена Л. П. Холод.

ХоЛоД Любов Павлівна (23.06.1965) – народилася в с. Олексіївка 
Жмеринського району Вінницької області; у 1982 р. із золотою медал-
лю закінчила Львівську фізико-математичну школу № 52; медичну 
освіту здобула у Вінницькому медичному інституті (1989); у 1990–1991 рр. 
навчалася в інтернатурі на базі Вінницької міської дитячої лікарні 
№ 1 за спеціальністю «педіатрія»; з 1991 р. – лікар-патологоанатом Ві-
нницького обласного патологоанатомічного бюро, від 1992 р. – ди-
тячий патологоанатом, а з 1994 р. – завідувач відділення дитячої па-
тології цього ж бюро; від 2010 р. – за сумісництвом асистент кафедри 
патологічної анатомії Вінницького національного медичного універ-
ситету; виконує обов’язки голови контрольно-експертної комісії з пе-
ринатальної смертності Вінницького обласного управління охорони 
здоров’я; лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями 
«патологічна анатомія» та «дитяча патологічна анатомія»; автор 15 на-
укових публікацій; основні напрямки наукових досліджень – перина-
тальна патологія та дитяча хірургія; нагороджена Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України (2010) та Вінницького обласного управління охорони здоров’я.

 
Патологоанатомічна служба Вінницької області представлена ВОПАБ та па-

тологоанатомічними відділеннями районних і міських територіальних медичних 
об’єднань області.

До складу бюро входять (2012 р.): начальник ВОПАБ М. М. Музика; завідувачі 
відділень: загальної патології – В. С. Шерстюк, інфекційної патології П. П. Гар маш, 
гістологічних досліджень – Т. Є. Скиба, дитячої патології – Л. П. Холод; лікарі-
ординатори: центральна база (база Вінницької обласної клінічної лікарні імені 
М. І. Пирогова) – В. М. Бабенко, Ю. І. Коваленко, А. А. Ніколюк, О. Г. Урван, 
О. І. Лу к’янович, О. І. Олексюк; 1-а філія (база Вінницького обласного онкологічно-
го диспансеру) – А. В. Тамілович, В. І. Панасюк, В. І. Корчистий, М. О. Полушкін, 
В. М. Ба бенко, Г. С. Савяк; 2-а філія (база Вінницької обласної психоневрологічної 
лікарні імені О. І. Ющенка) – Н. П. Суходольська; співробітники кафедри патоло-
гічної анатомії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пи-
рогова (за сумісництвом) – доцент С. В. Вернигородський, асистент Г. М. Галунко; 
лікар-інтерн К. А. Педоренко.
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ВОПАБ забезпечує патологоанатомічні дослідження у всіх лікувально-
профілактичних закладах м. Вінниці, Вінницького районного територіального 
медичного об’єднання та виконує гістологічні дослідження біопсійного та після-
операційного матеріалу з 12 районів Вінницької області, в яких відсутні патолого-
анатоми. Патологоанатомічні розтини в цих районах проводяться лікарями бюро 
за викликами через відділення екстреної та консультативної допомоги.

Центральна база патологоанатомічного бюро розташована в типовому примі-
щенні, збудованому за проектом, розрахованим на 600-ліжкову лікарню, та має 

Працівники Вінницького обласного патологоанатомічного бюро (2012 р.); 1-й ряд 
(зліва направо): лікарі-патологоанатоми центральної бази ВОПАБ О. І. Лук’янович 

і М. В. Бабенко, начальник ВОПАБ М. М. Музика, доцент кафедри патологічної анатомії 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 

В. С. Вернигородський, лікар-патологоанатом центральної бази ВОПАБ О. І. Олексюк; 
2-й ряд: лікар-патологоанатом центральної бази ВОПАБ Ю. І. Коваленко, 

лікарі-патологоанатоми відділення дитячої патологічної анатомії О. Г. Урван та А. А. Ніколюк, 
завідуюча відділенням гістологічних досліджень, завідуюча 1-ю філією ВОПАБ, що розташована 
на базі Вінницького обласного онкологічного диспансеру Т. Є. Скиба; лікарі-патологоанатоми 

1-ї філії А. В. Тамілович і В. М. Бабенко, завідувач відділення загальної патології 
В. С. Шерстюк; 3-й ряд: лікар-інтерн К. А. Педоренко, лікарі-патологоанатом 1-ї філії 

В. І. Панасюк та М. О. Полушкін, завідувач інфекційного відділення П. П. Гармаш, 
лікарі-патологоанатоми 1-ї філії Г. С. Савяк і В. І. Корчистий, завідуюча відділення дитячої 

патології Л. П. Холод, лікар-патологоанатом 2-ї філії Н. П. Суходольська, 
асистент кафедри патологічної анатомії Г. М. Галунко. 
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4 філії на базах обласного онкологічного та протитуберкульозного диспансерів, 
обласної психіатричної лікарні імені акад. Ющенка та міської лікарні № 2. При 
цьому, міська лікарня № 2 є базою кафедри патологічної анатомії Вінницького на-
ціонального медичного університету імені М. І. Пирогова. Приміщення філії є ти-
повими. У 2-х філіях функціонують гістологічні лабораторії.

Із 27 районів Вінницької області в 16-и патологоанатомічні відділення розташо-
вані в типових приміщеннях, у 8-и – в пристосованих, а в 2-х – у побудованих за 
індивідуальними проектами. У 15-и патологоанатомічних відділеннях районних 
територіальних медичних об’єднань функціонують гістологічні лабораторії. 

ВОПАБ є провідною установою, яка забезпечує патологоанатомічне обслугову-
вання та консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам Вінниці 
та Вінницької області. За рік фахівці бюро виконують понад 180 000 гістологіч-
них досліджень та біля 1400 патологоанатомічних розтинів, проводять понад 120 
клініко-патологоанатомічних конференцій та понад 150 засідань ЛКК. 

На базі Вінницького ОПАБ працюють курси підвищення кваліфікації лабо-
рантів-гістологів та курси інформації й стажування для лікарів-патологоанатомів 
області, в тому числі і для сумісників за індивідуальною програмою.
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 волинськА облАсть

Волинська обласна клінічна лікарня була створена в 1946 році. У 1947 році 
на її базі організоване патологоанатомічне відділення. Організатором та пер-
шим завідувачем відділення був Натан Юхимович Каплан, який працював на 
цій посаді з 1947 до 1964 року. У 1949 році Н. Ю. Каплан був призначений об-
ласним патологоанатомом, а у 1952 році помічником обласного патологоанато-
ма – Г. П. Лупак.

На кінець 50-х років у Волинській області були дві лікарні, які мали повну штат-
ну посаду патологоанатома – Волинська обласна клінічна лікарня та Нововолин-
ська месанчастина. У штаті 12 лікувальних закладів було по 0,5 ставки прозекто-
ра. У Волинському онкологічному диспансері була 1 посада лікаря-гістопатолога, 
який виконував і обов’язки прозектора; у штаті Водимир-Волинського онкологіч-
ного диспансеру – 0,5 ставки лікаря-гістопатолога.

В області було тільки два патологоанатоми, які пройшли відповідну спеціаліза-
цію – Н. Ю. Каплан та Т. Г. Мігачова. У Нововолинській медсанчастині працював 
на посаді прозектора лікар В. В. Ратушняк (без спеціалізації з патологічної ана-
томії). У м. Ковелі як сумісник на 0,5 ставки патологоанатома працював судово-
медичний експерт. В інших лікувальних закладах області, як правило, розтини ви-
конувались або черговим лікарем, на чергуванні якого помер хворий, або лікарем, 
що був зацікавлений у даному випадку. Із усіх лікарів-клініцистів, що виконува-
ли розтини, тільки один лікар, який суміщав 0,5 ставки прозектора Володимир-
Волинської районної лікарні, пройшов двохмісячну спеціалізацію в м. Ленінграді. 
У м. Луцьку були дві гістопатологічні лабораторії. В прозектурах області працюва-
ло 4 лаборанти-гістологи із спеціальною медичною освітою.

У Волинській області було 8 типових прозектур – мм. Луцьк, Володимир-
Волинський, Заболоття, Кам’янець-Каширський, Ковель, Нововолинськ, Ратне, 
Цумань. В інших районних лікарнях були пристосовані приміщення для розтинів, 
у більшості випадків – окремий будиночок. 

У подальшому патологоанатомічне відділення обласної клінічної лікарні 
очолювали: Михайло Михайлович Фрідман (1964–1965 рр.); Володимир Петро-
вич Тютюнник (1965–1973 рр.); Анатолій Степанович Костюк (1973–1983 рр.); 
Тамара Пилипівна Гусєва (1983–1986 рр.); Роман Михайлович Байструк (1986–
1993 рр.). 

У 1965 році головним позаштатним патологоанатомом Управління охорони 
здоров’я Волинської області був призначений В. П. Тютюнник.

На кінець 60-х років у складі лікувально-профілактичних закладів області було 
6 патологоанатомічних відділень – Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька 
центральна міська лікарня, Волинський обласний онкологічний диспансер, мед-
санчастина в м. Нововолинську, Ковельська центральна районна лікарня (ЦРЛ), 
Володимир-Волинська ЦРЛ. У Волинській обласній психіатричній лікарні функці-
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онувала прозектура без гістологічної лабораторії. У 6 ЦРЛ були організовані тільки 
секційні – Ківерці, Любомль, Локачин, Стара Вижівка, Кам’янець-Каширський, 
Турійська. В області було збудовано 7 типових патологоанатомічних приміщень; 22 
прозектури розміщувались у непристосованих приміщеннях. Патологоанатомічне 
забезпечення здійснювали 9 лікарів-патологоанатомів та 5 лікарів-клініцистів на 
0,5 ставки. Лаборантів-гістологів було 12. За 1970 рік було виконано 848 патолого-
анатомічних розтинів. Відсоток розтинів померлих у лікувально-профілактичних 
закладах досяг 82, 7%. 

У 1993 р. на базі патологоанатомічного відділення обласної лікарні було ство-
рене Волинське обласне патологоанатомічне бюро (ВОПАБ), першим керівником 
якого був призначений Р. М.Байструк. 

БАЙСтРУК Роман Михайлович (нар. 16.02.1959 р.) – народився в 
м. Магадан (Російська Федерація); після закінчення середньої шко-
ли в м. Чернівці у 1977–1979 рр. проходив строкову службу у складі 
Радянських військ у Німеччині; медичну освіту здобув на лікуваль-
ному факультеті Чернівецького медичного інституту (1979–1985); у 
1985–1986 рр. – лікар-інтерн Волинської обласної клінічної лікарні 
за фахом «патологічна анатомія»; з 1986 р. – лікар-патологоанатом 
патологоанатомічного відділення ВОКЛ; з 1987 р. – завідувач цього 
ж відділення та головний позаштатний патологоанатом Управління 
охорони здоров’я Волинської області; з 1993 до 2001 р. – началь-
ник новоствореного Волинського обласного патологоанатомічного 
бюро (ВОПАБ); керував підготовкою 6 лікарів-інтернів за спеціаль-
ністю «патологічна анатомія»; з 2001 р. – ординатор відділення за-
гальної патології ВОПАБ; лікар вищої кваліфікаційної категорії за 
спеціальністю «патологічна анатомія»; брав участь у роботі Конгре-

сів Асоціації патологів України, науково-практичних конференціях; неодноразово нагороджувався 
Почесними грамотами УОЗ Волинської облдержадміністрації.

 У 2001 році у складі ВОПАБ функціонувало 13 відділень. Штати патоло-
гоанатомічної служби Волинської області складалися із 32,25 посад лікарів-
патологоанатомів та 44,25 посад лаборантів-гістологів. Патологоанатомічне забез-
печення здійснювали 14 лікарів-патологоанатомів, 4 лікарі інших спеціальностей 
та 24 лаборанти-гістологи. Було виконано 1138 патологоанатомічних розтинів по-
мерлих дорослих, 108 – померлих дітей різного віку та 34 – мертвонароджених. 
Крім того, було виконано 108 патологоанатомічних розтинів дорослих, померлих 
удома та 94 – плодів. Відсоток розтинів померлих у лікувальних закладах області 
дорівнював 63,2%, дітей, померлих у віці 1–14 років – 100%; дітей, померлих у 
віці 6 діб – 1 рік – 76%, дітей, померлих у віці 0–6 діб – 92,1%, мертвонароджених 
– 85%. Було виконано 129 151 гістологічне дослідження біопсійного та післяопе-
раційного матеріалу.

 З грудня 2001 року обласне патологоанатомічне бюро очолив А. С. Костюк.
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КоСтЮК Анатолій Степанович (нар. 02.01.1941 р.) – народився в 
с. Шекерінці Ізяславського району Хмельницької обл.; середню ме-
дичну освіту (з відзнакою) здобув у Одеському медичному училищі; з 
липня 1960 р. до серпня 1963 р. – на посаді старшого фельдшера пол-
кового медичного пункту проходив військову службу в групі Радян-
ських військ у Німеччині; вищу медичну освіту (з відзнакою) здобув у 
Тернопільському медичному інституті (1969); з 31.07.1969 р. працював 
лікарем-хірургом Старовижівської ЦРЛ Волинської області; з листо-
пада 1973 р. – лікар-патологоанатом Волинської обласної лікарні; 
з 1973 р. – завідувач патологоанатомічного відділенння Волинської 
обласної клінічної лікарні; у липні 1983 р. призначений головним 
лікарем Волинського обласного онкологічного диспансеру; з 
14.12.2001 до 2.01.2011 р. – начальник Волинського обласного па-
тологоанатомічного бюро; має вищу кваліфікаційну категорію за спе-
ціальністю «патологічна анатомія»; заслужений лікар України (1993); 

член правління Асоціації патологів України; нагороджений орденом «Знак Пошани», Почесною Грамо-
тою Кабінету міністрів України, значком «Відмінник охорони здоров’я», грамотами. 

2 січня 2011 року начальником ВОПАБ був призначений В. С. Онищук.

оНИЩУК Володимир Степанович (нар. 16.03.1966 р.) – народився 
в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області; у 1983 р. із 
золотою медаллю закінчив Почаївську середню школу; медичну осві-
ту здобув у Тернопільському медичному інституті (1989); у 1989–
1990 рр. навчався в інтернатурі за спеціальністю «патологічна анатомія» 
на базі Волинської обласної клінічної лікарні; у 1990–2002 рр. – лікар-
патологоанатом Луцької міської клінічної лікарні; з 2002 р. – завідувач 
відділення дитячої патології Волинського обласного патологоанатоміч-
ного бюро, а з 02.01.2011 р. – начальник цього ж бюро; від 1991 р. – за 
сумісництвом викладач гістології Луцького медичного училища (те-
пер – Луцький базовий медичний коледж); з 1995 р. – викладач медич-
них дисциплін Луцького біотехнологічного інституту Міжнародного 
науково-технічного університету; лікар-патологоанатом вищої кваліфі-
каційної категорії; має 3 наукові публікації; нагороджений Почесною 
грамотою Волинського обласного управління охорони здоров’я. 

Структура Волинського обласного патологоанатомічного бюро:
1) організаційно-консультативне відділення (завідувач – Хоменко Світлана 

Григорівна); 
2) відділення загальної патології (завідувач – Котельчук Юрій Володимирович); вико-

нує патологоанатомічне забезпечення (розтини та гістологічні дослідження біопсійного і 
операційного матеріалу) Волинської обласної клінічної лікарні, Волинського обласного 
ендокринологічного диспансеру, Волинського обласного туберкульозного об’єднання, 
Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Волинського обласного 
наркологічного диспансеру, Волинської обласної психіатричної лікарні № 1, Рожищан-
ської ЦРЛ; забезпечує проведення гістологічних досліджень в Старовижівській ЦРЛ, 
Любешівській ЦРБ, Любомльській ЦРЛ, Турійській ЦРЛ, Камінь-Каширській ЦРЛ, 
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Голобській районній лікарні № 2, госпіталі Управління внутрішніх справ, поліклініці 
Служби безпеки України, стоматологічних поліклініках м. Луцька, Шацькій ЦРЛ;

3) відділення дитячої патології (завідувач – Онищук Володимир Степанович) та відді-
лення інфекційної патології (зав. – Ватрич Георгій Олексійович); забезпечує виконання 
патологоанатомічних розтинів та гістологічних дослідженнь в Луцькій міській клініч-
ній лікарні, Луцькій ЦРЛ, Волинському обласному дитячому територіальному медич-
ному об’єднанні, Луцькому пологовому будинку, Луцькій міській інфекційній лікарні, 
госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни; здійснює проведення гістологічних дослі-
джень в Ратнівській ЦРЛ, Торчинській РЛ № 2, Косметологічному кабінеті м. Луцька;

 4) Володимир-Волинське районне патологоанатомічне відділення (завідувач – Буднев-
ська Лія Матвіївна); здійснює проведення патологоанатомічних розтинів та гістологічних 
досліджень в лікувально-профілактичних установах Володимир-Волинського району;

 5) Горохівське районне патологоанатомічне відділення (завідувач – Кіфорук Ві-
ктор Іванович); забезпечує виконання патологоанатомічних розтинів та гістологіч-
них досліджень у лікувально-профілактичних установах Горохівського району;

 6) Іваничівське районне патологоанатомічне відділення (завідувач – Супоров-
ський Валерій Аркадійович); здійснює проведення патологоанатомічних розтинів 
та гістологічних досліджень у Іваничівській ЦРЛ;

 7) Камінь-Каширське районне патологоанатомічне відділення (завідувач – Хар-
кевич Петро Володимирович); забезпечує виконання патологоанатомічних розти-
нів та гістологічних досліджень в Камінь-Каширській ЦРЛ, Ратнівській ЦРЛ, Лю-
бешівській ЦРЛ; 

8) Ківерцівське районне патологоанатомічне відділення (завідувач – Дуда Ві-
ктор Іванович); забезпечує виконання патологоанатомічних розтинів та гістологіч-
них досліджень в лікувальних установах Ківерцівського району.

9) Ковельське міжрайонне патологоанатомічне відділення (завідувач – Лінник 
Віктор Сергійович); здійснює патологоанатомічне забезпечення Ковельського те-
риторіального медичного об’єднання, Ковельської залізничної лікарні, Ковель-
ського протитуберкульозного диспансеру; забезпечує виконання тільки патолого-
анатомічних розтинів у Турівській ЦРЛ; 

10) Локачинське районне патологоанатомічне відділення; забезпечує виконання 
патологоанатомічних розтинів та гістологічних досліджень у Локачинській ЦРЛ; 

11) Любомльське міжрайонне патологоанатомічне відділення (завідувач – Крив-
цов Віктор Федорович); 

12) Маневицьке районне патологоанатомічне відділення (завідувач – Трегу-
бов Генадій Григорович); здійснює патологоанатомічне забезпечення лікувально-
профілактичних установ Маневицького району; 

13) Нововолинське міське патологоанатомічне відділення (завідувач – Макси-
мів Ірина Анатоліївна); забезпечує проведення патологоанатомічних розтинів та 
гістологічних досліджень у Нововолинській центральній міській лікарні; здійснює 
виконання патологоанатомічних розтинів в Іваничівській ЦРЛ.
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дніпропетровськА облАсть
 держАвний зАклАд «дніпропетровськА 

медичнА АкАдемія моз укрАїни»
кафедра патологічної анатомії і судової медицини

15 вересня 1916 року були засновані Єкатеринославські вищі жіночі курси у 
складі двох факультетів – Медичного і Фізико-математичного. Заснували курси 
група професорів Гірничого інституту – ректор інституту Г. І. Лебедєв (він також 
став першим ректором курсів), Писаржевський, Іванов, Леонтовський. Курси під-
лягали Товариству сприяння вищій жіночій освіті. Вони розміщувались у будівлі 
Гірничого інституту і використовували його аудиторії та лабораторії. 

Організацію Медичного факультету доручили доктору Я. М. Должанському, 
який і став першим деканом факультету. Перший курс обслуговувався як місце-
вими фахівцями (хімія – Чуманов; фізика – Волжин; аналітична хімія – Штебер), 
так і приїжджими з Харкова професорами (ботаніка – Цингер, зоологія – Рейн-
гард, анатомія – Зоммер).

Влітку 1917 року почалась організація 2-го курсу. Принцип викладацьких на-
їздів був ліквідований і склад Медичного факультету поповнився новими силами. 
Першими професорами, які приїхали до Єкатеринослава були Карпов (гістологія), 
Курчинський (фізіологія), Кахіані ( анатомія) та Бебешин (біологічна хімія).

Весною 1918 року виникла ідея про реорганізацію Вищих жіночих курсів в Уні-
верситет. Влітку 1918 року комісією у складі професорів Лебедєва, Курчинського 
та Карпова був створений проект статуту Університету, який був затверджений у 
Києві гетьманським урядом. Єкатеринославський університет у складі 4-х факуль-
тетів почав функціонувати з початку 1918 року.

Одночасно з цим відбувалася організація 3-го курсу-клінік. Клініки 3-го курсу 
було вирішено розмістити в губернській земській лікарні. Окрім того, медичний 
факультет був допущений до праці в бактеріологічному інституті, а через деякий 
час була відведена будівля для Патолого-Анатомічного Інституту. У 1920 році ме-
дичний факультет був реорганізований у Медичну академію. З 1920 до 1994 року 
установа функціонувала як Дніпропетровський медичний інститут. Статус акаде-
мії був відновлений у 1994 році за Постановою Кабінету Міністрів України.

У структурі Академії 6 факультетів (три медичних, стоматологічний, факуль-
тет іноземних студентів і факультет післядипломної освіти) та 59 кафедр.

Першим тимчасовим завідувачем кафедри (1918–1921) був вихованець Харківської 
школи патологоанатомів, учень професора В. П. Крилова – професор С. М. Салтиков. 

САЛтИКоВ Сергій Миколайович (1874 – рік смерті не визначений) – народився у Вишньому Во-
лочку Тверської губернії; середню освіту здобув у м. Харкові – навчався в прогімназії та III Харків-
ській гімназії, яку закінчив у 1892 р.; від 1892 р. навчався на медичному факультеті Харківського уні-
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верситету, який закінчив у 1897 р. зі званням «лекаря с отличием»; студент С. М. Салтиков займався, 
окрім обов’язкових курсів, в лабораторії нормальної гістології у проф. М. К. Кульчицького, в лабора-
торії загальної патології у проф. Костиріна, в кабінеті топографічної анатомії та оперативної хірургії у 
проф. А. І. Дудуканова, в патологоанатомічному відділенні Харківської губернської земської лікарні (3 
роки) та 3 роки відвідував операції у приватній клініці проф. М. П. Тринклера; останній рік свого сту-
дентства займався у власній лабораторії, облаштованій у будинку свого батька, фізіологічною хімією, 
нормальною та патологічною гістологією; в цій лабораторії С. М. Салтиков виконував мікроскопічні 
дослідження для хірургічної клініки М. П. Тринклера; там ним і його трьома товаришами були підго-
товлені (за його керівництвом) обов’язкові студентські праці з патологічної гістології для «Школьной 
хроники» В. П. Крилова; після закінчення університету удосконалювався за кордоном з патологічної 
анатомії та інших наук – відвідував лекції в Лейпцигу та Берні, працював у патологоанатомічних ін-
ститутах (займався патологічною гістологією, виконував патологоанатомічні розтини, відвідував лек-
ції із загальної патології та патологічної анатомії) у проф. Ribbert’a (Цюріх); у патологоанатомічному 
інституті проф. Felix’a Marchand’a (Марбург) займався патологічною анатомією, експериментальними 
та бактеріологічними дослідженнями, відвідував лекції з загальної та патологічної анатомії; з жовтня 
1899 р. до початку червня 1900 р. працював під керівництвом проф. H. Chiari в патологічному інституті 
німецького університету в Празі; з червня до листопада 1900 р. займався в Пастерівській станції під 
керівництвом проф. І. І. Мечникова; від початку жовтня 1902 р. до грудня 1904 р.– на посаді асистента 
патологічного інституту в Базелі та завідувач Базельською кантонною Бактеріологічною станцією; С. М. 
Салтиков самостійно проводив курс розтинів та курс експериментальної патології, читав вибрані 
розділи загальної патології, проводив почергово з проф. Reddingins’ом курс патологічної фізіології 
та курс патологоанатомічних демонстрацій; окрім того, на початку одного із семестрів заміщав 
відсутнього директора інституту; в червні 1904 р. медичний факультет Базельського університету 
надав С. М. Салтикову вчений ступінь доктора медицини honoris causa; восени 1904 р. обраний 
приватним викладачем Базельського медичного факультету з загальної патології та патологічної 
анатомії; у 1904–1906 рр. також прозектор Базельської кантонної психіатричної лікарні та прозектор 
у кантонній лікарні в St. Gallen’e; приват-доцент Базельського університету (до 1913 р.); від 1913 до 
1918 р. працював у м. Харкові; у 1913 р. був обраний членом Харківського медичного товариства; від 
1918 до1921 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Єкатеринославського університету; у 20-х 
роках – професор Пастерівського інституту в м. Загребі (Югославія); наукові дослідження присвячені 
вивченню інфекційних захворювань, експериментальній патології, регенерацї; М. Ф. Мельников-
Разведенков писав: «Труды С. М. Салтыкова составляют гордость русских врачей».

Спочатку С. М. Салтиков був єдиним співробітником кафедри. У 1918 році він за-
просив із Харкова для роботи на кафедрі патологічної анатомії прозекторів М. П. Са-
гредо та Р. М. Фішмана. У 1921 році штат кафедри патологічної анатомії складали: 
професор С. М. Салтиков, прозектор М. П. Сагредо, старший асистент Р. М. Фішман, 
асистенти Ю. М. Кернер та Є. О. Кураєв, помічники прозектора Н. Л. Письменна та 
О. М. Кравченко. За сумісництвом професор С. М. Салтиков виконував обов’язки 
тимчасового завідувача кафедри судової медицини, Р. М. Фішман – прозектора, а 
М. П. Сагредо – помічника прозектора цієї ж кафедри.

Кафедра отримала приміщення, в якому до цього було психіатричне відділення зем-
ської лікарні (тепер – Дніпропетровська обласна клінічна лікарні імені І. І. Мечнико-
ва). Оснащення кафедри складалося із 2-х мікроскопів та деяких наочних посібників.

У 1921 році професор С. М. Салтиков виїхав за кордон і кафедру очолив М. П. Са-
гредо. 
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САГРЕДо Микола Петрович (1881–14.07.1923) – закінчив гімназію; 
з 1901 до 1905 р. навчався у Військово-медичній Академії; у 1905 р. при-
єднався до революційного руху; у 1906 р. був заарештований як член 
бойової організації більшовиків; партійна кличка «Андрій Андрійо-
вич»; з 1907 р. продовжив перервану медичну освіту в Женевському 
університеті; з 1911 р. в патологоанатомічному інституті професора 
Askanazy, в якому пройшов усі етапи академічної роботи – спочатку 
як assistant volontair, потім третій, другий, а з кінця 1913 р. перший 
асистент; у цей час виконані перші наукові дослідження; у 1916 р. 
захистив докторську дисертацію; у 1917 р. в «запломбованому» 
вагоні, як член Російської Соціал-Демократичної Робочої партії, 
повернувся на батьківщину; у 1917 р. в Харківському університеті 
склав державний іспит; у 1918 р., на запрошення проф. С. М. Сал-
тикова, зайняв посаду прозектора кафедри патологічної анатомії в 
Єкатеринославському університеті; у 1921–1923 рр. очолював цю 
ж кафедру; у 1919 р. обирається заступником (товаришем) голови 

університетської ради, а у 1921 р. призначається проректором медичного інституту; у 1922 р. обирається 
на посаду професора патологічної анатомії; М. П. Сагредо організував товариство молодших 
викладачів і до обрання професором, був його головою; з 1919 р. перебував у кількох відповідальних 
відрядженнях у Києві, Москві, Харкові, брав участь практично у всіх комісіях, які утворювались 
факультетом із всіх питань академічного життя; М. П. Сагредо був одним із активних організаторів 
наукового медичного товариства, яке об’єднало міських лікарів та академічних працівників, і був 
його беззмінним секретарем; у липні 1923 року М. П. Сагредо сам, трагічно, незрозуміло обірвав своє 
життя; з наукових праць відомі гельмінтологічні дослідження М. П. Сагредо, який у «Вірховському 
архіві» (1924) описав перший і єдиний, на той час, у світовій літературі випадок дентикулатної 
пентастоми в легенях людини. 

Штат кафедри складався (1922 р.): професор – вакансія, М. П. Сагредо – про-
зектор, тимчасовий завідувач кафедри, Є. О. Кураєв та А. Л. Зільберт – помічники 
прозектора, Р. М. Фішман – старший ассистент, В. П. Шуров – препаратор; посади 
лаборанта та 2 посади препараторів були вакантні. Одночано співробітники кафе-
дри патологічної анатомії за сумісництвом працювали на кафедрі судової медици-
ни: М. П. Сагредо – тимчасовий завідувач кафедри, Р. М. Фішман – тимчасово ви-
конуючий обов’язки прозектора, А. Л. Зільберт – помічник прозектора, Є. О. Ку ра єв 
– лаборант.

Під керівництвом М. П. Сагредо на кафедрі були створені музей макропрепара-
тів та наукова бібліотека. 

Слово сучаснику – М. Тростанецькому:
«Серед невеликої групи осіб, …М. П. займав виключне місце, він був постійним, 

беззмінним представником та захисником при всяких положеннях університе-
ту. Потрібні були велика енергія та щира любов, щоб зуміти відстояти та роз-
винути заклад і не тільки тут на місці, а й у центрі, то в Харкові, то в Москві. 
В історичні моменти М. П. був нашим єдиним делегатом, який умів довести свою 
правоту та відстояти ту справу, за якою їхав. Він якось за особливим, тільки 
йому властивому, способу переконував у справедливості своїх вимог.
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Прекрасний організатор, який користувався великою повагою академічного се-
редовища, М. П. Сагредо почергово ніс свої громадські функції, то ролі заступника 
голови, то в ролі проректора, то голови тарифної комісії, то члена КУБУ, то де-
кілька обов’язків одночасно. Немає, здається, ні одної кафедри в Єкатеринослав-
ському Мед. Інституті, починаючи з III курсу, в організації якої М. П. Сагредо не 
брав активну участь, а в самі останні дні він був головою з розміщення клінік.

Турбуючись постійно за зміцнення Мед. Інституту, М. П. всіляко розвивав в 
ньому наукові центри. У цьому відношенні залишились два великі спадки – ство-
рена, завдяки його виключній енергії, фундаментальна бібліотека та організова-
не ним наукове медичне товариство, секретарем якого він був до кінця життя».

Асистент кафедри патологічної анатомії Є. Кураєв зазначав: «Лекции Николая 
Петровича: всегда как-то лихорадочно живо, в ранний утренний час не прихо-
дил, а прибегал Н. П. в институт в дни лекций, и все начинало живо и быстро 
двигаться, как и он сам. На столах появлялись ряды микроскопов с прекрасными 
его собственными препаратами, большой и разнообразный микроскопический 
материал нашего музея… Николай Петрович у секционного стола: – полон, бит-
ком набитый студентами секционный зал. В течение 4–6 часов Н. П. удерживал 
студентов у секционного стола, приковывая внимание изложением процессов, 
обнаруживаемых им тут же. После такой, до чрезвычайности утомительной и 
напряженной работы нам казалось всегда, что нельзя трогать Н. П. И мы воздер-
живались обращаться с чем либо, но несмотря на это очень часто сам Н. П. сейчас 
же после продолжительного вскрытия начинал разбирать органы, исследовать 
свежеполученный материал микроскопически и снова полились новые и новые 
мысли, новые предположения, новые возможности истолковывания неясных про-
цессов, картин – и так многократно засиживались мы до позднего часа». 

З 1923 до 1927 року кафедру очолював професор І. П. Коровін.

 КоРоВІН Іван Петрович (1865–23.07.1928) – народився в 
с. Житниківському Шадринського повіту Єкатеринбурзької губер-
нії; середню освіту здобув у Пермській семінарії (1886); упродовж 
двох років працював учителем початкової школи; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Томського університету (1888–
1893); на 3-му курсі виконував обов’язки помічника прозектора при 
кафедрі патологічної анатомії, а на 4–5 курсах – при кафедрі судо-
вої медицини; влітку 1892 р. брав участь у боротьбі з холерою в Том-
ській губернії; у 1894 р. призначається помічником прозектора при 
кафедрі судової медицини в Томському університеті; 21.08.1894 р. 
переводиться у Військово-медичну академію на посаду прозектора 
при кафедрі патологічної анатомії; у 1897 р., після захисту доктор-
ської дисертації «Патологическая анатомия уремии», затверджуєть-
ся на посаді прозектора патологічної анатомії Військово-медичної 
академії, на якій перебував до 14.05.1918 р.; з жовтня 1894 до верес-
ня 1917 р. – також експерт при Ленінградському окружному суді та 
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проводив судово-медичні експертизи при Ленінградській лікарській управі; у 1895–1896 рр. – про-
зектор при Ленінградській психіатричній лікарні Св. Миколи Чудотворця, а з 1897 до 1917 р. – про-
зектор лікарні при Червонохресній общині Св. Георгія; у 1899 р. удосконалювався в анатомічних, 
патолого-анатомічних та бактеріологічних інститутах Німеччини, Австрії, Італії, Швейцарії, Бельгії 
та Франції; з 18.12.1899 до 17.01.1900 р. комісією з виявлення заходів запобігання й боротьби проти 
чуми направляється до Астраханської губернії для розтину та дослідження чумних трупів; за направ-
ленням тієї ж комісії з 28.12.1900 р. до 30.01.1901 р. у Саратовській та Самарській губерніях проводить 
розтини трупів та встановлює «чумну заразу»; з 1902 р. до 1917 р. виконував обов’язки прозектора при 
Ленінградській Обухівській лікарні; влітку 1905 р. – відрядження за кордон; у Петрограді з 1914 до 
1917 р. керував виданням «Трудов Общества Патологов»; 14.05.1918 р. Радою Пермського університе-
ту обирається професором патологічної анатомії; організовує та облаштовує Патолого-Анатомічний 
Інститут; з 15.09.1920 р. читає лекції та проводить практичні заняття з судової медицини в Перм-
ському університеті; з 1.09.1921 р. – судово-медичний консультант при Пермському губздороввід-
ділі; з 1.01.1922 р. – завідувач Краєвої судово-медичної лабораторії (ним організованої) та виконує 
судово-медичні дослідження в Пермській, В’ятській, Єкатеринбурзькій, Челябінській та Тюменській 
губерніях; у зв’язку зі станом здоров’я переїздить до Катеринослава; 12.12.1923 р. обирається про-
фесором патологічної анатомії Катеринославського медичного інституту (тепер Дніпропетровського 
медичного університету); при цьому також завідував кафедрою судової медицини цього ж інституту 
та керував міською судово-медичною трупарнею; був головою Дніпропетровської філії Українського 
товариства патологів; автор біля 20 наукових праць, із них: «К учению об актиномикозе у челове-
ка» (1892); «Исторический очерк Каф. Патологической Анатомии Военно-Медицинской Академии» 
(1897); «Техника вскрытий трупов и патолого-гистологических исследований» (1923); помер від ту-
беркульозу; після розтину його головний мозок зберігався в Українському Музеї – Пантеоні видат-
них діячів України. 

До штату кафедри патологічної анатомії входили: завідувач кафедри І. П. Коро-
він та асистенти: Є. О. Кураєв, П. Р. Єліашкевич, Н. Л. Письменна, Р. М. Фішман 
та А. Л. Зільберт. Професор І. П. Коровін також виконував обов’язки завідувача 
кафедри судової медицини.

З приводу смерті професора І. П. Коровіна та почесного голови Дніпропетров-
ської філії патологів професора А. Тальянцева (08.05.1929) Є. Кураєв (1929) писав: 
«Обидва небіжчики – представники старих шкіл, але представники найблиску-
чіших часів розвитку пато-морфології і пато-фізіології, чіткість, ясність і точ-
ність їх наукової думки – то наслідок активної власної та суспільної роботи з 
великими представниками доби розвитку патології. Їхнє життя, їхня наукова 
робота мусять бути постійними стимулами до роботи молодших представників 
сучасної патології…»

З 1927 до 1931 року кафедру патологічної анатомії очолював професор Юрій 
Маркович Кернер, який одночасно завідував кафедрою судової медицини. В цей 
час у штат кафедри була введена посада доцента, яку зайняв Є. О. Кураєв. Доктор-
ську дисертацію «Применение азидных производных в консервации биологичес-
кого материала» Ю. М. Кернер написав у 1904–1905 роках під керівництвом про-
фесора гігієни Цюріхського університету Silbercshmidt’a. Професор Ю. М. Кернер 
опублікував ряд досліджень з патоморфології туберкульозу, є автором відомого 
посібника «Техника вскрытия и составления протокола». З питань патологічної 
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анатомії туберкульозу також видав низку цікавих робіт талановитий співробітник 
кафедри П. Р. Єліашкевич, який передчасно помер у 1933 році.

Після від’їзду Ю. М. Кернера із Дніпропетровська у 1931–1937 роках кафедрою 
патологічної анатомії завідував Є. О. Кураєв.

КУРАЄВ Євген олександрович (1888 – рік смерті не встановлений) – 
народився в селянській родині; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Московського університету (1916); у 1931–1937 рр. очо-
лював кафедру патологічної анатомії Дніпропетровського медич-
ного інституту; у 1935 р. захистив кандидатську дисертацію «Ран-
ние реактивные процессы в тонких кишках при брюшном тифе», а 
04.11.1940 р. – докторську дисертацию «К патологической анатомии 
ботулизма у человека», в якій на багатому матеріалі встановив певні 
зміни судинної системи і проміжної субстанції.

Штат кафедри складали: професор, 2 доценти, 4 асис-
тенти та 6 осіб допоміжного персоналу. Продовжувало-
ся поповнення музею макропрепаратами, лекції супро-

воджувались демонстрацією діапозитивів.
Є. О. Кураєв багато працював над проблемою ботулізму. У 1937 році вийшов 

збірник з назвою «Ботулізм», в якому надруковано ряд статей з патологічної анато-
мії ботулізму, авторами яких були асистенти кафедри, що її очолював Є. О. Кураєв. 
В цих роботах автори (А. Л. Зільберт, С. О. Снігуровський, Р. М. Фішман, Є. О. Ку-
раєв) звертають увагу на зміни в судинах і сполучній тканині.

У 1937 році завідувачем кафедри за конкурсом був обраний професор З. Й. Мор-
генштерн.

 МоРГЕНШтЕРН Захарій Йосипович (23.03.1892–25.03.1947) – народився в Лодзі (Польща); се-
редню освіту здобув у єврейський школі; закінчив природничий факультет у Франції (1914); під час 
Першої світової війни перебував у діючій армії; за мужність неодноразово нагороджувався георгіїв-
ськими хрестами; після поранення, у 1915 р. вступив на медичний факультет Московського універси-
тету, який закінчив у 1919 р.; працював у міській прозектурі московської лікарні імені М. О. Семашка, 
на кафедрі патологічної анатомії медичного факультету Нижньо-Новгородського університету, в Мос-
ковській міській судово-медичній експертизі; з 1928 р. – приват-доцент кафедри судової медицини 
I Московського медичного інституту, а з 1929 р. – прозектор тієї ж кафедри; з 1932 р. – доцент; одно-
часно проводив наукові пошуки в галузі патологічної анатомії; у 1935 р. обраний професором кафедри 
патологічної анатомії Башкирського медичного інституту; у 1936 р. захистив докторську дисертацію 
«Об амилоидозе»; з 1937 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Дніпропетровського медичного 
інституту; у 1941–1944 рр. у діючій армії – начальник патологоанатомічної лабораторії, головний па-
тологоанатом Південного фронту; у 1943 р. був контужений; від 1944 до 1947 р. – завідувач кафедри 
патологічної анатомії Дніпропетровського медичного інституту; автор понад 50 наукових публікацій 
з різних питань патологічної анатомії та судової медицини.
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У 1940 році кафедра перебазувалась у щойно збудований морфологічний корпус.

Базою для практичних занять із патологічної анатомії залишилась прозектура 
обласної лікарні. Значно покращилось оснащення кафедри – в науковому та на-
вчальному процесах використовувались 51 мікроскоп, 2 епідіаскопи, 115 таблиць, 
800 діапозитивів, 1500 макропрепаратів та біля 5400 мікропрепаратів. Розширив-
ся штат кафедри, який складався із професора, 2-х доцентів, 7-ми асистентів, аспі-
ранта, старшого лаборанта та 6-ти лаборантів і препараторів.

14 серпня 1941 року, з причини наближення до Дніпропетровська німецьких 
військ, ДМІ був евакуйований на Схід – було вивезено 16 вагонів цінного облад-
нання всіх теоретичних і частини клінічних кафедр. В ешелоні виїхали всі співро-
бітники, які побажали евакуюватися. 19 серпня 1941 року ешелон прибув в м. Во-
рошиловськ (тепер – м. Ставрополь, Російська Федерація), де ДМІ був об’єднаний 
з місцевим медичним інститутом. Кафедру патологічної анатомії очолив професор 
Київського інституту удосконалення лікарів В. В. Лауер. На початку серпня 1942 
року значна частина співробітників ДМІ з родинами була евакуйована дальше на 
Схід. Однак ешелон був захоплений німцями, в результаті чого загинуло багато 
співробітників інституту. Керівництво та частина співробітників ДМІ покинули 
Ворошиловськ вже після його окупації – вони пробрались в м. Махачкалу. Звідти 
понад 250 студентів та співробітників були направлені в м. Ташкент, а потім в 

Морфологічний корпус Дніпропетровського 
медичного інституту (1938 р.).
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м. Фергану. У Фергані колектив ДМІ отримав можливість продовжувати роботу 
на базі 4-го Московського медичного інституту (ММІ), який був евакуйований у це 
місто.

23 вересня 1943 року, одночасно з реевакуацією 4-го ММІ, колектив ДМІ був на-
правлений в м. Ставрополь, де і працював до повернення в кінці березня 1944 року 
в м. Дніпропетровськ. Термінова евакуація ДМІ спричинила те, що значна частина 
обладнання кафедри патологічної анатомії (мікроскопи, музей макропрепаратів, 
навчальні посібники) були залишені в окупованому Дніпропетровську. Співробіт-
ники кафедри Є. О. Кураєв та І. П. Ястребов, що залишилися в окупації, зробили 
все, щоб зберегти обладнання кафедри. Слід зазначити, що Іван Петрович Ястребов 
входив до підпільної групи, яка діяла на території лікарні імені І. І. Мечникова, а 
асистент кафедри С. О. Снігуровський під час війни загинув смертю героя.

В часи окупації морфологічний корпус був зруйнований, збереглося тільки 17 
мікроскопів, музей макропрепаратів налічував 250 експонатів, залишилося лише 
2900 навчальних мікропрепаратів, запропастився весь твердий інвентар та ме-
блі. На перших порах кафедра змушена була розміститися, разом з іншими тео-
ретичними кафедрами, на одному поверсі колишнього гуртожитку на проспекті 
К. Маркса, 6. У 1945–1946 роках ДМІ продовжував роботу з відновлення зруйно-
ваних приміщень – три одноповерхові будівлі по вулиці Жовтневій № 2 та № 14 
були відведені для кафедр анатомії, оперативної хірургії, патологічної анатомії та 
судової медицини. 

Перші кроки з відновлення інституту були зроблені групою викладачів, які за-
лишилися в окупації. Керував цією групою професор Є. О. Кураєв. З часом кафедра 
патологічної анатомії розмістилась на своїй старій базі – лікарні імені І. І. Мечни-
кова. У квітні було реевакуйоване основне навчальне обладнання інституту та по-
вернулись евакуйовані в 1941 році співробітники.

У 1944 році кафедру патологічної анатомії знову очолив З. Й. Моргенш-
терн, який повернувся з діючої армії. Штат кафедри складали: завідувач ка-
федри З. Й. Моргенштерн, доцент Є. О. Кураєв, асистенти К. А. Снігуровська 
та В. А. Михайлівський.

Навчальний процес відбувався в тяжких умовах – в одній аудиторії, яка роз-
міщувалась у напівзруйнованій будівлі, що не обігрівалась. З причини відсутності 
меблів, лекції студенти слухали стоячи. Кафедра силами своїх співробітників та 
студентів виготовляла навчальні столи, стільці. 

У післявоєнні роки кафедра поповнилась молодими співробітниками – М. І. Пі-
нус, З. А. Фарбар, С. Л. Минник, З. С. Уманцева, М. М. Поляков. До аспірантури 
була зарахована С. І. Зубалова.

Після смерті професора З. Й Моргенштерна обов’язки тимчасово завідуючої ка-
федрою патологічної анатомії виконувала К. А. Снігуровська.

У 1948 році на посаду завідувача кафедри за конкурсом був обраний професор 
О. В. Ривкінд.
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РИВКІНД олександр Васильович (22.10.1895 – 13.03.1964) – на-
родився в Москві в родині артиста оркестру Великого театру; ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Московського універ-
ситету (1919); у 1919–1921 рр. служив на посаді лікаря в Червоній 
армії на Південному та Західному фронтах; з 1921 р. працював в па-
тологоанатомічному відділенні Державного інституту стоматології 
та одонтології; з часом очолив зазначене відділення (до 1934 р.); од-
ночасно – у 1923–1929 рр. навчався в аспірантурі, а потім працював 
на посаді наукового співробітника кафедри патологічної анатомії 
I МДУ (завідувач кафедри – професор О. І. Абрикосов); від 1931 до 
1938 р. – послідовно асистент, а потім доцент кафедри патологічної 
анатомії Центрального інституту удосконалення лікарів; у 1936 р. 
захистив докторську дисертацію, в якій показав можливість участі 
епітелію деяких ракових пухлин в остеогенезі; у 1938 р. обраний за-
відувачем кафедри патологічної анатомії Горьківського медичного 

інституту; професор (1939); перед війною очолив прозектуру Центральної клінічної лікарні Народ-
ного комісаріату шляхів сполучення; на початку 1942 р. мобілізований до Червоної армії – служив 
на посаді головного патологоанатома Північно–Західного фронту, а з 1943 до 1946 р. – в прозектурі 
Головного військового госпіталю імені М. М. Бурденка; у 1946–1948 рр. – старший науковий спів-
робітник лабораторії загальної патологічної анатомії Інституту нормальної і патологічної морфології 
АМН СРСР; від 1948 до 1951 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Дніпропетровського ме-
дичного інституту; після переїзду до Москви створив і очолив гістологічну лабораторію Центрально-
го військового госпіталю імені П. В. Мандрика, в якій працював до кінця свого життя; автор понад 
60 наукових публікацій, із них 2 монографії; наукові дослідження переважно присвячені вивченню 
патології серцево-судинної системи; відомі його оригінальні дослідження артеріовенозних анасто-
мозів малого кола кровообігу, емфіземи легень.
 

На кафедрі значно активізувалась наукова робота, проводилась консультатив-
на наукова допомога співробітникам інших кафедр інституту, були підготовлені та 
захищені кандидатські дисертації К. А. Снігуровською та С. І. Зубаловою.

Після від’їзду професора О. В. Ривкінда до Москви, з 1951 до 1955 року кафе-
дрою завідував професор І. І. Медведєв.

МЕДВЕДЄВ Іван Іванович (1893–1967) – медичну освіту здобув в Одеському медичному інституті 
(1918–1923); з 1923 р. працював послідовно на посадах прозектора та асистента кафедри патологічної 
анатомії цього ж інституту (завідувач кафедри – професор М. М. Тизенгаузен); у 1931 р. очолив кафе-
дру патологічної анатомії Свердловського медичного інституту; створив при кафедрі великий музей 
патологоанатомічних препаратів; у 1935 р. І. І. Медведєву був присвоєний вчений ступінь кандидата 
медичних наук, а у 1937 р. – доктора медичних наук; у 1944–1946 рр. – завідувач кафедри патологіч-
ниї анатомії Оренбургського медичного інституту; з 1946 до 1950 р. – завідувач кафедри патологічниї 
анатомії Свердловського медичного інституту; у 1950 р. був обраний Вченою радою на посаду завід-
увача кафедри патологічної анатомії Дніпропетровського медичного інституту; від 1955 р. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії Запорізького інституту удосконалення лікарів; наукові дослідження 
присвячені вивченню різних питань патологічної анатомії; автор 38 наукових публікацій; відоме ке-
рівництво І. І. Медведєва «Основы патологоанатомической техники» (1969). 

 В цей час кафедра поповнилась випускниками інституту – Г. П. Ткач, В. І. Не-
водник, І. Г. Таран. У 1954 році за ініціативою І. І. Медведєва було організовано 
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Обласне товариство патологоанатомів, яке стало координуючим центром наукової 
та практичної діяльності патологоанатомів Дніпропетровської області.

У 1955 році за конкурсом на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії 
обирається професор Г. М. Морозова.

МоРоЗоВА Ганна Миколаївна (1894 – рік смерті не встановлений) – медичну освіту здобула на Вищих 
медичних курсах в Москві (1915); у 1950 р. захистила докторську дисертацію; професор (1952); у 1953–
1655 рр. очолювала кафедру патологічної анатомії Сталінського (Донецького) медичного інституту, а у 
1955–1963 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії Дніпропетровського медичного інституту.
 

Штат кафедри патологічної анатомії (1960): завідувач кафедри Г. М. Морозова, 
доцент С. І. Зубалова, асистенти В. І. Неводник та Г. П. Ткач; виконуючі обов’язки 
асистента Г. П. Златін, І. Г. Таран.

У цей час на кафедрі виконані 2 докторські дисертації – К. О. Снігуровська та 
С. І. Зубалова та 2 кандидатські дисертації – В. І. Неводник і Г. П. Златін.

У 1963–1964 рр. обов’язки тимчасово завідуючої кафедрою патологічної анато-
мії виконувала доцент С. І. Зубалова.

ЗУБАЛоВА Софія Іванівна (нар. 1921 р.) – у 1955 р. захистила кандидатську дисертацію; доцент; 
у 1963–1964 рр. тимчасово виконувала обов’язки завідувача кафедри патологічної анатомії Дніпро-
петровського медичного інституту.

У 1964 році за конкурсом на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії оби-
рається вихованець ленінградської школи патологоанатомів професор Г. С. Беспалов.

БЕСПАЛоВ Георгій Степанович (1914–2007) – народився на Брян-
щині; після закінчення сільської школи, працював на металургійно-
му заводі у м. Макіївці та продовжував навчання на робфаці; медичну 
освіту здобув у Донецькому медичному інституті (1941); з 1941 р. в 
діючій армії – патологоанатом патологоанатомічної лабораторії при 
фронтовому госпіталі; після закінчення війни, у званні підполковника 
медичної служби, служив на посаді начальника патологоанатомічної 
лабораторії військового округу в м. Куйбишеві (зараз – м. Самара, Ро-
сійська Федерація); за сумісництвом працював на кафедрі патологіч-
ної анатомії Куйбишевського медичного інституту; у 1951 р. вступив 
до аспірантури на кафедрі патологічної анатомії Військово-медичної 
академії (м. Ленінград); у 1952 р. захистив кандидатську дисертацію 
«О межклеточном веществе опухолевой и реактивной костной ткани 
в остеопластических саркомах костей»; від 1954 до 1959 р. – доцент 
кафедри патологічної анатомії Куйбишевського медичного інституту; 
у 1959 р. захистив докторську дисертацію «Метастатические опухоли 

костей»; з 1959 до 1964 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Оренбурзького медичного інститу-
ту; від 1964 до 1984 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Дніпропетровського медичного інсти-
туту; з 1964 р. науковий консультант групи морфологічних досліджень Центральної науково-дослідної 
лабораторії; тривалий час був головою Дніпропетровського обласного науково-практичного товариства 
патологоанатомів; відома монографія Г. С. Беспалова «Закономерности метастазирования опухолей в 
кости»; науковий консультант та керівник 13 докторських та 40 кандидатських дисертацій.
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Штат кафедри складали (1967 р.): завідувач кафедри, професор Г. С. Беспалов, 
доценти С. І. Зубалова та В. І. Неводник; асистенти: В. О. Єнохович, І. Г. Таран, 
Г. П. Ткач, О. А. Сулевська, Т. П. Шаранюк.

На початку 60-х років було збудоване нове приміщення для патологоанатомі 
чного відділення лікарні імені І. І. Мечникова, яке стало також базою для кафе-
дри патологічної анатомії. В новому корпусі розмістились усі структурні підрозді-
ли кафедри патологічної анатомії, прозектури лікарні та морфологічного відділу 
Центральної науково-дослідницької лабораторії ДМІ – секційна зала на три сто-
ли, гістологічні та гістохімічні лабораторії, лабораторія люмінесцентної мікро-
скопії, приміщення для співробітників, навчальні кімнати, підсобні приміщення 
та холодильні камери. Кількість експонатів музею макропрепаратів збільшилась 
до 5600. Лекції та практичні заняття ілюструвались таблицями, демонструвались 
діапозитиви, діафільми, мікрофотограми та макропрепарати. Вперше при прове-
денні практичних занять зі студентами застосовувались описання патологічних 
процесів, що відбувались в органах і тканинах при різних захворюваннях. При 
проведенні наукових досліджень застосовувались гістохімічні, люмінесцентні та 
фазоконтрастні методики. Упродовж 1965–1966 років на кафедрі були закінчені 6 
кандидатських дисертацій. Основним напрямком наукових пошуків було вивчен-

Колектив кафедри патологічної анатомії (1967 р.).
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ня патоморфології пухлин. За цей період співробітниками кафедри підготовлено 
більше 100 наукових публікацій, із них монографія професора Г. С. Беспалова «За-
кономерности развития метастазов опухолей в костях». Було виконано кілька ди-
сертаційних досліджень (І. Г. Таран, В. О. Єнохович, В. І. Неводник, Г. П. Златін, 
Т. П. Шаранюк, О. А. Сулевська, С. М. Соколенко та ін.), із них докторська дисер-
тація С. І. Зубалової, яка була присвячена вивченню антенатальної смерті плода.

Наукові дослідження в 70-ті роки були переважно присвячені вивченню пато-
генетичних механізмів тромбоемболічних ускладнень при серцево-судинних за-
хворюваннях та злоякісних новоутворах. За цією тематикою виконані докторські 
дисертації В. І. Неводника і В. О. Єноховича та кандидатські дисертації Т. П. Ша-
ранюк, І. Г. Тарана, О. А. Легези, І. О. Мальцева, С. К. Мікульської. Важливим 
розділом наукової роботи кафедри патологічної анатомії була консультативна до-
помога при виконанні морфологічних фрагментів дисертаційних робіт співробіт-
ників клінічних кафедр. За 20 років на кафедрі патологічної анатомії було викона-
но 13 докторських та 40 кандидатських дисертацій. Співробітники кафедри брали 
активну участь у науково-організаційній роботі – у 1969 році на базі ДМІ був про-
ведений 6-й Пленум Всесоюзного товариства патологоанатомів, а в 1978 році – 3-й 
Пленум правління Українського товариства патологоанатомів. 

Кафедра патологічної анатомії стала науково-методичним центром підвищен-
ня кваліфікації викладачів, наукових співробітників та лікарів-патологоанатомів, 

Колектив кафедри патологічної анатомії (1972 р.); перший ряд (зліва направо): 
С. К. Мікульська, В. І. Неводник, Г. С. Беспалов, С. І. Зубалова, 

В. О. Єнохович; другий ряд: В. Д. Васюченко, Т. П. Шаранюк, І. Г. Таран, 
О. А. Легеза, В. В. Дорошенко.
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навчання морфологічних методик лаборантів наукових та лікувальних закладів 
міста та області.

У 1984–1996 роках завідувачем кафедри патологічної анатомії був професор 
В. І. Неводник. 

НЕВоДНИК Вольдемар Іванович (нар. 1930 р.) – народився в 
м. Кам’янка (тепер – м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.); 
навчання в середній школі закінчив з золотою медаллю; медичну 
освіту (з відзнакою) здобув на лікувальному факультеті Дніпропе-
тровського медичного інституту (1954); під час навчання активно 
працював у студентському науковому гуртку на кафедрі патологіч-
ної анатомії і на останньому курсі зайняв посаду старшого лаборан-
та цієї кафедри; з 1954 р. працював на посаді лекційного асистента 
та навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії ДМІ; з 
1956 р. – асистент, а з 1965 р. – доцент кафедри; у 1962 році захистив 
кандидатську дисертацію «Рак желудка и интрамуральные нервные 
сплетения», а у 1973 році – докторську дисертацію «Клинико-
морфологические аспекты патогенеза тромбоэмболических ослож-
нений»; від 1975 р. – професор, а з 1984 до 1996 р. – завідувач кафе-
дри патологічної анатомії; від 1975 до 1981 р. виконував обов’язки 
декана педіатричного факультету, а з 1981 до 1987 р. – проректора з 

навчальної роботи ДМІ; професор; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; з 1964 р. 
виконував обов’язки головного позаштатного патологоанатома Дніпропетровської області, був го-
ловою Дніпропетровського обласного науково-практичного товариства патологоанатомів, членом 
правління Українського республіканського наукового товариства патологоанатомів; автор понад 180 
наукових публікацій; науковий консультант та керівник 25 докторських та кандидатських дисерта-
цій; нагороджений орденом «Знак Почета», значком «Отличнику здравоохранения» та відзнакою «За 
отличные успехи в работе».

Штат кафедри поповнився новими викладачами – К. М. Пантелєєвим, О. А. Олек-
сієнко, І. А. Мединським, О. Є. Степанюком, К. М. Сулоєвим. 

У зв’язку зі збільшенням студентів виникла необхідність розширити примі-
щення для кафедри. За ініціативою співробітників кафедри та їх безпосередньою 
участю (С. М. Чекан, К. М. Пантелєєв) були збудовані 4 навчальні аудиторії пло-
щею 30–35 м2 кожна. У цей період навчальні кімнати були обладнані як тематичні 
аудиторії – пухлини, серцево-судинна патологія, патологія дитячого віку та пато-
логія щелепно-лицьової ділянки. У 1984 році співробітники кафедри підготували 
та видали 6 навчально-методичних посібників з основних розділів патологічної 
анатомії.

Наукові дослідження кафедри виконувались у рамках двох Всесоюзних комп-
лексних тем: 1) вивчення ефективності променевої терапії онкологічних хворих 
при короткотерміновій гіпоксії, спричиненій вдиханням газової суміші з 8% кис-
ню; науковий керівник – професор В. І. Неводник, відповідальний виконавець – до-
цент Г. С. Короленко; 2) сурфактантна система легень при ендогенних токсикозах, 
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обструктивному легеневому синдромі та при гемосорбції; відповідальний викона-
вець – доцент А. С. Коцарєв. За вищезазначеною науковою тематикою були захи-
щені 2 докторські дисертації (В. А. Коссе та М. І.Хвостенко) та 6 кандидатських 
дисертацій (С. М. Чекан, Я. Б. Соколенко, А. С. Коцарєв, Б. Ю. Корнілов, І. В. Бі-
ленький, В. А. Маковецький). У 1991–1993 рр. співробітники кафедри патолоічної 
анатомії виконували конкурсну науково-дослідницьку роботу «Механізми канце-
ро- та антиканцерогенезу при раках гортані та щитоподібної залози». Під керівни-
цтвом співробітників кафедри (В. І. Неводник, Г. С. Короленко, С. К. Мі кульська) 
виконані морфологічні розділи 12 докторських та 26 кандидатських дисертацій 
клінічного спрямування.

З 1996 до 1999 року кафедрою патологічної анатомії керував професор М. П. Фед-
ченко. 

фЕДЧЕНКо Микола Петрович (нар. 1950 р.) – медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Дніпропетровсько-
го медичного інституту (1974); тривалий час очолював відділ 
патоморфології та електронної мікроскопії Центральної науково-
дослідної лабораторії ДМІ; у 1982 р. захистив кандидатську дис-
ертацію «Структура С-клеток и некоторых других элементов щи-
товидной железы крыс при длительной гиперкалиемии и введении 
метилнитрозомочевины», а у 1989 р. – докторську дисертацію 
«Морфологические аспекты внутриорганной регуляции струк-
турного гомеостаза паренхимы щитовидной железы»; у 1989–
1996 рр. – професор, а від 1996 до 1999 р. – завідувач кафедри 
патологічної анатомії Дніпропетровського медичного інституту; 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; наукові 
дослідження переважно присвячені вивченню патоморфології за-
хворювань щитоподібної залози та механізмів розвитку атероскле-
розу; автор патенту на спосіб моделювання атеросклерозу.

Одним із нових наукових розробок цього часу було вивчення патоморфології 
хвороб щитоподібної залози. Професором М. П. Федченком отримані нові дані про 
будову щитоподібної залози. Були відкриті мікрочастка, метазони, ф-оболонка, 
початковий ланцюг лімфовідтоку, механізми фолікулоутворення та елімінації па-
ренхіми щитоподібної залози, ліпотканела, морфогенетична та морфодинамічна 
функції перифолікулярних гемокапілярів та ін. Була запропонована унітарна тео-
рія патогенезу цієї залози.

Важливим досягненням кафедри патологічної анатомії стала розробка та екс-
периментальне обґрунтування нової теорії патогенезу атеросклерозу. В експери-
менті було встановлено, що ліпіди у стінку артерій проникають не із крові, як це 
загальноприйнято у світовій літературі, а, головним чином, із ліпотканели. Якщо 
в класичних моделях атеросклерозу перші його стадії формуються через кілька мі-
сяців, то в отриманій моделі ліпоїдоз аорти розвивається упродовж кількох годин. 
Співробітники кафедри розробляли також теорію загальнопатологічного процесу, 
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який трактувався як недостатність структурної формули біологічних систем. При 
цьому, загальнопатологічні процеси (дистрофія, запалення, компенсація, при-
стосування, порушення кровообігу, пухлини та ін.) розглядались як результат від 
вищезазначеного, що дозволяло суттєво упорядкувати теоретичні поняття загаль-
ної патології у вигляді прикладної патоморфологічної філософії, а також запро-
понувати нові підходи до класифікації та патогенезу низки захворювань. Завдя-
ки цій методиці вперше була виявлена ф-оболонка у щитоподібній залозі людини. 
За матеріалами проведених досліджень були підготовлені та видані 61 наукова та 
науково-методична публікація.

Співробітники кафедри продовжували поповнення музею макропрепаратів. 
Створений банк тестів та задач для контролю знань студентів та клінічних ордина-
торів з патологічної анатомії та секційного курсу.

У вересні 1999 року кафедру очолив доктор медичних наук І. С. Шпонька. 

ШПоНЬКА Ігор Станіславович (нар. 07.11.1964 р.) – медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Дніпропетровського ме-
дичного інституту (1988); у 1991 р. захистив кандидатську дисерта-
цію, а у 1997 р. – докторську дисертацію «Гістогенетичні процеси в 
міокарді ссавців у пре- та постнатальному онтогенезі»; від 1997 р. – 
заступник декана 1-го лікувального факультету; з 1999 р. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії Дніпропетровської державної медич-
ної академії (ДДМА); упродовж 2-х років виконував обов’язки голо-
ви профспілки співробітників ДДМА; автор понад 120 наукових пу-
блікацій, із них – 1 монографія та 8 патентів: науковий консультант 
та керівник 1-ї докторської і 4-х кандидатських дисертацій.
 
 

До складу кафедри входили: завідувач кафедри І. С. Шпонька, професори В. І. Не-
водник та М. П. Федченко, доценти О. А. Легеза, Г. С. Короленко, С. К. Мікуль-
ська, Б. Ю. Корнілов, В. А. Маковецький, С. М. Чекан; асистенти Л. М. Лимар, 
О. А. Олексієнко, І. А. Мединський; старші лаборанти В. Д. Кулакова, Є. І. Пелива-
нова, Л. С. Родинська. У 2005 році на кафедрі працювали: завідувач кафедри, про-
фесор І. С. Шпонька, професори В. І. Неводник та М. П. Федченко, доценти: 
О. А. Олексієнко, С. М. Чекан, С. В. Козлов, К. М. Сулоєв, асистенти Г. Б. Алексин, 
В. О. Бондарєва, Г. С. Гончарова, П. О. Гриценко, О. А. Легеза, І. О. Мальцев, Г. С. Ко-
роленко, М. М. Федченко; лаборанти О. Г. Гаврилова, В. О. Гудзь, Л. С. Родинська. 
Сумісниками кафедри працюють О. М. Юрченко, В. В. Войченко, доцент Б. Ю. Кор-
нілов, лаборант Н. В. Земляна.

У 2011 році колектив кафедри патологічної анатомії і судової медицини скла-
дався: завідувач кафедри, професор І. С. Шпонька, професори В. І. Неводник та 
М. П. Федченко, доценти: О. А. Легеза, Г. С. Короленко, І. О. Мальцев, О. А. Олек-
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сієнко, С. М. Чекан, Б. Ю. Корнілов, П. О. Гриценко; асистенти: В. О. Бондарєва, 
О. О. Бондаренко, М. М. Федченко, О. В. Пославська; аспірант Г. С. Гончарова.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є аналіз механізмів мор-
фогенезу серцево-судинної системи та патогенезу різних патологічних процесів у 
серці людини і експериментальних тварин. На кафедрі затверджена та виконуєть-

Колектив кафедри патологічної анатомії Дніпропетровської медичної академії; 
перший ряд (зліва направо): лаборант кафедри Радинська Любов Степанівна, 

лаборант-гістолог відділення загальної патології Шелудько Тетяна Федорівна, завідувач 
кафедри патологічної анатомії та судової медицини Шпонька Ігор Станіславович,

асистент кафедри Короленко Ганна Спиридонівна, лікар-патологоанатом відділення 
загальної патології Вовченко Віра Федорівна, асистент кафедри Легеза Ольга Анатоліївна, 

професор кафедри Неводник Вольдемар Іванович; другий ряд: лікар-патологоанатом 
відділення загальної патології Лимар Лариса Миколаївна, асистент кафедри Бондарєва 
Валентина Олександрівна, асистент кафедри Мальцев Ігор Олександрович, лаборант-

гістолог відділення загальної патології Кашеєва Лілія Олександрівна, лаборант-гістолог 
відділення загальної патології Логунова Інна Володимирівна, молодша медична сестра 

відділення загальної патології Бєляєва Наталія Валеріївна, лаборант-гістолог відділення 
загальної патології Шаріна Майя Олександрівна, старший лаборант відділення загальної 

патології Земляна Наталія Василівна, асистент кафедри Гончарова Ганна Сергіївна; 3 ряд: 
асистент кафедри Гриценко Петро Олексійович, асистент кафедри Федченко Микола 
Миколайович, доцент Олексієнко Олександр Адольфович, молодша медична сестра 

відділення загальної патології Засуха Ірина Юріївна, доцент Чекан Сергій Миколайович, 
лікар-патологоанатом відділення загальної патології Лисуненко Роман Вікторович, 

лаборант-гістолог відділення загальної патології Дяченко Сергій Анатолійович.
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ся ініціативна науково-дослідна робота «Патоморфологічні діагностика та прогноз 
перебігу новоутворень різних локалізацій з урахуванням маркерів біологічних 
властивостей». Продовжується вивчення сурфактантної системи легень при різ-
них патологічних станах.

На кафедрі патологічної анатомії функціонують дві лабораторії: 1) функціо-
нальної морфології міокарду; 2) морфо-функціонального вивчення сурфактантної 
системи легень при ендогенних токсикозах.

Кафедра поповнилась 3-ма навчальними аудиторіями, навчальною лабораторі-
єю, 2-ма кабінетами для викладачів. Співробітники кафедри повністю обновили 
банк методичного забезпечення лекцій, практичних занять та самостійної роботи 
студентів. Підготовлені та видані кілька навчальних посібників із курсу патологіч-
ної анатомії для студентів усіх факультетів, стандартні альбоми для оформлення 
протоколів практичних занять з урахуванням профілю факультету. Матеріально-
технічна база кафедри поповнилась сучасною комп’ютерною технікою, відеокомп-
лексом, проекційною апаратурою.

Колектив кафедри патологічної анатомії і судової медицини Дніпропетровської медичної 
академії (2011 р.); перший ряд (зліва направо): доцент О. А. Олексієнко, доцент О. А. Легеза, 

професор В. І. Неводник, завідувач кафедри, професор І. С. Шпонька, 
професор М. П. Федченко, доцент Г. С. Короленко, доцент І. О. Мальцев, 

доцент О. М. Юрченко; другий ряд (зліва направо): асистент О. О. Бондаренко, 
старший лаборант О. Г. Гаврилова, доцент П. О. Гриценко, асистент В. О. Бондарєва, доцент 

С. М. Чекан, аспірант Г. С. Гончарова, інтерн О. А. Савченко, доцент С. В. Козлов, 
лаборант Л. С. Ординська, доцент К. М. Сулоєв, асистент Г. Б. Алексин, 

асистент О. В. Пославська, лаборант В. О. Гудзь, асистент М. М. Федченко.
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ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ
 Лабораторія патоморфології

Лабораторія патоморфології була організована в 1965 році як структурний під-
розділ відділення хірургії травлення. У 1973 році лабораторія набула статусу само-
стійної в структурі Інституту.

Першим керівником лабораторії у 1965–1980 роках був кандидат медичних 
наук І. В. Сакович. З 1980 до 1987 року лабораторію очолював доктор медичних 
наук Ю. В. Пругло. 

Від 1987 року лабораторією завідує Ю. А. Гайдар.

ГАЙДАР Юрій Адольфович (нар. 14.02.1949 р.) – народився в м. Порт-Артур (Китай); ме-
дичну освіту здобув на лікувальному факультеті Дніпропетровського медичного інститу-
ту (1968–1974); з 1975 р. – молодший науковий працівник лабораторії патоморфології НДІ 
гастроентерології (м. Дніпропетровськ); від 1977 до 1980 р. навчався в аспірантурі Інституту 
морфології людини АМН СРСР; у 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Електронно-
цитохімічні дослідження абсорбції інтактних білкових макромолекул і холерагена епітелієм 
пейєрової бляшки морської свинки»; з 1987 р. – завідувач лабораторії патоморфології НДІ 
гастроентерології (м. Дніпропетровськ); у 1990 р. захистив докторську дисертацію «Функці-
ональна морфологія лімфоїдної тканини, епітелію шлунка і тонкої кишки в умовах зміненої 
імунореактивності» (спеціальність – гістологія, цитологія та ембріологія; науковий консуль-
тант – член-кореспондент РАМН В. А. Шахламов).

Зліва направо: Ю. В. Пругло, П. І. Червяк (Київ), 
Д. О. Гейко (Харків); м. Івано-Франківськ, 1981 рік.
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На посаді молодшого наукового співробітника працює М. С. Опихайло.
Основні напрямки наукових пошуків лабораторії патоморфології: вивчен-

ня гістогенезу захворювань органів травлення, зокрема – кислотозалежних за-
хворювань, панкреатиту, позапечінкового холестазу, целіакії, хвороби Крона, 
поліорганних автоімунних синдромів. Досліджуються патологічні процеси, що 
відбуваються на тканинному, клітинному та молекулярному рівнях всіх органів 
травлення, гістогенез ХП, панкреатогенний діабет, роль NO-синтетази у розвитку 
експериментального панкреатиту та хронічного гепатиту, гістологічні особливості 
мікроциркуляторного русла слизової оболонки гастро-дуоденальної зони при хро-
нічних захворюваннях печінки, гістогенез уражень слизової оболонки стравоходу 
і шлунку.

За роки роботи лабораторії її працівниками опубліковано понад 200 наукових 
статей, 1 монографія, отримано 6 патентів та захищено 2 докторські та 3 кандидат-
ські дисертації.

Лабораторія здійснює наукову співпрацю з відділом фармакології та токсико-
логії Арканзаського університету (США).

Патологічна анатомія в системі 
практичної охорони здоров’я Дніпропетровської області

Єкатеринославська губернія була заснована у 1803 році.
У 1816 році під відомством «Приказа общественного призрения» знаходились – 

«Богадельня на 30 коек, Дом умалишенных на 36 кроватей и смирительный Дом 
на 50 человек».

У 1845 році була відкрита губернська лікарня на 200 ліжок. За архівними да-
ними за 1852 рік у віданні «Приказа общественного призрения» перебували: гу-
бернська лікарня на 200 ліжок, в якій за рік пролікувався 2431 хворий, будинок 
для божевільних на 40 ліжок, в якому за рік на лікуванні перебувало 67 хворих; 
богадільня на 42 місця, гамівний будинок на 18 місць.

15 березня 1867 року Єкатеринославське земство взяло під свою опіку губерн-
ську лікарню, перетворивши її в губернську земську лікарню, яка за цією назвою 
проіснувала до революції 1917 року.

Перші відомості про зародження патологоанатомічної служби датовані кінцем 
XIX ст. – у 1898 році в Єкатеринославській губернській земській лікарні була збудо-
вана нова каплиця з приміщенням для розтину та льодовнею для зберігання трупів. 

Першим прозектором-бактеріологом у 1902 році був обраний М. І. Брюханов, 
який пройшов підготовку на кафедрі патологічної анатомії [зав. – проф. Кіарі 
(Сhiary)] медичного факультету (німецького) Карлового університету в Празі. 
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М. І. Брюханов керував будівництвом та обладнанням лікарсько-діагностичної 
лабораторії, яка почала функціонувати в 1902 році. У 1903 році організував гу-
бернську прищепну станцію. Як вважається, внаслідок демократичних поглядів, 
у 1906 році М. І. Брюханов був засланий в Архангельську губернію.

У 1906–1907 роках лікарсько-діагностичною лабораторією керувала професор 
В. Дончакова. В цей час у звітах земської лікарні є дані про дослідження операцій-
ного матеріалу, крові на малярійний плазмодій та калу на наявність крові.

З 1907 року лабораторію очолював Ю. М. Кернер, який послідовно працював 
над розширенням її діагностичних можливостей, проводив заняття з учнями фель-
дшерської школи (курс прозекторської справи). Діяльність прозектури полягала у 
двох напрямках: 1) виконання розтинів, 2) виконання лікарсько-діагностичних та 
деяких санітарно-гігієнічних досліджень. При цьому безперервно збільшувалась 
кількість лікарсько-діагностичних досліджень: у 1907 році – 2197, у 1908 – 3306, 
у 1909 – 3597. Також збільшилась кількість досліджень пухлин та іншого після-
операційного матеріалу – від 90 досліджень у 1912 році до 149 – у 1913 році. При 
цьому, як зазначав Ю. М. Кернер, «Обычно же мы делаемъ срезы на санномъ ми-
кротоме изъ кусочковъ, залитыхъ въ парафинъ или целлоидинъ… Окраска срезовъ 
производится обычно гематоксилинъ-эозиномъ и по Van-gieson’у». Проводилась 
активна прозекторська робота – у 1912 році в лікарні із 219 померлих був прове-
дений розтин у 72 випадках, а в 1913 році із 235 померлих – у 90 випадках. В цей 
час створюється музей макропрепаратів, який у 1914 році налічував 206 екземпля-
рів. Про стан технічного забезпечення прозектури свідчить Ю. М. Кернер – у 1912 
році «...инвентарь лабораторіи пополнился целымъ рядомъ аппаратовъ, частью 
новыхъ, частью явившихся заменой старыхъ, пришедшихъ въ негодность. Такъ, 

Каплиця-покійницька в Єкатеринославі (кінець XIX ст.).
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были пріобретены автоклавъ, электрическій стерилизаторъ сухимъ жаромъ, 
электрическій парафиновый термостатъ, болтушка (Schüttelapparat) съ 
водянымъ двигателемъ, платиновая чашка для выпариванія и некоторые другіе 
мелкіе лабораторные приборы». До 1912 року «... вскрытія производились въ пло-
хо приспособленной маленькой комнате, находящейся рядомъ съ часовней, подъ 
одной съ ней крышей и имевшей съ нею даже общій входъ. Со второй половины года 
мы имели возможность перейти въ новое помещение, представляющее изъ себя 
большой, удлиненной формы, светлый залъ съ мозаичнымъ поломъ, стекляннымъ 
потолкомъ надъ секціоннымъ столомъ и рядомъ большихъ оконъ, съ однимъ 
большимъ центральнымъ окномъ, застекленнымъ во все окно цельнымъ матовымъ 
стекломъ, дающимъ широкую возможность зарисовывать на немъ. Предметами 
спеціальнаго оборудованія новаго секціоннаго зала явилось: 1) большой секціонный 
столъ изъ цельной сланцевой плиты, съ такой же раковиной и скамеечкой для 
инструментовъ, съ коленнымъ регуляторомъ для холодной и горячей воды и 
удобнымъ, скрытымъ за решеткой широкимъ стокомъ; 2) столъ на колесахъ, съ 
аспидной доской, для подачи трупа изъ соседней комнаты, где оставленъ люкъ для 
устройства подъемной машины изъ подвала; 3) кипятильникъ для горячей воды, 
соединенный съ умывальникомъ; 4) столъ-конторка для веденія протоколовъ 
встрытій; 5) стеклянный шкафъ, стоячій, двухстворчатый, съ тремя полками, 
для инструментовъ; 6) такой-же шкафчикъ стенной, маленькій, съ одной пол-
кой; 7) новый большой секціонный наборъ инструментовъ и несколько маленькихъ 
препаровочныхъ наборовъ для практическихъ занятій учениковъ фельдшер-
ской школы. Освещеніе зала электрическое, лампочками на блокахъ» . При про-
зектурі був Патолого-анатомічний музей, «...начало которому я (Ю. М. Кернер) 
имелъ возможность положить еще въ 1907 году… Материаломъ для патолого-
анатомическихъ препаратовъ служили по преимуществу органы, добытые на 
вскрытіи, и кроме того, оперативный матеріалъ хиругическаго и гинекологичес-
каго отделеній губернской больницы. Вскрытія, дали между прочимъ ценную кол-
лекцію сердецъ съ разнообразными пороками клапановъ и рядъ препаратовъ легка-
го въ различныхъ стадіяхъ туберкулезнаго процесса и фибринозной пневмоніи».

Весною та на початку літа 1911 року Ю. М. Кернер перебував у закордонному на-
уковому відрядженні. Він писав: «Отправляясь весной текущаго года въ научную 
командировку, я поставилъ себе основной задачей воспользоваться богатымъ и 
разнообразнымъ матеріалом крупныхъ научныхъ центровъ для практическихъ 
занятій по клинической бактеріологіи и патологической анатоміи». За три міся-
ці відрядження він займався питанням анафілотоксину у професора Friedberger’a, 
був присутній на демонстраціях та патологоанатомічних розтинах професора Orth’a 
в клініці Charite, відвідав Патолого-анатомічний інститут у міській клініці імені 
Rudolf Virchow’a (Берлін), працював у приватному інституті для медичних дослі-
джень, що належав Klopstock’у і Kovarsky’у (Берлін), був присутній на Мікробіоло-



1975. Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Дніпропетровська область

гічному конгресі в Дрездені, працював у лабораторії Цюріхського гігієнічного інсти-
туту в професора Silbersсhmidt’a і Патолого-анатомічному інституті професора Busse 
та Анатомічному інституті професора Ruge (Цюріх), відвідав гігієнічну виставку в 
Дрездені. Закінчив своє відрядження Ю. М. Кернер оглядом бактеріологічного ін-
ституту на чолі з професорами Kolle і Tavel, який вважався взірцевим у Європі.

У 1913 році Катеринославське губернське земство почало здійснювати заходи 
щодо «намеченной реформы губернской земской больницы». Була створена відпо-
відна комісія, яка запропонувала щодо цього низку заходів. Одним із положень 
програми реформи було: «Распространеніе деятельности рентгеновскаго и про-
зекторскаго кабинетовъ на всю губернію». Щодо цього були запропоновані кон-
кретні заходи: «По вопросу о прозекторскомъ кабинете комиссія высказалась, 
что распространеніе деятельности его на всю губернію может быть осущест-
влено главнымъ образомъ въ форме патолого-гистологическихъ изследованій хи-
рургическаго, гинекологическаго и секціоннаго матеріала, добытаго на местахъ и 
присылаемого въ лабораторію.

 Такимъ матеріаломъ могутъ явиться оперативно удаленные опухоли и органы 
въ случаяхъ необходимости установленія характера патологическаго процесса, 
далее частицы опухоли или органа вырезанные до операціи для гистологическа-
го изследованія, пробныя соскобы изъ полости матки, кусочки шейки матки и 
вообще все те случаы, где можетъ явиться вопросъ о наличности злокачествен-
наго новообразованія. Лучшей средой при пересылке такого матеріала является 
5% растворъ формалина, равномерно и быстро фиксирующій ткани. Безусловно 
неоходимымъ является доставка одновременно съ матеріаломъ данныхъ, касаю-
щихся анамнеза и клинической картины въ каждомъ отдельномъ случае, для ка-
ковой цели бы быть выработана спеціальная предпроводительная карточка.

Предметомъ спеціальнаго патолого-анатомическаго изследованія могутъ 
быть также органы, добытые при вскрытіи умершихъ въ уедзныхъ и участковыхъ 
больницахъ. Весьма желательна также присылка такого матеріала, который 
могъ бы служить для пополненія патолого-анатомическаго музея, начало кото-
рому уже положено при губернской земской больнице, который может занять 
одно изъ первыхъ мест въ ряду наглядныхъ учебныхъ пособій. Помимо болезнено 
измененныхъ органовъ сюда могутъ относится зародыши всех возрастовъ и всехъ 
типовъ уродства.

Въ свою очередь прозектура можетъ и должна принять участіе въ созданіи 
и постепенномъ пополненіи техъ передвижныхъ музеевъ-выставокъ, къ устрой-
ству которыхъ уже приступила врачебно-санитарная организація Екатери-
нославской губерніи – всеми вышепоименованными советами принимается безъ 
поправокъ».

Вищезазначена постанова була фактично першим документом, що регламентував 
систему патологоанатомічного забезпечення на рівні Катеринославської губернії.
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У 1916 році була впроваджена форма звіту про роботу прозекторського кабінету:
 «Клиническія и патолого-анатоміческія изследованія и вкрытія.
1. Краткія историческія сведенія относительно организаціи изследованій.
2. Описаніе помещенія.
3. Взаимоотношенія съ городскими и уездными госпиталями Всероссійскаго 

Земскаго Союза, Городского Союза, Военными и др.
4. Увеличеніе персонала (медицинскаго и вспомагательнаго въ связи съ обслу-

живаніемъ госпиталей для больныхъ и раненыхъ.
5. Распределеніе изследованій по госпиталямъ и объектамъ изследованія.
6. Распределеніе изследованій по месяцамъ и объектамъ изследованія.
7. Наиболее интересные случаи».

До речі, у 1916 році старший лікар Катеринославської губернської земської лі-
карні запропонував: «…прозектору больницы, который – благодаря постановле-
нію последняго губернскаго санитарнаго совета – закрыть свою частную лабора-
торію, лишился известнаго побочнаго заработка и поставленъ такимъ образомъ 
въ равныя условія съ врачами санитарно-бактеріологическаго института, урав-
нять относительно жалованья съ последними». Рада лікарні з цим погодилася.

У 1918 році прослідковуються протоколи за підписом прозекторів Є. О. Кураєва, 
Р. М. Фішман, М. П. Сагредо. Першим професором-патологоанатомом у лікарні був 
завідувач кафедри патологічної анатомії Дніпропетровського медичного інституту 
С. М. Салтиков, який виконував разом з студентами розтини та досліджував піс ля-
операційний матеріал. У 1924 році зараховані на посади прозекторів Н. Л. Пись-
менна, А. Л. Зільберт та П. Р. Єліашкевич. Також проводив розтини завідувач кафе-
дри патологічної анатомії професор І. П. Коровін. В цей час відзначаються активною 
працею, що сприяла розвитку кафедри патологічної анатомії та прозектури, Є. О. Ку-
раєв та молоді співробітники С. О. Снігуровський (з 1930 р.) та В. А. Ми хайлівський 
(з 1932 р.). В прозектурі лікарні з’являються 2 лаборанти – Носач та Балаклеєць. 

На початку 30-х років в Дніпропетровську налічувалось 15 патологоанатомів, із 
них єдиним кандидатом медичних наук був Є. О. Кураєв. 

У 1937 році завідувачем кафедри патологічної анатомії обирається професор 
З. Й. Моргенштерн, який одночасно очолює і прозекторію лікарні. З початком 
війни у 1941 році кафедра патологічної анатомії була евакуйована в глибокий 
тил. В цей час прозекторську роботу виконували доцент Є. А. Кураєв та асистент 
В. А. Михайлівський. Їм допомагали санітари Андрєєв та І. П. Ястребов. Слід 
відзначити санітара І.П. Ястребова, який у часи окупації був членом підпільної 
групи опору.

Після війни прозектуру обласної лікарні очолив професор З. Й. Моргенштерн.
У 1948–1953 роках прозектурою керувала К. А. Снігуровська. У цей час спів-

робітниками прозектури були асистенти кафедри патологічної анатомії Уманцева, 
Михайлівський, Пінус, Минник, Красильщик. Лаборантами-гістологами працю-
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вали А. В. Борисенко, Т. Г. Макарова, Н. Д. Потапенко; санітарами моргу – І. П. 
Ястребов і Остапенко. Обов’язки обласного патологоанатома виконував В. А. Ми-
хайлівський.

 Від 1952 до 1955 року кафедру патологічної анатомії та прозектуру лікарні очо-
лював професор І. І. Медведєв. 

 У 1956 році завідувачем прозектури лікарні та головним патологоанатомом 
Дніпропетровської області призначається завідувач кафедри патологічної анатомії 
Дніпропетровського медичного інституту, професор Г. М. Морозова. Міськими па-
тологоанатомами та помічниками обласного патологоанатома призначаються: по 
м. Дніпропетровську – асистент кафедри патологічної анатомії Г. П. Ткач; по 
м. Дніпродзержинську – прозектор 9-ї міської лікарні Н. П. Красинський; по 
м. Кривий Ріг – прозектор лікарні імені Комінтерну Д. З. Красильщик. Окрім того, 
в м. Дніпропетровську були призначені чотири районних прозектори – З. С. Уман-
цева, М. І. Пінус, С. Л. Минник та Д. А. Красильщик. 

 На початку 1962 року в Дніпропетровській області було 40 прозектур, із 
них 33 з патогістологічними лабораторіями. Загальна кількість посад лікарів-
патологоанатомів – 49,5.

 З 1960 до 1967 року завідуючою прозектури була Тетяна Петрівна Шаранюк. 
У 1964 році відділення патологічної анатомії отримало новий будинок із великим 
секційним залом.

У 1964 році головним позаштатним патологоанато-
мом Відділу охорони здоров’я Дніпропетровської об-
ласті був призначений професор В. І. Неводник. Його 
помічником із загальних питань став Л. І. Самойленко, 
а з патології дитячого віку – Н. Г. Пехтєрєва.

У 1965 році в м. Дніпропетровську була організована 
прозектура з перинатальної патології, яка об’єднувала 
три пологових будинки із загальною кількістю ліжок 
580. Штати новоствореної прозектури складали: 1,5 
ставки дитячого патологоанатома, 1 ставка лаборанта та 
1,5 ставки санітара. У 1968 році було організоване нове 
об’єднання із 8 дитячих лікарень та 4 дитячих відді-
лень. Штати прозектури були розширені – 3 ставки ди-
тячого патологоанатома, 2 ставки лаборанта та 2 ставки 
санітара. У 1969 році було також створено об’єднання 

на Лівобережжі, до якого входили 1 пологовий будинок та 2 пологових відділення. 
Розтини виконувались лікарем-патологоанатомом загального профілю, під керів-
ництвом головного патологоанатома з дитинства Дніпропетровської області 
Н. Г. Пехтєрєвої.

У 1967–1969 роках завідувачем прозектури був співробітник кафедри патологіч-
ної анатомії В. О. Єнохович. У цей період працюють на посадах прозекторів 

В. І. Неводник
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Є. А. Локайчук та Л. І. Самойленко. З 1969 до 1970 року прозектуру очолював асис-
тент кафедри патологічної анатомії І. О. Мальцев. Слід зазначити взаємодію відді-
лення патології анатомії з кафедрою патологічної анатомії ДМІ – співробітники ка-
федри систематично брали участь в організації та проведенні клініко-анатомічних 
конференцій в обласній лікарні, виїжджали в райони області для розтину померлих, 
надавали консультативну допомогу прозекторам м. Дніпропетровська та області.

У кінці 60-х років у Дніпропетровській області налічувалось 39 патологоана-
томічних відділень з гістологічною лабораторією та 26 прозектур, в яких гісто-
логічні дослідження не виконувались. На базах 16-ї міської лікарні, інфекційної 
лікарні, 2-ї міської лікарні, 3-ї дитячої лікарні та у м. Кривий Ріг були створені 
об’єднані прозектури. В області налічувалось 83 штатні посади патологоанатомів 
та 78 лаборантів-гістологів. Патологоанатомічне забезпечення лікувальних уста-
нов здійснювали 52 лікарі-патологоанатоми та 10 прозекторів-клініцистів на 0,5 
ставки. У 1970 році в області було виконано 5313 патологоанатомічних розтини та 
84878 гістологічних досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

У 1970–1974 роках на посаді завідувача віділенням працював Л. І. Самойленко, 
а з 1974 до 1996 року – Б. Ю. Корнілов. У 1978 році Б. Ю. Корнілов був призначе-
ний головним позаштатним патологоанатомом Дніпропетровської області. 

30 грудня 1996 року наказом № 395 Управління охорони здоров’я Дніпропе-
тровської облдержадміністрації створений комунальний заклад «Дніпропетров-
ське обласне патологоанатомічне бюро» (КЗ «ДОПАБ»). Начальником бюро при-
значений Б. Ю. Корнілов.

 КоРНІЛоВ Борис Юхимович (нар. 25.06.1950 р.) – народився 
в м. Бердянську Запорізької області; медичну освіту здобув у Дні-
пропетровському медичному інституті (1973); з 1973 р. – лікар-
патологоанатом, а з 1974 р. – завідувач патологоанатомічного відді-
лення Дніпропетровської клінічної лікарні імені І. І. Мечникова; з 
1978 р. – головний позаштатний патологоанатом Головного управ-
ління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації; у 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Пато-
морфологія респіраторного відділу легень та стан сурфактанта при 
хронічній нирковій недостатності»; у 1996 р., після реорганізації 
патологоанатомічної служби області, призначений начальником 
Дніпропетровського обласного патологоанатомічного бюро; доцент 
кафедри патологічної анатомії та судової медицини Дніпропетров-
ського медичного університету; основні напрямки наукових дослі-
джень – патологія легень, онкоморфологія; автор понад 100 науко-
вих публікацій, із них 3 монографії (за співавторством), 2 патенти на 

винаходи; має 13 раціоналізаторських пропозицій.

ДОПАБ було створено на базі патологоанатомічних відділень обласної клінічної 
лікарні імені І. І. Мечникова, обласного онкодиспансеру та обласного туберкульоз-
ного диспансеру. Бюро складалося із 3 відділень – відділення загальної патології, 
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онкопатології та інфекційної патології. Відділення загальної патології розміщене 
в приміщенні разом із кафедрою патологічної анатомії Дніпропетровського медич-
ного університету. На час організації ДОПАБ до його складу входило 11 лікарів, 22 
лаборанти, 13 санітарів. 

У кінці 90-х років патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів Дні-
пропетровської області здійснювали такі лікарі-патологоанатоми: ДОПАБ – началь-
ник бюро Б. Ю. Корнілов, відділення онкологічної патології – завідуюча відділення 
Т. Є. Тетерядченко, Р. О. Сергієнко, А. М. Шестакова; відділення загальної патоло-
гії – завідуюча відділення Л. М. Лимар, лікарі-патологоанатоми: В. Ф. Вов-
ченко, В. М. Павленко, К. В. Циганков, В. В. Штиря; за сумісництвом у відділенні 
працюють 13 співробітників кафедри патологічної анатомії; відділення інфекційної 
патології – завідувач відділення С. В. Хортюк, лікар-патологоанатом Л. С. Мегвінов; 
лікарі-патологоанатоми: професор М. П. Федченко, професор В. І. Неводник, доцент 
В. А. Ма ковецький, О. А. Олексієнко, Г. С. Короленко, О. А. Легеза, І. А. Мединський, 
С. К. Мікульська, С. М. Чекан; Дніпропетровське обласне дитяче патологоанатоміч-
не бюро – начальник бюро Н. Є. Мусатова, завідувач відділення І. Ю. Орлова, лікарі-
патологоанатоми: Ю. В. Гайсинська, О. Р. Гільмєєв, К. П. Копаньова, Т. В. Усенко; 
патологоанатомічне відділення Українського НДІ гастроентерології – завідувач від-
ділення Г. В. Гончар; патоморфологічний відділ морфоцентру Дніпропетровської 
міської клінічної багатопрофільної лікарні – завідуючий морфоцентру А. С. Коцарєв, 
лікарі-патологоанатоми: С. В. Антонюк, І. В. Біленький, Г. І. Горовий, В. О. Сачков; 
патологоанатомічне відділення інфекційної лікарні імені Попкової – С. О. Черняв-
ський; об’єднане патологоанатомічне відділення 2-ї Дніпропетровської міської клі-
нічної лікарні – завідувач відділення Ю. В. Соловйов, лікарі-патологоанатоми: Б. М. 
Ду дас, Л. І. Діхтяр, І. В. Кужевський, Н. Г. Мажара, В. І. Сокуренко; патологоана-
томічне відділення 6-ї Дніпропетровської міської клінічної лікарні – завідувач відді-
лення Д. З. Красильщик, лікарі-патологоанатоми: Є. Д. Брайловська, Т. С. Кривохи-
жа; патологоанатомічне відділення 9-ї Дніпропетровської міської клінічної лікарні 
– завідувач відділення Ю. Й. Петрович, лікар-патологоанатом: О. В. Рижко; патоло-
гоанатомічне відділення 16-ї Дніпропетровської міської клінічної лікарні – завідувач 
відділення Ю. М. Литвяков, лікарі-патологоанатоми: Л. А. Бубирьова і І. Г. Таран; 
патологоанатомічне відділення лікарні Придніпровської залізниці – завідуюча від-
ділення Н. В. Бурбелко, лікарі-патологоанатоми: Л. А. Новікова і О. І. Поставська; 
патологоанатомічне відділення спеціалізованої медико-санітарної частини № 6 
(м. Дніпропетровськ) – завідувач відділення А. Є. Сіяниця, лікар-патологоанатом П. М. 
Турська; патологоанатомічне відділення 2-ї Дніпродзержинської міської лікарні 
– завідувач відділення І. А Бабич; патологоанатомічне відділення 7-ї Дніпродзер-
жинської міської клінічної лікарні – завідувач відділення Л. М. Баранов; патолого-
анатомічне відділення 9-ї Дніпродзержинської міської клінічної лікарні – завідувач 
відділення, головний позаштатний міський патологоанатом Є. Д. Сокол, міський 
позаштатний дитячий патологоанатом Л. О. Апостолова, Є. О. Кірюха; патологоана-
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томічне відділення Медсанчастини-8 (м. Дніпродзержинськ) – Л. П. Гарагуля; па-
тологоанатомічне відділення 1-ї Криворізької міської клінічної лікарні – завідувач 
відділення М. А. Мажара; патологоанатомічне відділення 2-ї Криворізької міської 
клінічної лікарні – завідувач відділення М. Ф. Лістров, А. Д. Басалик; патолого-
анатомічне відділення 3-ї Криворізької міської клінічної лікарні – завідуюча 
відділення Л. Ф. Коваленкова, В. М. Юрченко; патологоанатомічне відділення 4-ї 
Криворізької міської клінічної лікарні – А. А. Сіроштан; патологоанатомічне відді-
лення 5-ї Криворізької міської клінічної лікарні – О. М. Гора; патологоанатомічне 
відділення 6-ї Криворізької міської клінічної лікарні – завідувач відділення В. В. 
Бурлаченко, лікар-патологоанатом М. В. Сун-Дун-Чан; патологоанатомічне відді-
лення 8-ї Криворізької міської клінічної лікарні – завідувач відділення А. К. Ва-
сильєв; патологоанатомічне відділення 9-ї Криворізької міської клінічної лікарні 
– завідувач відділення Є. Ф. Куценко; патологоанатомічне відділення 11-ї Криво-
різької міської клінічної лікарні – завідуюча відділення Р. С. Арзамасцева; центра-
лізована дитяча прозектрура (Пологовий будинок № 1, м. Кривий Ріг) – завідувач 
прозектури С. О. Плешивців, лікарі-патологоанатоми В. І. Голубік і С. Г. Підкоша; 
патологоанатомічне відділення Криворізького міського онкологічного диспансеру 
– завідувач відділення О. О. Надточій, лікарі-патологоанатоми: О. С. Ліщук, 
Л. М. Троїцька, В. С. Шестозуб; патологоанатомічне відділення Криворізької ЦРЛ 
– завідувач відділення П. В. Давидов; патологоанатомічне відділення Марганецької 
міської лікарні – В. П. Ужва; патологоанатомічне відділення Нікопольської міської 
клінічної лікарні № 1 – завідувач відділення С. О. Пачко, лікарі-патологоанатоми 
В. В. Резниченко і В. О. Третяк; патологоанатомічне відділення Орджонікідзев-
ської ЦРЛ – завідувач відділення В. Г. Петренко; патологоанатомічне відділення 
Павлоградської центральної міської лікарні – завідувач відділення В. М. Пиценко; 
патологоанатомічне відділення 1-ї Павлоградської міської клінічної лікарні – завід-
увач відділення Р. А. Усаєв, лікар-патологоанатом В. О. Борець; патологоанатоміч-
не відділення Медико-санітарної частини № 9 (м. Жовті Води) – завідувач відділення 
Р. В. Розенберг; патологоанатомічне відділення Вільногірської центральної міської 
лікарні – завідувач відділення С. М. Усенко; патологоанатомічне відділення Тернів-
ської центральної міської лікарні – А. П. Скопін; патологоанатомічне відділення 
Верхньодніпровської ЦРЛ – завідувач відділення О. І. Стрижекозін; патологоанато-
мічне відділення Межівської ЦРЛ – В. В. Ковальова; патологоанатомічне відділення 
Широківської ЦРЛ – Б. І. Поліщук; патологоанатомічне відділення П’ятихатської 
ЦРЛ – С. М. Кулаков.

З 01 квітня 2004 року до ДОПАБ за рішеннням Дніпропетровської обласної ради 
було включено обласне дитяче патологоанатомічне бюро як відділення дитячої па-
тології. У даний час у складі бюро є 4 відділення, адміністративно-господарська 
частина та управління. У штатному розкладі бюро 159,75 ставок співробітників, 
у тому числі 45,5 ставок – лікарів, 54 – середнього медичного персоналу, 41,75 – 
молодшого медичного персоналу та інших 18,5 ставок. Патологоанатомічне забез-



2035. Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Дніпропетровська область

печення лікувально-профілактичних закладів у складі бюро здійснюють 22 лікарі, 
26 лаборантів, 24 санітари; адміністративний відділ складається із 9 осіб.
 

У всіх відділеннях ДОПАБ є оснащені необхідним медичним обладнанням лабо-
раторії, секційні зали, холодильні установки.

Співробітники Дніпропетровського обласного патологоанатомічного бюро. 1 ряд (зліва 
направо): секретар Валах Олена Ігорівна, економіст Гончарова Тамара Григорівна, головний 

бухгалтер Валах Світлана Ігорівна, зав. відділення онкологічної патології Тетерядченко 
Тамара Євгенівна, лікар-патологоанатом відділення загальної патології Вовченко Віра 

Федорівна, лаборант-гістолог відділення інфекційної патології Ярченко Тамара Семенівна, 
лаборант-гістолог відділення загальної патології Пархоменко Алла Миколаївна. 2 ряд: 

професор кафедри патологічної анатомії Неводник Вольдемар Іванович, лікар-лаборант 
відділення загальної патології Терещенко Лідія Іванівна, лаборант-гістолог відділення 

загальної патології Шелудько Тетяна Федорівна, старший лаборант відділення загальної 
патології Земляна Наталія Василівна, зав. відділенням дитячої патології Орлова Ірина Юріївна, 

лаборант-гістолог відділення загальної патології Логунова Інна Володимирівна, лаборант-
гістолог відділення загальної патології Шаріна Майя Олександрівна, лаборант-гістолог 

відділення загальної патології Кашеєва Лілія Олександрівна. 3 ряд: медичний реєстратор 
Шевченко Олена Кабіровна, лікар-патологоанатом відділення інфекційної патології Кравцов 

Олексій Іванович, молодша медична сестра відділення загальної патології Ємець Володимир 
Леонідович, молодша медична сестра відділення загальної патології Бєляєва Наталія 

Валерівна, лаборант-гістолог відділення загальної патології Легкошкур Ірина Володимирівна, 
молодша медична сестра відділення загальної патології Засуха Ірина Юріївна, лаборант-

гістолог відділення загальної патології Черницова Наталія В’ячеславівна, лаборант-гістолог 
відділення загальної патології Дяченко Сергій Анатолійович.
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Дніпропетровська філія 
Українського товариства патологів

 У березні 1926 року дніпропетровські патологи отримали кілька листів від ака-
деміка М. Мельникова-Разведенкова (листи до професора І. П. Коровіна, лікаря Є. 
О. Кураєва, лікаря Р. М. Фішман) з повідомленням про організацію Українського 
товариства патологів. В цих листах була пропозиція організувати в Дніпропетров-
ську філію Товариства. Є. Кураєв писав: 

 «Розглядаючи ці листи зараз, під час написання цього звіту, і згадуючи на-
строї, які охопили дніпропетровських патологів три роки тому, треба сказати, 
що дійсно були історичні листи, листи, які зразу одрізали минуле становище па-
тологів і підвели їх до чудових воріт нової творчости, нового життя патологів, 
об’єднаної праці. Ще з часів дореволюційних були різні медичні наукові товари-
ства, різні медичні з’їзди, але якось вийшло так, що патологи не мали ні своїх 
з’їздів, ні товариств, за винятком товариства петербурзьких патологів. Лише 
на Пироговських з’їздах лікарів бувала патолого-анатомічна секція, де й розгля-
далися наукові питання спеціального пато-морфологічного характеру.

 Зрозуміло, що гурток дніпропетровських патологів з великою енергією розпо-
чав організовувати філію єдиного Українського Товариства патологів, і 28 березня 
ініціативна група в складі: проф. І. Коровіна, проф. А. Тальянцева, проф. О. Абража-
нова, проф. М. Доброхотова, лік. Є Кураєва, лік. П. Єліашкевича, лік. Д. Василенка, 
лік. О. Абрамова, лік. А. Зільберта та лік. Р. Фішмана доручила лік. Кураєві вести 
справу реєстрації статуту філії в окрвиконкомі».

 3 квітня 1926 року Статут Дніпропетровської філії Українського Товариства 
Патологів був затверджений. 24 квітня 1926 року ініціативна група зібрала перше 
засідання дніпропетровських патологів. На засіданні були присутні 31 особа, із них 

13 професорів та 18 лікарів. Було обрано президію філії 
у складі: голова – професор І. Коровін; заступники: про-
фесор В. Деревенко, професор О. Абражанов; секретарі: 
лікар Є. Кураєв, лікар П. Єліашкевич; скарбник лікар 
А. Зільберт. Почесним головою було обрано професора 
А. Тальянцева.

Через місяць після установчого засідання філії до 
Дніпропетровська прибув М. Мель ников-Разведенков і 
в його присутності 27 травня 1926 року відбулось урочис-
те наукове засідання, яке і вважається за початок життя 
Дніпропетровської філії Українського Товариства Пато-
логів. Основним напрямком її роботи був розгляд питань 
як наукового, так і побутового характеру, що їх не можна 
було розглядати на засіданнях будь-якого медичного то-
вариства, а лише на засіданнях, де беруть участь, голо-Г. С. Беспалов
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вним чином, патоморфологи і патофізіологи. У роботу філії активно включились не 
лише патологи, а й гістологи, хірурги, психіатри та судові медики.

Від 1964 до 1984 року головою Дніпропетровського обласного наукового това-
риства патологоанатомів був завідувач кафедри патологічної анатомії Дніпропе-
тровського медичного інституту, професор Г. С. Беспалов.

У лютому 1963 року в м. Кривий Ріг було створено Криворізьке міське наукове 
товариство патологоанатомів. Головою товариства був обраний М. А. Гуревич, а 
секретарем – В. М. Юрченко. 

ЮРЧЕНКо Віра Михайлівна (нар. 1926 р.) – медичну освіту здобула на медичному факультеті 
Ризького медичного інституту (1952); лікар-патологоанатом 3-ої міської лікарні м. Кривого Рога; 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

На засіданнях товариства заслуховувались доповіді з різних питань патологіч-
ної анатомії. Товариство надавало практичну допомогу прозекторам шляхом кон-
сультацій складних біопсій та секцій, члени товариства виступали з лекціями для 
населення на санітарно-просвітницьку тематику.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКИй НАЦІОНАЛЬНИй МЕДИчНИй УНІвЕРСИТЕТ
імені М. ГОРЬКОГО

Кафедра патоморфології

12 червня 1930 року Раднарком РНК України прийняв рішення про створення 
в м. Сталіно (нині – м. Донецьк) медичного інституту.

Кафедра патологічної анатомії інституту організована в 1932 році доцентом 
Є. Г. Пальчевським. 

На перших порах кафедра розміщувалась разом із кафедрами нормальної ана-
томії, гістології, біології, фізики та ін. у непристосованому приміщенні. Завдяки 
активній діяльності Є. Г. Пальчевського, за допомогою Київського та Харківського 
медичних інститутів, Військово-медичної академії (м. Ленінград), кафедри патоло-
гічної анатомії Академії наук УРСР, якою керував М. Ф. Мельников-Разведенков, 
кафедра до 1938–1939 років мала відповідне оснащення (мікроскопи, діапозитиви, 
навчальні таблиці) для забезпечення науково-педагогічного процесу. У 1938 році 
кафедра патологічної анатомії отримала приміщення в новому морфологічному 
корпусі, яке складалося із 18 кімнат та музею і спеціальної аудиторії-секційної за 
типом амфітеатру. 

Завідувач кафедри патологічної анатомії 
Є. Г. Пальчевський (перший справа); 30-ті роки XX ст.
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Штат кафедри складався із завідувача кафедри та 3-х асистентів. 
Незважаючи на зайнятість з організації роботи кафедри, Є. Г. Пальчевський за-

кінчив докторську монографію «Эндогенные (гормональные) факторы в развитии 
опухолей грудной железы». Також підготував до захисту кандидатську дисертацію 
про самовільні розриви міокарду старший асистент кафедри Поляк. До війни пра-
цівниками кафедри було опубліковано понад 20 наукових праць. Кафедра патоло-
гічної анатомії очолювала організацію патоморфологічної служби в Донецькій об-
ласті з питань практичної онкології (мікродослідження біопсійного матеріалу) та 
прозекторських кабінетів.

Під час війни була цілком зруйнована матеріально-технічна основа кафедри. 
Після звільнення від фашистської окупації Є. Г. Пальчевський приступив до від-
новлення кафедри і 20 січня 1944 року почалися заняття студентів. Умови для 
роботи були вкрай тяжкими – не вистачало мікроскопів та лабораторного облад-
нання, навчальні кімнати розміщались у кількох кімнатах гуртожитку і були не 
пристосовані для занять студентів, 

За післявоєнний період – 1944–1953 роки, співробітниками кафедри, під керів-
ництвом Є. Г. Пальчевського, були виконані 3 кандидатські дисертації (С. О. По ляк, 
Н. Л. Орлова, О. О. Захарова) та морфологічні частини 3 докторських та численних 
кандидатських дисертацій із клінічних дисциплін. Були підготовлені кваліфіко-
вані кадри прозекторів-викладачів, які забезпечували викладання, проведення 
патологоанатомічних розтинів у всіх лікувальних установах міста та дослідження 
біопсійного й операційного матеріалу, що поступав майже з усієї області. У 1953 

Колектив кафедри патологічної анатомії (1953–1955 рр.); 
у першому ряду третя справа – завідувач кафедри професор Г. М. Морозова.
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році Є. Г. Пальчевський був переведений до Львівсько-
го медичного інституту.

 У 1953–1955 роках кафедру патологічної ана-
томії очолювала професор Ганна Миколаївна Мо-
розова, а після неї упродовж 1 року доцент Ольга 
Олександрівна Захарова (кандидатську дисертацію 
«Соединительнотканный скелет миокарда гипертрофи-
рованного сердца в условиях развивающейся легочно-
сердечной недостаточности» захистила в 1955 році).

 

З 1 вересня 1956 року кафедру очолила К. О. Дікштейн, учениця відомого вче-
ного, педагога та прозектора, професора Ш. І. Криницького.

ДІКШтЕЙН Катерина олександрівна (03.02.1913 – 29.04.2005) – народилася в Санкт-Петербурзі; 
медичну освіту здобула в Ростовському-на-Дону медичному інституті (1933); у 1933–1935 рр. працю-
вала на посаді помічника прозектора Центральної Ростовської-на-Дону міської лікарні та позаштат-
ним асистентом кафедри патологічної анатомії; до 1938 р. навчалася в аспірантурі кафедри патоло-
гічної анатомії Ростовського-на-Дону медичного інституту; від 1938 р. до червня 1941 р. працювала 
асистентом цієї ж кафедри; у 1938 р. захистила кандидатську дисертацію «Патологическая анатомия 
первичного рака легких», яка в 1939 р. була видана як монографія; з 23.06.1941 р. в діючій армії на 

О. О. Захарова

Завідувач кафедри патологічної анатомії, доцент О. О. Захарова (в центрі) 
проводить заняття зі студентами.
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Західному та 2-му Білоруському фронтах; з січня 1943 р. – началь-
ник армійської патологоанатомічної лабораторії; після закінчення 
війни до серпня 1946 р. – головний патологоанатом Горьківського 
та Північно-Кавказького військових округів; у 1946–1956 рр. – до-
цент кафедри патологічної анатомії Ростовського-на-Дону медич-
ного інституту; з 1956 до 1988 р. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії Донецького медичного інституту; у 1958 р. захистила док-
торську дисертацію «Патоморфология и патогенез сосудистых из-
менений при гипертонической болезни»; головний позаштатний 
патолого анатом Донецького обласного відділу охорони здоров’я 
(1956–1967); голова Донецького обласного товариства патологоа-
натомів (з 1956 р.); наукові праці переважно присвячені вивченню 
морфології, морфо- та гістогенезу пухлин, морфології та морфоге-
незу судинних змін при гіпертонічній хворобі, патологічної анатомії 
колагенових хвороб, гломерулонефритів; під час перебування в ді-
ючій армії виконала клініко-анатомічні дослідження проникаючих 

поранень грудної клітки, перебігу пневмоній та виразкової хвороби у поранених; автор понад 130 
наукових праць; науковий консультант та керівник 8 докторських та 30 кандидатських дисертацій.

Штат кафедри патологічної анатомії Сталінського медичного інституту (1960): 
завідувач кафедри, професор К. О. Дікштейн, асистенти: Н. Л. Орлова, Н. М. Ровен-
ська, А. О. Ярошева; виконуючі обов’язки асистента – Т. П. Віненцова, Л. Л. Ліхт, 
Г. В. Узун.

У 1967 році колектив кафедри складався: завідувач кафедри, професор К. О. Дік-
штейн, доцент О. О. Захарова, виконуючі обов’язки доцента: Н. Л. Орлова, Н. М. Ро-

Колектив кафедри патологічної анатомії (1969–1970 рр.); 
у першому ряду третя справа завідувач кафедри професор К. О. Дікштейн.
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венська, П. І. Шейнін; виконуючі обов’язки асистента: І. В. Василенко, Т. П. Вінен-
цова, С. С. Курінна, Г. В. Узун.

У 1957 році кафедра патологічної анатомії отримала нове приміщення – двопо-
верхову будівлю патологоанатомічного відділення Обласної клінічної лікарні; для 
викладання секційного курсу використовувалась інша база кафедри – Централізо-
ване міське патологоанатомічне відділення, в будівництво та організацію якого зна-
чний внесок зробив професор кафедри патологічної анатомії Петро Ісайович Шей-
нін. Покращилось матеріально-технічне забезпечення – кафедра отримала сучасну 
апаратуру для морфологічних досліджень (поляризаційний та люмінесцентний мі-
кроскопи, кріостати та ін.). Широко застосовувались електронно-мікроскопічні, 
морфометричні та гістохімічні методи дослідження, у тому числі гістоензиматичні 
методики та методи математичного аналізу, що сприяло підвищенню рівня педа-
гогічної та наукової роботи.

Наукові дослідження співробітників кафедри були переважно сконцентровані 
на двох проблемах – морфологія, морфо- та гістогенез пухлин і патологія серцево-
судинної системи. Отримані важливі дані про патоморфологію та патогенез гіпер-
тонічної хвороби ( К. О. Дікштейн), гостру і хронічну коронарну недостатність 
(Л. Л. Ліхт), тромбоемболію легеневої артерії (Т. П. Віненцова). Досліджувались 
ревматизм та інші колагенові захворювання – вивчені зміни в лімфатичних та кро-
воносних судинах серця (А. Ф. Єфимцева), кардіоміоцитах (Е. С. Гульянц), леге-

Колектив кафедри патологічної анатомії (1975 р.); у першому ряду третя зліва 
завідувач кафедри професор К. О. Дікштейн.
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невій артерії та її галузках (У. Я. Лемберська), судинах мозку (Н. М. Ровенська), 
великих венах при ревматизмі (Т. П. Віненцова), в нирках (Ю. Я. Бабаєв), судинах 
легень (В. П. Горбачов), у печінці та підшлунковій залозі при вузликовому пері-
артериїті (Н. П. Скородумова). Також вивчені морфологічні зміни в серці при ди-
фузному гломерулонефриті (М. Н. Сичов), морфологічні зміни при гострому, під-
гострому та хронічному пилефлебітах (Г. В. Узун), тромбозі внутрішньомозкових 
вен (Е. З. Неймарк). У процесі наукових пошуків отримані важливі дані з пато-
логічної анатомії та патогенезу гострої ниркової недостатності (О. О. Захарова) та 
неспецифічного виразкового коліту (Н. М. Ровенська). Одними з пріоритетних для 
кафедри патологічної анатомії були дослідження з проблеми «Морфологія, мор-
фо- і гістогенез, імуноморфологія пухлин». Отримані важливі дані стосовно раку 
шлунка (І. В. Василенко), раку легень (С. С. Курінна), пухлин сечового міхура 
(В. Д. Гусаренко), патоморфології та деяких питань патогенезу раку підшлункової 
залози (Б. Б. Брук). Вивчались морфологічні зміни в легеневій артерії та її галузках 
при раку різної локалізації (Н. В. Піскунова), гісто- та імуноморфологічні особли-
вості первинного та метастатичного раку (О. І. Герасименко), морфофункціональні 
особливості різних варіантів раку нирок (Е. А. Владавський), гормонпродукуючі 
пухлини яєчників (П. І. Шейнін), ретикулосаркоматоз та лімфогрануломатоз 
(Г. В. Петрова), ангіофіброматоз шкіри (Н. Л. Орлова), пухлини судинного похо-
дження (С. А. Данильченко), сполучнотканинні пухлини (В. Г. Шлопов).

 З 1957 року під керівництвом та за консультацією професора К. О. Дікштейн на 
кафедрі виконано 49 дисертацій (14 докторських та 35 кандидатських) і підготов-
лено біля 500 наукових публікацій.

 У лютому 1988 року завідувачем кафедри патологічної анатомії обрана І. В. Ва-
силенко.

 ВАСИЛЕНКо Інна Василівна (нар. 23.11.1939 р.) – народилася 
в м. Краматорську Донецької області; у 1957 р. закінчила навчан-
ня в середній школі із срібною медаллю; медичну освіту здобула в 
Донецькому медичному інституті (1963); у 1963–1966 рр. навчалася 
в аспірантурі при кафедрі патологічної анатомії цього ж інституту; з 
1966 р. – асистент, з 1980 р. – доцент, з 1983 р. – професор, а від 1987 р. 
– завідувач кафедри патологічної анатомії Донецького медичного 
інституту; за сумісництвом працює в патологоанатомічному відді-
ленні Донецького обласного клінічного територіального медичного 
об’єднання; у 1967 р. захистила кандидатську дисертацію «Морфо-
логия дифузного рака желудка», а у 1979 р. – докторську дисертацію 
«Морфо- и гистогенез основных гистологических форм рака же-
лудка»; професор (1985); голова Донецької обласної філії Асоціації 
патологів України; голова методичної комісії з медико-біологічних 
дисциплін ДонНМУ; член редакційної ради 2-х журналів; член 2 спе-

ціалізованих вчених рад; член Міжнародної академії патології, Європейського товариства патологів; 
основний напрямок наукових досліджень – онкоморфологія; автор понад 400 наукових публікацій, із 
них 5 монографій; науковий керівник та консультант 21 кандидатської та 2 докторських дисертацій.
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Штат кафедри складався: завідувач кафедри, професор І. В. Василенко; професо-
ри: В. Г. Шлопов, С. А. Данильченко, Т. І. Шевченко; доценти: Г. В. Узун, С. С. Ку-
рінна, В. Д. Гусаренко, Н. В. Піскунова. Ю. М. Винников, Б. Б. Брук; асистенти: 
Н. Н. Сургай, О. О. Дядик.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: онкоморфологічні до-
слідження, патоморфологія захворювань нирок, органів травної системи, серцево-
судинної системи та органів статевої системи жінок. З проблем онкоморфології 
виконана та захищена низка дисертаційних робіт – докторська дисертація О. І. Ге-
расименко, яка присвячена закономірностям метастазування раку та кандитатські 
дисертації аспірантів і співробітників кафедри – Н. Н. Сургай та Ю. Д. Сидорової, 
які дослідили морфогенез та морфологію раку шлунка; О. О. Дядик, яка вивчила 
ядерцеві організатори при передраку та раку шийки матки; А. Г. Цибровського, 
присвячена каріометрії фолікулярних пухлин щитоподібної залози; І. А. Колесни-
кової – «Патологічна анатомія формоутворення раку шлунка (макро- і мікроско-
пічна кореляція)»; Р. Б. Кондратюка «Морфологічні особливості строми основних 
гістологічних форм раку шлунка на різних етапах»; Ю. К. Гулькова – «Структурна 
гетерогенність раку шлунка: фактори прогнозу». Опублікована монографія, при-

Колектив кафедри патологічної анатомії (90-і роки XX ст.); 
у першому ряду в центрі завідувач кафедри професор І. В. Василенко.
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свячена проблемі раку шлунка; склад авторського колективу – співробітники ка-
федри: І. В. Василенко, Н. Н. Сургай та Ю. Д. Сидорова.

З проблем нефрології у 2006 році доцент кафедри О. О. Дядик захистила док-
торську дисертацію «Вовчаковий гломерулонефрит: патоморфологія, лікуваль-
ний патоморфоз, прогнозування перебігу», виконані морфологічні розділи семи 
клініко-морфологічних дисертаційних досліджень (Н. Ф. Ярова, А. В. Багрій, 
М. В. Хоменко, І. Н. Циба, І. Г. Маловичко, Т. В. Звягіна, Н. І. Шпилева).

Кілька дисертаційних робіт були присвячені проблемам гастроентерології та 
гепатології – кандидатські дисертації А. Н. Агібалова, А. Н. Сердюка Ю. А. Го-
рохова; кардіології – кандидатські дисертації Ю. Павлової, Є. В. Араховської; 
акушерсько-гінекологічної патології – кандидатські дисертації Ахмета Мохамеда, 
Є. Н. Носенко, Н. Г. Прядко, докторська дисертація А. К. Чайки.

Значна кількість досліджень, що виконані під керівництвом професора В. Г. Шло-
пова, присвячені вивченню псоріатичної хвороби. З цієї проблеми захищена доктор-
ська дисертація Т. І. Шевченко, кандидатські дисертації Л. І. Волос та І. В. Свистуно-
ва. Підготовлені та видані кілька монографій.

Безперервно удосконалюється навчальний процес – завершено створення та 
переклад на українську та англійську мови методичних посібників для студентів, 
розроблена велика кількість тестів по типу ситуативних задач для контролю знань 
студентів різного рівня – поточних, підсумкових, екзаменаційних. Створені елек-
тронні варіанти посібників із різних розділів патології. Професор В. Г. Шлопов з 
співавторами професором Т. І. Шевченко та доцентом С. А. Селезньовим випусти-
ли навчальний посібник для вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації 
«Основи патологічної анатомії людини». За авторством професора В. Г. Шлопова 
виданий підручник «Патологічна анатомія».

Кожного року, відповідно до прогресу знань із морфогенезу та патоморфоло-
гії захворювань, удосконалюється процес викладання патологічної анатомії. За 
останні роки для студентів висвітлюються проблеми імунопатології, нові схеми он-
когенезу, патогенезу атеросклерозу та ревматичних захворювань, нова Сіднейська 
система класифікації гастритів, класифікація і морфологія гепатитів; з урахуван-
ням досягнень імуноморфології та електронної мікроскопії удосконалена лекція з 
хвороб нирок. Кафедра патоморфології проводить підготовку студентів відповідно 
до Болонської системи навчання.

На кафедрі патоморфології активно працює студентський науковий гурток, 
який відіграє важливу роль у професійній орієнтації студентів. Щорічно на кафедрі 
проводять дослідження з різних проблем патологічної анатомії 30–45 студентів із 
всіх факультетів університету. Колектив кафедри постійно в пошуках нових форм 
роботи студентського наукового гуртка – проводить студентські клініко-анатомічні 
конференції, міжкафедральні студентські наукові дискусії та конференції, групові 
монотематичні конференції тощо, що приносить позитивні результати. Члени нау-
кового гуртка Ю. Бурлак та Ю. Винников були нагороджені дипломами Всесоюзної 
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студентської конференції, медалями та преміями АН УРСР. Більшість професорів, 
доцентів, асистентів, аспірантів та клінічних ординаторів прийшли на кафедру па-
томорфології із студентського наукового гуртка. Працюють колишні гуртківці і на 
інших кафедрах університету – професор Н. П. Скородумова та доцент Ю. Я. Ба-
баєв – на кафедрах інфекційних захворювань; професор О. І. Герасименко очолює 
кафедру судової медицини.

 З роками штат кафедри змінився – завідувач кафедри, професор І. В. Василен-
ко, професори: Т. І. Шевченко, О. О. Дядик; доценти: Г. В. Узун, В. Д. Гусаренко, 
Н. В. Піскунова, Ю. В. Винников, Б. Б. Брук, Н. Н. Сургай, А. С. Селезньов, І. А. Ко-
лесникова, Р. Б. Кондратюк; асистенти: кандидати медичних наук Ю. К. Гульков 
та К. В. Поляков. 

ШЕВЧЕНКо тетяна Іванівна (нар. 14.08.1957 р.) – народилася в м. Донецьку; у 1974 р. закінчила се-
редню школу № 44 м. Донецька з золотою медаллю; вищу медичну освіту (з відзнакою) здобула в 1980 р. 
на лікувальному факультеті Донецького медичного інституту (ДонМІ); у 1980–1982 рр. навчалася в 
клінічній ординатурі при кафедрі патологічної анатомії цього ж інституту; у 1982–1983 рр. – старший 
лаборант групи морфологічних досліджень Центральної науково-дослідної лабораторії (ЦНДЛ) До-
нМІ; з 1983 р. – молодший науковий співробітник, з 1990 р. – старший науковий співробітник, а від 
1997 до 2010 р. – провідний науковий співробітник ЦНДЛ; з 1998 р. – професор кафедри патологіч-
ної анатомії Донецького медичного університету; у 1986 р. захистила кандидатську дисертацію «Мор-
фологические критерии диагностики гладкомышечных новообразований», а у 2001 р. – докторську 
дисертацію «Патологічна анатомія псоріатичної хвороби»; професор (2006); лікар-патологоанатом 

Колектив кафедри патоморфології (початок XXI ст..); 
у першому ряду третя справа завідувач кафедри професор І. В. Василенко.
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вищої кваліфікаційної категорії; член спеціалізованої вченої ради 
Д 11.600.06 при Донецькому національному медичному університеті 
імені М. Горького; основні напрямки наукових досліджень: онко-
логія, дерматовенерологія, трансплантологія, кількісна морфологія, 
математичне моделювання патологічних процесів; автор понад 230 
наукових публікацій, із них 7 монографій, 4 розділи у монографіях, 
21 розділ у навчальному посібнику та підручнику з патоморфології 
для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, 9 винаходів; 
науковий керівник 1 кандидатської дисертації.

 

 

ДЯДИК олена олександрівна (нар. 5.06.1966 р.) – народилася в м. Донецьку; у 1983 р. закінчи-
ла навчання в середній школі з золотою медаллю; вищу медичну освіту (з відзнакою) здобула в До-
нецькому медичному інституті в 1989 р.; у 1989 – 1990 рр. навчалася в інтернатурі за спеціальністю 
«патологічна анатомія» на базі патологоанатомічного відділення Донецької обласної клінічної лікарні 
імені Калініна; з 1995 р. – асистент, з 2000 р. – доцент, а від 2007 р. – професор кафедри патоморфо-
логії Донецького медичного університету; за сумісництвом працює на посаді лікаря-патологоанатома 
Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання; помічник декана I медич-
ного факультету ДонНМУ; член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 в ДонНМУ; 1993 р. захистила 
кандидатську дисертацію «Діагностичне значення виявлення ділянок ядерцевого організатора при 
дослідженні дисплазії та раку шийки матки», а в 2006 р. – докторську дисертацію «Вовчаковий гломе-
рулонефрит: патоморфологія, лікувальний патоморфоз, прогнозування перебігу»; професор (2001); 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; член проблемної комісії з морфологічних дис-
циплін ДонНМУ, член спеціалізованої Ради при Запорізькому медичному університеті, член спеціалі-
зованої Ради Д 11.600.06 при ДонМУ; основні напрямки наукових досліджень: хвороби нирок, ревма-
тичні захворювання, прижиттєва морфологічна діагностика захворювань нирок; автор 138 наукових 
публікацій, із них 4 патенти на винахід, 4 навчальні посібники, розділ у керівництві для лікарів.

 Співробітники кафедри патоморфології виконують велику консультативну ро-
боту в лікувально-профілактичних закладах Донецька та Донецької області – за 
рік виконується біля 5 тисяч консультацій. Кафедра стала визнаним авторитетом в 
Україні з діагностики найбільш складних випадків біопсійного та післяопераційно-
го матеріалів. Регулярно проводяться науково-практичні конференції та семінари, 
впроваджені експертні оцінки протоколів патологоанатомічного розтину із патоло-
гоанатомічних відділень міста та області. З 1994 року співробітники кафедри ви-
конують велику роботу з підготовки лікарів-інтернів патологоанатомів – за цей час 
підготовлено 94 фахівці з патологічної анатомії, які успішно працюють у Донецькій 
та Луганській областях.

 На базі кафедри регулярно проводяться виїзні цикли Харківської медичної 
академії післядипломної освіти – як передатестаційні, так і присвячені найбільш 
актуальним питанням патологічної анатомії.
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відділ патоморфології
Центральної науково-дослідницької лабораторії

 Керівник відділу патоморфології з 2000 року В. Г. Шлопов.

 ШЛоПоВ Валерій Геннадійович (нар. 29.03.1940 р.) – народився 
в м. Маріуполі Донецької області; у 1958 р. вступив до Кубанського 
медичного інституту; після першого курсу був переведений у Доне-
цький медичний інститут імені М. Горького, який закінчив у 1964 р.; 
у 1964–1969 рр. – працював молодшим науковим співробітником 
Центральної науково-дослідної лабораторії (ЦНДЛ) Донецького 
медичного інституту; у 1969 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Морфология зрелых соединительнотканных опухолей мягких тка-
ней»; з 1969 до 1978 р. – асистент кафедри патологічної анатомії 
цього ж інституту; від 1979 до 1984 р – старший науковий співробіт-
ник ЦНДЛ; у 1984 р. захистив докторську дисертацію «Системная 
стереометрическая модель морфогенеза соединительнотканных но-
вообразований»; з 1985 до 2000 р. – професор кафедри патологічної 
анатомії; з 2000 р. – завідувач відділу патоморфології ЦНДЛ; про-
фесор (1986); у 1974–1978 рр. – заступник декана по роботі з інозем-
ними студентами; з 1981 до 1988 р. – проректор з ідейно-виховної 

роботи; з 1984 р. – голова семінару Наукової ради НАН України «Математичні методи і системний 
аналіз у медицині і біології» з проблеми «Кібернетика»; член проблемної комісії МОЗ та АМН Украї-
ни «Патологічна анатомія»; член редколегії часопису АМН України «Український журнал патології»; 
член редакційної ради часопису РАМН «Архив патологии»; член спеціалізованих вчених рад із за-
хисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей «Онкологія» та «Хірургія»; основні 
напрямки наукових досліджень: морфологія пріонових захворювань, лікувальний патоморфоз зло-
якісних новоутворень, патоморфологія псоріатичної хвороби, морфо-функціональна оцінка вну-
трішніх органів постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС мешканців Донецької області; автор понад 
200 наукових публікацій, із них 10 монографій та 5 винаходів; відомий підручник В. Г. Шлопова для 
вищих медичних закладів – «Основи патологічної анатомії людини»; за науковою консультацією та 
керівництвом підготовлено та захищено 10 докторських та 25 кандидатських дисертацій; В. Г. Шло-
пов проводить активну співпрацю з ученими Білорусі, Греції, Ізраїлю, Кіпру, Російської Федерації, 
США та Франції; заслужений діяч науки і техніки України (2008); у 2010 р. нагороджений вищою 
відзнакою Асоціації патологів України – медаллю Г. М. Мінха (№ 6) та Почесною Грамотою МОЗ 
України (2009); лауреат премії імені академіка В. М. Казакова (2010).

Штат відділу складають провідні наукові співробітники Л. І. Волос та Т. І. Шев-
ченко.

 ВоЛоС Лілія Іванівна (нар. 2.04.1969 р.) – народилася в м. Старий Самбір Львівської області; у 1986 р. 
закінчила з золотою медаллю Старосамбірську середню школу (математичний клас); вищу медичну 
освіту (з відзнакою) здобула у 1996 р. на лікувальному факультеті Донецького медичного університе-
ту (ДонМУ); отримала Грант імені Сороса для студентів (1995–1996); у 1996–1998 рр. навчалася в ас-
пірантурі при кафедрі патологічної анатомії цього ж університету; у 1997 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Структурні зміни в нирках при різноманітних клінічних формах псоріазу», а у 2004 р. – 
докторську дисертацію «Пріон-асоційована спонгіформна енцефалопатія Крейтцфельта-Якоба: кіль-
кісна морфологічна діагностика»; від 1998 р. – старший науковий співробітник, а з 2005 р. – провідний 
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науковий співробітник відділу патоморфології Центральної науково-
дослідної лабораторії ДонМУ; стипендіат Кабінету Міністрів України 
для молодих вчених (1998 – 1999); професор (2007); вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 із захисту докторських дисер-
тацій; науковий керівник студентського наукового товариства імені 
М. Д. Довгялло; секретар Комітету з присудження премії імені ака-
деміка НАМН України В. Н. Казакова; основні напрямки наукових 
досліджень: патоморфологія псоріатичної нефропатії, лікувальний 
патоморфоз злоякісних новоутворень, морфологічна діагностика до-
броякісних та злоякісних пухлин, нейроморфологія пріонових хво-
роб та захворювань неасоційованих з пріонами, біологічне зварюван-
ня тканин в онкології; автор понад 150 наукових публікацій, із них 2 
монографії, розділи у 10 монографіях, розділи у підручнику «Патоло-
гічна анатомія»; науковий керівник 5 кандидатських дисертацій

Патологічна анатомія практичної системи охорони здоров’я
Донецької області

 В 50-ті роки XX століття в Сталінській (тепер – Донецькій) області сформу-
валась система патологоанатомічного забезпечення лікувальних установ. В облас-
ті налічувалось 52 прозектури, із них 35 з патогістологічними лабораторіями. У 
17 прозектурах, в яких переважно працювали сумісники-клініцисти та судово-
медичні експерти, патогістологічні лабораторії були відсутні. У 1957 році в Доне-
цькій області було 28 патологоанатомів, а в 1960 році їх кількість зросла до 50. 
Налічувалось також 20 лікарів-сумісників інших лікарських спеціальностей. Го-
ловним обласним патологоанатомом з 1956 до 1967 року була завідувач кафедри 
патологічної анатомії Донецького медичного інституту, професор К. О. Дікштейн.

Патологоанатомічне забезпечення 10-тисячного ліжкового фонду м. Донецька 
здійснювали 26 патологоанатомів, включаючи 10 працівників кафедри патологіч-
ної анатомії Донецького медичного інституту. Патолого-анатомічні відділення в 
кількості 13 були створені у всіх районах міста. Наказом міського відділу охоро-
ни здоров’я до кожного відділення були прикріплені по кілька лікарень. Так, до 
патологоанатомічного відділення обласної лікарні імені Калініна прикріплено 11 
лікувальних установ, до інших відділень – по 2–3 лікувальних заклади. Те ж спо-
стерігалося і у великих містах Донецької області.

В Донецькій області, поряд з великими лікувальними установами, функціонувала 
значна кількість невеликих лікарень у сільських районах та медико-санітарних час-
тинах заводів і шахт з кількістю ліжок до 50, які не мали в своєму штаті прозекторів. 
Таких лікувальних закладів налічувалось 186 із загальною кількістю ліжок – 14 395.
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В області налічувалось 6 онкологічних диспансерів, які мали патогістологічні 
лабораторії. Туберкульозні диспансери (1500 ліжок) штатних посад патологоана-
томів не мали. Незадовільне патологоанатомічне забезпечення спостерігалось у 
психіатричних лікарнях, що були розміщені поза межами м. Донецька.

Матеріально-технічне забезпечення патолого-анатомічних відділень у великих 
містах області було досить задовільне, що в значній мірі залежало від ініціативності, 
кваліфікованості патологоанатома, який зміг довести адміністрації лікарні свою ко-
рисність. Задовільно були оснащені патологоанатомічні відділення медико-санітарної 
частини (МСЧ) заводу імені Ілліча в м. Жданові (завідувач відділення – А. М. Чар-
ний), МСЧ металургійного заводу в м. Донецьку (завідувач відділен ня – М. М. Чер-
няк), міської лікарні № 12 м. Донецька (завідувач відділення М. С. Прахін), лікарні 
м. Макіївки (завідувач відділення – Є. А. Бородіна), обласної лікарні імені Калініна. 
Деякі із зазначених відділень мали рентгенівські апарати, фотографічне обладнання, 
мікропроектори, сучасні, як на той час, мікроскопи.

У 1967 році головним позаштатним патологоанатомом Донецької області була при-
значена Юлія Яківна Мещерякова, а обласним патогістологом – Р. З. Стучевська.

 У ряді районів Донецької області спостерігались патологоанатомічні відділен-
ня, розміщені в пристосованих приміщеннях, а інколи і в непристосованих примі-
щеннях – хлівах, що не мали водопостачання, каналізації, обігріву.

 На кінець 60-х років патологоанатомічне забезпечення лікувальних установ об-
ласті забезпечували 67 патологоанатомічних відділень із гістологічними лаборато-
ріями та 18 прозекторських, в яких гістологічні дослідження не проводились. В об-
ласті налічувалось 114 посад лікарів-патологоанатомів, 126 – лаборантів-гістологів 
та 119 санітарів. Патологоанатомічне забезпечення виконували 76 лікарів-
патологоанатомів, 20 судових медиків та прозекторів-клініцистів на 0,5 ставки, 86 
лаборантів-гістологів та 87 санітарів. 48 відділень розміщувалось у типових примі-
щеннях, інші в пристосованих приміщеннях. У 1969 році в області було виконано 
143 530 гістологічних досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

В кінці 90-х років, виконуючи рішенння Колегії МОЗ України від 14.07.99 р. 
№ 11, в Донецькій області були створені міські патологоанатомічні бюро (ПАБ) в 
мм. Макіївці та Горлівці. Виділені додаткові асигнування для Горлівського, Макі-
ївського ПАБ, виконані ремонти приміщень патологоанатомічних відділень в мм. 
Торез, Сніжне, Дружківка, Димитрове та прибудова до корпусу патологоанатоміч-
ного відділення в Ясинуватській ЦРЛ. В той же час, внаслідок відсутності лікарів-
патологоанатомів у Велико-Новоселківському та Старобешівському районах, мм. 
Докучаєвську та Авдіївці розтини померлих у лікувальних закладах виконували 
судово-медичні експерти. У 2000 році збільшився відсоток розтинів померлих до 
90,7%, кількість клініко-анатомічних конференцій у лікувально-профілактичних 
закладах – до 956.

У 1995 році головним позаштатним патологоанатомом Управління охорони 
здоров’я Донецької обласної державної адміністрації призначена Б. Б. Брук, яка 
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перебуває на цій посаді до цього часу. У 1996–2003 роках Б. Б. Брук також очо-
лювала патологоанатомічне відділення Донецької обласної клінічної лікарні імені 
М. І. Калініна.
 

 БРУК Белла Борисівна (нар. 26.10.1944 р.) – народилася в м. Хар-
кові в родині відомого патологоанатома Б. Брука; у 1961 р. з золотою 
медаллю закінчила середню школу; у 1961–1962 рр. – санітарка па-
тологоанатомічного відділення (завідувач – професор Г. Л. Дерман) 
Харківської обласної клінічної лікарні; вищу медичну освіту здобула (з 
відзнакою) на лікувальному факультеті Донецького медичного інсти-
туту (1962–1968); з 1968 р. – лікар-патологоанатом Донецької облас-
ної клінічної лікарні імені М. І. Ка лініна; у 1970–1974 рр. навчалась у 
заочній аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії (завідувач – про-
фесор К. О. Дікштейн) Донецького медичного інституту (ДМІ); у 1974 р. 
захистила кандидатську дисертацію «Патоморфология и некоторые 
вопросы гистогенеза рака поджелудочной железы»; за сумісництвом 
працювала на кафедрі патологічної анатомії ДМІ на посаді асистента, 
а з часом доцента; з 1995 р. працює на посаді доцента кафедри пато-
логічної анатомії Донецького медичного університету, а за сумісни-
цтвом – в патологоанатомічному відділенні Донецького обласного 
клінічного територіального медичного об’єднання (ДОКТМО) –у 

1996–2003 рр. – завідувач відділення; з 1995 р. – головний позаштатний патологоанатом Головного 
управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації; лікар-патологоанатом вищої 
кваліфікаційної категорії; у 2000 р. під керівництвом Б. Б. Брук на базі патологоанатомічного відділен-
ня ДОКТМО та кафедри патологічної анатомії Донецького національного медичного університету був 
створений Обласний центр клінічної діагностики; Б. Б. Брук – автор понад 70 наукових публікацій, із 
них методичні рекомендації для лікарів із діагностики та лікування хірургічного сепсису.

Патологоанатомічна служба Донецької області складається із 2-х міських па-
тологоанатомічних бюро (мм. Горлівка та Макіївка), 5-ти патологоанатомічних 
відділень обласних лікувальних закладів та 45-ти патологоанатомічних відділень 
у містах та районах області. У своєму складі вона налічує 184,5 посад лікарів-
патологоанатомів, із них 10 – дитячих патологоанатомів, та 250 посад лаборантів. 
Патологоанатомічне забезпечення лікувальних установ області здійснюють 99 
лікарів-патологоанатомів (основних працівників) та за сумісництвом – 8 праців-
ників кафедри патологічної анатомії Донецького медичного університету і 4 лікарі 
інших спеціальностей.

Щорічно в Донецькій області виконується біля 10 000 патологоанатомічних роз-
тинів та 800 000 досліджень біопсійного та операційного матеріалу. Біля 165 000 
гістологічних досліджень здійснюється в обласному центрі, 50 000–60 000 – в міс-
тах Маріупіль, Горлівка, Макіївка і Краматорськ; решта – в інших лікувальних 
установах області.

У 2000 році на базі патологоанатомічного відділення Донецького обласного клі-
нічного територіального медичного об’єднаня (ДОКТМО) та кафедри патологічної 
анатомії Донецького національного медичного університету організований облас-
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ний центр клінічної діагностики, який, не маючи юридичного статусу, виконує 
значну консультативну та методичну роботу з питань патологічної анатомії в До-
нецькій області – біля 30 000 консультацій щорічно. У разі необхідності матеріал 
додатково досліджується із застосуванням гістохімічних та імуногістохімічних 
методик, які впроваджені в щоденну практику в обласному центрі клінічної діа-
гностики, Донецькому обласному протипухлинному центрі та лабораторії «Нова 
діагностика +».

 Контроль якості здійснюється шляхом вибіркової експертної оцінки протоколів 
патологоанатомічних розтинів, гістологічних досліджень, лікарських свідоцтв про 
смерть у містах та районах області з аналізом недоліків на Днях патологоанатома.

 У Донецькій області регулярно проводяться Дні патологоанатома, в рамках 
яких організуються науково-практичні конференції та семінари з актуальних пи-
тань патологічної анатомії, демонструються рідкісні випадки, готуються огляди 
літератури. У підготовці відповідних матеріалів беруть активну участь як праців-
ники кафедри патологічної анатомії, так і лікарі-патологоанатоми практичної сис-
теми охорони здоров’я. Впроваджено правило – кожний, хто претендує на здобуття 
вищої кваліфікаційної категорії, повинен підготувати доповідь або демонстрацію 
на Дні патологоанатома.

Працівники патологоанатомічного відділення Донецької обласної 
клінічної лікарні імені М. І. Калініна.
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 Лікарі-патологоанатоми також виконують наукові дослідження. У Донецькій 
області серед практичних лікарів-патологоанатомів налічується 5 кандидатів ме-
дичних наук, а 7 лікарів працюють над виконанням кандидатських дисертацій.

 З 2003 року патологоанатомічне відділення ДОКТМО очолює кандидат медич-
них наук Ю. К. Гульков.

ГУЛЬКоВ Юрій Костянтинович (нар. 1958 р.) – медичну освіту 
здобув на лікувальному факультеті Донецького медичного інститу-
ту (1976–1980) та Військово-медичному факультеті Куйбишевського 
медичного інституту (1980–1982); у 1982–1989 рр. служив у Радян-
ській армії – начальник медичної служби батальйону, начальник ме-
дичного пункту полку, бригади; під час навчання – з 2-го курсу брав 
активну участь у роботі наукового студентського гуртка на кафедрі 
патологічної анатомії (керівник – професор К. О. Дікштейн); в ар-
мії виконував обов’язки позаштатного патологоанатома гарнізону; у 
1984 р. навчався в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія» на базі 
Читинского військового госпіталю, в 1987 р. спеціалізувався з пато-
логічної анатомії у Військово-медичній академії імені С. М. Кірова 
(м. Ленінград); в Афганістані розтинав померлих від бойових травм, 
виконав на полі бою два розтини померлих від мінно-вибухової 
травми; у 1988 р. брав участь в евакуації постраждалих під час земле-
трусу в м. Спітак (Вірменія); від 1989 р. працював на посаді лікаря-

патологоанатома міських лікарень № 21 та № 14 м. Донецька; з травня 1993 р. – лікар-патологоанатом 
обласної клінічної лікарні імені Калініна; у березні 2005 р. призначений завідувачем патологоанато-
мічного відділення ДОКТМО; за сумісництвом працює на посаді асистента кафедри патологічної ана-
томії ДонНМУ; кандидат медичних наук; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Від 1987 до 1996 року патологоанатомічне відділенння Центральної міської клі-
нічної лікарні № 1 м. Донецька очолювала Г. Г. Багрій. З 1987 року вона виконує 
обов’язки головного позаштатного патологоанатома Управління охорони здоров’я 
Донецької міської державної адміністрації. 

БАГРІЙ Галина Григорівна – медичну освіту здобула у Вінниць-
кому медичному інституті імені М. І. Пирогова (1961); від 1961 до 
1969 р. – лікар гістологічної лабораторії Вінницького обласного 
онкологічного диспансеру; з 1969 р. – лікар-патологоанатом пато-
логоанатомічного відділення Центральної міської клінічної лікарні 
№ 1 м. Донецька, а з 1982 р. – завідувач цього ж відділення; у 1987 р. 
призначена головним позаштатним патологоанатомом Управління 
охорони здоров’я Донецької міської державної адміністрації; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

З часу організації патологоанатомічної служби ди-
тячого профілю тривалий час головним дитячим пато-
логоанатомом Донецької області була завідувач патоло-
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гоанатомічного відділення обласної дитячої лікарні Г. Є. Цибровська. До складу 
зазначеного відділення входили також Т. П. Віненцова та Н. М. Ровенська. У 2004 
році головним позаштатним дитячим патологоанатомом Управління охорони 
здоров’я Донецької обласної державної адміністрації призначена О. В. Швидка.

ШВИДКА олена Вікторівна (нар. 17.07.1966 р.) – медичну освіту 
здобула на педіатричному факультеті Донецького медичного інститу-
ту імені М. Горького; спеціалізацію з патологічної анатомії пройшла 
на кафедрі патологічної анатомії Донецького медичного університе-
ту імені М. Горького; з 1996 р. – лікар-патологоанатом патологоана-
томічного відділення Центральної міської клінічної лікарні № 1 (м. 
Донецьк); у 2004 р. спеціалізувалась за фахом «дитяча патологічна 
анатомія» на кафедрі патологічної анатомії Київської медичної ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та була призначена 
головним позаштатним дитячим патологоанатомом Донецької об-
ласті; у даний час працює в Центрі дитячої та перинатальної патології 
при патологоанатомічному відділенні Центральної міської клінічної 
лікарні № 1 м. Донецька; лікар-патологоанатом вищої кваліфікацій-
ної категорії; автор наукових публікацій з питань перинатології, ін-
фекційних захворювань у дітей та патології плаценти.

 

Міське патологоанатомічне бюро м. Макіївки

 28 листопада 1989 року Виконавчий комітет Макіївської міської ради прийняв 
рішення «Про організацію міського патологоанатомічного бюро». Відповідні пере-
думови для прийняття цього рішення в місті були створені – упродовж 15 років па-
тологоанатомічна служба м. Макіївки була централізована – патологоанатомічне 
забезпечення лікувальних установ міста здійснювалось централізованим патоло-
гоанатомічним відділенням однієї з міських лікарень. Відділення розміщувалось 
в спеціалізованому типовому приміщенні, мало кваліфіковані кадри та відповідне 
матеріально-технічне забезпечення.

 Патологоанатомічне бюро складалося з таких структурних підрозділів: відді-
лення загальної патології № 1, загальної патології № 2, біопсійних та цитологічних 
досліджень, дитячої патології, організаційно-консультативне відділення, архів та 
адміністративно-господарчий відділ.

 Начальником бюро був призначений В. М. Труханов.
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тРУХАНоВ Володимир Миколайович (нар. 19.11.1950 р.) – наро-
дився в м. Макіївці Донецької області; вищу медичну освіту здобув 
на лікувальному факультеті Донецького медичного інституту (1977); 
у 1977–1978 рр. навчався в інтернатурі за спеціальністю «патоло-
гічна анатомія» на базі Донецької обласної клінічної лікарні імені 
М. І. Калініна; з 1978 р. працював на посаді лікаря-патологоанатома, 
а з часом завідувача централізованого патологоанатомічного відді-
лення міської лікарні № 2 м. Макіївки; завдяки ініціативі та актив-
ній участі В. М. Тру ханова у 1990 р. було створено Макіївське міське 
патологоанатомічне бюро; головний позаштатний патологоанатом 
Макіївського міського відділу охорони здоров’я; лікар вищої ква-
ліфікаційної категорії за спеціальностями «патологічна анатомія» 
(з 1992 р.) і «організація та управління охорони здоров’я» (2011); 
неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Макіївського 
міського відділу охорони здоров’я та міського голови м. Макіївки.

Штат бюро складався (1990 р.): 22,75 посад лікарів, 34 – лаборантів, 24,75 – 
молодшого медичного персоналу та 9 посад допоміжних працівників. Патолого-
анатомічне забезпечення здійснювали: 9 лікарів, 16 лаборантів та 12 працівників 
молодшого медичного персоналу.

За рік після створення бюро було виконано 870 патологоанатомічних розтинів 
померлих дорослих та 77 – померлих дітей, мертвонароджених та плодів, здійсне-
но 62,5 тисяч досліджень біопсійного і післяопераційного матеріалу та 4 тисячі ци-
тологічних досліджень. 

Кількісний рівень виконуваної роботи зберігається упродовж усіх років існуван-
ня патологоанатомічного бюро. В той же час, на 2011 рік у штатному розкладі бюро 
було затверджено 11,75 посад лікарів та 19,75 – середнього медичного персоналу. 
Патологоанатомічне забезпечення здійснюють (2012 р.) 6 лікарів-патологоана-
томів, включаючи і начальника бюро, та 15 лаборантів.

 

Патологоанатомічне бюро м. Горлівки Донецької області

В кінці 80-х років патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів 
м. Горлівки Донецької області здійснювалось фахівцями міжлікарняного центра-
лізованого патологоанатомічного відділення на базі міської лікарні № 2. Примі-
щення відділення були розміщені в різних місцях. При цьому прозектура пере-
бувала в пристосованій будівлі разом із відділенням судово-медичної експертизи 
трупів. 3 лікарі-патологоанатоми за рік виконували біля 42 тисяч гістологічних 
досліджень та 600–800 патологоанатомічних розтинів.
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У серпні 1986 року завідувачем відділення був призначений І. Г. Махно.

МАХНо Ігор Григорович (нар. 1957 р.) – народився на Далекому 
Сході; медичну освіту здобув на лікувальному факультеті Благо-
віщенського медичного інституту (1981); у 1981–1982 рр. навчався 
в інтернатурі за спеціальністю «патологічна анатомія» на базі цен-
тральної районної лікарні (ЦРЛ) м. Білогорська Амурської обл.; у 
1982–1986 рр. працював на посаді лікаря-патологоанатома в ЦРЛ 
селища Архара Амурської обл.; у 1986 р. призначений завідувачем 
міжлікарняного патологоанатомічного відділення міської лікарні 
№ 2 та міським патологоанатомом м. Горлівки Донецької обл.; з 
1991 р. – начальник міського патологоанатомічного бюро в м. Гор-
лівці, Донецької обл.; лікар-патологоанатом вищої кваліфікацій-
ної категорії.

У цей час Горлівським виконкомом міської ради було прийняте рішення про 
будівництво в м. Горлівці будівлі для розміщення в ній патологоанатомічного від-
ділення та відділення судово-медичної експертизи трупів. Від вересня 1986 до лис-
топада 1987 року двоповерховий патологоанатомічний корпус із необхідними при-
міщеннями (кабінети для співробітників, лабораторія, секційний зал, холодильна 
камера тощо) був збудований.

У грудні 1991 року міська рада м. Горлівки прийняла рішення про створення 
на базі централізованого патологоанатомічного відділення лікарні № 2 міського 
пато логоанатомічного бюро. Начальником бюро та міським патологоанатомом був 
призначений І. Г. Махно. 

Штат патологоанатомічного бюро складається (2012 р.) із 8 лікарів-пато-
логоанатомів і 19 лаборантів-гістологів, які забезпечують виконання за рік біля 
52 тисяч гістологічних досліджень та понад 1000 патологоанатомічних розтинів. 
Чотири лікарі-патологоанатоми мають вищу атестаційну категорію, а 1 – першу.

В бюро застосовуються сучасні морфологічні методики дослідження біопсійно-
го та післяопераційного матеріалу.
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

У 1776 році при жіночому католицькому монастирі в м. Житомирі шаріатками 
ордену св. Вікентія був організований шпиталь сестер милосердя. Є дані про роз-
тини трупів померлих, які проводилися в цьому шпиталі.

У 1827 році в м. Житомирі розпочато будівництво лікарні, в якій у напівпід-
вальному приміщенні був розміщений морг. Підтверджено, що в ньому виконува-
лись судово-медичні і, можливо, патологоанатомічні розтини.

Початок та розвиток сучасної патологічної анатомії на Житомирщині 
пов’язаний з патологоанатомічним відділенням Центральної міської лікарні № 1 
м. Житомира. У 1910 році було закінчено будівництво спеціалізованого патолого-
анатомічного корпусу, який зберігся до нашого часу і використовується за своїм 
призначенням. 

Слід зазначити, що під час будівництва використовувались деякі будівельні 
матеріали, виготовлені аж у Варшаві. Приміщення прозектури складалось із сек-
ційного і траурного залів, аудиторних класів для студентів фельдшерської школи, 
музею макропрепаратів, гістологічної лабораторії, підвалу (трупосховище) з під-
йомником, що зв’язував трупосховище із секційним і траурним залами.

Першим патологоанатомом на Житомирщині був доктор медицини М. І. Лисицин, 
який працював прозектором з 1910 до 1922 року. Робота у відділенні, як на той час, 
була на високому методичному рівні. У 1910 році М. І. Лисицин започаткував гістоло-
гічні, хімічні та гігієнічні дослідження. Виконувались бактеріологічні дослідження 

Патологоанатомічний корпус міської лікарні № 1 м. Житомира.
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крові, мокроти, гною, слизу, трансудатів, ексудатів, шлункового соку, кишкових ви-
порожнень, води; досліджувалась кров на аглютинацію. М. І. Ли сицин стверджував 
у 1910 році: «Лабораторія въ настоящее время приведена въ порядокъ и все изследо-
ванія будутъ проводится безъ замедленія. Надеюсь товарищи не оставятъ лабора-
торію безъ вниманія и завяжется более тесная связь между участковыми врачами 
и губернскимъ бактеріологическимъ кабинетомъ». У першому півріччі 1911 року 
було виконано 126 – патологоанатомічних, 217 бактеріологічних, 42 – хімічних та 
30 – гігієнічних досліджень. У 1913 році в прозектурі було виконано 107 розтинів і 
у 100 випадках проведено гістологічне дослідження трупного матеріалу. Крім того, 
виконано 300 біопсій для гінекологічного відділення, 260 бактеріологічних і 252 біо-
хімічних досліджень, а також поставлено 60 реакцій Вассермана.

У 20-х роках прозектором Житомирської лікарні 
працював П. О. Ігумнов.

З 1932 до 1941 року завідувачем патологоанатоміч-
ного відділення відділення був кандидат медичних наук 
Михайло Ісайович Шейніс. 

У 1933–1935 роках у відділенні працював Володи-
мир Лазарович Бялик (згодом доктор медичних наук, 
професор, завідувач лабораторії патоморфології Київ-
ського науково-дослідного інституту урології і нефро-
логії МОЗ України).

З 1945 до 1950 року прозектором патологоанатоміч-
ного відділення працювала С. А. Ратнер, яка залишила 
значний архів протоколів розтинів, який зберігається і 
дотепер.

Від 1950 до 1964 року відділення очолювала Вален-
тина Андріївна Хребтова, яка під час війни була по-
мічником головного патологоанатома Червоної Армії, 
професора О. О. Васильєва. Вона у 1950 році відновила 
роботу патогістологічної лабораторії. В. А. Хребтова та-
кож виконувала обов’язки головного позаштатного па-
тологоанатома Житомирської області.

Помічником обласного патологоанатома був пато-
гістолог обласного онкодиспансеру Ф. Р. Бочковський. 
З того часу кілька десятиліть на посаді лаборанта-
гістолога працювала Надія Дмитрівна Сіманіна. 

У 1956 році головним позаштатним патологоанато-
мом Житомирської області був призначений Микола 
Васильович Білошицький. Обласним патологоанато-
мом з дитячої патології була Раїса Олександрівна Крав-
ченко.

М. І. Шейніс

В. Л. Бялик
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У кінці 50-х років в основному сформувалась патолого-
анатомічна служба Житомирської області. В області, що 
мала в своєму складі 25 районів, налічувалося 8 типо-
вих прозектур – мм. Житомир (2), Бердичів, Новоград-
Волинський, Овруч, Коростень, Чуднів, Бараші. Функці-
онували 4 міжрайонних прозектури з патогістологічними 
лабораторіями в мм. Житомирі (2), Бердичеві, Новоград-
Волинську. В області було 9,5 штатних посад лікарів-
патологоанатомів та 1,5 посади лікаря-гістолога в об-
ласному диспансері. Із них зайняті патологоанатомами 
були 7,5 ставок. Патологоанатомічне забезпечення ліку-
вальних закладів Житомирської області здійснювали 6 
лікарів-патологоанатомів та 7 лаборантів-гістологів. 

В кінці 50-х років щорічно досліджувалось понад 
7000 тисяч біопсій, із них в онкологічному диспансері 

– біля 3,5 тисяч. Середній відсоток патологоанатомічних розтинів у лікарнях, що 
мали штатні посади прозекторів, складав 80–90%, у лікувальних установах без 
посад штатних прозекторів – 20–30%. Померлі в обласному онкологічному дис-
пансері розтинались практично в 100% випадків. Розходження між заключними 
клінічним і патологоанатомічним діагнозами в лікарнях, що мали штатних про-
зекторів, за основним захворюванням були на рівні 10–11%, за ускладненнями – 
7–8%, за супутніми захворюваннями – 2–3%. У м. Житомирі, за вказівкою голов-
ного лікаря дитячої лікарні, почали практикувати розтини дітей, померлих удома. 
Клініко–патологоанатомічні конференції проводились у лікувальних закладах 
м.м. Житомира, Бердичева, Новоград-Волинського, Овруча, Коростеня.

У 1964 році патологоанатомічне відділення очолив Е. О. Левицький.

ЛЕВИЦЬКИЙ Едуард октовиянович (нар. 19.05.1934 р.) – наро-
дився в м. Проскурові (з 1954 р. – м. Хмельницький); медичну освіту 
здобув у Київському медичному інституті імені О. О. Богомольця, 
який з відзнакою закінчив у 1960 р.; у 1960–1961 рр. працював на по-
саді лікаря онкологічного диспансеру в м. Красний Луч Луганської 
обл.; з 1961 до 1963 р. – лікар-патологоанатом обласної лікарні 
в м. Хмельницькому; у 1963–1964 рр.– лікар-патологоанатом об-
ласного онкологічного диспансеру в м. Житомирі; у 1964–1965 рр. – 
лікар-патологоанатом обласної лікарні в м. Хмельницькому; від 1965 
до 1980 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Центральної 
міської лікарні № 1 в м. Житомирі; у 1980–1989 рр. – старший ви-
кладач, доцент Житомирського педагогічного інституту; з 1989 до 
2005 р. – начальник Житомирського обласного патологоанатоміч-
ного бюро (ОПАБ), головний обласний патологоанатом; з 2005 р. 
– завідувач відділення Житомирського ОПАБ; підготовку з патоло-

гічної анатомії отримав в інститутах удосконалення лікарів у містах Харкові, Москві та Києві; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії (з 1972 р.); у 1978 р. захистив кандидатську дисерта-

В. А. Хребтова



228 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

цію на тему: «Комплексна морфологічна діагностика і ензимоцитохімія нодозної гіперплазії і раку 
передміхурової залози»; автор 34 наукових публікацій; підготовив 20 лікарів-патологоанатомів; у 1980 р. 
нагороджений значком «Відмінник охорони здоров’я СРСР»; Заслужений лікар України (1992 р.).

Разом із співробітниками відділення – лікарем-патологоанатомом вищої квалі-
фікаційної категорії Раїсою Олександрівною Кравченко, лаборантами Н. Д. Сіма-
ніною, Л. М. Кирієнко, Л. М. Чебану, Т. А. Носок, Л. М. Доновецьковою, Т. М. Орє-
ховою, Г. І. Журавльовою, Т. І. Дідовською патологоанатомічне забезпечення було 
піднято на значно вищий рівень.

Кількість патогістологічних досліджень збільшилась у 5–6 разів. У всіх сек-
ційних випадках проводились гістологічні, морфометричні, а в разі потреби – гіс-
тохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, цитологічні, ензимоцитохімічні і се-
рологічні дослідження. Охоплення патологоанатомічними розтинами померлих 
збільшилося до 97–99%, розходження між заключними клінічними і патолого-
анатомічними діагнозами було у межах 13–15%. Вдвічі збільшилася кількість 
клініко-патологоанатомічних конференцій. Це стало можливим внаслідок покра-
щення матеріально-технічного забезпечення, впровадження сучасних технологій. 
Вперше в області тканини для патогістологічних досліджень замість целоїдину по-

Колектив патологоанатомічного відділення першої міської 
лікарні м. Житомира; I ряд (зліва направо): санітарка 

О. М. Слинько, старший лаборант Н. Д. Сіманіна, 
лікар-патологоанатом Р. О. Кравченко; II ряд: завідувач 

відділення Е. О. Левицький, лаборант Л. М. Чебану.
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чали просочувати парафіном, що суттєво підвищило якість препаратів і скоротило 
час досліджень. Була придбана сучасна апаратура: термостати, мікротоми, автома-
ти для правки мікротомних ножів, терези, фотоапаратура, друкарські машинки, 
магнітофони тощо. Створена фотолабораторія, що дозволило супроводжувати всі 
клініко-патологоанатомічні конференції демонстрацією слайдів. Вперше в Укра-
їні (1970 р.) впроваджено диктофонний метод оформлення протоколів патолого-
анатомічних досліджень, що висвітлено в методичних рекомендаціях МОЗ Украї-
ни. Упорядковані архівні матеріали патологоанатомічних досліджень із 1945 року. 
Створено музей макро- та мікропрепаратів. Активно проводився науковий аналіз 
матеріалу відділення – виконані та надруковані 24 праці з питань онкології, пери-
натальної патології, інфаркту міокарда та організації роботи в патологоанатоміч-
них відділеннях. На матеріалі патологоанатомічного відділення Е. О. Левицький у 
1978 році захистив в Інституті проблем онкології АН УРСР кандидатську дисерта-
цію на тему: «Комплексна морфологічна діагностика та ензимоцитохімія нодозної 
гіперплазії та раку передміхурової залози». Результати наукових досліджень до-
повідались на з’їздах патологоанатомів України та міжнародних конгресах.

Патологоанатомічні відділення в інших лікувально-профілактичних устано-
вах Житомирщини були створені значно пізніше. Прозектури, як правило, роз-
міщувались у непристосованих приміщеннях і використовувались при цьому для 
судово-медичних досліджень. У 1953 році в м. Новоград-Волинському була відкри-
та прозектура, гістологічну ж лабораторію створили лише через 10 років потому. 
Тривалий час відділенням керував Борис Сергійович Ковальчук, з 1990 до 1994 р. – 
Євген Герасимович Танцюра, а з 2002 року – Ольга Володимирівна Чоботар. Разом 
з ними працювали лаборанти Г. Ф. Кирилюк, О. М. Лойко і Н. М. Порядко.

У кінці 60-х років у м. Житомирі було 7 патологоанатомічних відділень, із них 
2 об’єднані відділення – 1) об’єднання міських лікувальних установ; 2) об’єднання, 
до якого входили Житомирський обласний онкологічний диспансер, Житомир-
ська обласна клінічна лікарня, Житомирська обласна туберкульозна лікарня, 
Житомирська обласна психіатрична лікарня, Житомирська районна лікарня. В 
районах області функціонувало 20 прозектур, в яких гістологічні дослідження не 
виконувались.

Патологоанатомічні відділення з гістологічними лабораторіями в Житомир-
ській області (1970 р.): 1) Житомирська міська об’єднана прозектура – завідувач 
відділення Е. О. Левицький, лікар-патологоанатом Р. О. Кравченко; 2) Житомир-
ська об’єднана прозектура на базі обласного онкологічного диспансеру – завідувач 
відділення М. В. Білошицький, лікарі-патологоанатоми А. А. Бердичівський та 
Ф. Р. Бочковський; 3) Новоград-Волинська міська прозектура – завідувач відді-
лення Б. С. Ковальчук; 4) Бердичівська міська прозектура – завідувач відділення 
Є. І. Люмнецька, лікар-патологоанатом Г. П. Дацкевич; 5) Коростенська міська 
прозектура – завідувач відділення П. Є. Райсбурт; 6) Коростишівська прозектура 
центральної районної лікарні – завідувач відділення А. А. Соколовський.
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Патологоанатомічне відділення обласної лікарні з 1956 до 1970 року очолював 
лікар-патологоанатом вищої категорії Микола Васильович Білошицький, який од-
ночасно виконував обов’язки головного обласного позаштатного патологоанатома. 
Лаборантами відділення були Б. А. Ліневич і В. І. Брусиловська.

З 1959 до 1973 року завідувачем патоморфологічної лабораторії обласного онко-
логічного диспансеру був Франц Рафаїлович Бочковський – лікар-патологоанатом 
вищої категорії, знаний фахівець з онкоморфології. Разом з ним працювали лабо-
ранти А. С. Коваленко, І. С. Макаревич, Н. П. Нікольська і В. С. Янчук.

У 1970 році на базі патологоанатомічних відділень обласної лікарні та обласно-
го онкологічного диспансеру було створено обласне централізоване патологоана-
томічне відділення, в якому працювали лікарі М. В. Білошицький, Ф. Р. Бочков-
ський, Анатолій Антонович Бердичівський, Олег Олексійович Середюк, Костянтин 
Михайлович Пілецький і Сергій Васильович Дейнека (згодом кандидат медичних 
наук, доцент кафедри патологічної анатомії Національної медичної академії піс-
лядипломної освіти імені П. Л. Шупика) та лаборанти В. І. Брусиловська, І. С. 
Макаревич, А. С. Коваленко, Н. П. Нікольська, В. С. Янчук. Слід зазначити, що 
матеріально-технічна база новоствореного відділення не відповідала вимогам, які 
перед ним ставилися.

У Бердичівській міській лікарні у непристосованому приміщенні (колишня ко-
нюшня без достатнього освітлення та вентиляції) в 1960 році почала виконувати 
патологоанатомічні розтини Єва Ісааківна Люлинецька. Патогістологічні дослі-
дження проводились в окремому приміщенні (лаборант Л. О. Козаченко). У 70-ті 
роки XIX ст. відділення очолив Валерій Дмитрович Клочков, а з 2000 року – Діана 
Петрівна Каплінська. Штат відділення: лаборанти М. І. Халан, О. М. Іванова, мед-
реєстратор Т. М. Фамілярська і молодша медсестра Л. М. Олійник.

Патологоанатомічне відділення Коростенської міської лікарні з 1972 року 
очолював Антон Антонович Соколовський, лікар-патологоанатом вищої катего-
рії; згодом з ним працювали лікар Сергій Іванович Разін (з 2000 р.), лаборанти 
Л. І. Зайченко (до 1990 р.), О. І. Сторожук (з 1990 р.), О. М. Бондарчук (до 2002 р.) 
і Н. М. Білошицька (з 2002 р.).

З 1972 року патологоанатомічне відділення Овруцької центральної районної лі-
карні (ЦРЛ) очолює Леонід Олександрович Гуменюк; лаборант О. В. Мосейчук.

Лікарем-патологоанатомом в Малинській ЦРЛ з 1974 до 1976 року працював 
С. О. Саботович, а у 1982–1990 рр. – Володимир Дмитрович Караченцев. Розтини 
проводились у непристосованому приміщенні (сараї), патогістологічні досліджен-
ня (лаборант Г. М. Журавська) – в пристосованому приміщенні.

У 1975 році за типовим проектом було збудовано приміщення для патолого-
анатомічного відділення Центральної міської лікарні № 2 м. Житомира. З 1975 
до 1978 року відділення очолював Валерій Іванович Куренков, у 1978–1988 рр. 
– К. М. Пілецький, з 1988 р. – Анатолій Андрійович Федоров; лаборантами 
працювали В. І. Брусиловська, П. А. Леус, Н. П. Нікольська, В. Ф. Петровська, 
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Є. Б. Швець, В. С. Янчук. З 1978 до 1989 року патологоанатомічне відділення 
виконувало функції обласної централізованої прозектури.

 У відповідності з наказом МОЗ СРСР № 203 від 11. 03. 1988 року Житомирським 
обласним відділом охорони здоров’я був виданий наказ № 255 від 17 жовтня 1989 
року про створення обласного патологоанатомічного бюро (ОПАБ), яке було безпосе-
редньо підпорядковане облздороввідділу. Цьому передувала нелегка робота з переко-
нання керівництва обласного відділу охорони здоров’я про переваги нової форми ор-
ганізації патологоанатомічної служби, боротьба з противниками змін. Керівництво 
медичної галузі області (завідувач облздороввідділом В. М. Пономаренко, обласний 
хірург З. М. Парамонов, начальник сектору лікпрофдопомоги В. Д. Парій) ознайо-
милися з досвідом роботи Хмельницького обласного патогоанатомічного бюро і пе-
реконались про переваги централізації патологоанатомічної служби. Слід зазначити 
особливу роль у створенні патологоанатомічного бюро Е. О. Левицького, ентузіазм 
якого, впевненість у правоті, вміння переконати, справжнє подвижництво дозволили 
реалізувати цей складний проект. І тому логічним було призначення Е. О. Левицько-
го начальником бюро, яке він очолював з 1989 до 2005 року. Доклали також чимало 
зусиль для реалізації запропонованих змін лікарі-патологоанатоми Р. О. Крав ченко, 
О. О. Середюк, Л. О. Гуменюк, В. А. Хребтова, Є. І. Люлинецька та лаборанти 
П. А. Леус, Н. Д. Сіманіна, Л. М. Кирієнко, Г. І. Журавльова, Т. А. Носок.

 Новостворене обласне патологоанатомічне бюро об’єднало патологоанатомічні 
відділення Житомира (5), Бердичева, Коростеня, Малина, Новоград-Волинського 
та Овруча (п’яти останнім з часом надано статус міжрайонних). 

У м. Житомирі створили відділення загальної патології, дитяче відділення, ін-
фекційне, онкоморфології та консультативне. Інфекційне відділення розташоване 
на базі Центральної міської лікарні № 1 м. Житомира, загальної патології та кон-

Центральна будівля Житомирського ОПАБ
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сультативне відділення – в Центральній міській лікарні № 2 м. Житомира, дитяче 
– на базі обласної психіатричної лікарні № 1 і онкоморфології – в обласному онко-
логічному диспансері.

Консультативно-методичне відділення очолив Тарас Іванович Заславець, лікар-
патологоанатом вищої категорії; лаборанти відділення: Т. І. Дідовська, Л. В. Бі-
ляк, О. М. Голомах, В. М. Маліванчук, медреєстратор С. М. Ходоровська.

Відділення загальної патології очолює Олександр Миколайович Рублюк, лікар-
патологоанатом вищої категорії; лаборанти відділення: Е. О. Артьомова, М. Ф. Василь-
ківська, А. Т. Голіченко, О. Л. Забродська, Н. В. Зоріч, Л. Л. Левчук, Н. П. Нікольська, 
В. Ф. Петровська, А. В. Слюсар і В. С. Янчук, медреєстратор Л. Л. Колесникова.

У інфекційному відділенні працюють: завідувач від-
ділення Р. О. Кравченко, лікарі-патологоанатоми Віра 
Петрівна Литвинчук та Юрій Миколайович Журавльов, 
лаборанти: І. Й. Вітковська, Л. М. Кирієнко, А. А. Єка-
тириніна, Н. Д. Сіманіна, І. В. Сітарська та Н. М. Ярос-
лавська, медреєстратор Н. В. Гарус.

Тривалий час завідувачем відділення онкоморфології 
був М. В. Білошицький, з 2001 року відділення очолив 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії 
О. О. Середюк; лаборанти: І. С. Макаревич, Т. І. Мовчан, 
Н. В. Ковалик, Є. Б. Швець.

Дитяче відділення до 1995 року очолював О. О. Сере-
дюк; штат відділення: лікар-патологоанатом Ольга Ва-
силівна Виставних (до 1998 р.); лаборанти – Л. М. Ки-
рієнко, А. А. Єкатериніна та І. Й. Вітковська. З 1994 р. 
дитяче відділення функціонує на базі Центральної місь-

кої лікарні № 1. З 2003 року відділенням керує Андрій Васильович Васянович, який 
одночасно є обласним позаштатним дитячим патологоанатомом; лаборанти: Н. М. Га-
лич, І. А. Дячук, Т. А. Носок, медреєстратор Н. М. Михайлова. 

У 2001 році в Житомирській області функціонувало 9 патологоанатомічних від-
ділень, у тому числі і ЖОПАБ. Штати патологоанатомічної служби складалися із 
22,5 посад лікаря-патологоанатома (16 – в обласному центрі, 6, 5 – в районах об-
ласті) та 37 посад лаборантів-гістологів ( 24 – в обласному центрі та 13 – районах 
області). Патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів області здійсню-
вали 16 лікарів-патологоанатомів (10 – в м. Житомирі та 6 – у районах області) 
та 39 лаборантів-гістологів (31 – в м. Житомирі та 8 – у районах області). Було 
виконано 975 патологоанатомічних розтинів померлих дорослих, 121 – дітей різ-
ного віку та 58 мертвонароджених. Крім того, виконано 107 патологоанатомічних 
розтинів померлих вдома дорослих, дітей до 14 років – 12 та плодів – 191. Відсо-
ток розтинів померлих у лікувально-профілактичних закладах області дорослих 
дорівнював 80,5%, дітей у віці 1–14 років 76,7%; дітей у віці 6 діб – 1 рік – 92,6%, 

Р. О. Кравченко
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дітей у віці 0–6 діб – 100%, мертвонароджених – 100%. Було виконано 107 751 
гістологічне дослідження біопсійного та післяопераційного матеріалу.

З 2005 року Житомирське обласне патологоанатомічне бюро очолює лікар-
патологоанатом вищої категорії Тарас Іванович Заславець – учень Е. О. Левицького.

ЗАСЛАВЕЦЬ тарас Іванович (нар. 09.04.1966 р.) – народився в 
м. Кам’янка Черкаської області; медичну освіту здобув у Вінниць-
кому медичному інституті імені М. І. Пирогова (1989); у 1989–1990 
рр. на базі Житомирського обласного патологоанатомічного бюро 
та Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шу -
пика навчався в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія»; з 
1990 р. – лікар-патологоанатом, а з 1997 р. – завідувач відділення 
№ 1 Житомирського обласного патологоанатомічного бюро; у лип-
ні 2005 р. призначений начальником Обласного патологоанатоміч-
ного бюро; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; 
неодноразово нагороджувався Почесними грамотами МОЗ Украї-
ни, Житомирської обласної державної адміністрації та Управління 
охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації.

У Житомирському ОПАБ працюють такі лікарі-патологоанатоми: Білошиць-
кий Микола Васильович, Васянович Андрій Васильович, Гуменюк Леонід Олек-
сандрович, Гуня Андрій Валерійович, Журавльов Юрій Миколайович, Каплінська 
Діана Петрівна, Караченцев Володимир Дмитрович, Кравченко Раїса Олександрів-
на, Левицький Едуард Октовиянович, Литвинчук Віра Петрівна, Рублюк Олек-
сандр Миколайович, Сердюк Олег Олексійович, Соколовський Антон Антонович, 
Федорчук Анатолій Володимирович, Федорчук Марина Валеріївна, Чоботар Ольга 
Володимирівна.

Створення обласного патологоанатомічного бюро дозволило значно інтенсифі-
кувати працю лікарів та лаборантів, підвищити методичний рівень роботи, покра-
щити матеріально-технічне забезпечення. Щорічно виконується понад 100 тисяч 
досліджень біопсій у понад 35 тисяч хворих, 1200 автопсій, проводиться понад 100 
клініко-патологоанатомічних конференцій, у тому числі в районних лікарнях. 
Патологоанатомічні розтини в лікувально-профілактичних закладах області ви-
конуються тільки лікарями-патологоанатомами патологоанатомічного бюро. При 
цьому, наказом Управління охорони здоров’я облдержадміністрації заборонено 
проведення патологоанатомічних розтинів лікарями, які не мають відповідних 
сертифікатів з патологічної анатомії. Побудовані нові приміщення для прозектур 
у містах Брусилові, Малині, Лугинах, Любарі, Олевську та Попільні, проведена 
реконструкція прозектур у Новоград-Волинську і Бердичеві.
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Закарпатська область була створена 22 січня 1946 року.

 УЖГОРОДСЬКИй НАЦІОНАЛЬНИй УНІвЕРСИТЕТ

18 жовтня 1945 року була ухвалена спільна постанова Ради народних комісарів 
УРСР та ЦК КП(б) – «...відкрити в 1945 році державний університет у м. Ужгороді 
з такими факультетами: історичним, філологічним, біологічним і медичним...». 
Заняття у новоствореному університеті почалися 1 лютого 1946 року. Нині на ме-
дичному факультеті студенти здобувають такі спеціальності: «Лікувальна спра-
ва», «Фармація» та «Сестринська справа».

Викладання патологічної анатомії бере початок з 1948 року. Обов’язки заві-
дувача курсу патологічної анатомії виконувала К. А. Карнацька, яка була направ-
лена з цією метою з Одеського медичного інституту. Вона ж проводила практичні 
заняття. Лекції за формою виїзного циклу читав завідувач кафедри патологічної 
анатомії Київського інституту удосконалення лікарів професор М. К. Даль.

У зв’язку із збільшенням кількості студентів на медичному факультеті для ве-
дення курсу патологічної анатомії був запрошений доцент кафедри патологічної 
анатомії Львівського медичного інституту О. Г. Кестнер, який і очолив кафедру 
патологічної анатомії.
 

 КЕСтНЕР олександр Георгійович (1889 – 2.04.1957) – закінчив 
Московську гімназію (1910–1918); досконало оволодів німецькою 
та французькою мовами; вищу медичну освіту здобув на медично-
му факультеті I-го Московського університету (1924); у студентські 
роки працював на посаді фельдшера у висипно-тифозних бараках 
Павловської лікарні в Москві; після закінчення університету був за-
лишений в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії (завідувач 
кафедри – професор О. І. Абрикосов); після закінчення аспірантури 
працював на посаді прозектора пологового будинку, а з 1930 р. в про-
зектурі лікарні імені Медсанпраці, яку очолював професор І. В. Да-
видовський; від 1930 до 1939 р. послідовно асистент, доцент кафедри 
патологічної анатомії II-го Московського медичного інституту; кан-
дидат медичних наук (1935); доцент (1941); у 1939–1947 рр. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії Хабаровського медичного інституту; 
з 1948 р. завідувач лабораторії патологічної анатомії Львівського ін-
ституту переливання крові та доцент кафедри патологічної анатомії 

Львівського медичного інституту; від 1948 до 1957 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії ме-
дичного факультету Ужгородського університету; автор 30 наукових публікацій; наукові дослідження 
присвячені вивченню патологічної анатомії пологової травми, питань токсичної аліментарної алейкії, 
інфекційних захворювань (кліщовий енцефаліт і так званий геморагічний нефрозо-нефрит); підго-
тував докторську дисертацію «Патологічна анатомія і патогенез так званого геморагічного нефрозо-
нефриту»; нагороджений значком «Отличнику здравоохранения» і медаллю «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».
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У 1958–1961 роках кафедру патологічної анатомії очолювала Н. О. Левкова.

ЛЕВКоВА Надія олексіївна (1919 – 1979) – медичну освіту здобула в Північно-Осетинському 
медичному інституті, який закінчила з відзнакою у 1943 р.; з 1943 р. працювала на посаді асистента 
кафедри патологічної анатомії цього ж інституту; у 1951 р. захистила кандидатську дисертацію; від 
1951 до 1958 р. очолювала кафедру патологічної анатомії Хабаровського медичного інституту; у 1958 р. 
захистила докторську дисертацію «Відтворення ендокардиту бактеріального та безбактеріального в 
умовах впливу різних цитотоксичних сироваток»; з 1958 до 1961 р. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії медичного факультету Ужгородського університету; у 1961 – 1965 рр. – керівник лабораторії 
патоморфології Інституту геронтології АМН СРСР (м. Київ); з 1965 до 1972 р. – перший завідувач 
кафедри патологічної анатомії Запорізького медичного інституту; автор 82 наукових публікацій, із 
них – 3 монографії; науковий консультант та керівник 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій; 
нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора та 5-ма медалями.
 

За ці роки на кафедрі був створений навчальний музей макро- та мікропрепара-
тів, який дотепер широко використовується у навчальному процесі. Професор 
Н. О. Левкова була ініціатором та організатором будівництва патологоанатомічно-
го корпусу Закарпатської обласної клінічної лікарні та великої медичної аудиторії 
медичного факультету університету.

З 1962 року кафедра патологічної анатомії як самостійна структура не існує – 
вона функціонує як курс патологічної анатомії і включалась до штату різних кафедр 
із різними завідувачами. У даний час патологічна анатомія вивчається на кафедрі 
нормальної анатомії з курсом патологічної анатомії.

Кафедра нормальної анатомії заснована в 1946 році. Організатором та першим 
завідувачем був доцент О. Г. Мерщиков. У 1954–1969 роках кафедру очолювали 
професор Н. І. Голіцинська та доцент А. В. Нелегацька. У 1969 році була органі-
зована кафедра нормальної та патологічної фізіології, яку з 1969 до 1998 року по-
чергово очолювали доцент А. В. Обливач та доцент С. А. Ясенчак. З 1998 року за-
відувачем кафедри є професор В. П. Фекета.

Після від’їзду професора Н. О. Левкової з Ужгорода у 1962 році курс патологіч-
ної анатомії очолив доцент А. С. Кочубайло.

 КоЧУБАЙЛо Андрій Степанович (нар. 29.09.1918 р.) – народив-
ся на хуторі Бондерьово Батуринського району на Чернігівщині; у 
1938 р. вступив до Київського ветеринарного інституту; з початком 
війни інститут було евакуйовано до м. Свердловська, де він був ре-
організований як факультет Свердловського сільськогосподарсько-
го інституту, який А. С. Кочубайло закінчив у червні 1942 р.; під час 
війни воював у складі 4-го Кубанського козацького кавалерійського 
корпусу на 2-му Українському фронті; нагороджений орденом Віт-
чизняної війни та бойовими медалями; після демобілізації вступив 
на 2-ий курс Туркменського медичного інституту; у 1948 р. перевівся 
на 4-ий курс Львівського медичного інституту, який закінчив у 1950 р.; 
після закінчення інституту за направленням працював лікарем-
патологоанатомом Берегівської районної лікарні на Закарпатті, де 
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організував патологоанатомічне відділення з гістологічною лабораторією; за сумісництвом викладав 
анатомію та патологічну анатомію в Берегівському медичному училищі; у 1954 р. вступив до аспі-
рантури на кафедрі патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів (завідувач ка-
федри – проф. М. К. Даль); після закінчення аспірантури направляється до м. Тернополя з метою 
організації кафедри патологічної анатомії у новоствореному Тернопільському медичному інституті; 
через рік повернувся до м. Берегове, де в 1960 р. закінчив роботу над кандидатською дисертацією; у 
1961 р. за конкурсом зарахований на посаду доцента кафедри патологічної анатомії Ужгородського 
університету; від 1962 до 1980 р. керував курсом патологічної анатомії; основний напрямок наукових 
досліджень – зміни в органах при тривалій кортикостероїдній терапії.

Від 1980 до 1991 року керівником курсу патологіч-
ної анатомії була доцент В. П. Лебедівська.

У 1991 році завідувачем курсу патологічної анатомії 
призначена доцент В. П. Антоненко.

 

АНтоНЕНКо Валентина Павлівна (нар 31.01.1938 р.) – народи-
лася в м. Березники Свердловської області (Російська Федерація); 
у 1956 р. закінчила середню школу в м. Берегове Закарпатської об-
ласті; у 1958 р. з відзнакою закінчила Берегівське медичне училище; 
працювала акушеркою в акушерсько-гінекологічному відділенні 
Берегівської районної лікарні; у 1958–1961 рр. – акушерка полого-
вого відділення в лікарні м. Ужгорода; у 1964 р. вступила на вечір-
нє відділення медичного факультету Ужгородського університету; у 
1964 р., у зв’язку з ліквідацією вечірнього відділення, була переве-
дена на стаціонарну форму навчання; у 1968 р. з відзнакою здобула 
вищу медичну освіту; у 1968 р. спеціалізувалась за фахом «патологіч-
на анатомія» на кафедрі патологічної анатомії Київського медично-
го інституту імені академіка О. О. Богомольця; з 1968 р. працює на 
кафедрі патологічної анатомії медичного факультету Ужгородського 
університету; у 1980 р. захистила кандидатську дисертацію «Пато-

логічна анатомія експериментального грипу в умовах сенсибілізації організму» (науковий керівник 
– проф. М. К. Даль); у 1985 р. обрана на посаду доцента курсу патологічної анатомії, а з 1991 р. – за-
відувач зазначеного курсу; доцент (1991); автор понад 70 наукових публікацій.

В. П. Лебедівська
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З 1991 до 1998 року на посаді асистента курсу патологічної анатомії працював 
А. А. Тидір, який також виконував обов’язки головного позаштатного патолого-
анатома відділу охорони здоров’я Закарпатської області. У 1999–2003 роках асис-
тентом курсу працював А. І. Федор. З 2003 року обов’язки доцента курсу патоло-
гічної анатомії виконує В. І. Мігляс (доцент з 2005 року).

За роки існування кафедри патологічної анатомії та курсу патологічної анатомії 
наукові дослідження переважно були присвячені експериментальному вивченню 
регенерації нервових клітин, патоморфології грипу в умовах сенсибілізації орга-
нізму, патоморфологічним змінам у тканинах та органах при довготривалій тера-
пії стероїдними препаратами. Результати наукових пошуків подані у понад 100 на-
укових публікаціях. Також видана низка методичних посібників та вказівок.

Багато років на курсі функціонує оригінальний музей макро- та мікропрепара-
тів, який широко використовується в навчальному процесі і невпинно поповню-
ється новими препаратами.

Патологічна анатомія в системі практичної охорони здоров’я
Закарпатської області

 
У 1874 році видатний лікар, вчений та педагог Андрій Новак заснував в Ужго-

роді лікарню, яку очолював до 1920 року. Патологоанатомічна служба в Закарпат-
ській області почала своє існування із створення в 1947 році в обласній клінічній 
лікарні прозектури, яку очолила лікар-патологоанатом із Одеси Катерина Авваку-
мівна Карнацька. Приміщення, де розміщувалось патологоанатомічне відділення, 
складалося із 2-х кімнат, сполучених коридором. В одній кімнаті виконувались 
патологоанатомічні розтини, в іншій – знаходилася гістологічна лабораторія та ор-
динаторська. Слід зазначити, що К. А. Карнацька брала активну участь у налаго-
дженні викладання анатомії людини на медичному факультеті університету.

У кінці 50-х років XX ст. в основному сформувалась обласна патологоанатоміч-
на служба. У 1961 році обласним позаштатним патологоанатомом була призначена 
К. А. Карнацька (1961); помічником обласного патологоанатома з дитячої патоло-
гії – прозектор обласної лікарні Е. О. Гаринець. 

Закарпатська область складалася із 13 районів, із яких тільки два райони – Му-
качівський та Ужгородський не мали районних лікарень. При цьому в м. Мука-
чеве функціонувала міська лікарня на 500 ліжок, а в м. Ужгороді – Закарпатська 
обласна клінічна лікарня на 500 ліжок та міська лікарня на 200 ліжок. Крім того, 
в м. Мукачеве розміщена обласна лікарня ОХМД на 300 ліжок.

Прозектура Закарпатської обласної клінічної лікарні обслуговувала всі ліку-
вальні установи Ужгорода – пологовий будинок, онкологічний диспансер, міську 
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лікарню, залізничну лікарню. В ній працювали: завідувач прозектури – доктор 
медичних наук, завідувач кафедри патологічної анатомії медичного факультету 
Ужгородського університету Н. О. Левкова та прозектор К. А. Карнацька. В онколо-
гічному диспансері м. Ужгорода на 0,5 ставки працювала лікар В. П. Лебедівська. У 
міській лікарні м. Мукачеве працювали: завідувач прозектури С. І. Бергман та про-
зектор І. М. Зодун. У лікарні ОХМД (м. Мукачеве) – прозектор Л. М. Давидова.

В 3-х районах області – Берегівському (прозектор А. С. Кочубайло), Виноградівсько-
му (прозектор В. В. Біров) та Хустському (прозектор А. О. Шмідт) були створені прозек-
тури з патогістологічними лабораторіями, за винятком Хустської районної лікарні, де 
була тільки секційна, а патогістологічна лабораторія була відкрита з часом.

Інші районні лікарні не мали у своєму штаті прозекторів. У 5-ти із них розтини ви-
конувались лікуючими лікарями, частіше терапевтами та невропатологами: Тячівська 
ЦРЛ (150 ліжок) – лікар Г. Ф. Гримов, Свалявська ЦРЛ (125 ліжок) – О. А. Суфілка-
нич, Міжгірська (100 ліжок) – Дебрецені, Рахівська ЦРЛ (150 ліжок) – Є. П. Мило-
ванова, Іршавська ЦРЛ (100 ліжок) – А. А. Козаринський. Біопсійний і післяопера-
ційний матеріал та матеріал після патологоанатомічних розтинів із районів у мокрому 
вигляді направлявся для гістологічного дослідження в прозектуру обласної лікарні.

У 3-х районних лікарнях – Велико-Березнянській (75 ліжок), Воловецькій (50 
ліжок), Перечинській (50 ліжок), з причини недостатньої кількості ліжок, штатні 
посади прозекторів були відсутні. 

У 1963 році під керівництвом декана медичного факультету Ужгородського уні-
верситету, професора Н. О. Левкової за допомогою студентів медичного факультету 
для патологоанатомічного відділення обласної лікарні був збудований двоповерхо-
вий корпус. На першому поверсі розміщувалися 2 секційні блоки, на 2-му повер-
сі – гістологічна лабораторія, ординаторські та лекційна аудиторія для студентів. 
Зазначена будівля була і дотепер залишається однією з найкращих в Україні для 
патологоанатомічних відділень. Під керівництвом Н. О. Левкової регулярно про-
водилися клініко- анатомічні конференції, які проходили на високому професій-
ному рівні в атмосфері об’єктивності та принциповості.

У кінці 60-х років у Закарпатській області функціонувало 23 патологоанатомічні 
відділення, із них у 12 – виконувались гістологічні дослідження. У штаті лікувальних 
установ налічувалось 18 посад лікарів-патологоанатомів (із них у 6 ЦРЛ по 0,5 став-
ки), 20 – лаборантів-гістологів та 18,5 – санітарів. Патологоанатомічне забезпечення 
виконували 13 лікарів-патологоанатомів, 3 прозектори-клініцисти та 20 лаборантів-
гістологів. У 1970 році було виконано 1178 патологоанатомічних розтини.

У 1978 році на базі патологоанатомічного відділення Закарпатської облас-
ної клінічної лікарні було створено централізоване патологоанатомічне відді-
лення (ЦПАВ). Завідувачем зазначеного відділення був призначений лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії Роман Миколайович Мегела.

 Від 1994 року завідує ЦПАВ та виконує обов’язки головного патологоанатома 
Управління охорони здоров’я Закарпатської області Н. Г. Токач. 
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 тоКАЧ Наталія Гаврилівна (нар. 09.12.1948 р.) – народилася в м. 
Виноградів Закарпатської області; медичну освіту здобула на медич-
ному факультеті Ужгородського університету (1973); у 1973–1974 рр. 
навчалася в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія» на базі За-
карпатської обласної клінічної лікарні; від 1974 до 1978 р. – лікар-
патологоанатом Свалявської центральної районної лікарні Закарпат-
ської області; з 1978 р. – лікар-патологоанатом, а з 1994 р. – завідувач 
централізованого патологоанатомічного відділення Закарпатської 
обласної клінічної лікарні; у 1998 р. призначена головним позаштат-
ним патологоанатомом Закарпатського обласного управління охоро-
ни здоров’я; у 1980–1985 рр. за сумісництвом працювала викладачем 
гістології на кафедрі патологічної анатомії та гістології Ужгородсько-
го університету; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної ка-
тегорії; автор 1 наукової публікації; неодноразово нагороджувалась 
Грамотами Управління охорони здоров’я Закарпатської області.

 ЦПАВ розташоване на території Закарпатської обласної клінічної лікарні іме-
ні А. Новака. У ЦПАВ працюють 4 лікарі-патологоанатоми, які виконують пато-
логоанатомічне обслуговування всіх лікувально-профілактичних закладів облас-
ного підпорядкування – Закарпатська обласна клінічна лікарня, обласний центр 
нейрохірургії та неврології, обласний протитуберкульозний диспансер, обласна 
інфекційна лікарня, обласний наркодиспансер, медичні заклади Ужгородсько-
го, Перечинського та В. Березнянського районів. За рік виконується біля 400 па-
тологоанатомічних розтинів померлих та досліджується близько 20 000 біопсій. 
ЦПАВ є консультативним центром Закарпатської області, де удосконалюються з 
патологічної анатомії лікарі-патологоанатоми та лаборанти-гістологи, надається 
консультативна допомога з прижиттєвої діагностики (біля 4000 випадків за рік), 
виконуються складні та суперечливі розтини померлих, проводиться планова 
організаційно-методична робота в районах області.

 В м. Ужгороді також функціонують патологоанатомічні відділення в Ужгород-
ській міській клінічній лікарні та Закарпатському обласному онкологічному дис-
пансері. У районах Закарпатської області функціонують 11 патологоанатомічних 
відділень, із них у 9 виконуються гістологічні дослідження. Патологоанатомічна 
служба Закарпатської області налічує 30 посад лікарів-патологоанатомів (11,5 – 
в обласному центрі і 18,5 – в районах області) та 35 посад лаборантів-гістологів 
(13,75 – в обласному центрі і 21,25 – в районах області).

 У патологоанатомічних відділеннях Закарпатської області працюють 22 лікарі-
патологоанатоми (9 – в обласному центрі і 13 – в районах області), із яких 9 мають 
вищу кваліфікаційну категорію та 33 лаборанти-гістологи (10 – в обласному центрі і 
23 – в районах області). За рік у патологоанатомічних відділеннях Закарпатської об-
ласті в середньому виконується біля 2000 патологоанатомічних розтинів та 125 000 
гістологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу.
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

ЗАПОРІЗЬКИй ДЕРЖАвНИй МЕДИчНИй УНІвЕРСИТЕТ
Кафедра патологічної анатомії і судової медицини

 з основами права

Запорізький державний медичний університет бере початок від Вищих жі-
ночих курсів, організованих в м. Одесі в 1903 році. У 1915 році було створе-
но хіміко-фармацевтичне відділення Вищих жіночих курсів, на базі якого та 
фізико-математичного факультету Університету в 1920 році організовано Фізико-
математичний інститут. У 1921 році хіміко-фармацевтичне відділення Фізико-
математичного інституту реорганізовується у Хіміко-фармацевтичний інститут, 
який мав виробничий та аналітичний факультети. У 1930 році без зміни профілю, 
Хіміко-фармацевтичний інститут реорганізовано в Медико-аналітичний інститут. У 
1935 році Медико-аналітичний інститут отримав нову назву – Фармацевтичний ін-
ститут. З 1941 до 1944 року, у зв’язку з окупацією м. Одеси, Фармацевтичний інсти-
тут не функціонував. У 1959 році Одеський фармацевтичний інститут переводиться 
в м. Запоріжжя, змінюючи при цьому свою назву на Запорізький фармацевтичний 
інститут. 

У 1964 році при Запорізькому фармацевтичному інституті відкрився лікувальний 
факультет, а у 1968 році інститут отримав назву «Запорізький медичний інститут». 
Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 12 грудня 1994 року № 820 на базі 
Запорізького медичного інституту створено Запорізький державний університет.

Кафедра патологічної анатомії організована в 1965 році. У 2005 році кафедра 
патологічної анатомії була об’єднана з кафедрою судової медицини і отримала на-
зву «кафедра патологічної анатомії і судової медицини з основами права». 

Організатором та першим завідувачем кафедри була Н. О. Левкова.

 
ЛЕВКоВА Надія олександрівна (1919–1979) – медичну освіту (з 

відзнакою) здобула в Північно-Осетинському медичному інституті 
(1943); з 1943 р. – асистент кафедри патологічної анатомії цього ж ін-
ституту; у 1951 р. захистила кандидатську дисертацію; від 1951 до 1958 р. 
очолювала кафедру патологічної анатомії Хабаровського медичного 
інституту; у 1958 р. захистила докторську дисертацію «Відтворення 
ендокардиту бактеріального та безбактеріального в умовах впливу 
різних цитотоксичних сироваток»; від 1958 до 1961 р. – завідувач ка-
федри патологічної анатомії медичного факультету Ужгородського 
університету; у 1961–1965 рр. – керівник лабораторії патоморфології 
Інституту геронтології АМН СРСР (м. Київ); з 1965 до 1972 р. – заві-
дувач кафедри патологічної анатомії Запорізького медичного інститу-
ту; професор; наукові дослідження переважно присвячені вивченню 
патології серцево-судинної системи; автор 82 наукових публікацій, із 
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них – 3 монографії; науковий консультант і керівник 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій; на-
городжена орденом Трудового Червоного Прапора та 5 медалями.

Колектив кафедри патологічної анатомії складався (1967 р.): завідувач кафе-
дри, професор Н. О. Левкова, асистенти: В. М. Заталюк, М. Ф. Поляков, М. Ф. Ску-
ба. У період організації невеликому колективу кафедри допомагали патологоана-
томи міських лікарень.

З часом до штату кафедри входили асистенти А. А. Тидір та В. І. Трунов. Співро-
бітниками кафедри були створені лабораторії електронної мікроскопії, кількісної 
цитоспектрофотометрії, гістохімії та патогістології. Наукові дослідження в осно-
вному були присвячені вивченню морфологічних основ серцевої недостатності в 
старечому віці. За перші 5 років існування на кафедрі патологічної анатомії були 
виконані: 1 докторська дисертація (П. Ф. Кришень) та 8 кандидатських дисерта-
цій (М. Д. Скуба, В. І. Трунов, В. П. Лебедівська, М. Ф. Поляков, В. П. Сметник, 
М. І. Старкова, А. А. Тидір, О. А. Бурна).

У 1972 році кафедру патологічної анатомії очолив професор А. П. Грибовод.
 

ГРИБоВоД Андрій Пилипович (19.04.1915–1988) – народився в 
с. Сім’янівка Конотопського району Сумської області; медичну освіту 
здобув у медичному училищі м. Києва та I Харківському медичному 
інституті (1934–1939); під час навчання працював на кафедрі нор-
мальної анатомії препаратором та старшим препаратором; виготов-
лені ним анатомічні препарати використовувались при підготовці ат-
ласу з нормальної анатомії, який був створений В. П. Воробйовим та 
Р. Д. Синельниковим; будучи студентом V курсу, виконував обв’язки 
асистента кафедри нормальної анатомії; після закінчення інституту 
працював завідувачем сільської дільничої лікарні с. Мало-Троїцьке 
Чернянського району Курської області (1939–1940); у 1940 р. мобілі-
зований до Червоної Армії, де пройшов шлях від рядового до полков-
ника медичної служби; брав участь у Радянсько-фінській та Великій 
Вітчизняній війнах; після війни служив старшим офіцером медичного 
відділу Приволзького військового округу; у 1953 р. закінчив навчання 
на факультеті керівного складу медичної служби Військово-медичної 

академії імені С. М. Кірова по циклу «Патологічна анатомія» і був зарахований науковим співробітни-
ком на кафедрі патологічної анатомії, якою керував член-кореспондент АМН СРСР А. М. Чистович; у 
1957 р. захистив кандидатську дисертацію «Некоторые особенности заживления послеоперационных 
ран легкого»; від 1959 до 1961 р. – молодший викладач, у 1961–1967 рр. – викладач, а у 1967–1971 рр. 
– старший викладач цієї ж кафедри; у 1967 р. захистив докторську дисертацію «Патологическая ана-
томия врожденных пороков сердца»; у 1972 р. обраний завідувачем кафедри патологічної анатомії За-
порізького медичного інституту; з 1973 р. працював на посаді керівника лабораторії патоморфології та 
електронної мікроскопії Київського НДІ гематології та переливання крові; професор (1970); основні на-
прямки наукових досліджень: вивчення в експерименті особливостей загоєння операційних ран легень, 
можливості регенерації легеневої тканини, ускладнення в ранні та віддалені терміни після операцій на 
легенях; патологічна анатомія вроджених вад серця; патогістологічні прояви легеневої гіпертензії та гі-
потонії при вроджених та набутих вадах серця; загоєння післяопераційних ран серця та перикарду; автор 
120 наукових публікацій, у тому числі підручників (у співавторстві) «Патологическая анатомия болезней 
человека» (1963) та «Патологическая анатомия боевых поражений и их осложнений» (1965) .
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У цей період було модернізоване викладання патологічної анатомії з викорис-
танням графологічних структур і текстового контролю знань.

З 1975 до 1988 року кафедру очолював М. Ф. Поляков.

ПоЛЯКоВ Микола федорович ( нар. 1938 р.) – народився в с. Ко-
гушівка Устимівського району Кіровоградської області; середню ме-
дичну освіту здобув у Кіровоградській фельдшерсько-акушерській 
школі (1956); у 1956 р. вступив до Сталінського медичного інституту 
(тепер Донецький національний медичний університет імені 
М. Горького); у 1960 р. перевівся на медичний факультет Ужгород-
ського університету, який закінчив у 1962 р.; у 1962–1964 рр. пра-
цював головним лікарем Чопської міської лікарні Закарпатської об-
ласті; з 1964 р. навчався в аспірантурі Ужгородського університету; 
з 1965 р. працював на кафедрі патологічної анатомії Запорізького 
медичного інституту, де пройшов шлях від асистента до завідува-
ча кафедри; у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію «Количе-
ственная морфология ганглионарного аппарата сердца человека и 
животных в возрастном аспекте»; від 1988 до 2001 р. – доцент ка-
федри патологічної анатомії; з лютого 2001 р. – завідувач централь-

ного патологоанатомічного відділення Запорізького обласного патологоанатомічного бюро; доцент 
(1970); автор 85 наукових публікацій; науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.

Наукові дослідження переважно були присвячені вивченню впливу шуму на 
центральну нервову систему та морфологічних змін у головному мозку при дис-
циркуляторних розладах.

У 1988 році на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії був обраний 
В. О. Туманський. 

 тУМАНСЬКИЙ Валерій олексійович (нар. 12.03.1945 р.) – на-
родився в м. Славута Хмельницької області; з відзнакою закінчив 
Запорізький медичний інститут (1969); у 1969–1970 рр. – лікар-
патологоанатом Запорізької міської клінічної лікарні № 6; з 1970 р. 
працює в Запорізькому медичному інституті, де пройшов послідовно 
шлях від асистента (1970–1985), професора (1986–1988) до завідувача 
кафедри патологічної анатомії (з 1988 р.) та проректора з наукової ро-
боти (з 2003 р.); у 1974 р. захистив кандидатську дисертацію «Морфо-
функциональная характеристика и ультраструктурная организация 
вегетативных нейронов гипоталамуса в пожилом и старческом воз-
расте», а у 1985 р. – докторську дисертацію «Патологическая анатомия 
и патогенез изменений головного мозга при интенсивной терапии и 
реанимации больных в коматозном состоянии»; директор Інституту 
клінічної патології Запорізького медичного інституту (з 2003 р.); од-
ночасно (за сумісництвом) працював патологоанатомом у лікарнях 

м. Запоріжжя; професор (1986); лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційнрї категорії; заслужений 
діяч науки і техніки України; дійсний член Інтернаціональної Академії патології, з 1995 до 1998 р. – 
президент її Українського підрозділу; член Міжнародного товариства з патологічної фізіології та Євро-
пейського товариства патологів; у 1991–1993 рр. – голова Правління Українського республіканського 
товариства патологоанатомів; у 1993 р., за ініціативою В. О. Туманського, Українське республіканське 
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товариство патологоанатомів було реорганізовано в Асоціацію патологів України, першим президен-
том якої він був обраний (1993–1998); з 1998 р. – віце-президент Асоціації патологів України; головний 
патологоанатом Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації (з 1993 р.); ініціатор 
створення Запорізького обласного патологоанатомічного бюро (2001); головний редактор журналу 
«Патологія», член редакційної колегії «Запорізького медичного журналу» та редакційної ради журналу 
«Архив патологии»; член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій при 
Запорізькому і Кримському медичних університетах; наукові праці В. О. Туманського переважно при-
свячені дослідженню патологічної анатомії критичних станів, ускладнень реанімації та інтенсивної те-
рапії; автор понад 220 наукових публікацій, із них 3-х монографій (у співавторстві); видані 3 методичні 
рекомендації з діагностики для лікарів-патологоанатомів, підготовлено понад 30 методичних посібни-
ків та розробок для інтернів-патологоанатомів і студентів; отримано 10 патентів України на винахід та 
одне свідоцтво на авторське право, які спрямовані на підвищення рівня діагностики тяжких захворю-
вань людини; В. О. Туманський сформував новий напрям сучасної патологічної анатомії – патологія 
головного мозку при постреанімаційній хворобі та ускладненнях інтенсивної терапії коматозних ста-
нів; науковий консультант та керівник 1 докторської та 10 кандидатських дисертацій; нагороджений 
вищою відзнакою Асоціації патологів України – медаллю Г. М. Мінха за № 3 (2008).

Штат кафедри: завідувач кафедри, професор В. О. Туманський, професори: 
В. О. Шаврін, Л. Л. Голубович, М. А. Погорецький; доценти: доктор мед. наук 
С. І. Тертишний, Ю. В. Мартовицька, Т. М. Никоненко, Л. М. Туманська; асис-
тенти: А. В. Євсєєв, С. Г. Тимошенко, І. М. Шевченко, О. Г. Алєксєєв, І. С. Кова-
ленко, А. М. Щербина; викладач М. Ф. Ковальчук.

Колектив кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права 
Запорізького державного медичного університету; I ряд (зліва направо): доцент 

Ю. В. Мартовицька, асистент Ю. О. Шебеко, завідувач кафедри, професор 
В. О. Туманський, асистент М. М. Баударбекова, асистент І. С. Коваленко; 

II ряд: професор С. І. Тертишний, асистент Т. В. Шулятникова, доцент 
Ю. Ф. Полковников, асистент А. В. Євсєєв, асистент О. Г. Алексєєв.
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На кафедрі функціонують 3 наукові лабораторії: електронної мікроскопії, іму-
ногістохімії і комп’ютерної морфометрії, нейроморфології та гістохімії.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: патологія
реанімації і інтенсивної терапії; патологічна анатомія центральної нервової 

системи при коматозних станах і порушеннях мозкового кровообігу, нові техноло-
гії ранньої прижиттєвої біопсійної діагностики хвороб людини.

У процесі наукових пошуків були визначені основні різновиди ішемічних і пост-
реанімаційних енцефалопатій, три патологоанатомічні форми синдрому смерті 
мозку, механізми селективної загибелі нейронів та незворотніх ушкоджень кардіо-
респіраторного центру стовбура головного мозку, а також структурні мішені для їх 
випереджуючої інтенсивної терапії. Результати наукових досліджень висвітлені у 
4 монографіях, 500 статтях у науковій періодиці та 15 патентах, які вийшли за 
останні 15 років. Також піготовлені та видані 2 підручники.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з науковими закладами Києва, Харкова, 
Дніпропетровська, Львова, Москви, Мінська, Єревану, Тбілісі, а також зі вченими 
США та Німеччини.

Співробітники кафедри проводять активну діагностичну та консультативну ро-
боту в Запорізькому обласному патологоанатомічному бюро і Запорізькому облас-
ному бюро судово-медичної експертизи.

Курс судової медицини заснований у 1967 році. У 1967–1975 роках його очо-
лював кандидат медичних наук (з 1973 року – доктор медичних наук) М. М. Стрі-
лець (1923–1987); з 1975 до 1980 року – професор Д. Я. Шабельник; від 1980 до 
1984 року – доктор медичних наук Л. Л. Голубович; у 1994–2005 роках – профе-
сор В. С. Семенніков.

Склад кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права (2011 р.): 
завідувач кафедри, професор В. О. Туманський, професори: Л. Л. Голубович, С. І. Тертиш-
ний, В. О. Шаврін; доценти: Ю. В. Мартовицька, Т. М. Никоненко, Ю. В. Полковников, 
Л. М. Туманська; асистенти: М. М. Баударбекова, А. В. Євсєєв, С. Г. Тимошенко, Ю. О. 
Шебеко, І. М. Шевченко, М. А. Шишкін, О. Г. Алексєєв, М. Д. Зубко, І. С. Коваленко.

ГоЛУБоВИЧ Леонід Львович (нар. 1941 р.) – медичну освіту здобув 
на лікувальному факультеті Дніпропетровського медичного інституту 
(1966); від 1970 до 1980 р. – асистент кафедри, у 1980–1992 рр. – доцент, 
а з 1992 р. – професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини 
з основами права Запорізького медичного університету (ЗМУ); у 1983–
1987 рр. та у 1999–2000 рр. – декан факультету іноземних студентів ЗМУ; 
у 1978 р. захистив кандидатську дисертацію «Судебно-медицинские 
возможности видовой дифференциации сожженной костной тка-
ни», а у 1991 р. – докторську дисертацію «Современные возможности 
судебно-медицинской идентификации личности по костям, подверг-
шимся воздействию высокой температуры»; судово-медичний експерт 
вищої кваліфікаційної категорії; автор 63 наукових публікацій, із них 1 
підручник та 2 посібники для вищих медичних навчальних закладів. 
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тЕРтИШНИЙ Сергій Ігоревич (нар. 1962 р.) – медичну осві-
ту (з відзнакою) здобув на лікувальному факультеті Запорізького 
медичного інституту (1990); від 1991 до 2004 р. – асистент, у 2004–
2011 рр. – доцент, а з 2011 р. – професор кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини з основами права Запорізького ме-
дичного університету; у 1996 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Деструктивні та адаптивні зміни астроглії при постреанімаційній 
енцефалопатії», а у 2009 р. – докторську дисертацію – «Морфоге-
нез змін в ядрах кардіореспіраторного центру стовбура головно-
го мозку при інсультах півкульової локалізації»; за сумісництвом 
працює на посаді лікаря-патологоанатома Запорізького обласного 
патологоанатомічного бюро; лікар-патологоанатом вищої квалі-
фікаційної категорії; автор понад 50 наукових публікацій.
 

ШАВРІН Володимир олександрович (нар. 1944 р.) – медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Запорізького медично-
го інституту (1969); у 1969–1971 рр. працював на посаді лікаря-
патологоанатома; від 1971 до 1990 р. – асистент, у 1990–1996 рр. 
– доцент, а з 1996 р. – професор кафедри патологічної анатомії і су-
дової медицини з основами права Запорізького медичного універси-
тету; до 1998 р. виконував обов’язки декана педіатричного факуль-
тету, а у 1998–2004 рр. – декана факультету післядипломної освіти; у 
1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Изменения нейроглии в 
процессе старения организма», а у 1994 р. – докторську дисертацію 
«Патологическая анатомия ишемических заболеваний головного 
мозга»; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; фа-
хівець у галузі нейроморфології та електронної мікроскопії; автор 76 
наукових публікацій.

ІНСТИТУТ КЛІНІчНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛюДИНИ

У 2003 році в структурі Запорізького державного медичного університету, на 
базі кафедри патологічної анатомії і судової медицини та Запорізького обласного 
патологоанатомічного бюро був створений Інститут клінічної патології людини. 
Організатором Інституту був професор В. О. Туманський, який і став його дирек-
тором.

Основні завдання Інституту: розробка та впровадження нових технологій ран-
ньої прижиттєвої морфологічної діагностики захворювань людини, а також нових 
методів достовірної розшифровки танатогенезу.
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В Інституті 5 лабораторій: молекулярної імуногістохімії, комп’ютерної гісто-
морфометрії і денситометрії, електронної мікроскопії і комп’ютерної морфоме-
трії субмікроскопічних структур, гістохімії і нейроморфології, інтраопераційної 
експрес-діагностики.

Завдання Інституту виконуються у відповідних відділах: 1) відділ експрес-
діагностики хірургічних захворювань за цито-кріо-біопсіями виконує діагности-
ку запальних, пухлинних і пухлиноподібних захворювань; 2) відділ біопсійної 
діагностики захворювань печінки, нирок, підшлункової і щитоподібної залоз за 
пункційними біопсіями здійснює морфологічну діагностику гепатитів і цирозів 
печінки, гломерулонефритів і нефропатій, хірургічної патології гепато-біліарної 
і панкреато-дуоденальної систем, а також інфекційних і аутоімунних тиреоїдитів, 
раку, дифузних і вузлових гіперплазій щитоподібної залози; 3) відділ патології 
трансплантатів нирок і печінки за пункційними біопсіями визначає придатність 
нирок донора для трансплантації, а також проводить морфологічний моніторинг 
стану трансплантатів у хворих у післяопераційному періоді; 4) відділ патоморфо-
логічної діагностики захворювань шлунко-кишкового тракту за ендоскопічни-
ми біопсіями здійснює морфологічну діагностику гастритів, виразкової хвороби, 
доброякісних і злоякісних пухлин шлунку і кишечника; 5) відділ акушерсько-
гінекологічної і репродуктивної патології за біопсіями яєчок, передміхурової зало-
зи, шийки матки, зшкрібках ендометрію виконує диференційну діагностику дис-
гормональних, запальних, пухлиноподібних і пухлинних хвороб статевих органів, 
а також експрес-діагностику патології вагітності.

Штат інституту: директор інституту, професор В. О. Туманський, професор 
В. О. Шав рін, доктор медичних наук С. І. Тертишний, кандидати медичних наук 
Ю. В. Мартовицька, Т. М. Никоненко, А. В. Євсєєв, С. Г. Тимошенко, М. А. Шиш-
кін; асистенти кафедри: М. М. Баударбекова, А. М. Щербина, Ю. О. Шебеко; 
лікарі-патологоанатоми: Л. Г. Кирпичова і О. П. Толок.

ЗАПОРІЗЬКИй ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННя ЛІКАРІв

Запорізький інститут удосконалення лікарів (ЗІУЛ) бере свій початок від Клі-
нічного інституту, який був заснований в м. Одесі у 1927 році. Після реорганіза-
ції Клінічного інституту у 1930 році в Одеський інститут удосконалення лікарів 
(ОІУЛ) у ньому була організована кафедра патологічної анатомії.

У 1955 році ОІУЛ був передислокований у м. Запоріжжя і отримав назву Запо-
різький інститут удосконалення лікарів. Кафедра патологічної анатомії була роз-
міщена в новій частині міста в головному корпусі інституту.
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Від 1955 до 1967 року завідувачем кафедри патологічної анатомії був професор 
І. І. Медведєв, який до цього очолював кафедру патологічної анатомії Дніпропе-
тровського медичного інституту. 

З 1967 року кафедру патологічної анатомії очолював М. Д. Ігнатьєв.

ІГНАтЬЄВ М. Д. – у 1962 р. захистив кандидатську дисертацію «Особенности канцерогенеза при 
нарушении функции щитовидной железы (экспериментально-морфологическое исследование)»; за-
відувач кафедри патологічної анатомії Запорізького інституту удосконалення лікарів.

 Патологічна анатомія в системі практичної охорони здоров’я
 Запорізької області

 Патологоанатомічна служба Запорізької області почала формуватися у 50-х ро-
ках XX століття.

 В кінці 60-х років у Запорізькій області було 21 патологоанатомічне відділення 
з гістологічними лабораторіями, із них – 12 в м. Запоріжжі, 9 – у районах області. 
Районні прозектури функціонували в містах: Бердянську, Мелітополі, Токмаку, 
Пологах, Орєхово, Василівці, Дніпрорудному, Кам’янці, Вольнянську. У штаті па-
тологоанатомічної служби області налічувалось 36 посад лікарів-патологоанатомів 
та 30,5 – лаборантів-гістологів. Патологоанатомічне забезпечення здійснювали 28 
прозекторів (19 – у м. Запоріжжі та 8 – у районах області), які займали 34 штатні 
одиниці, та 26 лаборантів-гістологів, які займали 30,5 ставок. 

 У 1965 році головним позаштатним патологоанатомом Запорізької області була 
призначена завідувач кафедри патологічної анатомії Запорізького медичного ін-
ституту, професор Н. О. Левкова.

 У 1970 році було виконано 1869 патологоанатомічних розтинів (1237 – в м. За-
поріжжі, 717 – в районах області) та 60067 гістологічних досліджень біопсійного та 
післяопераційно матеріалу. Відсоток патологоанатомічних розтинів дорівнював – у 
Запоріжжі – 93,1%, у районах області – 94,7%, в області – 93,7%.

 У 1976 році було створено патологоанатомічне відділення Запорізької обласної 
клінічної лікарні. Завідувачем відділення був призначений В. М. Заталюк, який 
перебував на посаді завідувача відділення від 1976 до 2000 року. Відділення пато-
логічної анатомії також очолював О. К. Степановський.
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СтЕПАНоВСЬКИЙ олег Костянтинович (нар. 13.04.1935 р.) 
– народився в м. Вінниця; після закінчення Вінницької середньої 
школи № 4 працював робітником Вінницького суперфосфатного 
заводу; у 1957–1959 рр. – строкова служба в Радянській армії; ме-
дичну освіту здобув на лікувальному факультеті Вінницького медич-
ного інституту імені М. І. Пирогова; у 1964–1967 рр. – патологоана-
том та судово-медичний експерт Липовецької центральної районної 
лікарні Вінницької області; з 1967 до 1972 р. – лікар-патологоанатом 
Бердянської міської лікарні Запорізької області; у 1972–2001 рр. 
працював на посадах лікаря-патологоанатома, завідувача патолого-
анатомічного відділення Запорізької обласної клінічної лікарні та 
завідувача патологоанатомічного відділення Запорізької обласної 
дитячої лікарні; з 2001 р. – лікар-патологоанатом Запорізького об-
ласного патологоанатомічного бюро.

 
1 січня 2001 року згідно з наказом Управління охорони здоров’я Запорізької об-

ласної державної адміністрації № 289 від 15.12.2000 р. та розпорядження голови 
Запорізької облдержадміністрації № 471 від 27.09.2000 р. в м. Запоріжжі на базі 
патологоанатомічного відділення Запорізької обласної клінічної лікарні було ство-
рено Запорізьке обласне патологоанатомічне бюро (ЗОПАБ). Начальником ЗОПАБ 
був призначений А. М. Щербина.

ЩЕРБИНА Анатолій Миколайович (нар. 13.09.1952 р.) – на-
родився в смт. Балабоне Запорізької області; медичну освіту здо-
був у Запорізькому медичному інституті (1979); у 1979–1980 рр. 
навчався на базі Запорізької обласної клінічної лікарні в інтерна-
турі за спеціальністю «патологічна анатомія»; від 1980 до 1983 р. – 
лікар-патологоанатом Запорізької обласної дитячої лікарні; з 1983 
до 1985 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі патологічної 
анатомії Запорізького медичного інституту; у 1985–1986 рр. – лікар-
патологоанатом Запорізької обласної клінічної лікарні; у 1986–1990 
рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Запорізького медич-
ного інституту; з 1991 до 2000 р. – завідувач патологоанатомічного 
відділення медсанчастини комбінату «Запоріжсталь»; від 2001 р. – 
начальник Запорізького обласного патологоанатомічного бюро; за 
сумісництвом асистент кафедри патологічної анатомії та Інституту 
патології Запорізького медичного інституту (тепер – Запорізький 

медичний університет); лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «патологічна анато-
мія»; автор 32 наукових публікацій; нагороджений грамотами МОЗ України, Запорізької обласної 
ради, Управління охорони здоров’я Запорізької області.

 ЗОПАБ здійснює патологоанатомічне забезпечення лікувально-профілактич-
них закладів міст Запоріжжя, Мелітополя, Приморська, Токмака, Оріхова, Віль-
нянська та районів Запорізької області.

Патологоанатомічне бюро у своєму складі містить адміністративно-господар-
ську частину та 13 відділень: 1) центральне патологоанатомічне відділення (заві-
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дувач – доцент М. Ф. Поляков); 2) науково-діагностичний центр (завідувач – професор 
В. О. Шаврін); 3) відділення № 3 (завідувач – О. О. Громенко); 4) відділення № 4 
(завідувач – С. Ф. Кушніренко); 5) відділення № 5 ( завідувач – В. М. Галич); 6) 
відділення № 6 ( завідувач – В. Я. Лелюк); 7) відділення № 7 (завідувач – О. С. Ма-
лахов); 8) відділення № 8 (завідувач – О. І. Пономаренко); 9) відділення № 9 (за-
відувач – О. С. Зайцев); 10) відділення № 10 (завідувач В. І. Ходус); 11) відділення 
№ 11 (завідувач – Д. А. Бородай); 12) відділення № 12 (завідувач – В. С. Калми-
ков); 13) відділення № 13 (завідувач – О. В. Зайцев); дитячі відділення: відділення 
№ 1 (завідувач – С. Г. Заволока); відділення № 2 (завідувач – С. М. Махончук); 
організаційно-методичне відділення (завідувач – О. Г. Гембера); імуногістохіміч-
не відділення (завідувач – В. Г. Максименко).
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ІвАНО-ФРАНКІвСЬКА ОБЛАСТЬ

ІвАНО-ФРАНКІвСЬКИй НАЦІОНАЛЬНИй 
МЕДИчНИй УНІвЕРСИТЕТ

Кафедра патоморфології з секційним курсом

Станіславський державний медичний інститут був заснований 6 жовтня 1945 
року. З 1962 року – Івано-Франківський державний медичний інститут. У 1994 р. 
інститут перейменований на Івано-Франківську державну медичну академію, у 
2005 році – на Івано-Франківський державний медичний університет. 27 листопа-
да 2008 року університет отримав статус національного – Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет. Університет має медичний, стоматологічний, 
фармацевтичний факультети та факультет післядипломної освіти.

Кафедра патологічної анатомії заснована у 1945 році. Розміщувалась кафедра у 
пристосованому приміщенні, збудованому у 1740 році. З 1999 року кафедра перебу-
ває на базі централізованого патологоанатомічного відділення Івано-Франківської 
обласної клінічної лікарні. Організатором та першим завідувачем кафедри з 1945 
до 1961 року був Г. А. Мирсіков.

МИРСІКоВ Григорій Андріанович (1893–19.08.1961) – народив-
ся в с. Санівка Шиловського району Московської області; медичну 
освіту здобув в Одеському медичному інституті (1928); у 1940 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Динаміка морфологічних змін на 
шкірі кролика при дії на неї іприту»; до 1941 р. працював на посаді 
доцента Одеського медичного інституту; доцент (1946); від 1945 до 
1961 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Станіславського 
медичного інституту; автор 33-х наукових публікацій; наукові до-
слідження переважно присвячені питанням бактеріології (оборонна 
тематика) та вивченню патоморфології щитоподібної залози при ен-
демічному зобі; нагороджений медаллю «За победу над Германией».

 

Штат кафедри складали (1960 р.): завідувач кафедри Г. А. Мирсіков, виконую-
чий обов’язки доцента О. Г. Ісакова, асистенти Т. Ф. Кошик та Є. Г. Ткаченко.

Становлення кафедри патологічної анатомії відбувалося в роки перебудови викла-
дання та науково-дослідницької роботи на основі рішень серпневої 1948 року сесії ВАС-
ХНІЛ. Як свідчать архівні документи тих часів: «Особое развитие эта работа полу-
чила в 1949 – 50 уч. году, когда кроме идеологической перестройки плана лекционной 
работы, семинаров и практических занятий со студентами, дирекцией института 
были приняты меры организационного характера – по освобождению от работы в 
институте некоторых руководителей и преподавателей отдельных кафедр, не удо-
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влетворяющим условиям преподавания на основе положений отечественной мичурин-
ской биологической науки: преподаватель кафедры биологии Тростинецкий, зав. каф. 
топографической анатомии Голобородько, ассистент кафедры биохимии Горбенко, 
зав. каф. микробиологии доц. Тамарина и заменивший ее в этой должности (по на-
значению из Харьковского мединститута) доц. Манолов, зав. каф. факультетской 
хирургии проф. А. Фисанович и каф. акушерства и гинекологии проф. Лехтман.

Были освобождены также скомпроментировавшие себя идеологически чуж-
дыми проявлениями в практике учебной работы и в быту зав. каф. инфекционных 
болезней доц. Шапиро, доц. фак. хирургической клиники Бидер и ассистент фак. 
терапевтической клиники Фисанович А. М.».

 
У 1961 році кафедру очолив О. В. Сосунов.

СоСУНоВ олексій Васильович (1918–1969) – народився в с. Ка -
тариця Рязанської області; медичну освіту здобув у IV Мос-
ковському медичному інституті (1941), після закінчення якого 
навчався в аспірантурі III Московського інституту; у 1949 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Патолого-анатомические осо-
бенности пневмоний при азотемической уремии», а у 1958 р. – 
докторську дисертацію «Материалы к патоморфологии легких 
при мозговых инсультах и опухолях головного мозга»; професор 
(1961); автор 74 наукових публікацій; за науковим керівництвом 
О. В. Сосунова було виконано та захищено 10 кандидатських 
дисертацій.

 

Основним напрямком наукових пошуків кафедри було дослідження впливу 
магнітних хвиль на організм. 

У 1965 році завідувачем кафедри був обраний М. А. Шеремета.

ШЕРЕМЕтА Микола Антонович (20.07.1923–2003) – народився 
в с. Ракобути Буського району Львівської області; медичну освіту 
здобув у Львівському медичному інституті (1948), після закінчення 
якого працював молодшим науковим співробітником патогістоло-
гічної лабораторії Львівського НДІ невідкладної хірургії та перели-
вання крові; у 1955 р. захистив кандидатську дисертацію «О судьбе 
перелитых эритроцитов»; у 1965 р. обраний за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського ме-
дичного інституту; у 1967 р. захистив докторську дисертацію «Пато-
логическая анатомия гемобластозов и аплазий гемопоэза при совре-
менном их лечении»; у 1955–1965 рр. – член правління та секретар 
Львівського товариства патологоанатомів; з 1966 р. – член правлін-
ня та голова Івано-Франківського товариства патологоанатомів; з 
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1976 р. – член правління Республіканського товариства патологоанатомів; один з організаторів III 
з’їзду патологоанатомів УРСР в Івано-Франківську (1981); з 1970 р. головний обласний позаштатний 
патологоанатом облздороввідділу; автор понад 120 наукових публікацій; наукові роботи переважно 
присвячені гістохімічному аналізу гемотрансфузійних ускладнень, патоморфології гемобластозів та 
аплазій гемопоезу; відомі його праці, присвячені гістологічній диференційній діагностиці лейкозів та 
апластичних анемій при схожих гематологічних показниках, морфогенезу трансфузійного гемохро-
матозу, гістохімії хромопротеїнової нирки; вперше був описаний псевдотуберкульозний лімфаденіт 
(ретикулоцитарний абсцес) щелепно-лицьової ділянки; багаторічне дослідження (у співавторстві), 
присвячене ретроспективній діагностиці хвороби І. Франка, дозволило діагностувати особливу фор-
му ревматоїдного артриту – синдром Рейтера ( Фіссенже – Леруа); науковий консультант та керівник 
2 докторських і 9 кандидатських дисертацій.

Штат кафедри складався (1967 р.): завідувач кафедри, доцент М. А. Шеремета, 
асистенти: В. Л. Зеляк, М. П. Збирак, Т. Ф. Кошик, Є. Г. Ткаченко. 

У 1985 році штат кафедри складався: завідувач кафедри, професор М. А. Шеремета, 
доценти М. П. Збирак та Т. Ф. Кошик; асистенти: кандидат медичних наук Б. В. Грицу-
ляк, кандидат медичних наук І. О. Михайлюк, Я. М. Кучірка, В. І. Бугерчук. 

Працівники кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського медичного 
інституту; I ряд (зліва направо): препаратор О. М. Іванова, доцент Т. Ф. Кошик, 

завідувач кафедри, професор М. А. Шеремета, професор В. Л. Зеляк, старший 
лаборант О. Й. Прищіпко; II ряд: асистент Д. П. Александрук, лаборант 

В. П. Купріянова, асистент Є. Г. Ткаченко, лаборант М. І. Дейнека, 
асистент М. П. Збирак; III ряд: старший лаборант В. С. Лашко, 

лаборант Є. І. Рабій, асистент В. І. Бугерчук.
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У 1988 році за конкурсом був обраний на посаду завідувача кафедри патологіч-
ної анатомії В. Л. Зеляк.

ЗЕЛЯК Володимир Леонтійович (нар. 1927 р) – народився в Горо-
доцькому районі Хмельницької області; медичну освіту здобув на лі-
кувальному факультеті Станіславського медичного інституту (1958); 
у 1965 р. захистив кандидатську дисертацію «Адаптація артеріаль-
ного русла стравоходу до умов порушеного кровообігу (анатомо-
експериментальне дослідження)»; доцент (1966); у 1973 р. захистив 
докторську дисертацію «Динаміка перебудови кровоносного русла 
стравоходу в експерименті і патології»; професор (1979); Заслуже-
ний працівник вищої школи України; автор понад 150 наукових пу-
блікацій, із них 4 винаходи.

 

Штат кафедри: завідувач кафедри, професор В. Л. Зеляк, професор М. А. Ше-
ремета, доцент І. О. Михайлюк, доцент І. Д. Клюфінський, асистенти: кандидати 
медичних наук С. Б. Геращенко та Л. І.Братівник. 

Працівниками кафедри патологічної анатомії була досліджена патоморфологія 
пухлин молочної залози та лейкозів. Вивчені патоморфологічні зміни в паренхі-
матозних органах, стромально-судинних та нервових структурах стравоходу при 
цирозах печінки і пластичних операціях. Досліджені структурні зміни серця при 
раптовій серцевій смерті, периферичних нервів – при нейропатіях, яєчок – при 
операціях на шлунково-кишковому тракті, підшлункової залози – при експери-
ментальному цукровому діабеті. Вивчалась мутагенна активність окремих пести-
цидів. Були впроваджені методи автоматизованого цито- і морфометричного аналі-
зу в практику роботи патологоанатомічного відділення онкологічного диспансеру і 
медико-генетичної лабораторії пологового будинку.

У 2003 році С. Б. Геращенко захистив докторську дисертацію «Морфогенез 
експериментальних токсичних нейропатій, викликаних препаратами, які засто-
совуються для лікування онкологічних захворювань» (спеціальність – гістологія, 
цитологія, ембріологія) і з 2005 р. – завідувач кафедри гістології, цитології, ембрі-
ології.

У 1997 році за конкурсом кафедру патологічної анатомії з біопсійно-секційним 
курсом очолив І. О. Михайлюк.
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МИХАЙЛЮК Іван олексійович (нар. 1949 р.) – медичну осві-
ту здобув у Івано-Франківському медичному інституті (1976); у 
1981–1984 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної ана-
томії цього ж інституту; у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Структурні основи механізмів нейроендокринної (паракринної) 
регуляції підшлункової залози»; у 1991–1992 рр. – докторант кафе-
дри патологічної анатомії; у 1994 р. захистив докторську дисертацію 
«Морфологія легень людини в антенатальному періоді развитку і 
при хворобі гіалінових мембран»; професор (1995); з 1997 р. – заві-
дувач кафедри патологічної анатомії з біопсійно-секційним курсом 
Івано-Франківського національного медичного університету; голо-
ва обласної філії Асоціації патологів України; організатор та засно-
вник журналу «Галицький лікарський вісник»; автор понад 100 на-
укових публікацій.

 
Штат кафедри: завідувач кафедри, професор І. О. Михайлюк; професор, канди-

дат медичних наук Л. С. Малофій; доцент І. Д. Клюфінський; виконуючі обов’язки 
доцента: кандидати медичних наук Е. О. Кіндратів, З. Я. Гурик та М. М.; Багрій; 

Колектив кафедри патоморфології з секційним курсом Івано-Франківського національного 
медичного університету (2012 р.); I ряд (зліва направо): аспірант О. Ю. Надбродна, асистент 

В. В. Тимків, доцент І. Д. Клюфінський, завідувач кафедри, професор І. О. Михайлюк, професор 
Л. С. Малофій, доцент З. Я. Гурик, асистент В. М. Василик; II ряд: лаборант Н. М. Адамчук, 

старший лаборант Л. Б. Юськевич, асистент Н. Я. Чуйко, доцент Е. О. Кіндратів, 
асистент О. М. Рудяк, старший лаборант В. П. Купріянова, асистент Я. Я. Сікорин; 
III ряд: асистент Ю. П. Артиш, доцент В. М. Костюк, асистент В. І. Левандовський.
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асистенти: Я. Я. Сікорин, Ю. П. Артиш, В. М. Костюк, В. М. Василик, Н. Я. Чуйко, 
Н. Р. Тарасевич; аспірант О. М.Рудяк. 

Кафедра забезпечує навчальний процес із патологічної анатомії студентам III–VI 
курсів медичного факультету, II – III курсів стоматологічного факультету та II курсу 
медсестринського відділення. Практичні заняття проводяться в 6-ти пристосованих 
навчальних аудиторіях, 2-х лабораторіях та 2-х секційних залах. Кафедра оснаще-
на 73 мікроскопами. Навчальний музей кафедри має понад 18 000 мікропрепаратів, 
біля 700 макропрепаратів, 514 таблиць, 1257 діапозитивів та 30 діафільмів.

Основним напрямком наукових досліджень є вивчення патологічної анатомії 
нейроендокринної та лімфоїдної тканин органів дихальної та травної систем при 
різних захворюваннях. На кафедрі патологічної анатомії виконані морфологічні 
дослідження 8 докторських та 25 кандидатських дисертацій із клінічних спеціаль-
ностей; виконано 8 комплексних науково-дослідних праць. За 2005–2010 рр. спів-
робітники кафедри опублікували 78 наукових праць, підготували 5 кандидатських 
дисертацій. Активно працює студентський науковий гурток – щорічно в ньому за-
ймаються більше 20 студентів.

Співробітники кафедри забезпечують консультативно-діагностичну допомо-
гу лікувально-профілактичним закладам м. Івано-Франківська та області. З 1966 
року на кафедрі організовані прозекторські діагностичні наради (з 1999 р. прове-
дення зазначених нарад відновлено). Співробітники кафедри патологічної анато-
мії постійно виконують та консультують у складних випадках патологоанатомічні 
розтини, проводять діагностичні дослідження біопсійного та післяопераційного 
матеріалу з лікувально-профілактичних закладів. На кафедрі патологічної ана-
томії з 1970 року систематично проводяться курси підвищення кваліфікації для 
лікарів-патологоанатомів.

Патологічна анатомія в системі практичної охорони здоров’я
Івано-Франківської області

В кінці 40-х – на початку 50-х років XX столітя в Івано-Франківській обласній клініч-
ній лікарні на посадах прозекторів працювали В. П. Пасічник, а потім М. П. Мачнєва.

Створення патологоанатомічної служби Івано-Франківської області бере свій 
початок з організації у 1952 році при Івано-Франківській обласній клінічній лікар-
ні патологоанатомічної лабораторії, завідувачем якої з 1952 до 1962 року була Сара 
Абрамівна Штрікер. До цього С. А. Штрікер працювала лікарем у приймальному 
відділенні та заступником головного лікаря Івано-Франківської обласної клінічної 
лікарні з лікувальної роботи, була членом профкому та головою товариського суду. 
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В перші роки функціонування відділення було налагоджено патологоанатомічне 
забезпечення (секційна справа та гістологічна діагностика) лікарні.

Від 1962 до 1975 року патологоанатомічне відділення очолювала Тетяна Іванів-
на Юношева, яка продовжувала розвивати та вдосконалювати патологоанатомічну 
службу в обласній лікарні та Івано-Франківській області. Було освоєно ряд нових 
гістологічних та цитологічних методик та запроваджено проведення клініко-
анатомічних конференцій.

До 1970 року головним позаштат-
ним патологоанатомом Івано-Фран-
ківської області була Т. І. Юношева. У 
березні 1970 року головним обласним 
патологоанатомом був призначений за-
відувач кафедри патологічної анатомії 
Івано-Франківського медичного інсти-
туту М. А. Шеремета.

У 1970 році була запроваджена поса-
да головного обласного патологоанатома 
з дитячої патології, на яку була призна-
чена завідувач патологоанатомічного 
відділення Івано-Франківської обласної 
дитячої клінічної лікарні Валентина 
Іванівна Маковська.

У кінці 60-х років в Івано-Фран-
ківській області було 13 патологоанато-

мічних відділень, із них 9 – у центральних районних лікарнях (ЦРЛ). 4 відділення 
розміщені в типових приміщеннях – Івано-Франківський обласний онкологічний 
диспансер, Калуська ЦРЛ, Івано-Франківська ЦРЛ, Івано-Франківська обласна ди-
тяча клінічна лікарня. Інші відділення розміщувались у пристосованих будівлях.

У штаті патологоанатомічної служби області було: 20 посад лікаря-патоло-
гоанатома на 1 ставку та 10 – на 0,5 ставки; 20 посад лаборанта-гістолога на 1 
ставку та 2 – на 0,5 ставки; 23 посади санітарів на 1 ставку та 2 – на 0,5 ставки. 
Патологоанатомічне забезпечення лікувальних установ області здійснювали 17 
лікарів-патологоанатомів, 3 прозектори-клініцисти та 19 лаборантів-гістологів.

У 1970 році в області було виконано 730 патологоанатомічних розтинів та 31 680 гіс-
тологічних досліджень біопсійного (18 490) та післяопераційного (13 190) матеріалу.

Після переходу Т. І. Юношевої у 1975 році на посаду лікаря-патологоанатома 
пологового будинку, патологоанатомічне відділення Івано-Франківської обласної 
клінічної лікарні від 1975 до 1987 року очолював Василь Павлович Нечипорен-
ко, який зробив значний внесок в оснащення відділення сучасною діагностичною 
апаратурою, інструментарієм, обладнанням. Було освоєно експрес-діагностику 
операційного матеріалу, кілька нових гістохімічних методик, проводилось вдо-

М. А. Шеремета
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сконалення організації та проведення клініко-анатомічних конференцій, у робо-
ту відділення впроваджувалась наукова організація праці. В. П. Нечипоренко був 
автором 10 раціоналізаторських пропозицій. Завдяки творчій та організаторській 
праці В. П. Нечипоренка і працівників відділення патологоанатомічне відділення 
було затверджене базою передового досвіду СРСР та УРСР. У 1987 році В. П. Не-
чипоренко перейшов працювати на посаду лікаря-патологоанатома цього ж відді-
лення, а згодом – лікаря-патологоанатома обласного кардіологічного диспансеру.

Від 1987 до 1991 року відділення очолювала кандидат медичних наук Олексан-
дра Юхимівна Тогер, яка до цього працювала на посаді лікаря-патологоанатома 
обласно го онкологічного диспансеру. О. Ю. Тогер продовжувала впроваджувати 
нові патологоанатомічні методики, підготувала кілька кваліфікованих лікарів-пато-
логоанатомів для районів Івано-Франківської області, брала активну участь в органі-
зації та проведенні всесоюзних та республіканських з’здів, симпозіумів, семінарів.

У 1991 році за типовим проектом був збудований патологоанатомічний корпус, 
який містить два секційні зали на три секційні столи. В ньому було розміщено 
централізоване патологоанатомічне відділення Івано-Франківської обласної клі-
нічної лікарні.

Після від’їзду О. Ю. Тогер за кордон, у 1992 році централізоване патологоана-
томічне відділення очолив Сергій Іванович Драганенко, який до цього служив на 

Будівля, в якій розміщені централізоване патологоанатомічне 
відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні 

та кафедра патоморфології з секційним курсом 
Івано-Франківського державного медичного університету.
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посаді військового лікаря-патологоанатома. С. І. Драганенко був ініціатором ство-
рення та організатором у 1992 році Івано-Франківського обласного патологоанато-
мічного бюро. У 1993 році С. І. Драганенко виїхав у Російську Федерацію і працює 
в системі судово-медичної експертизи.

У 1993–1994 роках начальником патологоанатомічного бюро був Олександр Єв-
генович Олійник, який сприяв впровадженню нових гістологічних методик дослід-
ження, розробляв питання української медичної термінології.

Від 1994 до 1997 року обласне патологоанатомічне бюро очолював кандидат ме-
дичних наук, заслужений лікар України Євген Васильович Ходаковський, який до 
цього працював на керівних посадах у системі охорони здоров’я Івано-Франківської 
області – головним лікарем районної, міської лікарень, обласного онкологічного 
диспансеру. Значну увагу Є. В. Ходаковський приділяв організаційно-методичній 
діяльності патологоанатомічної служби області – організував централізовану до-
ставку матеріалу на морфологічні дослідження, удосконалив проведення клініко-
анатомічних конференцій.

У 1994 році головним позаштатним патологоанатомом Відділу охорони здоров’я 
Івано-Франківської області був призначений В. І. Левандовський.

У 1997 році бюро було ліквідоване і реорганізоване в централізоване патоло-
гоанатомічне відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Після 
переходу Є. В. Ходаковського на роботу в обком профспілки працівників охоро-
ни здоров’я, завідувачем відділення та головним позаштатним патологоанатомом 
Управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністра-
ції у 1997 році був призначений Л. С. Малофій.

МАЛофІЙ Любомир Степанович (нар. 09.04.1962 р.) – медичну 
освіту здобув в Івано-Франківському медичному інституті (1990); у 
1990–1991 рр. навчався в інтернатурі за фахом «патологічна анато-
мія» на базі патологоанатомічного відділення Івано-Франківської 
обласної клінічної лікарні; з 1992 р. працював на посаді лікаря-
патологоанатома Івано-Франківського обласного онкологічного 
диспансеру, від 1994 р. – завідувача організаційно-методичного ка-
бінету, з 1994 р. – заступника начальника бюро з оргметодроботи 
Івано-Франківського обласного патологоанатомічного бюро; від 
1997 до 2002 р. – завідувач централізованого патологоанатомічного 
відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та голо-
вний позаштатний патологоанатом Управління охорони здоров’я 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації; у 2002 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Морфофункціональний стан міс-
цевої імунної системи легень у дітей першого року життя при го-
стрих пневмоніях»; з 2002 р. – головний лікар Івано-Франківської 

центральної міської клінічної лікарні; з серпня 2006 р. – доцент кафедри патологічної анатомії Івано-
Франківського державного медичного університету; з грудня 2006 р. – заступник декана медичного 
факультету університету; з грудня 2007 р. – виконуючий обов’язки начальника, а з лютого 2008 р. – 
начальник Управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації; з 2010 р. працює 
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на посаді професора кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського медичного університету; 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; з 2006 р. – депутат Івано-Франківської місь-
кої ради; автор понад 40 наукових публікацій: наукові пошуки присвячені вивченню патологічної 
анатомії захворювань органів дихальної системи.

3 листопада 1999 року була проведена колегія Управління охорони здоров’я 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації, на якій був проаналізова-
ний стан патологоанатомічної служби та визначені шляхи її розвитку та удоско-
налення. 

У 2001 році в Івано-Франківській області функціонувало 13 патологоанатоміч-
них відділень (1 – в м. Івано-Франківську та 12 – у районах області). У всіх відділен-
нях виконувались гістологічні дослідження. Штати обласної патологоанатомічної 
служби складалися із 42,25 посад лікаря-патологоанатома (22,25 – в обласному цен-
трі та 20 – в районах області) та 56,5 посад лаборантів-гістологів (32,5 – в обласному 
центрі та 24 – в районах області). Патологоанатомічне забезпечення здійснювали 31 
лікар-патологоанатом (19 – в м. Івано-Франківську та 12 – у районних лікарнях) і 49 
лаборантів-гістологів (28 – в м. Івано-Франківську та 21 – районних лікарнях). Крім 
того, в лікувальних закладах здійснювали патологоанатомічні розтини 6 лікарів ін-
ших спеціальностей, із них 5 – у районах області. Було проведено 905 патологоана-
томічних розтинів померлих дорослих, 207 – померлих дітей та 54 – мертвонаро-
джених. Відсоток розтинів померлих дорослих дорівнював 56% (50% – в обласному 
центрі та 64% – у районах області), померлих дітей різного віку – від 82 до 90%, 
мертвонароджених – 100%. Крім того, було виконано 3 патологоанатомічних розти-
ни померлих удома дорослих та 124 – плодів. Було виконано 135 895 гістологічних 
досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу (77 000 – в обласному центрі 
та 58 895 – в районах області.

В кінці 90-х років патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів Іва-
но-Франківської області забезпечували такі лікарі-патологоанатоми: централізоване 
патологоанатомічне відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні – за-
відувач відділення Л. С. Малофій, лікарі-патологоанатоми: Н. Й. Висіцька, Р. В. Джу-
мурат, В. П. Єршова, О. В. Каленська, Т. Ф. Кошик, Ю. Т. Кошик, В. І. Левандов-
ський, В. І. Маковська, О. Є. Олійник, В. О. Пелех, О. Й. Прищіпко, Г. Д. Трофімова, 
Л. П. Туровська, Т. І. Юношева; патологоанатомічне відділення Івано-Франківського 
обласного онкологічного диспансеру – завідувач відділення О. А. Садковська; патоло-
гоанатомічне відділення Долинського територіального медичного об’єднання (ТМО) 
– І. М. Кос; патологоанатомічне відділення Тисменицького ТМО – О. М. Клименко; 
патологоанатомічне відділення Коломийської ЦРЛ – Я. А. Гошуватюк; патологоана-
томічне відділення Рогатинської ЦРЛ – М. В. Василик; патологоанатомічне відділен-
ня Тлумацької ЦРЛ – В. М. Громадюк.

У 2002 році завідувачем централізованого патологоанатомічного відділення 
призначена О. В. Каленська.
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КАЛЕНСЬКА ольга Вікторівна (нар. 23.10.1972 р.) – народила-
ся в смт. Володарськ-Волинському Житомирської області; у 1990 
р. закінчила з срібною медаллю Володарськ-Волинську середню 
школу № 2; медичну освіту здобула на лікувальному факультеті 
Івано-Франківського медичного інституту (1997); у 1997–1998 рр. 
навчалася в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія» на базі цен-
тралізованого патологоанатомічного відділення Івано-Франківської 
обласної клінічної лікарні; з 1998 р. – лікар-патологоанатом зазна-
ченої лікарні; у 1998–2000 рр. працювала на посаді асистента кафе-
дри патологічної анатомії (за сумісництвом) Івано-Франківської 
медичної академії; у 2000 р. за конкурсом обійняла посаду асистента 
зазначеної кафедри; від 2002 до 2008 р. – завідувач централізовано-
го патологоанатомічного відділення Івано-Франківської обласної 
клінічної лікарні та головний позаштатний патологоанатом Управ-
ління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної ад-

міністрації; у 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Патоморфологія місцевих регуляторних 
систем (APUD та імунної) жовчного міхура при різних формах холециститу»; від 2008 р. – завідувач 
патологоанатомічного відділення клінічної лікарні Державного управління справами при Президенті 
України; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор понад 30 наукових публікацій, 
із них 2 патенти України. 

Патологоанатомічну службу Івано-Франківської області складали – централізо-
ване патологоанатомічне відділення обласної клінічної лікарні, яке здійснювало па-
тологоанатомічне забезпечення всіх лікувальних установ міст Івано-Франківська, 
Калуша та Коломиї, патологоанатомічні відділення районних лікарень у Тисме-
ниці, Богородчанах, Бурштині, Рогатині, Городенці, Тлумачі, Снятині, Галичі. В 
області працювало 27 лікарів-патологоанатомів, із них – 5 кандидатів медичних 
наук. Було організовано проведення на базі централізованого патологоанатоміч-
ного відділення щомісячних переривчастих курсів для лікарів-патологоанатомів 
області за участю діагностичних служб.

У 2008 році завідувачем централізованого патологоанатомічного відділення 
Івано-Франківської обласної клінічної лікарні призначений В. І. Левандовський.

 ЛЕВАНДоВСЬКИЙ Володимир Іванович (нар. 23.10.1954 р.) – 
медичну освіту здобув у Івано-Франківському медичному інституті 
(1982); у 1982–1983 рр. навчався в інтернатурі за фахом «патологічна 
анатомія» на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні; від 
1983 до 1986 р. працював на посаді лікаря-патологоанатома у від-
діленні гістологічних досліджень Хмельницького обласного пато-
логоанатомічного бюро; з 1986 р. – лікар-патологоанатом патоло-
гоанатомічного відділення Івано-Франківської обласної клінічної 
лікарні; у 1992–1994 рр. – завідувач відділення загальної патології 
Івано-Франківського обласного патологоанатомічного бюро; з 1994 
до 1997 р. – головний позаштатний патологоанатом Управління охо-
рони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністра-
ції; від 2008 р. – завідувач централізованого патологоанатомічного 
відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні; лікар-
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патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор 9 наукових публікацій; нагороджений Почес-
ною грамотою МОЗ України (2008) та Грамотою Управління охорони здоров’я Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації.

Штат централізованого патологоанатомічного відділення Івано-Франківської 
обласної клінічної лікарні (2012 р.): завідувач відділення – В. І. Левандовський, 
лікарі-патологоанатоми: В. О. Пелех, М. І. Бакалярчик, кандидати медичних 
наук Г. Д. Трофімова і Т. Ф. Кошик, Ю. Т. Кошик, Л. П. Туровська, О. Й. При-
щіпко, Р. В. Джумурат, Л. Р. Коник, О. І. Гевка, М. П. Гошовська; старший лабо-
рант О. Й. Бе резовська; лаборанти: Д. Г. Федорів, В. Я. Теліхович, Т. Т. Турчин, 
С. Т. Ру да, І. Б. Ярема, В. В. Гаврилюк, Г. І. Лесів, О. М. Михайлюк, М. І. Палю-
га, К. М. Тижук, І. І. Паранюк, О. В. Вельган, Л. І. Рибак, Н. М. Андрусяк, О. О. 
Бугаєнко, Н. М. Лаврів, О. В. Гловлюк, Р. В. Гинзель, В. В. Терешко, Г. І. Мель-
ничук, Н. В. Фіцак, Т. І. Фізик; сестра-господиня Т. А. Івасюк, мед реєстратор 
О. І. Стасюк, медичний статистик М. І. Шкляр; молодші медичні сестри: М. С. 
Ільків, М. Й. Марцинкевич, Я. М. Леськів, М. М. Креховецька, І. В. Ільків, І. Л. 
Підлісний, А. В. Литвиненко, М. М. Лещишин, О. Я. Білик, А. М. Прокопченко, 
Д. М. Тарасевич, Р. З. Ребрик, М. М. Івасюк, В. І. Осташ. 

Відділення забезпечує патологоанатомічні дослідження в лікувально-про-
філактичних закладах міст Івано-Франківська (крім обласного онкологічного дис-

Працівники централізованого патологоанатомічного відділення Івано-Франківської обласної 
клінічної лікарні (2012 р.); I ряд (зліва направо): лікар-патологоанатом М. П. Гошовська, дитячі 

лікарі-патологоанатоми Л. П. Туровська та О. Й. Прищіпко, старший лаборант 
О. Березовська-Козогін; II ряд: лікарі-патологоанатоми Л. Р. Коник і М. І. Бакалярчик, 

дитячий лікар-патологоанатом Р. В. Джумурат, лікар-патологоанатом Ю. Т. Кошик, 
завідувач відділення В. І. Левандовський, лікар-патологоанатом В. О. Пелех.
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пансеру), Яремча та Болехова, Верховинського, Тлумацького і Тисменицького ра-
йонів Івано-Франківської області.

 

Працівники кафедри патоморфології з секційним курсом Івано-Франківського 
національного медичного університету та лікарі-патологоанатоми Івано-

Франківської області; I ряд (зліва направо): завідувач патологоанатомічного 
відділення Богородчанської ЦРЛ, асистент кафедри Н. Р. Тарасевич, завідувач 

патологоанатомічного відділення Калуської ЦРЛ Н. М. Турій, завідувач 
патологоанатомічного відділення Рогатинської ЦРЛ, кандидат медичних наук 

М. В. Василик, лікар-патологоанатом Івано-Франківської ОКЛ, доцент 
Т. Ф. Кошик; завідувач патологоанатомічного відділення Бурштинської міської 

лікарні І. П. Маркевич, головний позаштатний спеціаліст з патологічної анатомії 
Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації, завідувач кафедри, професор І. О. Михайлюк, асистент кафедри 
Я. Я. Сікорин; II ряд: завідувач патологоанатомічного відділення Лисецької ЦРЛ 
О. М. Клименко, асистент кафедри Ю. П. Артиш, аспірант кафедри О. М. Рудяк, 

доцент кафедри Е. О. Кіндратів, лікар-патологоанатом Коломийської ЦРЛ 
Я. А. Гошуватюк, завідувач патологоанатомічного відділення Косівської ЦРЛ 
Ю. С. Маціборко, доцент кафедри З. Я. Гурик, доцент кафедри В. М. Костюк, 

асистенти кафедри М. М. Багрій та В. М. Василик. 
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КИЇвСЬКА ОБЛАСТЬ

Першоджерелом Київської обласної клінічної лікарні є Єврейська лікарня, яка 
почала функціонувати з 3 листопада (21 жовтня за старим стилем) 1862 року на 
Подолі по Вулиці Воздвиженській у найманих приміщеннях. Лікарня мала 12 лі-
жок – 6 чоловічих і 6 – жіночих. 

У 1868 році лікарню перевели на Ярославську вулицю, а в 1871 році, після 
пожежі, – на Введенську вулицю у дві двоповерхові будівлі, в яких були розміще-
ні 20 ліжок. У 1876 році лікарня з Подолу переводиться на Старо-Житомирську 
вулицю (район Львівської площі) в три будівлі на 50 ліжок. Всі зазначені будівлі 
були найманими, тому 24 січня 1884 року за розпорядженням міської Думи, під 
розташування Єврейської лікарні була виділена земля на Лук’янівці. 22 жовтня 
1885 року відкрилась лікарня на ділянці між вулицями Макарівською, Баггову-
тівською, Білгородською та Мало-Дорогожицькою. Приміщення для лікарні було 
збудоване, головним чином, за рахунок мільйонера Ізраїля Бродського. Потім, 
услід за корпусами першої черги зводили нові лікарняні будівлі (як їх у той час на-
зивали, «бараки»). Консультував будівництво лікарні професор-патологоанатом 
Ю. І. Мацон.

Найзаможніші єврейські родини змагалися між собою, обдаровуючи лікарню 
приміщеннями, обладнанням, грошима. Це стало передумовою, що за благоустроєм 

Перше приміщення Київської єврейської лікарні.
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Єврейська лікарня перевершила всі київські лікарні, і «...вряд-ли в России было 2–3 
больницы, которые могли бы с ней соперничать». 

Поряд із цим статут лікарні не забороняв безкоштовно користуватися її послу-
гами біднякам будь-якої віри – кожний сьомий пацієнт був християнином.

 До 1912 року на території теперішньої лікарні виросло медичне містечко на 250 
ліжок, в якому працювало 40 лікарів. Медична допомога надавалась у хірургічно-
му, терапевтичному, дитячому, офтальмологічному, акушерсько-гінекологічному, 
туберкульозному, урологічному, неврологічному, епідеміологічному відділеннях. 
Крім того, були амбулаторія та будинок для одужуючих, своя аптека, морг, кухня, 
пральня, контора, електростанція.

Після закінчення громадянської війни розпочалась перебудова всієї лікувально-
санітарної справи. Лікарня отримала назву «Перша Робітнича лікарня». Дуже 
швидко вона зайняла провідне місце серед лікувальних закладів Києва та Київ-
ської області.

Від 1918 до 1922 року на посаді прозектора лікарні працював професор патологіч-
ної анатомії Київського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів І. Т. Титов. 
У 1922 році за ініціативою «Укрглавпрофобр’а» І. Т. Титов був видворений із Києва. 
І це, не зважаючи на клопотання ректора Інституту та голови Педагогічної ради II 
Державних медичних курсів «...об оставлении в Киеве» І. Т. Титова. 16 жовтня 1922 
року з відповідним клопотанням також звертався і головний лікар I Робітничої лікар-
ні: «1-ая Киевская рабочая больница ходатайствует об оставлении в Киеве проф. 

Чоловіча палата хірургічного бараку Київської єврейської лікарні.
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И. Т. Титова, обслуживающего больницу в должности прозектора. Больница знает 
проф. Титова как высококвалифицированного специалиста, всегда принимавшего 
самое деятельное участие в жизни больницы, вполне лояльно относившегося к Со-
ветской власти и удаление его болезненно отзовется на работе больницы».

Навесні 1931 року, згідно з постановою Ради Народних Комісарів УРСР, на базі 
Першої робітничої лікарні був відкритий виробничий медичний інститут, який 
розпочав підготовку лікарів із фельдшерів та медичних сестер без відриву від ви-
робництва. Першим директором новоствореного інституту, як тоді називали – «Лі-
карня – ВУЗ» був призначений М. Г. Окропаридзе (згодом доцент кафедри аку-
шерства та гінекології 2-го Київського державного медичного інституту (КДМІ). 
Функції клінічних кафедр виконували відповідні за профілем відділення лікарні, 
а обов’язки завідувачів кафедр покладалися на завідувачів цих відділень.

 Кафедра патологічної анатомії була організована у 1934 році.  Завідувачем ка-
федри була призначена О. І. Смирнова-Замкова.

 Досвід перших років показав, що лікарня є хорошою навчальною базою для 
підготовки висококваліфікованих лікарів. Тому, на прохання Наркомату охорони 
здоров’я, Рада Народних Комісарів УРСР Постановою № 1049 від 1936 року реор-
ганізувала Київський виробничо-медичний інститут «Лікарня – ВУЗ» з 1 верес-
ня 1936 року в стаціонарний – 2-й Київський державний медичний інститут (2-й 
КДМІ) (директор – М. Є. Лиманський). Цією ж постановою будівлі, оснащення 
Першої робітничої лікарні були передані у власність 2-го КДМІ. З цього часу всі 
відділення лікарні були реорганізовані в клініки інституту.

Будівля «Покійницька» Єврейської лікарні.
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У повоєнні роки на території лікарні був розташований військовий шпиталь. 
У 1946 році шпиталь був розформований і почалося відновлення лікарні. До 1947 
року було розгорнуто 805 ліжок і лікарня стала базою для кафедр Київського ін-
ституту удосконалення лікарів.

Згідно постанови Ради Міністрів Української РСР від 24 липня 1952 року на те-
риторію лікарні була переміщена Київська обласна лікарня і вона набула назви – 
«Київська обласна клінічна лікарня».

Патологоанатомічне відділення почало своє існування з 1912 року в тоді ще Ки-
ївській єврейській лікарні. В 1938 році була проведена добудова до існуючої бу-
дівлі анатомічного корпусу 2-х одноповерхових приміщень (“крил”). З 20-х років 
робота відділення патологічної анатомії тісно пов’язана з кафедрою патологічної 
анатомії Київського інституту удосконалення лікарів – співробітники кафедри, як 
правило, були співробітниками відділення, на його базі проходили практичну під-
готовку лікарі-інтерни.

У воєнні роки діяльність кафедри та відділення патологічної анатомії була при-
пинена. Свою діяльність кафедра патологічної анатомії відновила у 1944 році, зго-
дом почало функціонувати і відділення патологічної анатомії. 6 червня 1945 року 
прозектором Першої Радянської лікарні Київського міськздороввідділу призначе-
ний завідувач кафедри патологічної анатомії Київського інституту удосконалення 
лікарів, професор М. К. Даль. 

Завідувач кафедри патологічної анатомії Київського інституту 
удосконалення лікарів професор М. К. Даль (справа) 

та доцент кафедри І. М. Естрін аналізують складні 
гістологічні препарати (1967 р.). 
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У 1947 році помічником прозектора 
лікарні стає І. М. Естрін. Незважаючи 
на невеликий штат, відділення прово-
дить значну роботу з патологоанатоміч-
ного забезпечення Першої радянської 
лікарні та прикріплених для патолого-
анатомічного обслуговування лікуваль-
них установ Києва – госпіталю інвалідів 
Вітчизняної війни та 2-го пологового 
будинку. Так, у 1947 році було викона-
но 800 патологоанатомічних розтинів, у 
1948 році – 410 розтинів. У 1946–1947 
роках досліджено 515–557 біопсій за 
рік. У 1948 році їх кількість суттєво 
збільшилась – 1356 досліджень. У кін-

ці 40-х років штат патологоанатомічного відділення сформувався і за своїм скла-
дом відповідав об’єму роботи: завідувач відділення, професор М. К. Даль, лікарі-
прозектори І. М. Естрін та Е. Б. Лернер; лаборант-гістолог М. І. Макухіна; санітари 
П. Ф. Соловйов та В. П. Соловйов. 21 січня 1953 року до штату відділення була 
зарахована лікар-прозектор А. П. Бурковська. У 1953 році головним патологоана-
томом Київської області був призначений І. М. Естрін. 

Прозекторія розміщувалась в анатомічному корпусі, який перебував на балансі 
Медичного Стоматологічного інституту, і складалася з однієї секційної на 2 столи, 
лабораторії, невеликої кімнатки – препараторської та приміщення для зберігання 
трупів із спеціальним виходом. Оскільки прозекторська розміщувалась у будівлі 
Стоматологічного інституту, в секційній проводились заняття зі студентами, а та-
кож із курсантами Київського інституту удосконалення лікарів.

У 1950 році працівниками відділення було виконано 376 патологоанатомічних 
розтинів із 421 померлого в лікарні. Відсоток незбіжності між заключним клініч-
ним та патологоанатомічним діагнозами у 1949 році дорівнював 7,8%, а у 1950 
році – 12,2%.

Цікаво зазначити, що у штатах патологоанатомічного відділення за 1951 рік, 
які складалися із: завідувача прозекторською, 2-х лікарів-прозекторів, 1 лаборан-
та і 3-х санітарок, були виділені 2 посади прозекторів – тобто санітарів, які допо-
магали виконувати патологоанатомічні розтини. У наступні роки ці посади були 
скасовані.

17 липня 1961 року лікарем-патологоанатомом була призначена Н. А. Родіоно-
ва, яка в кінці 60-х на початку 70-х років XX століття виконувала обов’язки го-
ловного позаштатного патологоанатома Київської області. За її ініціативою на базі 
Київської обласної клінічної лікарні був організований і підтриманий головним 

М. К. Даль
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патологоанатомом МОЗ УРСР М. К. Далем постійно діючий семінар із планового 
навчання патологоанатомів.

У кінці 50-х років у лікувальних установах області налічувалось 5 повних ставок 
патологоанатомів та 15 – 0,5 ставки. В штаті патологоанатомічного відділення Київ-
ської обласної клінічної лікарні налічувалось 2,5 посади лікарів-патологоанатомів, 
2 посади лаборантів-гістологів та 2,5 посади санітарів. У Київському обласному он-
кологічному диспансері була 1 ставка лікаря-патологоанатома. Працювало 7 па-
тологоанатомів, із них 6 – в обласних лікувальних закладах, 1 – в м. Біла Церква. 
2 патологоанатоми були співробітниками кафедри патологічної анатомії Київ-
ського інституту удосконалення лікарів, 4 – судово-медичні експерти; 11 – лікарі-
клініцисти, які виконували обов’язки патологоанатома на 0,5 ставки. У 10 ліку-
вальних закладах клініцисти виконували обов’язки прозектора без оплати.

На початку 60-х років кількість посад та лікарів-патологоанатомів збільши-
лась. Так, у патологоанатомічному відділенні Київської обласної клінічної лі-
карні працювали (1965 р.): завідувач відділення, професор М. К. Даль; лікарі-
патологоанатоми: доцент І. М. Естрін, лікарі-патологоанатоми Н. А. Родіонова, 
Р. Д. Шальман та А. П. Бурковська.

У районних лікарнях була тільки одна типова прозектура. В незадовільно-
му стані перебували прозектури в лікувальних установах мм. Василькова, Білої 
Церкви, Яготина, Сквири. На всю Київську область були тільки 4 заклади, в яких 
виконувались патогістологічні дослідження – Київська обласна клінічна лікарня, 
Київський обласний онкологічний диспансер, Білоцерківський онкологічний дис-
пансер та Чорнобильська районна лікарня. 

Середній відсоток розтинів в центральних районних лікарнях (ЦРЛ), що мали 
штатні посади прозекторів (Згурівська, Васильківська, Переяслав-Хмельницька, 
Таращанська, міська та інфекційна лікарні м. Біла Церква) коливався в межах 75–
90%, в тих ЦРЛ, що не мали в своєму штаті прозекторів (Броварська, Бережанська, 
Богуславська, Бородянська, Володарська, Ржищівська) – 35–50%. Мікроскопічні 
дослідження органів розітнутих трупів проводилися вибірково – приблизно в 10%. В 
обласній лікарні цей показник дорівнював 50%.

У кінці 60-х років у Київській області було 13 патологоанатомічних відділень 
з гістологічними лабораторіями та 13 відділень, в яких виконувались тільки па-
тологоанатомічні розтини. У штаті патологоанатомічної служби області налічува-
лось 27,5 посад лікарів-патологоанатомів, 25 – лаборантів-гістологів та 15 саніта-
рів. Патологоанатомічне обслуговування лікувальних закладів Київської області 
здійснювали 15 лікарів-патологоанатомів та 19 лаборантів-гістологів. 

Найбільшим патологоанатомічним відділенням було відділення Київської облас-
ної клінічної лікарні, до складу якого входили (1965 р.): завідувач відділення, про-
фесор М. К. Даль; лікарі-патологоанатоми: Н. А. Родіонова, Р. Д. Шальман, А. П. 
Бурковська; лаборанти: Макуха-Дідик, Г. Волинець, А. Неліп, Л. А. Соловйова, Л. 
Бабич; санітари: А. П. Соловйов, В. П. Соловйов, Волошина, Журавель, Вовченко. 
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У 1970 році патологоанатомічне забезпечення лікуваль-
них закладів Київської області здійснювали такі лікарі-
патологоанатоми: Київська обласна клінічна лікарня – А. П. 
Бурковська, Н. А. Родіонова, Р. Д. Шальман; Броварська 
центральна районна лікарня (ЦРЛ) – С. І. Банадик; Ва-
сильківська ЦРЛ – Є. Є. Коваленко, Володарська ЦРЛ 
– В. К. Кохан; Іванківська ЦРЛ – А. П. Муштенко; Бояр-
ська ЦРЛ – А. Я. Зощенко; Обухівська ЦРЛ – З. І. Глай-
хенгацз; Сквирська ЦРЛ – С. С. Івашко; Тетіївська ЦРЛ 
– В. Ф. Полушвайко; Фастівська ЦРЛ – В. Р. Шило; Чор-
нобильська ЦРЛ – А. Р. Гайворонський; Біло-Церківська 
ЦРЛ – М. О. Бронштейн, А. П. Остахнович.

У 1970 році в лікувально-профілактичних закладах 
обласного підпорядкування було виконано 1673 пато-

логоанатомічних розтинів (із них 232 – в обласній лікарні) та 36 561 гістологічне 
дослідження біопсійного та післяопераційного матеріалу.

Після професора М. К. Даля на посаді завідуючого патологоанатомічного відді-
лення Київської обласної клінічної лікарні послідовно працювали Н. А. Родіонова 
та А. Д. Неліп; лікарі-патологоанатоми: В. К. Аудулов, В. М. Каменко, кандидат 
медичних наук В. Х. Виноградова, А. М. Птиця, І. М. Естрін. Від 1988 до 2009 року 
відділенням патологічної анатомії завідував професор кафедри патологічної анато-
мії Київської медичної академії післядипломної освіти імені Г. Л. Шупика, доктор 
медичних наук І. В. Іркін. 

І. В. Іркін

Працівники патологоанатомічного відділення КОКЛ (1995 р.); сидять (зліва направо): 
лікар-патологоанатом А. П. Чернєцова, молодша медсестра Н. М. Куліш, лаборант

 Н. М. Строган; стоять: лікар-інтерн В. Н. Пивоварчук, фельдшер-лаборант Л. В. Семяківська, 
лікар-патологоанатом О. П. Бурковська, лаборант М. П. Купрієнко, старший лаборант 

Н. О. Боровська, санітарка І. О. Дикова, санітарка М. П. Шукшина, лаборант Л. В. Червона.
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У 2001 році в лікувально-профілактичних закладах обласного підпорядкуван-
ня, що були розміщені в м. Києві, функціонувало 3 патологоанатомічні відділення 
з гістологічними лабораторіями, в районах Київської області – 11. Патологоана-
томічне забезпечення здійснювали 18 лікарів-патологоанатомів та 32 лаборанти-
гістологи. Було виконано 3821 патолого-анатомічний розтин та 28 786 гістоло-
гічних досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу. Крім того, було 
виконано 3 патологоанатомічні розтини померлих удома дорослих, дітей до 14 ро-
ків – 12 та плодів – 184.

У 2009 році завідувачем патологоанатомічного відділення Київської обласної 
клінічної лікарні та головним позаштатним патологоанатомом Управління охоро-
ни здоров’я Київської обласної державної адміністрації призначено П. П. Сніса-
ревського.

СНІСАРЕВСЬКИЙ Павло Петрович (нар. 28.10.1978 р.) – народився в с. Ковалівка Драбівського 
району Черкаської області; середню медичну освіту здобув у Чорнобильському медичному учи-
лищі (м. Яготин, Київської області) (1997); вищу медичну освіту здобув в Українській медичній 
стоматологічній академії (м. Полтава) (2004); у 2004–2005 рр. навчався в інтернатурі на базі пато-
логоанатомічного відділення Київської обласної клінічної лікарні (КОКЛ); 2005–2006 рр. – лікар-
патологоанатом КОКЛ; з 2006 до 2008 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі патологіч-
ної анатомії Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, одночасно 
за сумісництвом виконував обов’язки лікаря-патологоанатома КОКЛ; у 2008–2009 рр. – лікар-
патологоанатом відділення патологічної анатомії КОКЛ, а з 2009 р. – завідувач цього ж відділення; 
у 2010 р. призначений головним позаштатним патологоанатомом Управління охорони здоров’я Ки-
ївської обласної державної адміністрації. 

З 1992 року на базі патологоанатомічного відділення функціонує обласна ди-
тяча прозектура. Обласним позаштатним дитячим патологоанатомом у 1992 році 
призначена А. П. Чернєцова.

 ЧЕРНЄЦоВА Алла Петрівна (нар. 20.04.1952 р.) – народилася в 
с. Костромна Тверської області (Російська Федерація); з відзнакою 
закінчила навчання в Черкаському медичному училищі (1973 р.); вищу 
медичну освіту здобула в Ленінградському педіатричному медичному 
інституті (1973–1979); з 1979 до 1982 р. працювала на посаді неонато-
лога пологового будинку в м. Калініні; у 1983–1988 рр. – неонатолог 
пологового будинку Черкаського району; у 1988–1989 рр. – лікар-
патологоанатом Черкаської обласної клінічної лікарні; від 1989 р. 
– лікар-патологоанатом патологоанатомічного відділення Київ-
ської обласної клінічної лікарні; з 1992 р. – головний позаштатний 
патологоанатом з дитячої патологічної анатомії Управління охорони 
здоров’я Київської обласної державної адміністрації; у 1993–2005 рр. 
– асистент (за сумісництвом) кафедри патологічної анатомії Медич-
ного інституту Української асоціації народної медицини; лікар вищої 
кваліфікаційної категорії за спеціальністю «патологічна анатомія»; 
автор 15 публікацій. 
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У Київській області працюють такі патологоанатомічні відділення: в Київсько-
му обласному онкологічному диспансері – завідувач М. В. Марченко; в Бровар-
ській центральній районній лікарні (ЦРЛ) – О. К. Голобородько; в Бориспільській 
ЦРЛ – завідувач Л. М. Черненко; в Рокитнянській ЦРЛ – завідувач П. М. Муха; у 
Васильківській ЦРЛ – завідувач М. В. Токар, в м. Боярці (завідувач – О. В. Хмель-
ницький), в м. Ірпені (завідувач – В. Н. Пивоварчук); у м. Біла Церква функціонує 
міське патологоанатомічне бюро.

 

м. Біла Церква

У 1948 році патологоанатомічні розтини померлих у лікувально-профілактичних 
закладах м. Біла Церква почав виконувати судово-медичний експерт М. О. Брон-
штейн. У 1954 році він очолив новостворене патологоанатомічне відділення Біло-
церківської міської лікарні.

БРоНШтЕЙН Михайло олександрович (нар. 31.07.1923 р.) – народився в м. Києві; медичну осві-
ту здобув у Київському медичному інституті, після закінчення якого працював судово-медичним 
експертом в м. Біла Церква; з 1948 р. за сумісництвом працював лікарем-патологоанатомом (на 0,5 
ставки); у 1954 р. призначений завідувачем патологоанатомічного відділення Білоцерківської міської 
лікарні; з 1961 р. – завідувач централізованого патологоанатомічного відділення на базі вищезазна-
ченої лікарні; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; у квітні 1990 року вийшов на 
пенсію; проживає в США.

У штаті патологоанатомічного відділення була створена гістологічна лаборато-
рія. Першим лаборантом-гістологом була Н. І. Огуречникова.

У 1961 році патологоанатомічна служба м. Білої Церкви була об’єднана на базі 
патологоанатомічного відділення міської лікарні – організовано централізоване 
патологоанатомічне відділення (завідувач відділення – М. О. Бронштейн). У відді-
ленні працювали лікарі-патологоанатоми: з 1964 р. – А. П. Остахнович, з 1979 р. – 
В. І. Мороз, з 1981 р. – Л. В. Болобан.

Відсоток патологоанатомічних розтинів померлих був не досить високим. Так, 
у міській лікарні він дорівнював: у 1960 році – 86,7%, 1961 – 86,3%, 1962 – 86%.

У квітні 1990 року завідувачем централізованого патологоанатомічного відді-
лення призначений В. І. Мороз.

МоРоЗ Віктор Іванович (нар. 07.09.1947 р.) – народився в с. Коржівка Білоцерківського району 
Київської області; медичну освіту здобув на санітарно-гігієнічному факультеті Київського медич-
ного інституту імені О. О. Богомольця (1979); з 1979 р. працює на посаді лікаря-патологоанатома 
Білоцерківської міської лікарні; у 1985 р. спеціалізувався за фахом «патологічна анатомія» на ка-
федрі патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів імені П. Л. Шупика; з бе-
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резня 1990 р. – завідувач централізованого патологоанатомічного 
відділення міської лікарні, а з вересня 1990 р. – завідувач центра-
лізованого патологоанатомічного відділення Білоцерківської цен-
тральної міської лікарні (з 1991 р. – Білоцерківська міська лікарня 
№ 2); з 1992 р. – начальник Білоцерківського міського патологоа-
натомічного бюро; лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом 
«патологічна анатомія» (з 1996 р.) та «організація та управління 
охорони здоров’я» (з 2010 р.).

У серпні 1990 року централізоване патологоана-
томічне відділення переводиться в нове приміщення 
на базі Білоцерківської центральної міської лікарні (з 
1991 р. – Білоцерківська міська лікарня № 2). 

1 грудня 1992 року за рішенням № 523 Білоцерків-
ського міськвиконкому на базі централізованого патологоанатомічного відділення 
міської лікарні № 2 було створено Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро. 
Начальником бюро був призначений В. І. Мороз.

Штат патологоанатомічного бюро складається з 9,25 посад лікарів-патоло-
гоанатомів, 10,5 – лаборантів-гістологів, 8 – молодших медичних сестер (у тому 
числі 4 – для цілодобового чергування) та 4 водіїв. Патологоанатомічне забезпе-
чення лікувально-профілактичних установ м. Біла Церква здійснюють лікарі-
патологоанатоми – В. І. Мороз (начальник бюро), Б. М. Маменко, В. В. Литвинен-
ко, І. М. Кубинець та 7 лаборантів-гістологів.

Співробітники Білоцерківського міського патологоанатомічного бюро (1996 р.); 
I ряд (зліва направо): О. Проценко, Н. Розумна, начальник бюро В. І. Мороз, Н. Скопінцева, 
Т. Гуменюк, Н. Бровченко, Н. Алієва; II ряд (зліва направо): І. Корнієнко, санітар Д. Штика, 

Н. Міщенко, лікар-патологоанатом А. Остахнович.
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КІРОвОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

патологоанатомічна служба в системі 
практичної охорони здоров’я кіровоградської області

11 січня 1752 року в грамоті імператриці Єлисавети Петрівни генерал-майору 
Івану Хорвату було наказано побудувати земляну фортецю, яку необхідно назива-
ти фортецею Св. Єлисавети. Місце для фортеці було обране біля р. Інгул, між гир-
лами рр. Грузки та Кам’янистої-Сугаклеї, які впадали в Інгул.

У 1777 році у фортеці Св. Єлизавети був організований військовий госпіталь на 
28 ліжок. Ці роки збіглися з періодом постійних воєн та походів російського вій-
ська, які відбувалися в антисанітарних умовах, що спричинювало спалахи епіде-
мій і водночас виявляли недостатню медичну забезпеченість війська. До Медичної 
колегії – вищого медичного адміністративного органу, надходили з діючої армії 
численні запити та вимоги поповнити війська лікарями та підлікарями. Але ко-
легія не могла задовольнити невідкладні потреби армії, оскільки наявні медико-
хірургічні школи випускали недостатню кількість медичних працівників. Це стало 
передумовою створення при Єлисаветградському військовому госпіталі госпіталь-
ної школи. Генерал Носов за наказом Потьомкіна відрядив кращих учнів Харків-
ського колегіуму до Єлисаветградської госпітальної школи. Серед них був Єфрем 
Мухін – один із зачинателів прозекторської справи в Російській імперії, який роз-
почав навчання в школі 1 жовтня 1787 року. 

В програму викладання госпітальних шкіл були включені теоретичні і прак-
тичні медичні дисципліни у більшому обсязі, ніж на медичних факультетах іно-
земних університетів. Викладались теоретичні дисципліни: анатомія людини 
з фізіологією, елементами гістології, судової медицини, патологічна анатомія, 

«матерія медика», яка включала фармакогнозію, мі-
нералологію, ботаніку, фармацію та фармакологію. У 
школі працювали кваліфіковані викладачі, зокрема, 
доктори медицини Августін Стас, Варфоломій Доічіс, 
Петро Колб, Остап Звіряка. Практичні заняття з пред-
метів «Про анатомію і хірургію», «Про пологи і хво-
роби», «Про лікування і ліки» проводили штаб-лікарі 
В. Волченецький, П. М. Чернівецький, М. Л. Тернов-
ський, Я. Я. Малес.

У 1789 році відбувся перший випуск – звання під-
лікаря було присвоєно дев’яти випускникам, а в січні 
1791 року відбувся перший випуск лікарів. Серед ви-
пускників 1789 року був Є. Й. Мухін. Після закінчення 
школи Є. Й. Мухін здобув звання підлікаря і був при-Є. Й. Мухін
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значений прозектором Єлисаветградського госпіталю, де працював упродовж 8-ми 
років. Є дані, що ним було виконано 550 розтинів.

13 червня 1797 року цар Павло I підписав указ про закриття школи, незважаючи 
на переконливі докази П. Н. Шароя про доцільність її існування та високий рівень 
підготовки вихованців. Сорок учнів були переведені до Москви та Санкт-Петербурга. 
За десять років свого існування в школі було підготовлено 255 лікарів та підлікарів. 

15 березня 1805 року була розформована і Єлисаветградська фортеця.
У 1794 році відповідно до ухвали місцевого купецтва від 4 вересня 1793 року була 

заснована Єлисаветградська міська християнська богадільня, яка мала 20 ліжок. 
Богадільня розміщувалась у купленому для неї 4 лютого 1794 року у дворянина Се-
мена Шамотульського будинку на великій Московсько-Перспективній вулиці. За 
часи свого існування богадільня неодноразово міняла своє розташування. У зв’язку 
з переходом м. Єлисаветграда у військове відомство «Высочайшим повелением, 
изъясненным в предписании главнаго штаба, от 10-го августа 1832 года, к началь-
нику штаба 3-го резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту Экельну» 
для Єлисаветградської міської богадільні був затверджений особливий статут з ви-
значенням штату опікуваних та службовців, та необхідного розміру суми на їх річне 
утримання. За штатом опікуваних було 25, із них 15 чоловіків та 10 жінок.

У 1799 році неподалік від Єлисаветграда брав участь у ліквідації епідемії чуми 
Д. Самойлович, який був призначений головним лікарем «...учрежденных каран-
тинов в Екатеринославской и Вознесенской губерниях и Таврической области». 

17 січня 1824 року на ім’я Єлисаветградської міської думи від херсонського ци-
вільного губернатора Комстадіуса за № 401 була отримана пропозиція – «В августе 
месяце, истекшего года, я доводил до сведения господина управляющего министер-
ством внутренних дел о затруднениях предстоявших в принятии девятнадца-
ти человек больных военных нижних чинов, оставшихся от уничтоженной госпи-
тали, по не имению в Елисаветграде городской больницы…Принимая во внимание 
требование хозяйственнаго департамента и желая, чтобы предмет сей остался 
без внимания, я предлагаю городской думе немедленно распорядится не только о 
принятии в ведение свое больных, ныне находящихся в строении госпиталя, но и 
имеющих вступить на будущее время от проходящих команд и внутренней стра-
жи Думы обязанностью будет доставлять больным пищу здоровую и питатель-
ную, искупить все нужныя вещи для сего, содержать комнаты в чистоте и не 
превышать назначенных расходов в сутки от больного по 50 к., руководствуясь в 
сем случае прилагаемыми при сем в списках предписаниями господина управляю-
щего министерством внутренних дел». 

У 1825 році кількість ліжок у Єлисаветградській міській лікарні була збільшена до 
100, у 1827 році – до 150 ліжок. У 1879 році, у зв’язку з переведенням військових хво-
рих у побудований в Єлисаветграді військовий лазарет і втратою головного джерела на 
утримання лікарні, яке складала плата казною за лікування військових хворих, Єли-
саветградське міське управління вимушено було скоротити кількість ліжок до 50.
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У 1896 році в м. Єлисаветграді були такі медичні установи: земська лікарня на 
30 ліжок, міська лікарня на 50 ліжок, тюремна лікарня на 20 ліжок, лікарня Чер-
воного Хреста на 10 ліжок, яка утримувалася на земські кошти; амбулаторія при 
єврейській богадільні, вільних аптек – 8; аптекарських магазинів – 5. Міський та 
повітовий лікарі, вільно практикуючі лікарі – 24 і жінка-лікар – 1, дантистів – 6, 
акушерок – 22, фельдшерів – 9, ветеринарний лікар та фельдшер. Патологоанато-
мічні розтини та гістологічні дослідження не проводилися.

У 1909 році при Єлисаветградській земській лікарні з метою обслуговування сані-
тарії та лікувальної медицини Єлисаветградського повіту повітовим земством засно-
вана Бактеріологічна лабораторія (Пастерівська станція). Лабораторія була тимча-
совим закладом для бактеріологічної діагностики холери. При цьому виконувались 
бактеріологічні, серологічні, хіміко-мікроскопічні, санітарно-епідемічні та гістоло-
гічні дослідження. У 1913 році було виконано 114 гістологічних досліджень, які мали 
безпосереднє відношення до оперативної діяльності і здійснювались або для підтвер-
дження клінічного діагнозу, або для діагностики патологічних процесів. У процесі 
гістологічних досліджень були діагностовані: рак матки – 3 випадки; ендометрит – 7; 
ерозії шийки матки – 3; залишки дитячого місця – 3, міоми матки – 4; туберкульоз 
матки – 1; фіброма яєчника – 1; запальний процес яєчника – 1; кістоподібне переро-
дження яєчника – 3; рак грудної залози – 1; фіброаденома грудної залози – 1; рак щи-
топодібної залози – 1; гіпернефрома нирки – 2; туберкульоз нирки – 1; рак сечового 
міхура – 2; папілома сечового міхура – 1; залозистий рак шлунково-кишкового трак-
ту – 3; апендицит – 1; саркома привушної залози – 1; саркома лімфатичних залоз – 1; 
гліома очного яблука – 2. Досліджувались також шкіра, слизові оболонки та м’язи.

Поодинокі патологоанатомічні розтини проводилися перед Великою Вітчизня-
ною війною судово-медичними експертами.

Системно патологоанатомічні розтини почали проводити в обласній лікарні з 
1946 року. У серпні 1947 року наказом по Кіровоградській обласній лікарні № 70 
від 28.08.1947 р. в обласній лікарні було організоване патологоанатомічне відді-
лення. Першим завідувачем відділення була призначена В. І. Зайченко.

ЗАЙЧЕНКо Віра Іванівна (нар. 30.09.1921 р.) – народилась 
в с. Варваро-Олександрівка Добровеличківського району Кі-
ровоградської області; медичну освіту здобула на лікувальному 
факультеті Кубанського медичного інституту (1942); з 1943 р. до 
1947 р. працювала в евакогоспіталях лікарем-хірургом; з 1947 р. 
– завідувач патологоанатомічного відділення Кіровоградської 
обласної лікарні; у 1950–2004 рр. – завідувач патологоанатоміч-
ного відділення Кіровоградського обласного онкологічного дис-
пансеру; лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю 
«патологічна анатомія»; нагороджена орденом Вітчизняної війни 
II ступеня, медалями «За победу над Германией», «За доблестный 
труд», ювілейними медалями, грамотами МОЗ України, Кірово-
градського обласного управління охорони здоров’я.
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Лаборантами-гістологами були Н. З. Запорожан та О. І. Абрамова. За 3 роки 
(1947–1950) у відділенні було виконано 357 розтинів та проведено 2563 гістологіч-
них досліджень операційного та секційного матеріалу. У 1950 році В. І. Зайченко 
була переведена на посаду завідуючої гістологічної лабораторії новоствореного об-
ласного онкологічного диспансеру. 

З 1950 до 1976 року патологоанатомічне відділення Кіровоградської обласної 
лікарні очолював Г. Б. Давідзон, який підняв на високий рівень проведення па-
тологоанатомічних розтинів. У 1950 – 1976 роках він також виконував обов’язки 
головного позаштатного патологоанатома Кіровоградської області.

ДАВІДЗоН Георгій Борисович (нар. 1913 р.) – завідувач патоло-
гоанатомічного відділення Кіровоградської обласної лікарні, голо-
вний позаштатний патологоанатом Кіровоградського обласного 
управління охорони здоров’я (1950–1976); лікар вищої кваліфіка-
ційної категорії за спеціальністю «патологічна анатомія»; як суміс-
ник, тривалий час працював викладачем у Кіровоградському медич-
ному училищі.

  

 

Помічником обласного патологоанатома з дитячої патологічної анатомії працю-
вала Н. В. Агапєєва.

Було організоване проведення клініко-патологоанатомічних конференцій із де-
монстрацією макро- та мікропрепаратів. У 1968 році було впроваджено виготов-
лення гістологічних препаратів за допомогою ультразвукового апарату, що надало 
можливість виконувати патогістологічну діагностику упродовж 1–2 діб. У роботі 
відділення застосовувалась люмінесцентна мікроскопія, диктофонний запис про-
токолів патологоанатомічних розтинів. Був створений музей мікропрепаратів, 
який поповнюється до теперішнього часу. У 1962 році при обласній клінічній лі-
карні для патологоанатомічного відділення було збудоване типове приміщення, що 
сприяло покращенню умов праці співробітників відділення. У 1961 році в районах 
Кіровоградської області було організовано 11 гістологічних лабораторій і кількість 
досліджень післяопераційного та біопсійного матеріалів досягла 40 тисяч за рік.

У 50-х роках XX ст. в лікувальних закладах м. Кіровограда працювало 4 лікарі-
патологоанатоми. З 1950 року у I-й міській лікарні м. Кіровограда почала працю-
вати Н. В. Агапєєва, а з 1953 року у дитячій лікарні – М. Р. Галантер.

15 листопада 1959 року наказом по Кіровоградському міському відділу охорони 
здоров’я, на базі 2-ої міської лікарні, вперше в Україні було організоване об’єднане 
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міське патологоанатомічне відділення. Був призначений завідувач відділення 
(Н. В. Агапєєва) та передані по 0,5 ставки із 3-ї, 4-ї міських та дитячої лікарень 
і пологового будинку (2-ї міської лікарні). Таким чином, у штаті об’єднаної про-
зектури налічувалось 3 ставки лікаря-патологоанатома, 3 – лаборанта-гістолога 
та 2 – санітара. Лікарні були закріплені за певним прозектором, який викону-
вав патологоанатомічні розтини, досліджував біопсійний та післяопераційний 
матеріал і проводив клініко-патологоанатомічні конференції. Трупи із лікарень 
доставлялись на спеціальному закритому автомобілі, який був виділений місь-
кздороввідділом і перебував у розпорядженні завідувача прозектурою. Весь біо-
псійний матеріал доставлявся в прозектуру санітаром відповідної лікарні. Були 
також налагоджені патогістологічні дослідження експрес-біопсій (із 4-ї міської 
лікарні), які виконувались в об’єднаному патологоанатомічному відділенні. У ви-
падках значної відстані до лікарні в ній в передопераційній розміщувався мікро-
том та відповідні реактиви, і куди, при необхідності, виїжджав патологоанатом з 
об’єднаної прозектури.

В районах Кіровоградської області до середини 50-х років патологоанатомічні 
розтини проводили лікарі клінічних спеціальностей. У м. Олександрія розтини до 
1955 року виконувала судово-медичний експерт В. І. Корольова. У 1955 році в I-й 

Співробітники патологоанатомічного відділення Кіровоградської обласної
 клінічної лікарні; перший ряд (зліва направо): Є. І. Трусова, Н. Г. Бровко, 

Г. Б. Давідзон, А. С. Баранова, Г. Є. Цапенко, Л. І. Твердоступ; 
другий ряд (зліва направо): В. І. Скрипачова, Т. Ю. Чвалінська, Н. В. Агапєєва, 
М. Р. Галантер, Н. Р. Гатич,  Н. С. Кучерина, Н. Н. Литманович, Є. В. Барамба, 

Є. В. Новікова, Г. І. Мацикова, С. П. Коломійченко.
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міській лікарні м. Олександрія було організоване патологоанатомічне відділення, 
яке очолила лікар-патологоанатом Л. А. Антонова. З 1975 до 2004 року зазначе-
ним відділенням керував лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії 
В. В. Черніков, а з 2004 року – лікар-патологоанатом Л. Б. Новіков.

У кінці 60-х років у Кіровоградській області функціонувало 17 патологоанато-
мічних відділень з гістологічними лабораторіями та 12 прозекторських, в яких па-
тогістологічні дослідження не виконувались. У штаті патологоанатомічної служби 
області було 25 посад лікарів-патологоанатомів, із них 19 – на повну ставку та 14 – 
на 0,5 ставки; лаборантів-гістологів – 31, санітарів – 28. Патологоанатомічне забез-
печення лікувальних закладів області здійснювали 15 лікарів-патологоанатомів, 
9 – прозекторів-клініцистів, 26 – лаборантів-гістологів.

У 1970 році було виконано 1671 патологоанатомічний розтин та 45 156 гістоло-
гічних досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

У жовтні 1972 року на базі обласної та міської прозектур в обласній лікарні було 
створено об’єднане патологоанатомічне відділення, яке здійснювало патологоана-
томічне забезпечення обласних та міських лікувально-профілактичних закладів – 
обласна клінічна лікарня, обласні протитуберкульозний, шкірно-венерологічний, 
кардіологічний та наркологічний диспансери, обласна психіатрична лікарня. У 
відділенні працювало 9 лікарів-патологоанатомів – Н. Н. Літманович, В. І. Зай-
ченко, Н. С. Кучерина, М. Р. Галантер, Н. В. Агапєєва, Є. В. Барамба, Т. Ю. Чва-
лінська, Н. Р. Гатич, Ю. Д. Яворський, які відповідали за певні напрямки роботи.

У 1976 році, після виходу Г. Б. Давідзона на пенсію, об’єднане патологоанато-
мічне відділення очолила Н. С. Кучерина. 

Співробітники патологоанатомічного відділення 
Олександрійської міської лікарні № 1; 

в центрі завідувач відділення В. В. Черніков.
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КУЧЕРИНА Надія Сергіївна (нар. 16.02.1935 р.) – народилася на 
Сумщині; медичну освіту здобула в Харківському медичному інсти-
туті (1958); від 31.07.1958 р. до 28.07.1960 р. – лікар-педіатр Волин-
ської ЦРЛ Кіровоградської області; з 29.07.1960 р. до 10.11.1971 р. 
– лікар-патологоанатом Кіровоградського обласного онкологічного 
диспансеру; з 10.11.1971 р. – лікар-патологоанатом Кіровоградської 
обласної клінічної лікарні; від 01.09.1976 р. до 01.01.2003 р. – завіду-
вач патологоанатомічного відділення Кіровоградської обласної клі-
нічної лікарні та головний обласний позаштатний патологоанатом; 
01.01.2003 р. переведена на посаду лікаря-патологоанатома цього ж 
відділення; лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю 
«патологічна анатомія»; у 1961–1980 рр. працювала викладачем з па-
тологічної анатомії та патологічної фізіології в Кіровоградському ме-
дичному училищі; у 1995 р. обрана головою Кіровоградської обласної 
філії Асоціації патологів України; була делегатом III, V, VI Всесоюз-
них з’їздів, I з’їзду патологоанатомів УРСР, VI Конгресу патологів 

України; нагороджена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», грамотами Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, Кіровоградського обласного управління охорони здоров’я.

З 1977 року у відділенні впроваджена парафінова проводка матеріалу, розробле-
на методика черезчеревного розтину спинного мозку, забарвлення карміном Беста 
статевого хроматину в клітинах слизової оболонки рота у хворих на ендокринні 
захворювання; з 1988 року проводиться діагностика захворювань ендометрію з за-
стосуванням алгоритмізації, впроваджена морфологічна діагностика хвороби Кро-
на, пухлин кісток, легенів, шлунково-кишкового тракту, головного мозку, очей, 
гортані, глотки, шкіри, лімфатичних вузлів, трепанобіоптатів; виконується цито-
логічне дослідження пунктатів пухлин внутрішніх органів, харкотиння, секретів, 
а з 1997 року – пунктатів щитоподібної залози.

Н. С. Кучерина та В. І. Зайченко у 1969, 1985 та 1993 роках брали участь в орга-
нізації в м. Кіровограді конференцій із гістологічної та цитологічної діагностики 
онкологічних захворювань.

У 2001 році в Кіровоградській області налічувалось 23 патологоанатомічні від-
ділення (4 – в м. Кіровограді та 19 – в районах області). В 11 районних відділеннях 
гістологічні дослідження не виконувались. Штат патологоанатомічної служби об-
ласті складався із 36 посад лікаря-патологоанатома (16,26 – в обласному центрі 
та 19,75 – в районах області) та 54,5 посад лаборанта-гістолога (35,75 – в м. Кіро-
вограді та 18, 75 – в районах області). Патологоанатомічне забезпечення здійсню-
вали 16 лікарів-патологоанатомів (10 – в м. Кіровограді та 6 – у районах області) 
і 41 лаборант-гістолог (24 – в м. Кіровограді та 17 – в районах області). Крім того, 
в районних лікарнях патологоанатомічні розтини виконували лікарі інших спе-
ціальностей. Було виконано 1563 патологоанатомічні розтини (744 – в м. Кірово-
граді і 819 – в районах області) та 144 826 гістологічних досліджень біопсійного 
і післяопераційного матеріалу. Також було виконано 115 розтинів померлих вдо-
ма дорослих, дітей у віці до 14 років – 18 та 55 – плодів. У відомчих лікувально-
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профілактичних закладах виконано 36 патологоанатомічних розтинів. Відсоток 
розтинів померлих у Кіровоградській області дорівнював 83% (86% – в обласному 
центрі та 81,6% – у районних лікарнях).

У 2003 році завідувачем патологоанатомічного відділення Кіровоградської об-
ласної клінічної лікарні та головним позаштатним патологоанатомом обласного 
управління охорони здоров’я був призначений С. Є. Немазенко.

НЕМАЗЕНКо Сергій Євгенович (нар. 19.11.1960 р.) – народив-
ся в с. Вікторівка Ширяєвського району Одеської області; медичну 
освіту здобув в Одеському медичному інституті імені М. І. Пирогова 
(1984); у 1984–1985 рр. навчався в інтернатурі за фахом «патологічна 
анатомія»; з 1985 р. – лікар-патологоанатом Кіровоградської облас-
ної клінічної лікарні, а з 2003 р. – завідувач патологоанатомічного 
відділення цієї ж лікарні; голова Кіровоградської обласної філії Асо-
ціації патологів України; лікар вищої кваліфікаційної категорії за 
спеціальністю «патологічна анатомія»; автор кількох наукових пу-
блікацій; нагороджений грамотами МОЗ України, Кіровоградської 
обласної державної адміністрації та Кіровоградського обласного 
управляння охорони здоров’я. 

 

Патологоанатомічна служба педіатричного профілю

 Патологоанатомічне відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні у 
1950–1983 роках очолювала Н. В. Агапєєва.

АГАПЄЄВА Наталія Володимирівна (нар. 08.10.1925 р.) – наро-
дилася в м. Харкові; медичну освіту здобула в Дніпропетровському 
медичному інституті (1950); у 1950–1983 рр. – завідувач патолого-
анатомічного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікар-
ні; від 1983 до 2002 р. – лікар-патологоанатом цього ж відділення 
та Кіровоградського обласного дитячого патологоанатомічного 
бюро; головний обласний дитячий патологоанатом (1965–1983); 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; делегат II 
Всесоюзного з’їзду патологоанатомів; нагороджена грамотами МОЗ 
України, Кіровоградської обласної державної адміністрації та об-
ласного управління охорони здоров’я.

У 1965 році була запроваджена посада головного об-
ласного позаштатного дитячого патологоанатома. На-
казом по обласному відділу охорони здоров’я на цю по-
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саду була призначена Н. В. Агапєєва. Була також запроваджена посада дитячого 
патологоанатома в м. Олександрії, обов’язки якого виконувала Т. О. Мунтьянова. 
Пройшов курси з дитячої патологічної анатомії завідувач Світловодським пато-
логоанатомічним відділенням М. І. Огнєв. В м. Кіровограді велику увагу пери-
натальній патології приділяла М. Р. Галантер. Щорічно на засіданнях обласних 
лікарських конференцій проводився аналіз роботи дитячої патологоанатомічної 
служби. У 1983 році на посаду завідувача патологоанатомічного відділення облас-
ної дитячої лікарні призначена Н. Р. Гатич.

ГАтИЧ Наталія Романівна (нар. 09.01.1949 р.) – народилася в м. 
Кіровограді; медичну освіту здобула в Донецькому медичному ін-
ституті імені О. М. Горького (1975); з 1975 р. – лікар-патологоанатом 
в м. Кіровограді; у 1983 р. призначена завідувачем патологоанатоміч-
ного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні, а у 1990 р. 
– начальником щойно організованого Кіровоградського обласного 
дитячого патологоанатомічного бюро; з 1990 р. – обласний дитячий 
патологоанатом; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної кате-
горії; делегат VII Всесоюзного з’їзду патологоанатомів, VIII Конгре-
су патологів України; нагороджена грамотами МОЗ України, Кіро-
воградської обласної державної адміністрації, обласного управління 
охорони здоров’я.

 

1 жовтня 1990 року було організоване Кіровоградське обласне дитяче патолого-
анатомічне бюро, яке очолила Н. Р. Гатич. 

В бюро проводиться патологоанатомічне дослідження мертвонароджених, пло-
дів, померлих дітей з лікувальних закладів м. Кіровограда та районів області. Що-
річно в бюро виконується до 200 патологоанатомічних досліджень дітей та дорос-
лих. Виконується значна кількість патогістологічних досліджень (до 25 000 за рік) 
операційного та біопсійного матеріалу з лікувальних закладів педіатричного та 
акушерсько-гінекологічного профілю м. Кіровограда та районів області.
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Співробітники Кіровоградського обласного дитячого патологоанатомічного бюро; 
перший ряд (зліва направо): С. В. Лаврова, О. В. Ляшенко, начальник бюро 

Н. Р. Гатич, Е. М. Порядина, В. Ф. Кулик, Н. С. Дмитрієва; другий ряд 
(зліва направо): В. Г. Жданов, Л. А. Кочубей, М. В. Нестеренко, 

В. Н. Молчанова, Г. А. Максимова, Е. К. Шома.
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 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКИй ДЕРЖАвНИй МЕДИчНИй УНІвЕРСИТЕТ
Кафедра патоморфології, судової медицини 

та медичного законодавства

Луганський медичний інститут заснований у 1956 році. У 1994 році був реорга-
нізований у Луганський державний медичний університет.

Кафедра патологічної анатомії була створена у 1957 році
Організатором та першим завідувачем кафедри був учень М. Ф. Мельникова-

Разведенкова – професор Є. Г. Пальчевський, який на той час також був директо-
ром Луганського медичного інституту.

ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ Євген Гнатович (1899 – 27.09.1966) – наро-
дився в м. Лубни Полтавської області; медичну освіту здобув на лі-
кувальному факультеті Київського медичного інституту (1925); бу-
дучи студентом, почав працювати на кафедрі патологічної анатомії; 
від 1925 до 1929 р. працював на посаді прозектора Бежицької лікарні 
Брянської області; у 1929–1932 рр. – завідувач патологоанатомічно-
го кабінету Українського рентгенологічного інституту (м. Харків), а 
потім старший асистент Харківського інституту експериментальної 
медицини імені І. І. Мечникова; з 1934 р. – організатор та перший 
завідувач кафедри патологічної анатомії медичного інституту в 
м. Сталіно (нині – м. Донецьк), якою керував до 1941 р.; доцент 
(1934); у 1942–1943 рр. – патологоанатом у військових шпиталях; 
у 1944 р. захистив докторську дисертацію «Морфология молочной 
железы при изменениях в яичниках и нарушениях генеративной 
функции у женщин»; у 1944 р., після демобілізації, направлений на 
відбудову Донецького медичного інституту, в якому очолював кафе-

дру патологічної анатомії та був заступником директора інституту з наукової роботи; професор (1946); 
з 1952 до 1957 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії та заступник директора з навчальної ро-
боти Львівського медичного інституту; у 1957–1960 рр. – директор та завідувач кафедри патологічної 
анатомії Луганського медичного інституту; з 1961 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Львів-
ського медичного інституту; обирався членом правління Всесоюзного наукового товариства патоло-
гоанатомів та головою правління Львівського товариства патологоанатомів; автор біля 40 наукових 
публікацій; наукові дослідження переважно присвячені питанням онкології, професійних захворю-
вань, ендокринної патології, відновної хірургії, інфекційних захворювань, організації патологоана-
томічної служби; науковий консультант та керівник 9 докторських та 26 кандидатських дисертацій; 
нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та багатьма медалями.

 У 1960 році тимчасово виконувала обов’язки завідувача кафедри О. М. Карпова.
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КАРПоВА олена Мойсеївна (нар. 1913 р.) – медичну освіту здо-
була в Харківському медичному інституті (1936); у 1960 р., не маючи 
наукового ступеня та звання, виконувала обов’язки завідувача кафе-
дри патологічної анатомії Луганського медичного інституту.

Штат кафедри складали (1960 р.): тимчасово виконуюча обов’язки завідувача 
кафедри О. М. Карпова, асистенти М. Д. Ігнатьєв та О. К. Покотиленко.

У 1960–1970 роках кафедру очолював доцент В. В. Не стайко.

НЕСтАЙКо Валентин Васильович (1913–1970) – народив-
ся в м. Харкові; медичну освіту здобув на лікувальному факульте-
ті Киргизького медичного інституту (1942); працював лікарем-
патологоанатомом; у 1950 р. захистив кандидатську дисертацію; 
з 1956 до 1960 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Лу-
ганської обласної клінічної лікарні; від 1960 до 1970 р. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії Луганського медичного інституту; 
головний позаштатний патологоанатом Луганського обласного від-
ділу охорони здоров’я 

Штат кафедри складався (1967 р.): завідувач кафедри, доцент В. В. Нестайко, 
доцент О. М. Карпова, асистенти І. М. Кумонок та Н. В. Ткаченко

Штат кафедри у 1970 році складали: завідувач кафедри В. В. Нестайко; доцент 
О. М. Карпова, асистенти І. В. Близнюк, Л. І. Миронова, Л. М. Моткова, І. М. Ку-
монок, Н. В. Євтушенко, О. Б. Можаєва.

З 1970 до 1975 року кафедрою патологічної анатомії завідувала О. М. Ісакова.
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ІСАКоВА олена Миколаївна (1923–1980) – народилася в м. 
Словськ Чернігівської області; медичну освіту здобула в Ленінград-
ському педіатричному інституті (1947); з 1947 до 1951 р. – аспірант 
кафедри патологічної анатомії цього ж інституту; у 1955 р. захистила 
кандидатську дисертацію «Особливості будови червоподібного від-
ростка і морфологічні зміни його при різних клініко-анатомічних 
формах апендициту в дітей»; з 1958 до 1962 р. – доцент кафедри 
патологічної анатомії Івано-Франківського медичного інституту; у 
1962–1970 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії Тернопіль-
ського медичного інституту; з 1970 до 1975 р. завідувала кафедрою 
патологічної анатомії Ворошиловградського (нині – Луганського) 
медичного інституту; у 1975–1980 рр. – доцент цієї ж кафедри.

 

У 1975 році кафедру патологічної анатомії очолив Л. О. Барков.

БАРКоВ Лев олександрович (нар. в 1926 р.) – народився в м. Са-
ратові (Російська Федерація); у 1943 р. мобілізований до РСЧА; піс-
ля закінчення Челябінського авіаційного училища воював у складі 
Ленінградського та Білоруського фронтів; медичну освіту здобув на 
лікувальному факультеті Омського медичного інституту; у 1961 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Материалы по патоморфологии 
центральной нервной системы при асфиксии плода и новорожден-
ного», а у 1972 р. – докторську дисертацію «Морфологические из-
мемения в плаценте и внутренних органах плода и новорожденного 
при позднем токсикозе беременных»; з 1975 до 1993 р. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії Луганського медичного інституту; ав-
тор 142 наукових публікацій, із них монографія – «Алкоголь: вплив 
на систему мати-плацента, плід, дитину» (1988); нагороджений ор-
денами «Красной Звезды», «Отечественной Войны» II ст., медаля-
ми: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» та ювілейними медалями.

З 1993 року кафедрою патоморфології, судової медицини та медичного законо-
давства завідує О. С. Решетнікова.

Штат кафедри (2012 р.): завідувач кафедри, професор О. С. Решетнікова, доцен-
ти: О. В. Телешова, О. В. Зінченко, О. В. Кононенко, О. П. Сисоєнко, І. М. Горяні-
кова; асистент О. В. Бургело, старший лаборант І. І. Ізоркіна, клінічний ординатор 
М. В. Мельникова.

Кафедра розміщена в морфологічному корпусі Луганської обласної клінічної 
лікарні та на базі Луганського обласного онкологічного диспансеру.

На кафедрі викладаються: патоморфологія для студентів 3-го курсу медично-
го факультету зі спеціальності лікувальна справа та педіатрія; патологічна анато-
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мія, в т. ч. «патологічна анатомія голови та шиї» для студентів 2 і 3 курсів стома-
тологічного факультету; біопсійно-секційний курс для студентів 5 та 6-го курсів 
медичного факультету зі спеціальності лікувальна справа та педіатрія; біопсійно-
секційний курс для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету.

РЕШЕтНІКоВА ольга Сергіївна – народилася в м. Луганську; 
медичну освіту здобула на лікувальному факультеті Луганського ме-
дичного інституту (1977); з 1977 до 1980 р. – аспірант кафедри пато-
логічної анатомії цього ж інституту; у 1982 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Структурно-метаболічні механізми адаптації плаценти 
при пізньому токсикозі вагітних»; з 1980 до 1990 р. – асистент кафе-
дри патологічної анатомії; з 1990 до 1993 р. – докторант Луганського 
медичного інституту за спеціальністю «патологічна анатомія»; у 1993 
р. захистила докторську дисертацію «Морфологічна характеристика 
фетоплацентарної системи в умовах гіпоксії»; з 1993 р. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії Луганського медичного інституту; 
професор (1996); віце-президент Асоціації патологів України (з 2008 
р.); президент Українського дивізіону Міжнародної академії пато-
логії (з 2008 р.); голова Луганської філії Асоціації патологів України; 
член Європейської асоціації патологів; академічний радник Фонду 

Фулбрайта в Україні; радник ректора ЛДМУ з впровадження академічних обмінів і Європейської ін-
теграції; голова робочої групи ЛДМУ з впровадження ліцензійних іспитів Крок-1 та Крок-2.

Колектив кафедри патологічної анатомії (1984 р.); I ряд 
(зліва направо): О. Б. Можаєва, завідувач кафедри Л. О. Барков, 

Н. В. Євтушенко, І. Є. Алєщенко; II ряд: О. С. Решетнікова, 
Л. В. Ющук, Н. А. Романенко, Т. В. Павлова; 

III ряд: Л. П. Вільховецька, О. О. Радчук.
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 Основними напрямками наукових пошуків є дослідження морфофункціональних 
особливостей нирок, печінки, плоду в терміні гестації 20–27 тижнів при затримці 
внутрішньочеревного розвитку плода та вивчення морфологічних маркерів порушен-
ня розвитку фето-плацентарного комплексу у випадках перинатальної смерті плода.

 Патологічна анатомія в практичній системі 
 охорони здоров’я Луганської області

Патологоанатомічні дослідження в м. Луганську до 1900 року мали прикладний 
характер у дуже рідкісних судовомедичних пошуках. Ініціаторами впровадження 
в клінічну практику гістологічних методик було подружжя лікарів – хірург К. Р. 
Скворцов та акушер-гінеколог О. М. Скворцова. За даними О. М. Скворцової, на 
початку XX століття, при земській лікарні в м. Луганську була організована лабо-

Колектив кафедри патоморфології, судової медицини та медичного 
законодавства Луганського державного медичного університету (2012 р.); 

I ряд (зліва направо): доценти О. П. Сисоєнко та О. В. Зінченко; 
II ряд: лаборант В. Г. Іванова, асистент О. В. Бургело, асистент І. І. Ізоркіна, 
доцент О. В. Телешова, завідувач кафедри, професор О. С. Решетнікова, 

доцент І. М. Горянікова, доцент О. В. Кононенко, клінічний ординатор 
М. В. Мельникова, лаборант А. І. Синівська.
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раторія, в якій були мікротом та мікроскоп. В лабораторії виконували гістологіч-
ні дослідження, які часто консультував професор М. Ф. Мельников-Разведенков. 
Зазначену лабораторію та консультації професора судової медицини Харківсько-
го університету М. Г. Боккаріуса використовував один із перших судовомедичних 
експертів м. Луганська В. В. Шиклендер.

Результати деяких морфологічних досліджень того часу повідомлялись на що-
місячних зборах земських лікарів у м. Луганську. Описання рідкісних випадків із 
практики публікувались у щорічних звітах земських лікарів.

Після Громадянської війни питанням удосконалення лікарської діагностики 
приділялось «...особое внимание». У зв’язку з цим при збудованій у 1928 році Лу-
ганській обласній клінічній лікарні створюється спеціально обладнане патоморфо-
логічне відділення з секційним залом, патогістологічною лабораторією та кабіне-
тами. У цьому відділенні судово-медичні експерти, а згодом і патологоанатоми П. 
І. Костильов, П. І. Чижонок та ін., отримавши підготовку з патологічної анатомії 
в Одеському інституті удосконалення лікарів, почали виконувати спочатку пооди-
нокі автопсії з дуже короткими записами про знайдені зміни.

У післявоєнні роки (після 1945 року) патологоанатомічне відділення поповню-
валось лікарями, які пройшли спеціальну підготовку в містах Києві та Харкові. По-
ступово патологоанатомічне відділення Луганської обласної клінічної лікарні на-
було статусу консультативно-методичного центру з патологоанатомічних питань. 
Зв’язки з кафедрами патологічної анатомії, які очолювали професори М. К. Даль 
(Київ), Г. Л. Дерман (Харків), Д. М. Хаютін (Одеса), Ш. І. Криницький (Ростов-на-
Дону) та іншими патологоанатомічним закладами сприяли організаційному росту 
та подальшому розвитку патологічної анатомії в м. Луганську.

Створення Луганського медичного інституту у 1956 році, кафедри патологічної 
анатомії (завідувач – професор Є. Г. Пальчевський) визначили подальший розвиток 

патологічної анатомії в м. Луганську та 
Луганській області. Організація Луган-
ського обласного наукового товариства 
патологоанатомів об’єднала викладачів 
кафедри патологічної анатомії, патоло-
гоанатомів міста та прозекторів район-
них лікарень області. На засіданнях 
товариства обговорювались виконані 
наукові дослідження, демонструвались 
рідкісні випадки із практики, висвітлю-
вались окремі питання методики та ор-
ганізації патологоанатомічної служби.

Запровадження посади обласного 
патологоанатома надало патологоанато-
мічній службі системності в роботі. Від О. І. Завадовська
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1953 до 1956 року головним позаштатним патологоанатомом Ворошиловградської 
області був завідувач патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікар-
ні, кандидат медичних наук В. В. Нестайко, в майбутньому – доцент, завідувач 
кафедри патологічної анатомії Ворошиловградського медичного інституту (1960–
1970). У 1963 році на посаду головного обласного позаштатного патологоанатома 
була призначена Завадовська Олена Іванівна, а у 1968 році – головним обласним 
позаштатним патологоанатомом з дитячої патології доцент кафедри патологічної 
анатомії Ворошилоградського медичного інституту Карпова Олена Мойсеївна.

На кінець 60-х років XX століття 
у Ворошиловградській області налі-
чувалось 43 патологоанатомічні від-
ділення, із них 36 – з гістологічними 
лабораторіями. Прозектури розміщу-
вались в 28 типових приміщеннях та 
12 пристосованих. У штаті було 62 по-
сади лікарів-патологоанатомів, 70 – 
лаборантів-гістологів та 58 – санітарів. 
Патологоанатомічне забезпечення здій-
снювали 32 лікарі-патологоанатоми, 7 
співробітників кафедри патологічної 
анатомії Ворошиловградського медич-
ного інституту, 10 лікарів-клініцистів 
(на 0,5 ставки) та 48 лаборантів-гіс-

тологів. У 1970 році було виконано 4132 патологоанатомічні розтини та 67 236 до-
сліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

 У 1992–1996 роках в м. Луганську функціонувало обласне патологоанато-
мічне бюро під керівництвом В. В. Ка-
моцького.

У 1996 році обласне патологоанато-
мічне бюро було реорганізовано в цен-
тралізоване патологоанатомічне відді-
лення (завідувач відділення – кандидат 
медичних наук С. М. Івченко) Луган-
ської обласної клінічної лікарні, Луган-
ське міське патологоанатомічне бюро 
(начальник – О. М. Гончаров), патоло-
гоанатомічне відділення Луганського 
обласного онкологічного диспансеру. 
На базі Луганської обласної клінічної 
дитячої лікарні було створено центра-
лізоване відділення дитячої патології.

О. М. Карпова

В. В. Камоцький 
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З 1998 року централізоване патологоанатомічне відділення Луганської обласної 
клінічної лікарні очолювала О. В. Зінченко, яка також у 2000–2005 роках була го-
ловним позаштатним патологоанатомом Управління охорони здоров’я Луганської 
обласної державної адміністрації.

ЗІНЧЕНКо ольга Володимирівна – медичну освіту здобула в 
1985–1991 рр. на педіатричному факультеті Луганського медичного 
інституту (ЛМІ); з 1991 р. навчалась в аспірантурі на кафедрі пато-
логічної анатомії ЛМІ; від 1995 до 2002 р. – асистент, а з 2002 р. – 
доцент цієї ж кафедри; у 1996 р. захистила кандидатську дисертацію 
«Патоморфологічна характеристика системи «плацента-ендокринні 
органи плода» при пізніх самочинних абортах»; від 1998 р. – завіду-
вач централізованого патологоанатомічного відділення Луганської 
обласної клінічної лікарні; у 2000–2005 рр. – головний позаштатний 
патологоанатом Управління охорони здоров’я Луганської обласної 
державної адміністрації; лікар-патологоанатом вищої кваліфікацій-
ної категорії; автор біля 60 наукових публікацій.

Патологоанатомічне забезпечення лікувальних установ Луганської об-
ласті здійснювали 55 лікарів-патологоанатомів, які мали сертифікат лікаря-
патологоанатома. Крім того, за сумісництвом на посаді лікаря-патологоанатома 
в районах Луганської області працювало 6 лікарів інших спеціальностей (судово-

Зліва направо: С. М. Івченко, О. В. Зінченко 
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медичні експерти, лікарі-хірурги), які виконували тільки патологоанатомічні 
розтини.

З 2006 року централізоване патологоанатомічне відділення Луганської облас-
ної клінічної лікарні очолює А. Б. Курінний, який також від 2006 року виконує 
обов’язки головного позаштатного патологоанатома Управління охорони здоров’я 
Луганської обласної державної адміністрації.

КУРІННИЙ Анатолій Борисович – медичну освіту здобув у Луган-
ському державному медичному університеті (1997); у 1997–1998 рр. 
навчався в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія»; працював 
на посаді лікаря-патологоанатома; від 2006 р. – завідувач центра-
лізованого патологоанатомічного відділення Луганської обласної 
клінічної лікарні; головний позаштатний спеціаліст з патологічної 
анатомії Головного управління охорони здоров’я Луганської облас-
ної державної адміністрації; лікар-патологоанатом вищої кваліфіка-
ційної категорії.

 

Штат відділення: завідувач відділення А. Б. Курінний, лікарі-патологоанатоми: 
Ю. М. Єришев, О. В. Орлов, Л. О. Звєрєва, А. І. Мельников. 

Луганське міське патологоанатомічне бюро (ЛМПАБ) було створено у 1996 році 
(начальник – О. М. Гончаров) і забезпечувало проведення патологоанатомічних до-
сліджень у лікувально-профілактичних закладах міського підпорядкування.

 ГоНЧАРоВ олександр Михайлович – медичну освіту здобув у Луганському медичному інсти-
туті (1984); від 1996 до 2011 р. – начальник Луганського міського патологоанатомічного бюро; від 
2011 р. – завідувач централізованого патологоанатомічного відділення ЦМЛ № 9 м. Луганська; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 2011 році ЛМПАБ було реорганізовано в централізоване патологоанатоміч-
не відділення центральної міської лікарні № 9 м. Луганська (завідувач відділен-
ня О. М. Гончаров).

Від 2000 до 2005 рік патологоанатомічне відділення Луганського обласного 
онкологічного диспансеру (ЛООД) очолювала Н. І. Башкіна, у 2005–2012 роках 
– Ю. О. Шмураков. 
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БАШКІНА Ніна Іванівна – медичну освіту здобула у1967–1973 рр. 
у Ворошиловградському медичному інституті (ВМІ); у 1978–1979 рр. 
навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі патологічної анатомії 
ВМІ; з 1979 р. працювала на посаді лікаря-патологоанатома; від 2000 
до 2005 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Луганського 
обласного онкологічного диспансеру; лікар-патологоанатом вищої 
кваліфікаційної категорії.
 

ШМУРАКоВ Юрій олексійович – у 1997 році навчався на курсах 
інформації та стажування при Луганській обласній клінічній лікар-
ні; у 2005–2012 рр. очолював патологоанатомічне відділення Лу-
ганського обласного онкологічного диспансеру; від 2012 р. – лікар-
патологоанатом цього ж відділення; лікар-патологоанатом вищої 
кваліфікаційної категорії.

 

Штат патологоанатомічного відділення ЛООД (2011 рік): завідувач відділення 
Ю. О. Шмураков, лікарі-патологоанатоми: Н. І. Башкіна, М. А. Авдєєва, О. В. Бур-
гело, І. С. Волокітіна.

У квітні 2012 року завідувачем патологоанатомічного відділення ЛООД призна-
чена М. А. Авдєєва.

 АВДЄЄВА Мирослава Анатоліївна – медичну освіту здобула в Луганському державному медич-
ному університеті (1996); у 1996–1997 рр. навчалась в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія»; 
від 1997 до 2012 р. працювала на посаді лікаря-патологоанатома патологоанатомічного відділення 
Луганського обласного онкологічного диспансеру, а з квітня 2012 р. – завідувач цього ж відділення; 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

 Патологоанатомічне відділення Луганської обласної клінічної дитячої лікар-
ні очолює О. Ю. Уманська, яка також виконує обов’язки головного позаштатного 
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дитячого патологоанатома Управління охорони здоров’я Луганської обласної дер-
жавної адміністрації.

УМАНСЬКА ольга Юріївна – медичну освіту здобула у Воро-
шиловградському медичному інституті (1978); у 1978–1979 рр. на-
вчалась в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія»; тривалий 
час очолює патологоанатомічне відділення Луганської обласної ди-
тячої клінічної лікарні; головний позаштатний спеціаліст з дитячої 
патологічної анатомії Головного управління охорони здоров’я Лу-
ганської обласної державної адміністрації; лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії.

 

Штат патологоанатомічного відділення Луганської 
обласної клінічної дитячої лікарні: завідувач відділен-
ня О. Ю. Уманська, лікарі-патологоанатоми: А. П. Моз-

кова, М. С. Журавльова, І. І. Козич.
 З метою підвищення рівня морфологічної діагностики, згідно з наказом Управ-

ління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації, створений «Морфологіч-
ний консиліум», який очолює професор О. С. Решетнікова. До складу консиліуму уві-
йшли найбільш кваліфіковані фахівці з патологічної анатомії Луганської області. 

Колектив патологоанатомічного відділення Луганського 
обласного онкологічного диспансеру. 
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 Патологоанатомічні відділення лікувально-профілактичних закладів охорони 
здоров’я Луганської області очолюють висококваліфіковані фахівці: Алчевського 
онкологічного диспансеру – О. І. Кравцова; Алчевської міської лікарні – В. Л. Дук; 
Антрацитівської центральної міської лікарні – Є. В. Корнілов; Краснодонської цен-
тральної міської лікарні – Д. А. Толкачов; лікарні «Ізвєстія» м. Красний Луч – 
М. А. Топалов; Лисичанської центральної міської лікарні імені Титова – Р. В. Сухар; 
Рубіжанської центральної міської лікарні – завідувач відділення М. Б. Бодасюк (за 
сумісництвом працює в Кремінському РТМО); Свердловської центральної міської 
лікарні № 1 – О. І. Бондар (від 1976 до 2004 року завідував відділенням В. В. Тель-
нов); Сєвєродонецької центральної міської багатопрофільної лікарні – О. Л. Прище-
па; Стаханівської міської лікарні № 1 – Д. О. Воробйов. 
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 ЛЬвІвСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЬвІвСЬКИй НАЦІОНАЛЬНИй МЕДИчНИй УНІвЕРСИТЕТ
імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Кафедра патологічної анатомії з курсом судової медицини

Львівський університет засновано 20 січня 1661 року декретом польського ко-
роля Яна Казимира III. За сприяння А. Крупінського 13 січня 1773 року у Львові 
була відкрита медична школа, яка не була вищим навчальним закладом, а готувала 
«патронів хірургії, цирульників, аптекарів». Завдяки діяльності А. Крупінського 
при Львівському університеті був організований медичний факультет, з яким було 
об’єднано і першу медичну школу Західної України. Урочисте відкриття медично-
го факультету відбулося 16 листопада 1784 року.

КРУПІНСЬКИЙ (Krupinski) Анджей (11.11.1744–29.04.1783) – 
народився в с. Білани поблизу Кентів (Галичина, тепер Краківське 
воєводство, Польща); закінчив Віденський університет, де в 1772 р. 
здобув ступінь доктора медицини; у 1773 р. призначений «протоме-
диком» Галичини; певний час очолював медичний відділ централь-
ного уряду у Відні; у 1773 р. склав «меморіал», в якому обстоював 
потребу створення у Львові медичної школи («Collegium medicum»), 
яка і була відкрита 13 січня 1773 р.; Львівська медична школа не була 
вищим навчальним закладом, як пропонував А. Крупінський (не 
мала права надавати дипломи); ця школа готувала «патронів хірурґії, 
цирульників, аптекарів»; першим директором став А. Крупінський; 
у 1773–1775 рр. він викладав тут анатомію, загальну патолоґію, те-
рапію і акушерство; завдяки діяльності А. Крупінського при Львів-
ському університеті був організований медичний факультет, з яким 
було об’єднано і першу медичну школу За хідної України; А. Кру-

пінський досліджував цілющі властивості українського курорту Шкло; він є автором трьох наукових 
праць, серед яких «Tractatus de febribus» («Виклад про гарячки») – (1774) та один з перших друкованих 
підручників з медицини в Україні – «Опис хвороб».

 Пізніше цей факультет був ліквідований і наступна організація медичного фа-
культету розпочалась під керівництвом професора Г. Кадия. Відкриття факультету 
відбулось урочистим актом 9 вересня 1894 року. У 1939 році медичний факультет 
Львівського університету був реорганізований у Львівський державний медичний 
інститут (тепер Львівський національний медичний університет імені Данила Га-
лицького). З 1785 року патологічну анатомію викладали в рамках курсу патоло-
гії. Лекції з патологічної анатомії почав читати з 1785 року ординарний професор 
патології клінічної практики італієць Aloyzy Capuano, який пішов у відставку в 
1788 році. Потім курс проводив публічний ординарний професор фармакології і 
патології австрієць Antoni Marherr. У зв’язку з припиненням підготовки кадрів на 
медичному факультеті А. Marherr пішов у відставку.



296 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

У 1894 році за проектом архітектора Івана Левицького було закінчено будів-
ництво корпусів медичного факультету Львівського університету. В анатомічному 
корпусі у вересні 1894 року відбулося відкриття медичного факультету.

Через два роки після відкриття медичного факультету, 19 грудня 1896 року в 
патологоанатомічному корпусі професорською лекцією доктора медицини Андрія 
Обжута «Про значення патологічної анатомії для медичної освіти» почала своє 
навчальне та наукове життя кафедра патологічної анатомії.

 оБЖУт Андрій (1851–1910) – медичну освіту здобув в Ягеллон-
ському (Краківському) університеті; як військовий лікар був пере-
ведений у Прагу, де познайомився з Ярославом Главою, засновником 
чехословацької школи патолоґоанатомів, професором патолоґічної 
анатомії медичного факультету чеського сектора Карлового універ-
ситету; вийшов у відставку і став асистентом Я. Глави; у 1887 р. в 
Карловому університеті захистив докторську дисертацію «Про участь 
крові у виникненні запального процесу»; від 1896 до 1910 р. завідувач 
кафедри патолоґічної анатомії Львівського університету; 19 грудня 
1896 р. професор А.Обжут прочитав першу лекцію для студентів III 
курсу «Про значення патолоґічної анатомії для медичної освіти» і 
здійснив перший патолоґоанатомічний розтин, що стало початком 
наукового життя одного з найстаріших патолоґоанатомічних закла-
дів України; А. Обжут активно займався науковими дослідженнями, 
результати яких відбиті у низці публікацій: «Про участь крові у ви-
никненні запального процесу» (1887); «Про гігантські клітини у за-

Патологоанатомічний корпус Львівського національного медичного 
 університету імені Данила Галицького.
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пальних інфільтратах і деяких пухлинах» (1887); «Про гістолоґію хвороби Брайта» (1888); «Про значен-
ня патолоґічної анатомії для медицини» (1897); «Нові дані про гістолоґію амілоїдного переродження» 
(1900); у 1900–1901 рр. у співавторстві з Я. Главою видав «Підручник з патолоґічної анатомії».

Основні думки та концепції, викладені в лекції, не втратили своєї актуальнос-
ті і в теперішній час. А. Обжут зупинився на історії патологічної анатомії, згадав 
найбільш відомі прізвища вчених-патологів – Біша, Крювельє, Лаеннека, Рокітан-
ського, Шванна, Вірхова. Далі вияснив суть патологічної анатомії – основи знань 
та діяльності лікаря. Наука ця «...не лише описує зміни мікроструктури, а й ви-
вчає причини цих змін при захворюваннях...». Професор багато уваги приділив бак-
теріологічним дослідженням. А. Обжут стверджував, що патологоанатом повинен 
рахуватися з роллю бактеріологічних досліджень, які поряд із мікроскопічними 
дослідженнями є допоміжними в пізнанні суті багатьох хвороб. Він закликав до 
інтеграції патологічної анатомії з іншими науками – фізіологією, анатомією, хімі-
єю. У виступі лектора є також те, що «...одержані дані при дослідженні матеріалу 
розтинів померлих, навіть при застосуванні мікроскопічних методик не відобра-
жають стану за життя. Огляд та мікроскопія вказують нам на кінцеву фазу 
процесу чи результат ускладнень».

А. Обжут стверджував, що патологічна анатомія мала і матиме величезний 
вплив на практичну медицину; поряд з хімією, фармакологією, клінікою, стано-
вить вчення про загальну патологію людини, є базою практичної медицини. Най-
активніший, ініціативний, спостережливий клініцист не стане справжньою люди-
ною науки та лікарем, якщо не знатиме патологічної анатомії. Чим глибші знання 
патологічної анатомії, тим більше впевненості в діагностиці, кращі індивідуаліза-
ція і раціональне лікування, врешті – конкретніший епікриз. Часто лише розтин 
виясняє суть явищ, незрозумілих за життя.

Наприкінці лекції А. Обжут звернувся до слухачів: «Ваші клінічні наставники 
приведуть вас тут для розв’язки загадки життя, хвороби і смерті».

Штат кафедри складали: професор А. Обжут, асистенти П. Кучера та Й. Кжиш-
ковський, два лаборанти та один препаратор; у 1904 році до штату кафедри ввій-
шов лікар В. Ф. Новицький. 

У становленні кафедри патологічної анатомії – створенні лабораторій (бактері-
ологічної і фотографічної), музею патологоанатомічних препаратів, бібліотеки, за-
початкуванні архіву протоколів автопсій, у початкових наукових дослідженнях, 
в організації навчання – лекції, практичні заняття з патологічної гістології, авто-
псії, – орієнтувались на структуру кафедри патологічної анатомії медичного фа-
культету Чеського сектора Карлового університету професора Я. Глави, на прин-
ципи та методи Чеської школи патологоанатомів. Патологічну анатомію студенти 
вивчали за програмою, складеною професором А. Обжутом; на медичному факуль-
теті стабільних навчальних планів і програм з окремих дисциплін не було, існува-
ла так звана предметна система викладання. Курс патологічної анатомії виклада-
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ли польською мовою. Заступником А. Обжута на кафедрі патологічної анатомії був 
П. Кучера (1872–1928) – учень Я. Глави, який згодом став професором гігієни у 
Львівському університеті.

У 1912 році кафедру очолив професор Здіслав Дмоховскі. 

ДМоХоВСКІ Здіслав (Dmochowski Zdzislaw; 07.12.1864–06.01.1924) 
– медичну освіту здобув на медичному факультеті Варшавського уні-
верситету (1889); працював на посаді асистента (1889–1898), доцента 
(1898–1909), завідувача (1909–1910) кафедри патологічної анатомії 
Варшавського університету; у 1911 р. стажувався з ларингології в 
Берліні, Мюнхені, Парижі; у 1911–1912 рр. приватно практикував з 
ларингології; у 1912–1914 рр. та 1917–1918 рр. – завідувач кафедри 
патологічної анатомії Львівського університету; професор (1912); з 
1919 до 1921 р. – керівник санітарної ради, а у 1921–1923 р. – керів-
ник відділення патологічної анатомії Міністерства оборони Польщі; 
засновник-організатор Варшавського наукового товариства (1907); 
президент Варшавського лікарського товариства (1920–1922); спів-
засновник журналу «Lekarz Wojskowy»; бригадний генерал Польської 
Армії (1923); основні напрямки наукових досліджень – вивчення па-
томорфології та етіопатогенезу запальних процесів, туберкульозної 
інфекції, ларингологічної патології, розробка патогістологічних ме-

тодик та секційної техніки; запропонував теорію розвитку злоякісних новоутворів, описав патомеха-
нізми утворення запальних ексудатів.

Штат кафедри складали професор З. Дмоховскі, асистенти В. Новицький та 
Ю. Горновський. Перша світова війна з численними епідеміями визначили наукову 
тематику кафедри в цей період. Прекрасне обладнання лабораторій, значний сек-
ційний матеріал (за перші 20 років роботи кафедри – з 1896 до 1916 р. – було викона-
но 8 499 розтинів) створили міцну основу для інтенсивної наукової праці. Патомор-
фологія інфекційних хвороб – основний напрямок праць З. Дмоховського та його 
співробітників. На кафедрі досліджували (асистент В. Новицький) інфекційні епі-
демічні хвороби – збудників черевного тифу, паратифів, дизентерії, патоморфоло-
гічні зміни при іспанському грипі 1918 року. В. Новицький, ґрунтуючись на даних 
84-х автопсій трупів хворих, що померли від грипу, висловив припущення щодо на-
явності ще невідомого збудника грипу і що bac. Pfeiffer’a є лише супровідною того 
збудника. При бактеріологічному дослідженні органів трупів хворих, що померли 
від дизентерії, збудника хвороби виявили в селезінці, печінці (жовчні шляхи) і в 
крові. У 1917 році В. Новицький модернізував реакцію Ehrlich’a– Bohmer’a при до-
слідженні мікробних культур на індол. Кафедра мала наукові зв’язки з професором 
Г. В. Шором (м. Петроград), який опрацьовував питання танатології – вчення про 
ознаки, механізми і динаміку смерті. У 1918 році З. Дмоховскі залишив педагогіч-
ну роботу.

У 1920 році кафедру патологічної анатомії очолив професор Вітольд Новиць-
кий, учень професора А. Обжута.
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 НоВИЦЬКИЙ Вітольд (18.07.1878–03.07.1941) – народився 
в Бохне, поблизу Кракова в родині вчителів; медичну освіту здобув 
у Ягеллонському (Краківському) університеті; з 1902 р. ввійшов до 
складу кафедри патолоґічної анатомії Львівського університету, яку 
очолював професор А. Обжут; проводив інтенсивну прозекторську 
роботу; перший розтин виконав 15.11.1902 р., а в 1903 та 1904 рр. 
відповідно розітнув 488 та 473 померлих ( із загального числа 977 та 
1004); у перші роки роботи наукова діяльність переважно була скон-
центрована на поглибленому вивченні окремих секційних випадків; 
В. Новицький описував окремі казуїстичні випадки, виступав з допо-
відями та опублікував праці про саркокарциноми (1905), аневризми 
артерій мозку (1908), вроджені вади кишечника (1908); цикл праць, 
присвячений патології червоподібного відростка (1908); у 1908–
1912 рр. опублікував дані досліджень хромафінної тканини наднир-
кових залоз, а також нирок в умовах дії адреналіну; у 1912–1914 рр. 

опубліковані роботи про вплив екстрактів гіпофізу на деякі органи кролика, про абсцеси печінки, 
які спричинені аскаридами; у 1914 р. опублікована монографія «Анатомічне дослідження верхнього 
отвору грудної клітки та відношення його до туберкульозу легень верхівкового походження», яка була 
відзначена на конкурсі в червні 1913 р. нагородою; у 1913 р. отримав звання професора; у 1916–1918 рр. 
досліджував інфекційні хвороби – збудників черевного тифу, паратифів, дизентерії, патоморфоло-
ґічні зміни при іспанці; у 1918 р. В. Новицький на даних дослідження 84-х автопсій трупів хворих, 
що померли від грипу, висловив припущення про наявність ще невідомого збудника грипу і що bac. 
Pfeiffer’a є лише супровідною того збудника; у 1917 р. В. Новицький модернізував реакцію Ehrlich’a 
– Bohmer’a при дослідженні мікробних культур на індол; від 1920 до 1941 р. – керував кафедрою 
патолоґічної анатомії Львівського університету; лекції В. Новицького були насичені фактологічним 
матеріалом, мали клініко-патологоанатомічний характер; відзначався надзвичайною вимогливістю 
до студентів; основні напрямки наукових досліджень – вивчення патолоґічної анатомії склероми, 
раку легенів, зобу, патоморфолоґії гострих і хронічних інфекцій; В. Новицький опублікував 82 наукові 
праці, зокрема, монографію «Про склерому» і тритомний підручник «Anatomja patologiczna»; редагував 
наукові праці кафедр патолоґічної анатомії польських університетів; друкував свої праці не тільки в 
польських, але й в німецьких та французьких журналах; в ніч з 3 на 4 липня 1941 р. В. Новицький, у 
числі 25 львівських вчених, був розстріляний фашистами; разом з ним загинув і його син – асистент 
кафедри мікробіології Єжи Новицький.

Штат кафедри складали: професор В. Новицький, старші асистенти Леонард 
Ванке і Роман Тарнавський, доцент Г. Шустер, асистент З. Альберт, лаборант Ілля 
Лемейда, препаратор Зіновій Чернецький. На кафедрі досліджували патоморфо-
логічні зміни при склеромі, туберкульозі, раку легень, зобу, гострих і хронічних 
інфекціях.

Плідна навчальна і дослідницька праця кафедри з великою і добре організо-
ваною прозекторською діяльністю, фундаментальним музеєм, системним архівом 
протоколів автопсій (з 1896 р.), новітньою апаратурою, фотолабораторією, біблі-
отекою спричинили набуття кафедрою змісту і структури Патологоанатомічного 
інституту. Наприкінці 30-х років інститут під керівництвом В. Новицького став 
відомим науковим центром. В ньому проводилися комплексні мікробіологічні 
та морфологічні дослідження інфекційних хвороб, патогенезу каліцтв, канце-
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рогенезу (зокрема, на експериментальних моделях та із застосуванням культур 
тканин), патоморфозу пухлин і трансплантації хрящів. Працівники інституту в 
своїх дисертаціях також опрацьовували лейкози, патологічні зародки, патологію 
дітей раннього віку, морфологію сполучної тканини при інфекційних хворобах, 
гіпертонічну хворобу, аномалії розвитку стравоходу, пневмонії. Застосовувалися 
гістохімічні методи. У цей період було опубліковано 167 наукових праць, захище-
на докторська дисертація Леонарда Ванке «Нирки при дизентерії» (1938), запро-
понована класифікація склероми (за даними вивчення склероми упродовж 32-х 
років), за якою вирізняли: склерому вузликову, склерому горбисту, склерому ди-
фузну, склерому рубцеву.

Наукові досягнення кафедри патологічної анатомії – Патологоанатомічного 
інституту, їхнього талановитого керівника, були вагомою підставою для обрання 
професора В. Новицького членом Польської Академії наук у м. Кракові.

Від 05.07.1941 року до 12.04.1942 року кафедру патологічної анатомії очолю-
вав учень професора В. Новицького доцент Зіновій Альберт, який згодом став за-
відувачем кафедри патологічної анатомії Вроцлавської медичної академії та чле-
ном Польської академії наук.

З 13.04.1942 року до 04.07.1944 року кафедрою патологічної анатомії Львів-
ських медико-природничих фахових курсів керувала доцент Г. К. Шустер.

Професор В. Новицький (6-й справа) з групою вчених-медиків у м. Трускавець (1936 р.).
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ШУСтЕР Гелена Катажина (SCHUSTER Helena Katarzyna, 19.04.1884 – 04.07.1949) – народила-
ся у Львові; медичну освіту здобула на медичному факультеті Львівського університету (1912); пра-
цювала на посаді лікаря в шпиталях Відня та Ленца (1914–1916), асистента (1918–1921) та доцента 
(1921–1924, 1937–1939) кафедри патологічної анатомії Львівського університету; у 1924 р. стажувала-
ся в Університеті м. Гейдельберга; з 1924 до 1937 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії медич-
ного відділу Вільнюського університету, у 1940–1942 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії 
Краківського університету; від 1942 до 1944 р. – керівник кафедри патологічної анатомії Львівських 
медико-природничих фахових курсів, а у 1944–1949 рр. – патологоанатом Віденського шпиталю 
св. Єлизавети; доцент (1934); автор 47 наукових публікацій.

 У 1896–1945 роках асистентами кафедри патологічної анатомії були: Aleksander 
Teichman, Jozef Krzyszkowski, Pawel Kucera, Napoleon Gasiorowski, Witold Now-
icki, Jozef Homowski, Adam Kossakowski, Helena Schuster, Janusz Peter, Wiktor 
Janusz, Szurek Wladyslaw, Stanislaw Garinski, Wincenty Kuzmiar, Natalia Turkie-
wicz, Aleksander Zakrzewski, Witild Grabowski, Miriewski, Jan Sosin, Tadeusz Kiel-
anowski, Waclaw Lewinski, Zygmunt Albert, Henryk Starzyk, Leonard Wanke, Jozef 
Flaks, Markus Ochsenhoit, Stanislaw Hecht, Kazimierz Medras, Slomianska, Florica 
Iliescu, Wlodzimierz Kassaraba.

З 25 червня 1945 року до 1 квітня 1946 року кафедру патологічної анатомії 
очолював З. Альберт.

У 1945 році Народним комісаріатом охорони здоров’я СРСР на кафедру патоло-
гічної анатомії був переведений М. В. Войно-Ясенецький, який до від’їзду З. Аль-
берта в Польщу займав посаду доцента кафедри. 

Від 1.04.1946 року до 26.04.1952 року кафедрою завідував М. В. Войно-
Ясенецький.
 

 ВоЙНо-ЯСЕНЕЦЬКИЙ Михайло Валентинович (23.02.1907–
1993) – медичну освіту здобув на медичному факультеті Середньо-
Азійського університету (1931); за направленням працював у Та-
джикистані на посаді завідувача райздороввідділу одного з районів 
Кулябської області, а з 1936 р. – прозектором Республіканської 
лікарні в м. Душанбе; від червня 1936 р. за сумісництвом завідував 
патолого-гістологічним відділом Тропічного інституту Таджицької 
РСР; як писав М. В. Войно-Ясенецький: «знания по патологичес-
кой анатомии приобретал, кроме книг, посещая во время отпусков и 
научных командировок кафедры и прозектуры наиболее известных в 
30-е годы патологоанатомов (Шор, Аничков, Давыдовский и др.»; за 14 
років в м. Душанбе виконав біля 1000 патологоанатомічних розти-
нів; у 1931–1945 рр. лікар М. В. Войно-Ясенецький виконав низку 
фундаментальних досліджень з патологічної анатомії та патогенезу 
тропічної малярії; у 1945 р. у Військово-медичній академії імені С. М. 

Кірова захистив докторську дисертацію «Патологическая анатомия и патогенез малярии», яку вико-
нав у м. Душанбе в 30–40-х роках на значному секційному матеріалі; від 1945 р. – доцент, а з 01.04.1946 
р. до 26.04.1952 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Львівського медичного інституту; про-
фесор (1947); Заслужений лікар Таджицької РСР; основні напрямки наукових досліджень – комплек-
сне клініко-анатомо-паразитологічне дослідження патогенезу інфекційних захворювань людини; у 
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Львові М. В. Войно-Ясенецький закінчив роботу над монографією «Патологічна анатомія і патогенез 
малярії» (1950), за яку отримав премію імені І. Мечникова; він написав у багатотомному «Руководстве 
по патологической анатомии» (том XI), низку підрозділів з інфекційної патології (склерома, малярія, 
амебіаз, поворотний тиф, що передається вошами; поворотний тиф, що передається кліщами; балан-
тидіаз, пневмоцистоз); від 1952 р. М. В. Войно-Ясенецький керував лабораторією, а згодом відділом 
патологічної анатомії Науково-дослідного інституту експериментальної медицини АМН СРСР.

Штат кафедри складали: професор М. В. Войно-Ясенецький, доценти Ю. В. По-
лонський, О. Г. Кестнер (згодом завідувач кафедри патологічної анатомії ме-
дичного факультету Ужгородського університету), В. Г. Чудаков (з часом 
професор-консультант патоморфологічного відділу Київського інституту експе-
риментальної і клінічної онкології), О. М. Карпова (пізніше доцент Ворошилов-
градського медичного інституту). У цей час розпочали свою роботу (навчання в 
аспірантурі) на кафедрі Н. С. Доценко (з 1944 р.), А. Ю. Рудницька (з 1948 р.), 
П. П. Калинюк (з 1949 р.), С. О. Ямпольська (з 1949 р.), Д. М. Логойда (1949–
1993); за сумісництвом – працівники патологоанатомічної лабораторії Західно-
го військового округу. 

Колектив кафедри, а це були нелегкі повоєнні роки, наполегливо відновлював 
навчально-методичну та наукову діяльність, реорганізовував прозекторську спра-
ву в західному регіоні України.

Аспіранти кафедри патологічної анатомії Львівського медичного 
інституту (1949 р.); зліва направо: П. П. Калинюк, І. П. Тюріна, 

Д. М. Логойда, А. Ю. Рудницька.
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М. В. Войно-Ясенецький згадував: «...лекции читал не по учебникам. И не “чи-
тал”, а говорил, не пользуясь заранее написанным текстом. Иллюстации брал из 
богатого музейного материала кафедры».

Кафедра поступово стала науково-дослідним, навчальним і прозекторським 
центром. 

Наукові дослідження зумовлювалися специфікою післявоєнного періоду і стосу-
валися, насамперед, патоморфології інфекційних хвороб (поворотний тиф, дизенте-
рія), крайової патології (склерома). Велика увага приділялася дослідженню склеро-
ми (М. В. Войно-Ясенецький та С. А. Ямпольська). На кафедрі була сформульована 
гіпотеза: «Джерелом клітин Мікуліча є клітини макрофагальної системи й уражен-
ня їх (проникнення в них збудника) становить головну ознаку склеромної інфекції» 
(М. В. Войно-Ясенецький). У цей період співробітниками кафедри були захищені 
кандидатські дисертації, присвячені розподілу лейкоцитів в організмі експери-
ментальних тварин (А. Ю. Рудницька, 1953) та в організмі людини (Д. М. Логойда, 
1954), вивченню патологічних зародків (С. С. Детюк, 1953), каменів ниркових ми-
сок в ранньому дитячому віці (Н. С. Доценко, 1953).

Працівники кафедри патологічної анатомії Львівського медичного інституту 
(1952 р.); I ряд (зліва направо): лікар-патологоанатом С. О. Ямпольська, 

асистент А. Ю. Рудницька, завідувач кафедри, професор М. В. Войно-Ясенецький, 
асистент Н. С. Доценко, старший лаборант Г. Я. Супранович; II ряд: 

лаборанти Л. Кавєшнікова та М. Брушковська; аспірант П. П. Калинюк, 
асистент Д. М. Логойда, лаборант Н. А. Козлюк, аспірант Ю. Шегедін, 

лаборант М. Мірошниченко.
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У 1952 році кафедру очолив вихованець Київського медичного інституту, учень 
академіка М. Ф. Мельникова-Разведенкова професор Є. Г. Пальчевський (1899–1966). 

Наукова тематика кафедри в ці роки дещо змінилася 
і охоплювала декілька проблем: морфологія інфекцій-
них хвороб (склерома, везикульозний рикетсіоз), мор-
фологія зобу в Прикарпатті, діагностика раку, сполучна 
тканина при різних дисгормональних, пухлинних та ін-
фекційних процесах. Активно проводилася підготовка 
медичних та наукових кадрів – під керівництвом М. В. 
Войно-Ясенецького та Є. Г. Пальчевського з 1953 до 1966 
року було захищено 27 кандидатських та 4 докторських 
дисертації, опубліковано 155 наукових статей. 

У 1955 році Є. Г. Пальчевським було організовано 
Львівське товариство патологоанатомів.

12 лютого 1957 року виконувачем обов’язки завідува-
ча кафедри патологічної анатомії призначена Н. С. До-
ценко. 

. Складний патологоанатомічний розтин (1949 р.); зліва направо: санітар 
В. Й. Павлов, аспірант П. П. Калинюк, доцент Ю. В. Полянський, 
аспірант І. П. Тюріна, завідувач кафедри патологічної анатомії, 
професор М. В. Войно-Ясенецький, лікарі-патологоанатоми 

С. О. Ямпольська, П. Короляк та В. А. Кармилова.

Є. Г. Пальчевський
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ДоЦЕНКо Ніна Степанівна (11.07.1921–11.02.2003) – народи-
лася в м. Пирятині Полтавської області; медичну освіту здобула у 
1939 – 1943 рр. на лікувальному факультеті Київського медичного 
інституту; з 10.03.1945 р. – виконуюча обов’язки асистента кафедри 
патологічної анатомії Львівського державного медичного інститу-
ту (ЛДМІ); 02.12.1953 р. за дисертацію «Камни почечных лоханок в 
раннем детском возрасте» Вченою радою ЛДМІ присвоєний вчений 
ступінь кандидата медичних наук; 27.04.1956 р. за конкурсом обрана 
на посаду доцента кафедри патологічної анатомії; від 12.02.1957 р. до 
26.01.1961 р. – виконуюча обов’язки завідувача кафедри патологіч-
ної анатомії ЛДМІ; з 26.01.1961 р. – доцент кафедри; 11.11.1964 р. 
присвоєно вчене звання доцент по кафері патологічної анатомії; від 
01.10.1966 р. до 27.02.1967 р. – тимчасово виконуюча обов’язки завід-
увача кафедри патологічної анатомії; з 27.02.1967 р. до 01.07.1986 р. 
– доцент кафедри патологічної анатомії; з 01.08.1986 р. працювала на 

Кафедра патологічної анатомії Львівського медичного інституту (1951 р.): I ряд: 
(зліва направо): санітарка Вернерова, доцент О. М. Карпова, доцент Ю. В. Полонський, 
завідувач кафедри, професор Є. Г. Пальчевський, професор М. В. Войно-Ясенецький, 

асистент Н. С. Доценко, санітар І. Лемейда; II ряд: асистент Д. М. Логойда, санітар 
М. Лемейда, санітарка ?, лаборант Л. А. Чорнобай, санітар В. Й. Павлов, старший лаборант 

Г. Я. Супранович, лікар М. П. Георгадзе, лікар-патологоанатом І. О. Ждановська, лікар-
патологоанатом С. О. Ямпольська, аспірант П. П. Калинюк, аспірант І. П. Тюріна, лаборант 

Н. А. Козлюк, санітарка ?, асистент А. Ю. Рудницька, лаборант М. Брушковська.
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посаді лікаря-патологоанатома патологоанатомічного відділення Дорожної клінічної лікарні Львів-
ської залізниці; автор 57 наукових публікацій.

Штат кафедри (1960 р.): посада завідувача кафедри вакантна; виконуючий 
обов’язки завідувача кафедри Н. С. Доценко; асистенти: П. П. Калинюк, Д. М. Ло-
гойда, Г. Ю. Рудницька, С. О. Ямпольська.

Від 26.01.1961 до 01.10.1966 року кафедру патологічної анатомії очолював про-
фесор Є. Г. Пальчевський.

У 1966 році, після смерті Є.Г. Пальчевського, Вчена рада Львівського медичного 
інституту обрала завідувачем кафедри патологічної анатомії професора Д. Д. Зербіно.

ЗЕРБІНо Дмитро Діонисович (нар. 10.03.1926 р.) – народився 
в Луганську в родині лікаря; у 1950 р. закінчив Чернівецький ме-
дичний інститут, де і залишився працювати, пройшовши шлях від 
старшого лаборанта до професора кафедри патолоґічної анатомії; 
у 1956 р. захистив кандидатську дисертацію «Внутриорганная лим-
фатическая система яичка, придатка, оболочек и семенного канти-
ка», а у 1965 р. – докторську дисертацію «Патологическая анатомия 
и патогенез некоторых видов недостаточности лимфообращения»; 
з 1966 до 2000 р. – зав. кафедри патолоґічної анатомії Львівського 
медичного інституту; з 1996 р. – директор Інституту клінічної пато-
лоґії Львів ського медичного університету імені Данила Галицького; 
член-кор. НАН (1991) та академік НАМН України (2002), член Між-
народної академії патолоґії (1992), академік Україн ської еколоґіч-
ної академії наук (1993); професор (1967); заслужений діяч науки і 
техніки УРСР (1988); основні напрямки наукових досліджень – ви-

На заняттях студентського наукового гуртка 
(середина 50-х років XX ст.); зліва направо: студентка Черкашина,

завідувач кафедри, професор Є. Г. Пальчевський, студент М. Крук, асистент А. Ю. Рудницька.
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вчення лімфатичної системи, васкулітів, ангіопатій, еколоґічної патолоґії; обґрунтував теорію недо-
статності лімфообігу, висунув оригінальну концепцію про роль еколоґічних факторів (ксенобіотиків) 
в етіолоґії ряду неатеросклеротичних уражень кровоносних судин; основні наукові праці Д.Д. Зербіно: 
«Васкулиты и ангиопатии» (1977), «Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови» (1989), 
«Антропогенные экологические катастрофы» (1991), «Научная школа как феномен« (1994), «Черні-
вецька хімічна хвороба: нове екологічне захворювання» (1998), «Наукова школа: лідер і учні» (2001), 
«Хвороби нирок. Атлас макропатології та мікропатології» (2003), «Екологічні катастрофи у світі та в 
Україні» (2005); науковий консультант та керівник 13 докторських і 60 кандидатських дисертацій.

Штат кафедри складали (1967 р.): завідувач кафедри, професор Д. Д. Зербіно, до-
центи Н. С. Доценко та А. Ю. Рудницька; асистенти: П. П. Калинюк, Д. М. Логойда, 
С. А. Ямпольська; виконуючий обов’язки асистента Д. Л. Плахтін. З часом на кафе-
дрі працювали і працюють: В. П. Олефір, О. С. Гавриш, Ю. В. Бісярін, Л. Л. Лукасе-
вич, Ю. О. Поспішіль, В. І. Вовк. 

Дослідницька робота виконувалась і виконується як працівниками кафедри, 
так і співробітниками та практичними лікарями інших кафедр Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького, науково-педагогічних 
і лікувально-профілактичних закладів Львова, Києва, Тернополя, Чернівців, 
Івано-Франківська, Санкт-Петербурга.

Працівники кафедри патологічної анатомії Львівського медичного інституту 
та патологоанатомічних відділень лікарень м. Львова (1967 р.); перший ряд 

(зліва направо): П. П. Калинюк, І. Д. Шперлінг, С. О. Ямпольська, Д. Д. Зербіно, 
Н. С. Доценко, М. В. Войно-Ясенецький, А. Ю. Рудницька, Д. М. Логойда.
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Наукова праця кафедри характеризується вираженою багатовекторністю: 
1) проблеми патології лімфо- і гемомікроциркуляції; 2) ангіопатії, ангіодисплазії 
та васкуліти; 3) патологія щитоподібної залози; 4) склерома; 5) лейкози; 6) пнев-
мопатії; 7) хвороби від ліків; 8) патології серця при різних нозологічних формах; 9) 
патологія аорти та магістральних артерій; 10) онкологія; 11) екологічна патологія 
і екологічна нозологія. При цьому були описані нові факти і закономірності, зо-
крема, морфологічні еквіваленти недостатності лімфатичної системи (динамічної, 
резорбційної, механічної), прояви загального та регіонального застою лімфи, адап-
таційна трансформація та регенерація лімфатичних судин. Відкрито нові феноме-
ни: утворення лімфо-венозних шунтів (при повній блокаді лімфатичних шляхів), 
варикоз лімфатичних судин (старечий і застійний), ультраструктурний механізм 
резорбційних процесів у черевній порожнині. Вперше описано хілозні асцити, хі-
лоторакс, а також феномени при слоновості – лімфорею, лімфатичні нориці, хі-
лурію, хілус-рефлюкс. Показані зміни лімфатичних капілярів і судин при раках, 
хронічній недостатності кровообігу в старості. Розроблені нові методи діагности-
ки та лікування, зокрема: спосіб лікування токсикозів, спосіб післяопераційного 
знеболювання, спосіб інтраопераційного виявлення грудної протоки. У процесі 
дослідження васкулітів, ангіопатій та ангіодисплазій отримані нові дані про не-
атеросклеротичне ураження судинної системи, вперше детально описана патомор-
фологія некротизуючого васкуліту з гранульоматозом (синдром Вегенера), неспе-
цифічного аорто-артериїту, легеневого артеріїту (синдром Аєрзи), системного та 
облітеруючого артеріїту. Було виявлено, що в основі ряду системних васкулітів 
початковим стимулом є вплив різних ксенобіотиків і найчастіше – сполук важких 
металів. Показаний морфогенез і роль синдрому дисемінованого внутрішньосу-
динного зсідання (ДВЗ) крові у хірургічній практиці, акушерській патології, при 
інфекційних захворюваннях, хворобах від ліків, різного виду шоку. На кафедрі із 
вищезазначених проблем виконана велика кількість дисертаційних робіт, видана 
низка монографій, з 1948 до 1982 року було опубліковано 700 наукових праць. Ре-
зультати наукових досліджень висвітлювались у доповідях на засіданнях науково-
практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів, конгресів та міжнародних науко-
вих форумів (у містах Брюсселі, Ленінграді, Києві, Будапешті, Москві, Інсбруку).

У 1974 році на базі кафедри патологічної анатомії була проведена Республікан-
ська конференція «Ультраструктура мікроциркуляторних шляхів у патології», на 
якій були підсумовані дані досліджень у галузі електронної мікроскопії мікроцир-
куляторних шляхів. У вересні 1983 року у Львові було проведено Всесоюзний сим-
позіум «Васкуліти, ангіопатії, ангіодисплазії».

Визнанням наукових досягнень є обрання співробітників кафедри до різних ака-
демічних закладів та міжнародних наукових організацій. Так, професор Д. Д. Зербі-
но обраний членом-кореспондентом НАН України (квітень, 1991), дійсним членом 
Академії медичних наук України (2002), членом Міжнародної академії патології 
(жовтень 1992), академіком Української екологічної академії (лютий, 1993). 
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Членами Європейської асоціації патологів стали професор Д. Д. Зербіно, доцен-
ти Ю. В. Бісярін та Л. Л. Лукасевич.

Удосконалюється навчально-методична робота кафедри. Викладачі кафедри 
постійно і систематично працюють над розробкою методичних рекомендацій і вка-
зівок для студентів. У зв’язку з наявністю різних факультетів (лікувального, пе-
діатричного, стоматологічного, санітарно-гігієнічного) лекційні курси відповідно 

Учасники виїзної сесії Всесоюзної проблемної комісії 
з патологічної анатомії (м. Архангельськ); зліва направо: 

О. С. Ступіна, М. К. Пермяков, Д. С. Саркісов, Д. Д. Зербіно.

Загальні збори НАН України; зліва направо: 
Д. Зербіно, М. Амосов, І. Трахтенберг.
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профільовані. Великий навчальний і науковий музей макропрепаратів (біля 2000 
препаратів) кафедри, фонд таблиць, схем, слайдів сприяють демонстративності на-
вчального процесу.

Музей хвороб людини кафедри патологічної анатомії (тепер – Інституту клі-
нічної патології) Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького був започаткований наприкінці XIX століття, коли на кафедрі патоло-
гічної анатомії почали системно виконувати патологоанатомічні розтини. Музей 
поповнювався матеріалом із розтинів померлих (органи, їх фрагменти, навіть цілі 
тіла дітей сиріт чи покинутих матерями) та посляопераційним матеріалом.

Музей недноразово зазнавав руйнації – після війни 1941 – 1945 років з перспек-
тивою вивезення його в Краків, у 1967 році та внаслідок пожежі 1988 року. 

В середині 50-х років XX століття професор Є. Г. Пальчевський доручив аспі-
рантці А. Ю. Рудницькій упорядкувати та відновити Музей. З того часу до 1985 
року А. Ю. Рудницька виконувала обов’язки завідувача Музею. У створенні Музею 
також брали участь багато поколінь працівників кафедри патологічної анатомії.

РУДНИЦЬКА Анна Юріївна (нар. 9.01.1924 р.) – народилася у 
Львові; у 1942 р. закінчила державну гімназію у Львові; медичну 
освіту здобула у Львівському медичному інституті (1947); з 1947 до 
1950 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії 
цього ж інституту; у 1950–1963 рр. – асистент, а від 1963 до 1985 р. 
– доцент кафедри патологічної анатомії Львівського медичного 
інституту; у 1954 р. захистила кандидатську дисертацію «Розподіл 
лейкоцитів в організмі лабораторних тварин, кроликів»; з 1985 р. 
– лікар-патологоанатом Львівської обласної клінічної лікарні, від 
1995 р. – лікар-патологоанатом Львівського обласного патолого-
анатомічного бюро; до 1985 р. керувала патологоанатомічним му-
зеєм кафедри патологічної анатомії; автор 90 наукових публікацій 
із питань гістохімії раку, патоморфозу, патоморфології та гістохімії 
щитовидної залози, експериментальної склероми; науковий керів-
ник 8 кандидатських дисертацій.

Упродовж свого існування музей виконував три основні функції, а у 1980-ті 
роки додалася ще й черверта.

Перша, саме музейна: це унікальні, казуїстичні випадки хвороб чи патологіч-
них процесів, які стали рідкісними, або зовсім не спостерігаються, чи недуги, які 
тепер повністю виліковуються, або «запущені» процеси, врешті, перші складні 
операції, які мають історичне значення.

Друга, наукова функція, охоплює збірки-колекції хвороб чи процесів, їхні варі-
анти, необхідні для спеціалістів окремих профілів медицини.

Третя, навчально-методична, для студентів, які вивчають патологічну анато-
мію та секційну справу. Це препарати, які найкраще демонструють потрібні для 
засвоєння макроструктурні зміни при хворобах та процесах, з якими зустрінеться 
майбутній лікар під час практичної роботи.
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Четверта – соціальна функція – здійснюється через демонстрацію та роз’яснення 
окремих експонатів, результатів шкідливих звичок, неправильних вчинків, моралі.

Основну масу препаратів становлять так звані «мокрі» препарати, збережені в 
консервуючих речовинах. Цінними є препарати, виготовлені «сухим» способом, 
після усунення м’яких тканин концентрованою кислотою.

Музей побудований за принципом органопатології – окремі шафи чи стенди містять 
зміни органу, згруповані за розділами дистрофій, вроджених аномалій, запалення, пух-
лин. Винятком є чотири шафи з унікальними препаратами вад розвитку – тератологія.

Особливої уваги заслуговує унікальна, єдина у світі колекція склероми, яку 
створив професор В. Новицький.

На теперішній час колекція макропрепаратів нараховує понад 2 000 одиниць 
зберігання.

У фондах Музею також зберігається архів протоколів патологоанатомічних роз-
тинів – 81 835 одиниць у 350 томах (з 1896 року до теперішнього часу всі протоко-
ли збережені).

Музей містить колекцію малюнків макро- та мікроскопічних патоморфологічних 
препаратів, створених на початку XX століття кафедральним художником з метою 
епіпроекції на лекціях та практичних заняттях. Малюнки виконано у вигляді мініа-
тюр олівцем, пером або аквареллю; більш пізні ілюстрації – фотографічним методом. 
Обсяг колекції – 2500 одиниць. Крім того, на початку XX століття відомий художник 
Я. Н. Стика зобразив олією на полотні 20 патологічно змінених внутрішніх органів.

Музей хвороб людини Інституту клінічної патології Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького.
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До складу Музею входить бібліотека, 
яка містить керівництва та підручники 
з патологічної анатомії, наукові часо-
писи, монографії. Зібрання включає 
перше керівництво К. Рокітанського 
(1861 р.), «Архів патології Р. Вірхова» 
за 70 років (1869–1939 рр.) та багато ін-
ших раритетів.

27 грудня 2006 року, згідно Постано-
ви Кабінету Міністрів України № 665-р, 
Колекції та архів протоколів автопсій 
Музею хвороб людини Інституту клініч-
ної патології Львівського національно-
го медичного університету імені Данила 
Галицького внесено до Державного реє-
стру наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання (Свідоцтво № 88, 
серія МЗ від 19 лютого 2009 р.).

Відтак кафедра патологічної анато-
мії набула сутності Патологоанатоміч-
ного інституту – у 1996 році на базі ка-
федри патологічної анатомії з курсом 
судової медицини, головної, дитячої та 
гістохімічної лабораторій Львівського 
обласного патологоанатомічного бюро 
та патологоанатомічного відділення 
клінічної лікарні Львівської залізни-
ці був створений Інститут клінічної 
патології Львівського національного 
медичного університету імені Дани-

ла Галицького. Створення Інституту було першим і прогресивним кроком у па-
тологічній анатомії новітньої України – в одній організаційній структурі були 
об’єднані кілька важливих функцій – патологоанатомічне забезпечення ліку-
вальних закладів та наукове вивчення секційного, біопсійного та операційного 
матеріалу. Проведення фундаментальних морфологічних досліджень є базою, на 
якій ґрунтуються розробки нових методів діагностики, лікування та профілак-
тики захворювань. Зазначене створює передумови для підвищення рівня підго-
товки студентів, лікарів-інтернів, магістрів, ординаторів та аспірантів.

Директором Інституту був призначений Д. Д. Зербіно, заступниками директора 
– завідувач кафедри патологічної анатомії з курсом судової медицини Ю. О. Поспі-
шіль та начальник Львівського обласного патологоанатомічного бюро Б. Й. Рібун.

Свідоцтво про внесення Колекції та архіву 
протоколів автопсій Музею хвороб людини 

Інституту клінічної патології Львівського 
національного медичного університету 

імені Данила Галицького до Державного 
реєстру наукових об’єктів, що становлять 

національне надбання.
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 Основними завданнями Інституту були визначені: 1) проведення навчально-
виховного процесу з використанням нових форм і методів навчання, досягнень ме-
дичної науки і практики охорони здоров’я, навчання студентів, лікарів-інтернів, 
клінічних ординаторів, підготовка магістрів медицини, аспірантів, післядипломна 
підготовка та вдосконалення медичних кадрів; 2) проведення наукових досліджень і 
розробка ефективних методів морфологічної діагностики захворювань; 3) експертна 
оцінка результатів наукових досліджень; 4) апробація та впровадження нових мето-
дів морфологічної діагностики, апробація медичних інструментів та апаратури; 5) 
проведення практичної кваліфікованої морфологічно-діагностичної роботи шляхом 
автопсій та дослідження післяопераційного та біопсійного матеріалу з використан-
ням сучасних методів морфологічного аналізу; 6) надання консультативної допомоги 
іншим закладам охорони здоров’я; 7) участь в організації та проведенні семінарів, 
клініко-анатомічних паралелей, прозекторських та біопсійних конференцій, екс-
пертних комісій, медичних рад тощо. Основними напрямками наукових досліджень 
інституту є: патологія серцево-судинної системи, патологія лімфо- і гемомікроцирку-
ляції, екологічна патологія, патологія щитоподібної залози, медикаментозна хворо-

Працівники кафедри патологічної анатомії та патологоанатомічних відділень лікувальних 
закладів м. Львова (початок 90-х років); I ряд (зліва направо): 

доцент Д. Л. Плахтін, доцент А. Ю. Рудницька, завідувач кафедри, професор Д. Д. Зербіно, 
асистент С. О. Ямпольська, доцент В. П. Олефір, доцент Ткаченко; верхній ряд: 

аспірант Є. Штабський, доцент Ю. В. Бісярін, асистент Ю. О. Поспішіль.
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ба, патологія дитячого віку. Основні наукові досягнення інституту: 1) досліджено па-
тологічні зміни лімфатичної системи при різних нозологічних формах та синдромах 
(Д. Д. Зербіно, Т. П. Томусяк, А. І. Найда, Є. В. Плешанів, М. І. Серветник); 2) вивче-
но патоморфологію васкулітів та ангіопатій (неспецифічний аорто-артеріїт, обліте-
руючий ендартеріїт, хвороба Бюргера) (Д. Д. Зербіно, Ю. О. Поспішіль, Л. Я. Най-
да); 3) вивчено морфологічні прояви синдрому дисемінованого внутрішньосудинного 
зсідання крові та розроблено модифікацію гістохімічної методики виявлення фібри-
ну (Д. Д. Зербіно, Л. Л. Лукасевич); 4) запропонована теорія виникнення уражень 
різних артеріальних басейнів при дії ксенобіотиків (Д. Д. Зербіно) та знайдено її під-
твердження при вивченні етіологічних стимулів неспецифічного аорто-артеріїту, об-
літеруючого ендартеріїту, ішемічної хвороби серця та судинних захворювань голов-
ного мозку в молодому віці (Д. Д. Зербіно, Ю. О. Поспішіль); 5) досліджені причини 
виникнення та клінічні прояви нової екологічної патології – Чернівецької хімічної 
хвороби (Д. Д. Зербіно, А. М. Сердюк); 6) вивчені морфологічні особливості захворю-
вань щитоподібної залози в умовах Прикарпатського ендемічного зобу (А. Ю. Руд-
ницька, В. І. Вовк); 7) вивчені субмікроскопічні зміни аерогематичного бар’єру ле-
гень (Ю. В. Бісярін); 8) вивчені патоморфологічні прояви медикаментозних уражень 
нирок (Ю. О. Поспішіль) та надниркових залоз (А. Ф. Лобаненко); 9) досліджені мор-
фогенез та етіологія аневризм аорти (Д. Д. Зербіно, О. М. Гаврилюк, Ю. І. Кузик); 10) 
вивчений карциноматоз лімфатичних судин легень (М. І. Серветник); 11) досліджені 
морфологічні зміни провідної системи серця при деяких захворюваннях (ішемічна 
хвороба серця, кардіоміопатії, фіброеластоз ендокарду) (І. В. Грицина); 12) виявлені 
особливості порушень гемостазу при сепсису у новонароджених.

З 2000 року кафедру патологічної анатомії з курсом судової медицини очолив 
Ю. О. Поспішіль – учень професорів Д. Д. Зербіно та Т. М. Антонович (США).

ПоСПІШІЛЬ Юрій олексійович (нар. 13.03.1952 р.) – народив-
ся в с. Бережниця Стрийського району Львівської області; у 1969 р. 
закінчив із золотою медаллю Болехівську середню школу № 1; ме-
дичну освіту з відзнакою здобув у Івано-Франківському медичному 
інституті (1975); у 1975–1976 рр. на базі Рівненської міської лікарні 
навчався в інтернатурі за спеціальністю «патологічна анатомія»; з 
1976 р. – лікар-патологоанатом, а з 1984 р. – завідувач патологоана-
томічного відділення Рівненської обласної клінічної лікарні та го-
ловний позаштатний патологоанатом Управління охорони здоров’я 
Рівненської області; 1988–1989 рр. – асистент кафедри патологічної 
анатомії Івано-Франківського медичного інституту; з 1989 р. – асис-
тент, з 1993 р. – доцент, а з 2000 р. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії Львівського медичного інституту (тепер – Львівський наці-
ональний медичний університет імені Данила Галицького); у 1984 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Облітеруючий ендартеріїт: дея-
кі питання патологічної анатомії та морфогенезу», у 1996 р. – док-

торську дисертацію «Патологія нирок при дії ксенобіотиків (медикаментів, наркотиків, свинцю)»; 
професор (2001); за сумісництвом працює лікарем-патологоанатомом патологоанатомічного відді-
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лення Львівської обласної клінічної лікарні та Львівського обласного патологоанатомічного бюро; 
автор понад 170 наукових публікацій, із них 2 монографії, 1 навчальний посібник та 3 патенти; осно-
вні напрямки наукових досліджень – вивчення патологічної анатомії захворювань серцево-судинної 
системи, щитоподібної залози, печінки та нирок; науковий керівник та консультант 7 кандидатських 
і 2 докторських дисертацій.

Штат кафедри патологічної анатомії: завідувач кафедри, професор Ю. О. Поспішіль; 
доценти: О. М. Гаврилюк, С. А. Томашова, В. І. Вовк, М. І. Серветник, І. В. Грицина, 
Ю. В. Бісярін, А. І. Найда; асистенти: Ю. І. Кузик, О. Р. Малик, В. В. Вовк, П. В. Кузик; 
аспіранти: Ю. І. Чайка, Н. С. Якимець; клінічний ординатор Т. В. Якубовський. Від-

Кафедра патологічної анатомії Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького (2012 р.); I ряд (зліва направо): доцент С. А. Томашова,
 професор Д. Д. Зербіно, завідувач кафедри, професор Ю. О. Поспішіль, доцент 

А. Ю. Рудницька; II ряд: асистент Ю. І. Чайка, доцент І. В. Грицина, асистент 
В. Г. Бобрьонок, доцент О. М. Гаврилюк, асистент С. В. Федевич; III ряд: доцент

 В. І. Вовк, доцент Ю. В. Бісярін; IV ряд: доцент Ю. І. Кузик, лаборант С. С. Гром’як,
 асистент В. В. Вовк, лаборант В. М. Федьків.
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повідальним за навчальну роботу кафедри є доцент С. А. Томашова, за післядипломну 
освіту – доцент О. М. Гаврилюк, за курс судової медицини – доцент А. І. Найда.

Головні напрямки наукових пошуків працівників кафедри: 1) вивчення етіо-
логії, морфогенезу та патоморфології захворювань серцево-судинної системи; 2) 
вивчення дії ксенобіотиків на організм людини; 3) дослідження різних проявів 
екологічної патології; 4) вивчення патологічної анатомії захворювань щитоподіб-
ної залози; 5) вивчення патологічної анатомії хвороб печінки; 6) дослідження в га-
лузі дитячої патологічної анатомії (вроджені вади серця, сепсис новонароджених, 
дистрес-синдром); 7) судово-медична експертиза раптової смерті, отруєнь спирта-
ми, психоактивними речовинами та наркотиками; 8) дослідження вогнепальних 
ушкоджень.

На кафедрі проводиться значна кількість біопсійних досліджень – з 1923 до 
1.01.2010 року виконано 725 106 патогістологічних досліджень. Постійно попо-
внюється музей мікропрепаратів з матеріалу щотижневих морфологічних (біопсій-
них) конференцій, які проводяться з 1966 року. Значною є прозекторська робота 
кафедри. 

Патологічна анатомія в системі практичної охорони здоров’я 
Львівської області

 У XIX столітті прозекторська справа на Галичині обмежувалася судово-
медичними розтинами чи розтинами видатних людей, магнатів, монархів, полко-
водців, часто з бальзамацією.

 Інші випадки смерті в Австро-Угорщині, тим самим і в Галичині, медики до-
сліджували у відповідності з інструкцією від 19 квітня 1823 року: «...з метою одер-
жання у різних відношеннях ясностей погляду на смертність у столичному міс-
ті Львові, наведення порядку огляду померлих, нарешті створити правила, як 
мають при тому поводитися відповідні органи». Тих правил було 11.

 У кожному випадку смерті родичі, прислуга чи власник дому повинні негайно 
повідомити лікаря-оглядача. Лікар-оглядач – головний цирульник міста та діль-
ничі лікарі Галицького, Жовківського та Бродівського передмість.

 Лікар чи цирульник, який лікував хворого, повинні залишити записку про хво-
робу і смерть. Викликаний лікар-оглядач має негайно безплатно провести огляд 
трупа, користуючись цією запискою. У разі відсутності її «повинен сам визначити 
характер хвороби та смерті». Після огляду він видає «свідоцтво, в якому вказані 
прізвище, вік, стать, соціальний стан, конфесія, день та година смерті, визна-
чено час похорону». «Рідні, друзі» повинні всіляко допомагати «давати необхідну 
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інформацію». Після відправи померлого «провітрювати й очистити помешкання 
та одяг». У разі необхідності проведення судово-медичного розтину «ретельно ви-
конувати всі вказівки лікаря-оглядача».

Свідоцтво про огляд та смерть особи, яку ховають, віддавалось у спеціальне 
бюро оглядів при міській раді (магістраті), де проводили записи й видавали свідо-
цтва про смерть. Плата за свідоцтво для шляхти, вищого духовенства, чиновників 
– 24 крони, для нижчого духовенства, ремісників – 12 крон. Коли ж рідня не могла 
заплатити, записи та свідоцтво виконували безкоштовно, після відповідної поміт-
ки священика чи судді.

5 липня 1856 року була видана інструкція для похоронних установ м. Львова. 
У 12 параграфах записи мали складатися у вигляді протоколів, в яких, крім даних 
про самого померлого, фіксували результати огляду померлого, прізвища лікарів, 
які лікували й оглядали тіло, дату смерті, назву хвороби, дату похорону, цвинтар, 
місце поховання. За всі неточності відповідав лікар. В інструкції зазначено, що по-

хоронний заклад повинен інформувати 
про всі випадки смерті «Львівську га-
зету», міський чи районний суд, міську 
раду та навіть дирекцію поліції.

Проведення системних патологоана-
томічних розтинів пов’язано з організа-
цією кафедри (інституту) патологічної 
анатомії медичного факультету Львів-
ського університету. При цьому Інститут 
патологічної анатомії потребував міцної 
клінічної бази. Нею став міський шпи-
таль колишнього монастиря Піярів. Від 
початку заснування Інституту патологіч-
ної анатомії в його приміщеннях активно 
працювала централізована прозектура.

Перший розтин 60-літньої жінки з 
раком шлунку та цирозом печінки ви-
конав професор А. Обжут 19 грудня 1896 
року. У 1897 році було виконано 958 па-
тологоанатомічних розтинів. У наступні 
роки кількість розтинів сягала більше 
тисячі на рік. Цифри ці зберігалися до 
Другої світової війни, після закінчення 
якої, у зв’язку з організацією прозектур 
в інших лікувальних закладах, кількість 
автопсій зменшилася. На базі кафедри 
патологічної анатомії розміщувались па-

Заключення про гістологічне дослідження 
від 5 липня 1927 року № 527; біопсія шийки 

матки; клінічний діагноз: рак шийки матки (?); 
патогістологічне дослідження: залозистий рак; 

вартість дослідження 15 злотих; дослідник 
Шустерівна Гелена.
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тологоанатомічні відділення Львівської обласної клінічної лікарні, лікарні Львів-
ської залізниці, Львівської інфекційної лікарні.

 З початком системних патологоанатомічних розтинів почали виготовляти мі-
кропрепарати. З того часу знайдені препарати, забарвлені гематоксиліном, кармі-
ном, збереглися кристелерівські зрізи, препарати з імпрегнацією сріблом нервів, з 
жировою тканиною, мієліновими оболонками, забарвленими суданом. Це свідчить 
про високий методичний рівень гістологічних досліджень.

 Системні гістологічні дослідження біопсійного та операційного матеріалу почали-
ся на початку 20-х років – саме в той час появилися записи результатів досліджень.

Від 1959 до 1971 року завідувачем патологоанатомічного відділення Львівської 
обласної клінічної лікарні та головним позаштатним патологоанатомом Львівської 
області був асистент кафедри патологічної анатомії Львівського медичного інсти-
туту П. П. Калинюк. 

КАЛИНЮК Петро Петрович (16.02.1926–7.11.2002) – народився 
в Рахові Закарпатської області; з 1937 р. навчався в гімназії в Хусті; за-
кінчив гімназію в 1944 р. в Мукачеві; навчався на медичному факуль-
теті Будапештського університету; вищу медичну освіту завершив у 
Львівському медичному інституті (1945–1949); у 1949–1952 рр. – ас-
пірант, з 1953 до 1972 р. – асистент, а від 1972 до 1986 р. – доцент ка-
федри патологічної анатомії Львівського медичного інституту; у 1969 
р. захистив кандидатську дисертацію «Матеріали до патологічної 
анатомії та патогенезу гіалінових мембран легень новонароджених 
дітей»; у 1959–1971 рр. виконував обов’язки головного позаштатно-
го патологоанатома Львівського обласного відділу охорони здоров’я, 
завідувача патологоанатомічного відділення Львівської обласної клі-
нічної лікарні; автор 112 наукових публікацій, 5 авторських свідоцтв, 
12 методичних розробок; співавтор 2-х книг із питань спадкових ен-
зимопатій; у періодичній пресі опублікував 25 публіцистичних ста-

тей; досконало володів угорською, німецькою, чеською та російською мовами; крім того, розмовляв 
румунською, польською та англійською мовами; брав активну участь у роботі Наукового товариства 
імені Шевченка та Українського лікарського товариства.

У лютому 1971 року на посаду обласного патолого-
анатома та завідувача патологоанатомічного відділення 
Львівської обласної клінічної лікарні була призначена 
І. С. Думаревська.

 ДУМАРЕВСЬКА Ірина Сергіївна (21.11.1919 – 26.10.1995) – 
народилася в м. Вятка (Російська Федерація); у 1937 р. вступила в 
I Московський медичний інститут; під час війни перебувала в бло-
кадному Ленінграді, працювала у військовому шпиталі; завершила 
вищу медичну освіту у Львівському медичному інституті (1945–
1946); з 1946 до 1967 р. послідовно працювала на посадах асистента 
кафедри судової медицини та судово-медичного експерта Львів-
ського обласного бюро судово-медичної експертизи; від 1967 р. 
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працювала в патологоанатомічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні – прозектором 
(1967–1971), завідувачем відділення (1971–1975), лікарем-патологоанатомом (1971–1986); від 1971 
до 1975 р. виконувала обов’язки головного позаштатного патологоанатома Львівського обласного 
відділу охорони здоров’я; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

В кінці 60-х років у Львівській області функціонувало 31 патологоанатомічне 
відділення. Із них 17 – з гістологічними лабораторіями, а у 14 – патогістологічні 
дослідження не проводились. У штаті патологоанатомічної служби були: 24 лікарі-
патологоанатоми (16 – на 1 ставку та 16 – на 0,5 ставки); 25 лаборантів-гістологів 
(18 – на 1 ставку та 14 – на 0,5 ставки); 24 санітари (16 – на 1 ставку та 16 – на 
0,5 ставки). Патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів області здій-
снювали 18 лікарів-патологоанатомів, 3 прозектори-клініцисти, 25 лаборантів-
гістологів.

У 1970 році було виконано 2316 патологоанатомічних розтинів та 40 497 гісто-
логічних досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

Від 1974 до 1995 року завідувачем централізованого патологоанатомічного від-
ділення Львівської обласної клінічної лікарні та головним позаштатним патоло-
гоанатомом Львівського обласного відділу охорони здоров’я був доцент кафедри 
патологічної анатомії Львівського медичного інституту Д. Л. Плахтін.

 ПЛАХтІН Дмитро Лук’янович (28.10.1933 – 24.01.2006) – серед-
ню медичну освіту здобув у Львівській фельдшерсько-акушерській 
школі; працював на посаді фельдшера, секретаря райкому ВЛКСМ; 
у 1954–1957 рр. – служба в Радянській армії; вищу медичну освіту 
здобув на лікувальному факультеті Львівського медичного інституту 
(1958–1964); від 1964 до 1966 р. – аспірант, з 1966 до 1974 р. – асис-
тент, а у 1974–2006 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії цьо-
го ж інституту; у 1970 р. захистив кандидатську ди сертацію «Пато-
морфологія серця при правці»; у 1968–1971 рр. виконував обов’язки 
заступника декана лікувального факультету; від 1974 до 1995 р. 
– завідувач централізованого патологоанатомічного відділення 
Львівської обласної клінічної лікарні та головний позаштатний 
патологоанатом Львівського обласного відділу охорони здоров’я; 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

 У 1994 році головним позаштатним патологоанатомом Управління охо-
рони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації був призначений 
Б. Й. Рібун.

 У 1995 році на базі централізованого патологоанатомічного відділення Львів-
ської обласної клінічної лікарні організовано Львівське обласне патологоанатоміч-
не бюро (ЛОПАБ), начальником якого був призначений Б. Й. Рібун.
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 РІБУН Борис Йосипович (нар. 06.12.1957 р.) – народився в 
м. Стрий Львівської області; у 1975 р. із золотою медаллю закінчив 
Стрийську середню школу № 1; медичну освіту здобув на санітарно-
гігієнічному факультеті Львівського медичного інституту (1981); з 
1981 до 1984 р. працював санітарним лікарем у м. Тернополі; у 1984 
р. пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії на кафедрі па-
тологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів; з 
1984 р. – лікар-патологоанатом централізованого патологоанато-
мічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні; у 1994 р. 
призначений головним позаштатним патологоанатомом Управлін-
ня охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації; з 
1995 р. – начальник Львівського обласного патологоанатомічного 
бюро; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор 
понад 20 наукових публікацій; наукові дослідження присвячені ви-
вченню патологічної анатомії інфекційних хвороб та захворювань 
серцево-судинної системи; нагороджений Почесними грамотами 

МОЗ України, Львівської обласної державної адміністрації та Управління охорони здоров’я Львів-
ської області.

ЛОПАБ обслуговує всі обласні та районні лікувально-профілактичні заклади. 
Щорічно працівники ЛОПАБ виконують понад 3000 патологоанатомічних розти-
нів та понад 260 000 гістологічних досліджень біопсійного та операційного мате-
ріалу.

 Структура та штати ЛОПАБ:
1. Адміністративно-господарська частина: 1) адміністративно-управлінський 

персонал; 2) канцелярія; 3) бухгалтерія; 4) господарсько-обслуговуючий персо-
нал. 

2. Головна патологоанатомічна лабораторія, до складу якої входять такі лікарі-
патологоанатоми: Б. Й. Рібун, О. М. Сірий, О. П. Павлів, М. І. Тичківський, Г. Л. Сто-
ляр, Т. М. Гудима, А. Ю. Рудницька, Д. Б. Бондарів, П. В. Кузик, А. В. Канарейкін, 
Є. В. Панасюк, Р. В. Панасюк, Н. В. Фадейчук, М. І. Серветник, І. В. Грицина, О. М. 
Гаврилюк, В. І. Вовк, Ю. О. Поспішіль, Ю. І. Чайка, О. В. Даньчук, В. І. Йордан-
ський, Х. Т. Файчак.

3. Дитяча патологоанатомічна лабораторія (2 відділення), до складу якої входять 
такі лікарі-патологоанатоми: П. Й. Дудаш (завідувач лабораторії), С. К. Золотухін, 
О. Р. Кібальська, О. Я. Ковалик, Р. О. Бабич, О. І. Бойко, В. В. Вовк, С. А. Томашо-
ва, В. О. Кітов, І. І. Гошовська, Л. Я. Найда.

4. Патологоанатомічна лабораторія при Львівському державному онкологічно-
му регіональному лікувально-діагностичному центрі, до складу якої входять такі 
лікарі-патологоанатоми: О. А. Петрончак, Р. В. Гулей, Х. Р. Фещур, В. І. Лисенко, 
О. Д. Товарницька.

5. Патологоанатомічна лабораторія при Львівському регіональному фтизіо-
пульмонологічному центрі, до якладу якої входять такі лікарі-патологоанатоми: 
П. В. Кузик, Є. В. Панасюк, Р. В. Панасюк.



3215. Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Львівська область

6. Патологоанатомічна лабораторія при Львівській обласній державній клініч-
ній психіатричній лікарні – лікар-патологоанатом І. Т. Мороз.

7. Патологоанатомічна лабораторія при Львівському обласному госпіталі інва-
лідів війни та репресованих – лікар-патологоанатом А. В. Йосенко.

Працівники Львівського обласного патологоанатомічного бюро (2012 р.); 
I ряд (зліва направо): завідувач дитячої патологоанатомічної лабораторії 

П. Й. Дудаш, завідувач Червоноградської патологоанатомічної лабораторії 
Л. С. Верес, начальник Львівського патологоанатомічного бюро Б. Й. Рібун; 

II ряд: лаборант Л. Вітик, санітарка Н. Баран, лаборант О. Оприско; 
III ряд: лаборанти І. Демидюк, А. Гаврилишин, І. Мороз; IV ряд: лаборанти 

У. Лозинська, М. Проців, І. Блищак; V ряд: лаборанти О. Мудра, Н. Ярошенко,
У. Третяк; VI ряд: лаборанти У. Волошин, А. Хандучка, В. Микитчак; 

VII ряд: лаборанти Л. Вишнівська та Т. Смолій; верхній ряд: 
лікарі-патологоанатоми Д. Бондарів, А. Канарейкін, Р. Панасюк, В. Йорданський, 

лікар-інтерн П. Новиков, лікарі-патологоанатоми О. Кібальська, О. І. Бойко, 
О. Даньчук, Н. Фадейчук, О. Ковалик, Р. Бабич.
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8. Районні патологоанатомічні лабораторії (ПЛ):
Бродівська ПЛ – О. В. Даньчук; Дрогобицька ПЛ – Р. П. Братунь, Л. В. Білий, 

В. З. Комарницький, Л. В. Скоропад, П. П. Білинський; Жидачівська ПЛ – С. К. Гу-
лей; Золочівська ПЛ – Є. Р. Шумінський; Самбірська ПЛ – Я. О. Паховчишин, 
В. В. Лещак; Стрийська ПЛ – О. М. Яковенко; Червоноградська ПЛ – Л. С. Верес; 
Миколаївська ПЛ – А. В. Канарейкін, А. В. Йосенко.

Централізоване патологоанатомічне відділення 
Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги

Патологоанатомічне забезпечення лікувально-профілактичних закладів м. Льво-
ва здійснює централізоване патологоанатомічне відділення при Міській клінічній 
лікарні швидкої медичної допомоги, яке розміщене в окремому двоповерховому 
корпусі, має сучасний набір секційних залів, лабораторних та допоміжних примі-
щень. У відділенні щорічно виконується понад 800 патологоанатомічних розтинів 
та 30 000 гістологічних досліджень біопсійного та операційного матеріалу.

Завідувач відділення – В. З. Макара, що також виконує обов’язки головного 
позаштатного патологоанатома Управління охорони здоров’я Львівської міської 
державної адміністрації. 

До штату відділення входять: В. З. Макара (завідувач відділення), лікарі-
патологоанатоми: Б. Й. Гулевич, В. О. Хрустальов, Р. Н. Шульгіна, О. Я. Михай-
лишин, І. В. Куніна, І. М. Кардаш, Г. Б. Житинська, С. Гергер.

 

Патологоанатомічне відділення Клінічної лікарні Державного
територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»

Відділення здійснює патологоанатомічне забезпечення Клінічної лікарні Львів-
ської залізниці, а також Дорожньої поліклініки та інших лікарень (Сарненська, 
Стрийська) Львівської залізниці.

Від 1945 року відділення розташоване на базі кафедри патологічної анатомії 
Львівського медичного інституту (тепер – Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького). Штат патологоанатомічного відділення скла-
дають: 3 посади лікарів-патологоанатомів, 4 – лаборантів-гістологів та 2 – молод-
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ших медичних сестер. Патологоанатомічне забезпечення здійснюють; кандидат 
медичних наук А. Ф. Лобаненко (завідувач відділення) та лікарі-патологоанатоми 
В. Г. Бобрьонок і А. Є. Ареф’єва.

За рік працівники відділення в середньому виконують понад 70 патологоанато-
мічних розтинів та понад 13 000 гістологічних досліджень біопсійного і операцій-
ного матеріалу. 

 Львівське обласне наукове товариство патологоанатомів,
 Львівська обласна філія Асоціації патологів України

 20 травня 1955 року, за пропозицією професора М. К. Даля, ініціативною гру-
пою патологоанатомів м. Львова було повідомлено про створення Львівського това-
риства патологоанатомів. При цьому був затверджений статут товариства, обрані 
президія та ревізійна комісія. До складу президії товариства були обрані: професор 
Є. Г. Пальчевський (голова), професор М. В. Мєшков (заступник голови); кандидат 
медичних наук А. Ю. Рудницька (казначей) та лікар М. А. Шеремета (секретар). 
На початкових етапах Товариство налічувало у своєму складі 25 осіб. У різні роки 
Львівське товариство патологоанатомів очолювали: професор Є. Г. Пальчевський 
(1955–1957; 1961–1965); професор М. В. Мєшков (1957–1960); професор І. І. Анд-
рієвський (1960), професор Д. Д. Зербіно (з 1966 р.). Секретарями Товариства оби-
рались: М. А. Шеремета (1955 – 1965), І. Д. Шперлінг, В. В. Васильєв, А. В. Фіш-
бейн. Казначеєм товариства з 1955 року була А. Ю. Рудницька.

 До складу Львівського обласного наукового товариства патологоанатомів у 
різні періоди його діяльності входили лікарі-патологоанатоми Тернопільської, 
Хмельницької, Волинської, Закарпатської та Рівненської областей. Таким чином, 
товариство діяло як науково-практичний центр з патологічної анатомії Західного 
регіону України. 

 У 70-х роках XX століття у складі Товариства були створені ветеринарна (ке-
рівник – професор П. П. Урбанович), гістохімічна (керівник – доцент А. Ю. Руд-
ницька) та електронно-мікроскопічна (керівник – доцент В. П. Олефір) секції.

 У 1980 та 1984 роках Товариством були організовані та проведені науково-
практичні конференції західних областей України з питань патологічної анатомії. 
На засіданнях Товариства з науковими доповідями та демонстраціями виступали 
як фахівці зі Львова і Львівської області, так і з інших регіонів України, міст Мо-
скви і Ленінграда.

 В роботі Товариства була запропонована та впроваджена нова форма діяльнос-
ті – проведення дискусійних засідань «За круглим столом». На них запрошувались 
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провідні вчені Львова (клініцисти та представники теоретичної медицини), зазда-
легідь формулювались проблемні питання до обговорення. Особливістю проведен-
ня таких дискусій був їх відкритий характер – на них міг виступити  як поважний 
професор, так і початкуючий практичний лікар.

 Однією з важливих форм діяльності Товариства стало регулярне проведення з 
1966 року, разом з кафедрою патологічної анатомії Львівського медичного інсти-
туту, щотижневих біопсійних конференцій. Так, з 1966 до 1985 року було проведе-
но 737 конференцій, на яких здійснена діагностика 1924 складних спостережень, 
вивчено кілька тисяч гістологічних препаратів.

 Від 1967 року Львівське обласне наукове товариство патологоанатомів (тепер – 
Львівська філія Асоціації патологів України) очолює професор Д. Д. Зербіно.
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МИКОЛАЇвСЬКА ОБЛАСТЬ

Одним із засновників медицини на Миколаївщині був видатний лікар, епідемі-
олог та прозектор Д. С. Самойлович, який у кінці XVIII століття очолював Вітов-
ський госпіталь, розміщений за 10 км від Миколаєва. У 1801–1805 роках він був 
карантинним інспектором Чорноморської лікарської управи (м. Миколаїв). Відо-
мо, що будучи головним лікарем при карантинах на півдні України, Д. С. Самойло-
вич розтинав трупи померлих від чуми та виконував мікроскопічні дослідження. 

Датою зародження медицини в м. Миколаєві вважається 28 вересня 1791 року, 
коли наказом канцелярії Адміралтейства лікар Вітовського госпіталю Г. І. Петров-
ський був призначений міським лікарем м. Миколаєва.

У 1817 році Вітовський морський госпіталь був переведений до м. Миколаєва. 
Лікарями госпіталю в різні роки були Е. Е. Кібер, А. А. Лаврентьєв, М. Ф. Таубе, 
К. О. Федоров та К. А. Хомицький. Виходячи з практики тих років, за відсутності 
штатного прозектора, лікарі в окремих випадках виконували розтини померлих 
хворих. У 1890 році в м. Миколаєві була відкрита новозбудована лікарня на 300 
ліжок, в якій працювали 51 лікар, 48 фельдшерів та 11 медичних сестер.

Миколаївська область була утворена 22 вересня 1937 року. Область складається 
із 3-х міст обласного підпорядкування – Миколаїв, Первомайськ та Південноукра-
їнськ і 19 районів.

Патологоанатомічна служба в Миколаївській області почала створюватись у се-
редині 50-х років XX століття. У 1955 році в області працював лише один патоло-
гоанатом у Миколаївській обласній клінічній лікарні. У 1959 році в області було 
вже 11,5 посад лікарів-патологоанатомів; при цьому в 12 районах ставки патолого-
анатомів не були запроваджені. У 1961 році в області було 16,5 посад патологоана-
томів. У 1958 році в Микоївській області працювали два лікарі-патологоанатоми, 
а в 1961 році – 8 патологоанатомів, із яких три – в міжрайонних лікарнях мм. 
Первомайська, Вознесенська та Березнегуватого. У червні 1960 року головним по-
заштатним патологоанатомом Миколаївської області був призначений завідувач 
патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні Ю. Л. Горський. По-
мічником обласного патологоанатома в січні 1961 року призначений прозектор об-
ласної лікарні О. П. Баранов. З часом заступником головного обласного патологоа-
натома з дитячої патології був призначений патологоанатом 1-ї дитячої лікарні м. 
Миколаєва Н. С. Димо.

На початку 60-х років в м. Миколаєві були збудовані туберкульозна лікарня на 
1000 ліжок, обласна клінічна лікарня на 700 ліжок, обласний онкологічний дис-
пансер на 250 ліжок, обласна дитяча офтальмологічна лікарня.

На кінець 1961 року в лікувальних закладах м. Миколаєва було розміщено 6 
прозектур – обласна клінічна лікарня, 1-а, 3-а та 4-а міські лікарні, 1-а дитяча лі-
карня, обласний онкологічний диспансер. В області функціонувало 4 міжрайонних 
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прозектури – в мм. Первомайськ, Вознесенськ, Новий Буг, Березнегувате. У штати 
7 районних лікарень – Братської, Доманівської, Ново-Одеської, Очаківської, Сні-
гурівської, Веселинівської та Октябрської були введені по 0,5 посади прозектора. 
Типових приміщень для прозектур було 3, інші розміщувались у пристосованих 
приміщеннях. 

У 1961 році в 7 районних лікарнях були збудовані нові приміщення для роз-
міщення моргів, які не були типовими і не могли задовольнити потреби цих ліка-
рень.

У прозектурах м. Миколаєва, а також Первомайської міжрайонної лікарні роз-
тини виконувались патологоанатомами або лікарями-клініцистами, які пройшли 
стажування з патологічної анатомії на робочому місці. У 2-х лікарнях – мм. Воз-
несенська та Снігурівки, розтини виконувались одним лікарем. В інших міжра-
йонних та районних лікарнях розтини виконували лікарі-клініцисти в порядку 
черговості. При цьому, відсоток розтинів не перевищував 50%. Широко практику-
валися виїзди прозекторів обласної лікарні в райони області для виконання пато-
логоанатомічних розтинів та надання консультативної допомоги. Середній відсо-
ток розтинів у лікувальних установах зі штатними посадами прозекторів складав 
89% – у 1960 році та 91% – у 1961 році. Розходження між клінічним та патологоа-
натомічним діагнозами у прозектурах області реєструвалось у 1960 році – в 14,2% 
випадків, у 1961 році – в 11,7%.

Поступово в області збільшувалась кількість патогістологічних досліджень – у 
1959 році – 3800, у 1961 році – 7400. Посади лаборантів-гістологів були введені в 
прозектурах обласної лікарні, міських лікарнях № 1 та № 3 м. Миколаєва, обласно-
му онкологічному диспансері та Первомайській міжрайонній лікарні. При цьому, в 
зазначених установах була налагоджена експрес-гістологічна діагностика біопсій-
ного та післяопераційного матеріалу. В інших лікувальних закладах м. Миколаєва 
та області ставки лаборантів-гістологів у штаті не були передбачені і патогістоло-
гічні дослідження не виконувались.

В кінці 60-х років у Миколаївській області функціонувало 28 патологоанатоміч-
них відділень. Із них 14 мали у своєму складі гістологічні лабораторії, 14 – гістоло-
гічні дослідження не проводили. Патологоанатомічне забезпечення лікувальних 
закладів здійснювали: 14 лікарів-патологоанатомів, 11 прозекторів-клініцистів, 
18 лаборантів-гістологів.

У 1970 році було виконано 1730 патологоанатомічних розтинів та 30 642 гісто-
логічні дослідження біопсійного та післяопераційного матеріалу.

У 1972 році була створена Миколаївська обласна дитяча лікарня, у 1974 році 
відкрита лікарня швидкої медичної допомоги, а у 1987 році – міська клінічна лі-
карня № 4.

В кінці 90-х років в Миколаївській області налічувалось 26 патологоанатоміч-
них відділень, із них 13 із гістологічними лабораторіями. В інших 13 прозектурах 
виконувались тільки патологоанатомічні розтини. На базах Миколаївської облас-
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ної клінічної лікарні та Миколаївської обласної дитячої лікарні були організовані 
централізовані патологоанатомічні відділення. Також, як централізовані, працю-
вали патологоанатомічні відділення – 3-ї Миколаївської міської клінічної лікарні, 
Лікарні швидкої медичної допомоги, Жовтневої ЦРЛ (м. Миколаїв) та Вознесен-
ської ЦРЛ.

Патологоанатомічні відділення лікувально-профілактичних закладів Микола-
ївської області (2001 р.): централізоване патологоанатомічне відділення Микола-
ївської обласної клінічної лікарні – здійснювало патологоанатомічне забезпечення 
обласної клінічної лікарні, госпіталю інвалідів Вітчизняної війни, 3-го пологово-
го будинку, обласної психіатричної лікарні № 1, обласного центру наркології та 
СНІДу, медсанчастини Чорноморського заводу, обласного шкірно-венерологічного 
диспансеру, обласної очної лікарні, обласної стоматологічної поліклініки, 4-ї місь-
кої лікарні, 2-ї міської поліклініки, поліклініки СБУ, медсанчастини заводу 61 ко-
мунара, 13 районних ЦРЛ, військового госпіталю, лікарні Управління внутрішніх 
справ; відділення Миколаївського обласного онкологічного диспансеру – здійсню-
вало консультативну допомогу з діагностики пухлин людини для всіх лікувальних 
закладів області; патологоанатомічне відділення Миколаївської обласної туберку-
льозної лікарні (МОТЛ)– здійснювало патологоанатомічне забезпечення МОТЛ та 
медсанчастини УІН; прозектура Миколаївської обласної психіатричної лікарні 
№ 2 – гістологічні дослідження не виконувались; централізоване відділення Ми-
колаївської обласної дитячої лікарні здійснювало патологоанатомічне забезпечен-
ня розділу патологічної анатомії дитячого віку всіх лікувальних установ області; 
відділення 1-ї міської лікарні м. Миколаєва; централізоване відділення 3-ї міської 
лікарні м. Миколаєва здійснювало патологоанатомічне забезпечення 3-ї міської 
лікарні, інфекційної лікарні, 3-ї міської поліклініки, лікарні моряків; централізо-
ване відділення лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) здійснювало патоло-
гоанатомічне забезпечення ЛШМД, 3-ї міської поліклініки, 2-го та 3-го пологових 
будинків м. Миколаєва; відділення медсанчастини Південноукраїнської атомної 
електростанції; централізоване відділення Жовтневої ЦРЛ – патологоанатомічне 
забезпечення Жовтневої ЦРЛ, медсанчастини заводу «Океан», жіночої консульта-
ції, медсанчастини Глиноземного заводу; відділення Миколаївської ЦРЛ та Перво-
майської ЦРЛ – патологоанатомічне забезпечення зазначених ЦРЛ; централізоване 
відділення Первомайської центральної міської лікарні (ПЦМЛ) – патологоанато-
мічне забезпечення ПЦМЛ, пологового будинку, дитячої міської лікарні, нарколо-
гічного диспансеру, протитуберкульозного диспансеру; централізоване відділення 
Вознесенської ЦРЛ – патологоанатомічне забезпечення Вознесенської ЦРЛ та гіс-
тологічні дослідження 2-х ЦРЛ; у прозектурах Арбузинської ЦРЛ, Баштанської 
ЦРЛ, Бережанської ЦРЛ, Березнегуватівської ЦРЛ, Братської ЦРЛ, Веселинів-
ської ЦРЛ, Врадіївської ЦРЛ, Доманівської ЦРЛ, Єланецької ЦРЛ, Новобузької 
ЦРЛ, Новоодеської ЦРЛ, Очаківської ЦРЛ та Снігурівської ЦРЛ виконувались 
тільки патологоанатомічні розтини, гістологічні дослідження не проводились.
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 Штати патологоанатомічної служби Миколаївської області налічували 56,5 по-
сад лікарів-патологоанатомів та 45 – лаборантів-гістологів. Патологоанатомічне 
забезпечення лікувальних закладів області здійснювали 20 лікарів-патологоана-
томів, 5 судово-медичних експертів (на 0,5 ставки) та 18 лікарів-клініцистів. 
Спостерігався дефіцит кадрів кваліфікованих лікарів-патологоанатомів, багато 
приміщень, в яких розміщались патологоанатомічні відділення, не відповідали 
елементарним вимогам. Так, у Миколаївському онкологічному диспансері при 
значному об’ємі гістологічних досліджень (21 446), працювало тільки 2 лікарі-
патологоанатоми – один із них мав першу кваліфікаційну категорію, інший без 
категорії; у патологоанатомічних відділеннях обласної туберкульозної лікарні, 
Жовтневої ЦРЛ, Первомайської ЦРЛ, Первомайської міської лікарні працювали 
патологоанатоми без кваліфікаційної категорії та досвіду роботи. У патологоанато-
мічному відділенні 1-ї Миколаївської міської лікарні відсутній завідувач відділен-
ня, працювали сумісниками судово-медичні експерти, у Жовтневій лікарні – немає 
завідувача відділенням, працював лікар-сумісник за спеціальністю терапевт, у Ми-
колаївському районі при наявності гістологічної лабораторії працював сумісник за 
спеціальністю хірург. У 17 районних ЦРЛ працювали лікарі-сумісники клінічних 
спеціальностей без відповідної патологоанатомічної підготовки, що спричинювало 
низький рівень патологоанатомічних розтинів. Патологоанатомічні відділення в 
районах області розміщувались у пристосованих приміщеннях, більша частина з 
яких потребувала капітального ремонту. Холодильні камери для зберігання трупів 
були відсутні. Прозектура 1-ї Миколаївської міської лікарні перебувала в аварій-
ному стані і, не зважаючи на те, що вона була закрита санітарно-епідеміологічною 
станцією, робота в ній продовжувалась.

У 2001 році було виконано 1845 патологоанатомічних розтинів померлих у лі-
кувальних закладах області та виконано 97 297 гістологічних досліджень біопсій-
ного та післяопераційного матеріалу.

У різні роки патологоанатомічну службу Миколаївської області очолювали: 
Ю. Л. Гор ський, С.М. Смоляков, Р. А. Шапранов (з 05.01.2001 р.). Обов’язки 
головного позаштатного дитячого патологоанатома виконував В. М. Нікулін 
(з 01.01.2000 р.).

 ШАПРАНоВ Роберт Анатолійович – спеціалізацію з патологічної анатомії пройшов на ка-
федрі патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів у 1994 р.; з 03.03.95 р. 
до 01.09.1995 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Жовтневої ЦРЛ; з 12.10.1999 р. до 
01.03.2000 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Хірургічного центру (тепер – Микола-
ївська міська клінічна лікарня № 3); у 1995–2004 рр. – завідувач патологоанатомічного відділення 
Миколаївської обласної клінічної лікарні; у 2001 р. призначений головним позаштатним патоло-
гоанатомом Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації; з 2004 р. 
– завідувач патологоанатомічного відділення Миколаївської міської клінічної лікарні № 4.
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НІКУЛІН Володимир Михайлович – спеціалізацію з патологічної анатомії пройшов у 1988 р. на 
базі міської лікарні м. Вологда (Російська Федерація); у 1988 – 1997 рр. – лікар-патологоанатом Ми-
колаївської обласної дитячої лікарні; з 1997 до 2000 р. – завідувач патологоанатомічного відділення 
Жовтневої ЦРЛ; з 2000 р.– послідовно завідувач централізованого патологоанатомічного відділення 
Миколаївської обласної дитячої лікарні та лікар-патологоанатом Жовтневої ЦРЛ; у 2000 р. був при-
значений головним позаштатним дитячим патологоанатомом Управління охорони здоров’я Микола-
ївської обласної державної адміністрації; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії. 

У 2002 році за ініціативою Р. А. Шапранова була здійснена невдала спроба ство-
рити Миколаївське міське патологоанатомічне бюро, до складу якого мали ввій-
ти патологоанатомічні відділення 1-ї, 3-ї міських клінічних лікарень та лікарні 
швидкої медичної допомоги. Цікаво, що проти створення патологоанатомічного 
бюро, разом із керівниками лікувальних закладів міста, виступили також і завіду-
ючі патологоанатомічних відділень, які мали б ввійти до складу бюро.

У 2007 році головним позаштатним патологоанатомом Управління охорони здо-
ров’я Миколаївської обласної державної адміністрації призначена С. А. Кучковська.

 КУЧКоВСЬКА Світлана Анатоліївна (нар. 1973 р.) – народила-
ся в м. Миколаєві; медичну освіту здобула в Запорізькому держав-
ному медичному університеті (1999); від 2000 до 2004 р. – лікар-
патологоанатом, а з 2004 р. – завідувач патологоанатомічного 
відділення Миколаївської обласної клінічної лікарні; з 2007 р. го-
ловний позаштатний патологоанатом Миколаївської області; лікар-
патологоанатом першої кваліфікаційної категорії.

Відповідно до наказу Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної дер-
жавної адміністрації № 661 «Про удосконалення патологоанатомічної служби» ви-
значено, що патогістологічні дослідження та розтини трупів виконуються у таких 
патологоанатомічних відділеннях закладів охорони здоров’я: 

1. Патологоанатомічне відділення Миколаївської міської лікарні № 3 (завідувач від-
ділення – А. В. Пасій; лікарі-патологоанатоми: А. О. Басс, О. О. Силенко, С. Л. Петренко) 
обслуговує пологовий будинок № 2, обласну інфекційну лікарню та міську поліклініку.

2. Патологоанатомічне відділення Миколаївського обласного онкологічного 
диспансеру (МООД) (завідувач відділення – С. М. Смо ляков; лікар-патологоанатом 
– О. В. Дерменжи) обслуговує відділення МООД.

3. Патологоанатомічне відділення міської лікарні № 1 (завідувач відділення – С. О. 
Кузнєцов) обслуговує міську лікарню № 1, поліклініку №1 пологовий будинок № 1. 
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4. Патологоанатомічне відділення Миколаївської міської лікарні № 4; заві дувач 
відділення – Р. А. Шапранов.

5. Патологоанатомічне відділення Миколаївського обласного протитуберку-
льозного диспансеру (МОПТД) (завідувач відділення – В. А. Богачук) обслуговує 
відділення МОПТД.

6. Централізоване патологоанатомічне відділення Миколаївської обласної ди-
тячої лікарні (завідувач відділення – І. О. Голубнича) обслуговує пологовий буди-
нок № 3 та лікувальні заклади м. Миколаїва і області – патологоанатомічні розти-
ни мертвонароджених, дітей від 0 до 18 років; гістологічне дослідження матеріалу, 
пов’язаного з вагітністю та пологами (посліди, матки та придатки, ампутовані під 
час кесаревого розтину). 

7. Патологоанатомічне відділення Лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) 
(завідувач відділення – О. М. Глушак; лікар-патологоанатом – О. В. Мілевський) 
обслуговує відділення ЛШМД.

8. Централізоване патологоанатомічне відділення Миколаївської облас-
ної клінічної лікарні (МОКЛ) (завідувач відділення – С. А. Кучковська; лікарі-
патологоанатоми: О. С. Островський, Ю. С. Люшаков) обслуговує: МОКЛ, госпі-
таль інвалідів Великої Вітчизняної війни, офтальмологічну лікарню, обласну 
стоматологічну лікарню, обласний шкірно-венерологічний диспансер; біопсійний, 
операційний та секційний матеріал: Арбузинської центральної районної лікарні 
(ЦРЛ), Баштанської ЦРЛ, Братської ЦРЛ, Березнегуватської ЦРЛ, Березанської 
ЦРЛ, Веселинівської ЦРЛ, Доманівської ЦРЛ, Єланецької ЦРЛ, Казанківської 
ЦРЛ, Н. Одеської ЦРЛ, Н.Бузької ЦРЛ, Очаківської ЦРЛ, Снігурівської ЦРЛ.

9. Патологоанатомічне відділення Жовтневої центральної районної лікарні (за-
відувач відділення – Р. М. Мар’яненко; лікар-патологоанатом – В. М. Нікулін) об-
слуговує Жовтневу ЦРЛ та Корабельний і Жовтневий райони м. Миколаєва.

10. Патологоанатомічне відділення Вознесенської ЦРЛ (завідувач відділення З. М. 
Федорова) обслуговує м. Вознесенськ та Олександрівську дільничу лікарню.

 11. Патологоанатомічне відділення Миколаївської обласної психіатричної лі-
карні № 2.

 12. Патологоанатомічні відділення Первомайської центральної міської лікарні 
(завідувач відділення – Л. М. Ходаковська) та патологоанатомічне відділення Пів-
денноукраїнської ЦРЛ (завідувач відділення – С. О. Охотін) обслуговують тільки 
свої лікувальні заклади. 

В інших районах Миколаївської області патологоанатомічні розтини викону-
ють лікарі інших спеціальностей. Гістологічні дослідження проводяться в Мико-
лаївській обласній клінічній лікарні.

Головним патологоанатомом Миколаївського міського управління охорони 
здоров’я призначений завідувач патологоанатомічного відділення Миколаївської 
міської клінічної лікарні № 1 С. О. Кузнєцов.
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

МЕДИчНИй ФАКУЛЬТЕТ ІМП. НОвОРОСІйСЬКОГО 
УНІвЕРСИТЕТУ – ОДЕСЬКИй МЕДИчНИй ІНСТИТУТ –

ОДЕСЬКИй НАЦІОНАЛЬНИй МЕДИчНИй УНІвЕРСИТЕТ
Кафедра патологічної анатомії

У четвертому (за хронологією) в Україні університеті – Новоросійському (м. Оде-
са), заснованому 10 червня 1862 року, відкритому 1 травня 1865 року, медичний 
факультет розпочав навчальне і науково-дослідницьке життя 5 вересня 1900 року. 

У 1919–1920 роках на базі медичного факультету університету та Вищих жіно-
чих медичних курсів був утворений Одеський державний медичний інститут.

Першим деканом медичного факультету Новоросійського університету був 
В. В. Підвисоцький.

Видатні одеські прозектори Г. М. Мінх, М. О. Строганов, Ч. І. Хенцинський ви-
конали велику підготовчу роботу для заснування медичного факультету в Одесі.

 У 1927 році М. Ф. Мельников-Разведенков зазначав: «Одесская анатомичес-
кая, если так можно выразиться «храмина» и ее научные достижения так ве-

Будівля Медичного факультету Новоросійського університету
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лики и так серьезны, что невольно хочется подвести к ней итоги при помощи 
сравнительного метода, который выводит и возносит ее далеко за пределы 
Слободки-Романовки и даже Республики и Союза на ширь, простор и высоту ми-
рового научного значения, присоединяя ее к сонму союзных и западно-европейских 
учреждений этого рода».

 
ПІДВИСоЦЬКИЙ Володимир Валер’янович (24.05.1857–

22.01.1913) – патолоґ; народився в с. Максимівці (тепер Ічнянсько-
го району Чернігівської обл.) у дворянській сім’ї; медичну освіту 
здобув у 1884 р. на медичному факультеті Університету Св. Володи-
мира; будучи студентом, під керівництвом проф. Перемежка напи-
сав працю «Новые данные о тончайшем строении поджелудочной 
железы», за яку в 1883 р. був нагороджений золотою медаллю; за-
хистив докторську дисертацію на тему «Возрождение печеночной 
ткани у млекопитающих»; під час двох закордонних відряджень 
В.В. Підвисоцький вивчає фізіолоґію, експериментальну патолоґію 
т а удосконалюється з бактеріолоґії у Пастера; у 1887–1900 рр. – за-
відувач кафедри загальної патолоґії Університету Св. Володимира; 
перший декан медичного факультету Новоросійського університету 
(1900–1905); завдяки ентузіазмові професора Підвисоцького, його 
невтомній енергії і видатним орга нізаторським здібностям вдалося 
подолати численні труднощі та перешкоди, що зустрічалися в ході 

будівництва медичного факультету і довести до кінця величезну і складну справу – збудувати лабо-
раторії і клініки; у 1905–1913 рр. – директор Інституту експериментальної медицини в Петербурзі 
та зав. відділом загальної патолоґії цього ж інституту; наукові праці присвячені проблемам загальної 
патолоґії, інфекції та імунітету, етіолоґії злоякісних пухлин, питанням ендокринолоґії, мікробіоло-
ґії, вивченню мікроскопічної будови під шлункової залози; особливе значення мають проведені під 
керівництвом В. В. Підвисоцького дослідження І. Г. Савченко і Д. К. Заболотного, які дозволили 
встано вити (задовго до О.М. Безредки) можливість пероральної вакцинації; В.В. Підвисоцький – 
автор посібника із загальної та експериментальної патолоґії «Основы общей патологии»; ця книга 

Будівля Вищих медичних жіночих курсів (м. Одеса).
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мала винятковий успіх і була перекладена на 17 іноземних мов, у тому числі на грецьку та японську; 
багато уваги приділяв боротьбі з епідемією холери в Києві (1892); з наукової школи В.В. Підвисо-
цького вийшли відомі вче ні – Д.К. Заболотний, І. Г. Савченко, Л. О. Тарасевич та ін.; у 1896 р. В.В. 
Підвисоцький започаткував випуск журналу «Русский архив патологии», який став одним із найкра-
щих медичних журналів того часу; праці В.В. Підвисоцького викликали цікавість не тільки в Росій-
ській імперії, а й за її межами; у 1887 р. Паризьке анатомічне товариство обрало його своїм членом-
кореспондентом, у 1888 р. за працю про регенерацію печінки отримав премію Російської Академії 
наук, у 1897 р. за «Основы общей патологии» отримує премію Військово-медичної академії, а в 1900 р. 
Військово-медична академія обрала його членом-кореспондентом; у 1900 р. В.В. Підвисоцький був 
обраний почесним головою медичного з’їзду в Парижі.

Кафедра патологічної анатомії, що розмістилась в Анатомічному інституті уні-
верситету, почала навчальну і дослідницьку діяльність у вересні 1902 року. При 
цьому замість 845 м2 площі, яка передбачалася за початковим планом, кафедра 
отримала всього 463 м2. Все її приміщення складалося із 4-х великих кімнат (про-
зекторської, лабораторії, секційної та кімнати для спеціальних робіт) і 3-х малень-
ких (бактеріологічної, препарувальної, вона ж і матеріальна, і кабінету професора, 
де розміщувалася бібліотека) та однієї великої зали, яка одночасно була залою для 
практичних занять із патологічної гістології і патологоанатомічним музеєм. Через 
брак приміщення ніхто із асистентів, навіть прозектор, не мав окремої кімнати для 
роботи. Тільки в 1922 році, коли кафедра судової медицини перейшла в приміщен-
ня ліквідованої кафедри фармації і фармакогнозії, кафедра патологічної анатомії 
отримала деяку частину приміщення (2 великих і 4 маленьких кімнати), які пла-
нувалися для неї за початковим планом Анатомічного інституту.

Спочатку штат кафедри складався із трьох посад – професор, прозектор і поміч-
ник прозектора. Першим директором і організатором кафедри, за рекомендацією 
декана медичного факультету, 1-го лютого 1902 року був призначений професор 
Дмитро Павлович Кишенський.

 КИШЕНСЬКИЙ Дмитро Павлович (23.01.1858–1933) – медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Московського університе-
ту (1883 р.); «по окончаніи курса наукъ по медицинскому факультету 
Императорскаго Московскаго Университета утвержденъ въ степени 
лекаря и званіи Уезнаго врача 1883 года 7 мая»; працював у Москов-
ському університеті: понадштатним ординатором хірургічної госпі-
тальної клініки (з 1883 р.), штатним лікарем Сретенського відділення 
Попечительства бідних у Москві (з 1884 р.); штатним ординатором 
(1884–1886), понадштатним лаборантом (1886–1891), понадштатним 
асистентом (1891–1892) госпітальної хірургічної клініки, понадштат-
ним помічником прозектора при кафедрі судової медицини (1892–
1894); з 21 травня 1894 р. «предложеніемъ Управляющаго Московскимъ 
Учебнымъ Округомъ за № 8227, допущенъ къ исправленію должности 
прозектора при кафедре патологической анатоміи»; 31 квітня 1894 р. 
«По удостоеніи медицинскимъ факультетомъ Московскаго универси-
тета и по защищеніи написанной диссертаціи подъ заглавіемъ «Влія-
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ніе чревосеченія на туберкулезъ брюшины» Советомъ сего университета утвержденъ въ степени докто-
ра медицины»; у 1900–1901 рр. удосконалювався в інститутах патолоґії Берліна, Лейпціга, Бреславля, 
Фрейбурга, Парижа, Відня; з 1 лютого 1902 року «высочайшим приказомъ по гражданскому ведомству 
отъ 15 февраля 1902 г. за № 11, назначен экстраординарным профессоромъ Новороссійскаго университета 
по кафедре патологической анатоміи), а з 14 червня 1903 р. – ординарним професором цієї ж кафедри; 
у 1913–1917 рр. – одночасно ректор Новоросійського університету; у 1919 р. емігрував у м. Бєлград, 
потім у 1923 р. переїхав до Праги, де і жив до кінця життя; наукові праці переважно присвячені пато-
морфолоґії натуральної віспи, черевного тифу, висипного тифу, холери, чуми.

Першим завданняи, яке постало перед професором Д. П. Кишенським, при ор-
ганізації кафедри патологічної анатомії було придбання обладнання, меблів, ла-
бораторного посуду та бібліотеки для забезпечення навчального процесу та науко-
вих досліджень. Для цього була виділена досить обмежена грошова сума – 5338 
карбованців. Для практичних занять із патологічної гістології спочатку було 
придбано 24 мікроскопи. З часом за рахунок сум, які щорічно виділялись інсти-
тутові для наукових досліджень, було придбано ще 6 мікроскопів. У 1904 році 
професор Д. П. Кишенський подарував кафедрі велику фотографічну камеру з 
об’єктивом Görz’a та інші пристосуваня на суму 239 карбованців. У 1921 році, 
при об’єднанні Медичного факультету Новоросійського університету з Одеськими 
вищими жіночими медичними курсами, кафедра патологічної анатомії отримала 
20 студентських мікроскопів, які були незадовільної якості. У 1925 році кафедра 
патологічної анатомії обміняла 5 студентських мікроскопів на 2 мікроскопи Zeiss’a з 
апохроматами, бінокулярами та іншими удосконаленнями та 1 мікроскоп Leitz’a.

Удосконалюючись у патологічних інститутах Європи, Д. П. Кишенський переніс 
на «ґрунт» кафедри їх методологію і методи.

Штат кафедри складали: професор Д. П. Кишенський, приват-доцент Ч. І. Хен-
цинський, в. о. прозектора Олександр Іванович Синєв (з 1.02.1902 р. до весни 
1903 р.), Михайло Михайлович Тизенгаузен (з 26.11.1902 р. помічник прозектора, 
з 1906 р.– виконуючий обов’язки прозектора, з 5.05.1910 р. – штатний прозектор). 
У 1903 р. була запроваджена посада понадштатного лаборанта, яку з 12.11.1903 р. 
до 26.11.1903 р. займав Микола Олексійович Костяницин, з 20.12.1903 р. – Йосип 
Хомович Пожариський, який згодом від 30.05.1907 р. до вересня 1910 р. виконував 
обов’язки прозектора. У 10-і і 20-ті роки в штаті кафедри працювали: Іван Євгено-
вич Корнман (з 23.12.1909 р. – понадштатний помічник прозектора, з 31.10.1911 р. 
– штатний помічник прозектора, з 2.05.1915 р.– старший асистент, з 1.09.1918 р. 
послідовно – клінічний асистент, професор та директор хірургічної пропедевтичної 
клініки); Георгій Іванович Баджієв (з 30.04.1909 р. до 12.09.1912 р. – понадштатний 
лаборант); Михайло Миколайович Заєвлошин (з 22.11.1912 р. – понадштатний ла-
борант, з 4.03.1916 р. – старший асистент, з 25.05.1919 р. – прозектор кафедри 
нормальної гістології, згодом призначений професором нормальної гістології); Во-
лодимир Капланович Жгенті (з 22.05.1918 р. – помічник прозектора, з 27.12.1918 
р. – старший асистент, з 31.07.1920 р. – прозектор; у кінці 1922 р. обраний професо-
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ром Тифліського університету); Анна Адамівна Красутська (з 24.09.1919 р. – стар-
ший асистент, з весни 1920 р. – професор нормальної анатомії Наукового інституту 
імені П. Ф. Лесгафта в Петрограді), Наталія Олександрівна Бузні (з 14.02.1919 р. 
– помічник прозектора, з 25.06.1920 р. після об’єднання Одеських вищих жіночих 
медичних курсів з Медичним факультетом – прозектор); Микола Едуардович Гле-
клер (з 9.02.1921 р. – помічник прозектора, з грудня 1922 р. – старший асистент); 
Давид Мойсейович Хаютін (з осені 1921 р. – молодший асистент, з грудня 1922 р. – стар-
ший асистент); Яків Юхимович Браул (з 17.10.1921 р. до 14.04.1922 р. – асистент); Іван 
Іванович Медвєдєв (з 12.03.1924 р. – помічник прозектора); Олександр Львович 
Гуз (у 1924–1925 рр. – понадштатний асистент); Чеслав Іванович Хенцинський (з 
1903 до 1909 р. – приват-доцент). Всі вони залишили помітний слід в Одеській па-
тологоанатомічній школі.
 

ПоЖАРИСЬКИЙ Йосип Хомович (1875–1919) – народився в 
Харкові; закінчив з відзнакою медичний факультет Харківського уні-
верситету (1901); працював на кафедрі патолоґічної анатомії цього ж 
університету; у 1904 р. захистив у Медико-хірурґічній академії (Пе-
тербург) докторську дисертацію; у 1904 р. керівництво Харківського 
університету послало Й. Х. Пожариського в наукове відрядження до 
Німеччини, де він працював у лабораторіях Маршана і Кіарі; після 
повернення з відрядження, у кінці вересня 1906 р., був призначений 
помічником прозектора при кафедрі патолоґічної анатомії Новоро-
сійського університету в Одесі; у 1907 р., після випробувальної лек-
ції, отримав звання приват-доцента; з 1910 р. – професор, завідувач 
кафедри патолоґічної анатомії Варшавського університету; у роки 
Першої світової війни цей університет був евакуйо ваний у Ростов-
на-Дону; кафедрою Й.Х. Пожариський керував до 1915 р. у Варшаві, 
потім, до 1919 р. – у Ростові-на-Дону, де помер від висипного тифу; 
відоме його унікальне тритомне «Руководство по общей патологи-

ческой анатомии», 1-а і 2-а частини витримали 3 видання (в 1914, 1916 і 1923 рр.); ця праця була 
написана не тільки для студентів, вона містила величезний фактичний матеріал, складні теоретичні 
концепції, які виходили далеко за межі університетської програми, і була розрахована в першу чергу 
на лікарів; тематика наукових праць була різноманітною – питання регенерації, опис випадків тубер-
кульозу з рідкісною локалізацією, амілоїдозу, пухлин нирок, печінки, різних паразитарних уражень; 
багато досліджень були присвячені вивченню сполучної тканини в серці у віковому аспекті і в умовах 
патолоґії, інфекційним хворобам – чумі, висипному тифу; вивчивши випадки смерті від чуми в Одесі 
в 1911 р., Й. Х. Пожариський фактично вперше детально описав бубонну форму, звернувши увагу 
на ураження лімфатичних вузлів; він був одним з перших дослідників морфолоґії і морфогенезу ви-
сипного тифу в його кліні ко-анатомічних проявах, піонером вивчення дії задушливих отруюючих 
речовин на людину; новими і оригінальними були твердження про тісний взаємо зв’язок гіпертрофії і 
регенерації; основні праці Й.Х. Пожариського: «О гетеропластическом образовании костной ткани» 
(1904); «Регенерация и гипертрофия» (1910); «К патологической анатомии бубонной чумы» (1911); 
«Сыпной тиф и меры борьбы с ним» (совм. с А.И. Игнатовским; 1919); «Основы патологической 
анатомии» (1923); у роки Першої світової війни Й. Х. Пожариський вперше організував патолого-
анатомічну службу в діючій армії; це був перший досвід, який у повній мірі себе виправдав; під час 
війни 1914–1918 рр. було всього чотири патологоанатомічні лабораторії: одна на Північному фронті, 
дві – на Західному та одна – на Південному.
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Весною 1910 року в прозектурі Одеської міської лікарні Й. Х. Пожариський, під 
час розтину трупа чоловіка, якому не був поставлений клінічний діагноз, звернув 
увагу на незначне збільшення підщелепних лімфатичних вузлів при різких дистро-
фічних змінах в органах. Після ретельного аналізу всіх даних секції, він припус-
тив наявність у даному випадку бубонної чуми. Викликані з бактеріологічної стан-
ції доктори Скшеван та Стефанський підтвердили бактеріологічно діагноз, який 
поставив Й. Х. Пожариський. Це був перший розтин трупа людини, що загинула 
під час епідемії чуми 1910 року в Одесі. Й. Х. Пожариський виконав 45 розтинів 
померлих від чуми і, ґрунтуючись на даних розтинів та ретельних гістологічних 
досліджень, написав монографію про чуму. Книга була ілюстрована кольоровими 
малюнками, які зображали первинні і вторинні бубони різних локалізацій, та зна-
чною кількістю мікрофотограм, деякі з них демонстрували прорив чумних пали-
чок у кров через некротизовану стінку венозної судини.

На кафедрі патологічної анатомії читався обов’язковий теоретичний курс за-
гальної та спеціальної патологічної анатомії та проводились практичні заняття. 
Також практикувалось читання приватних курсів. Приват-доцент Ч. І. Хенцин-
ський у 1903 році читав курс патологоанатомічної казуїстики для студентів стар-
ших курсів. Приват-доцент Й. Х. Пожариський у 1908, 1909, 1910 роках читав 
курс патологічної анатомії центральної нервової системи, курс патологічної анато-
мії чоловічих та жіночих статевих органів та курс патологічної анатомії кісткової 
і м’язової тканини, щитоподібної, зобної і надниркових залоз. Приват-доцент 
М. М. Ти зенгаузен у 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 та 1918 роках читав 
курс патологічної анатомії центральної та периферичної нервової системи, курс 
патологічної анатомії жіночої статевої системи для студентів старших курсів, а 
в 1915 році читав курс спеціальної патологічної анатомії для екстернів. Приват-
доцент І. Є. Корнман у 1914, 1915, 1916 та 1917 роках читав курс патологічної ана-
томії пухлин та курс патологогістологічної та патологоанатомічної техніки і діа-
гностики для студентів старших курсів.

Основні наукові дослідження кафедри: 1) патоморфологія натуральної віспи; 
2) черевний тиф; 3) висипний тиф; 4) холера; 5) чума.

З часом кафедра набула структури Патологоанатомічного інституту – була до-
бре устаткована, мала бактеріологічну лабораторію, експериментальний відділ. 
Це була авторитетна навчальна і науково-дослідницька установа, вона мала свій 
друкований орган «Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе» (виходив 
з 1923 року). 

Особливо вирізнявся великою кількістю цінних у науковому відношенні пре-
паратів патологоанатомічний музей, який був заснований у 1902 році. Формувати-
ся музей почав із пожертв патологоанатомів різних міст. Особливо активну участь 
брали професори Московського університету – професор М. Н. Никифоров передав 
інституту 35 препаратів, фіксованих за способом Мельникова-Разведенкова; про-
фесор В. Ф. Снєгірьов подарував 30 патологоанатомічних препаратів жіночих ста-
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тевих органів; професор Ф. І. Синицин передав 17 препаратів сечостатевих органів. 
Лікар Новгородської повітової земської лікарні Н. Г. Чакальов надав 22 сечових 
камені. Окремі препарати були подаровані музею приват-доцентом В. І. Кедровським 
та доктором В. С. Левицьким. Прозектор Одеської міської лікарні Ч. І. Хен цинський 
постачав інститут свіжими органами, з яких виготовляли музейні препарати. На 
початок 1903 року в патологоанатомічному музеї налічувалось біля 200 препара-
тів. У 1904 році кафедра патологічної анатомії отримала 369 препаратів із Стро-
гановського патологоанатомічного музею Одеської міської лікарні, які передав 
приват-доцент Ч. І. Хенцинський. Суттєве збільшення рідкісних препаратів поча-
лось із 1908 року, коли прозектура Старої міської лікарні перейшла в руки пра-
цівників кафедри патологічної анатомії. Значна кількість готових препаратів (436 
препаратів) у музей патологоанатомічного інституту поступила в 1920 році, внаслі-
док злиття Вищих жіночих медичних курсів з Медичним факультетом. У 1924 році 
професор Н. С. Кондратьєв передав патологоанатомічному інституту 94 препарати ви-
родливостей, зібраних покійним професором нормальної анатомії Н. А. Батуєвим.

У квітні 1919 року медичним факультетом був призначений на тимчасове за-
віду вання «Інститутом патологічної анатомії з викладанням патологічної анато-
мії» приват-доцент, доктор медицини М. М. Тизенгаузен, який у 1921 році затвер-
джений професором та завідувачем кафедрою.

тИЗЕНГАУЗЕН Михайло Михайлович (07.07.1877–1945) – наро-
дився у фортеці Динамінде Курляндської губернії; середню освіту здо-
був у Новгородській класичній гімназії (1897); медичну освіту здобув 
на медичному факультеті Московського університету (1897–1902 р.); 
отримав звання «лекаря с отличием»; з 26 листопада 1902 р. – поміч-
ник прозектора при кафедрі патологічної анатомії медичного факуль-
тету Новоросійського університету (Одеса); з 1906 р. – виконуючий 
обов’язки прозектора; 8 травня 1910 р. в Новоросійському універси-
теті захистив докторську дисертацію «К вопросу об этиологии опухо-
лей»; з 13 травня 1910 р. – штатний прозектор; 13 листопада 1910 р. 
затверджений приват-доцентом Новоросійського університету по 
кафедрі патологічної анатомії; з 1911 р., за дорученням Медичного 
факультету, проводив обов’язковий курс практичних занять із техніки 
розтинів та патолого-анатомічної діагностики з студентами 5-го кур-
су; у 1911–1916 рр. читав необов’язковий курс патологічної анатомії 
нервової системи та патологічної анатомії чоловічих і жіночих стате-

вих органів для студентів старших курсів; з 1912 р. до 1920 р. завідувач кафедри патологічної анатомії 
Одеських вищих жіночих медичних курсів з дорученням організувати кафедру та викладання; влітку 
1914 р. з науковою метою відвідав інститути патолоґії університетів Берліна, Лейпціга, Мюнхена, Гамбур-
га, Дрездена; 12 квітня 1919 р. медичним факультетом Новоросійського університету був призначений 
завідувачем «Інституту патолоґічної анатомії з викладанням патолоґічної анатомії»; у листопаді 1910 р. 
зайняв посаду помічника прозектора, а в 1912 р. – посаду прозектора Одеської старої міської лікарні; з 
червня 1916 р. до березня 1918 р. виконував обов’язки прозектора Одеської нової міської лікарні; 23 липня 
1920 р. обраний професором кафедри патологічної анатомії Одеського клінічного інституту, звідки неза-
баром вибув у зв’язку з ліквідацією Інституту; у 1920 р. був обраний за конкурсом професором кафедри 
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патологічної анатомії Ростовського-на-Дону університету, але залишився в Одесі; у 1912, 1913 та 1917 рр., 
за запрошенням голів державних медичних випробувальних комісій, був екзаменатором із патоло-
гічної анатомії; з 1923 р. – завідувач секції патологічної анатомії Дослідницької кафедри морфології та 
фізіології; від 1923 р. – голова Бібліотечної комісії Одеського медичного інституту; з 30 серпня 1920 р. – 
член Ради Одеського епідемічного товариства; від 1925 р. очолював Одеське товариство ендокринологів, 
з 1926 р. – Одеське відділення Українського товариства патологів, наукові праці переважно присвячені 
вивченню патоморфолоґії пухлин та інфекційних хвороб: грипу, віспи, інфекційної жовтяниці; основні 
праці: «Конспект-схема по частной патологической анатомии» (1924); «Программа по курсу общей пато-
логической анатомии. Схемы и планы» (1928); «Лекции по курсу специальной патологической анатомии. 
Выпуск 1. Патолоґическая анатомия острых инфекционных болезней» (1938); «Краткое руководство по 
технике патологоанатомических вскрытий. Пособие для студентов медицинских институтов» (1939).

Штат кафедри складався із завідувача кафедри, 2 прозекторів та 2 асистентів. 
До складу кафедри входили (1923 р.): М. М. Тизенгаузен – завідувач кафедри, 
Н. О. Бузні, М. Е.  Глеклер, В. К. Жгенті, Д. М. Хаютін.

У 1926–1927 роках при кафедрі було організовано експериментальне відділен-
ня. Кафедра патологічної анатомії займала приміщення на нижньому та верхньо-
му поверхах Анатомічного інституту.

Будівля Анатомічного інституту.
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За перші 25 років існування інституту патологічної анатомії в ньому було ви-
конано 1427 розтинів трупів, які поступали із університетських клінік та 25 роз-
тинів трупів із інших установ; крім того, 6177 розтинів було виконано персона-
лом інституту у Старій міській лікарні. Матеріал із цих розтинів став основою для 
розробки наукових питань. За 25 років із патологоанатомічного інституту вийшло 
понад 100 наукових праць і матеріалом для них, головним чином, стали патоло-
гоанатомічні розтини. У 20-ті роки кафедра патологічної анатомії – Патологоана-
томічний інститут опрацьовували патоморфологію інфекційних хвороб: грипу, ві-
спи, інфекційної жовтяниці. В Патологоанатомічному інституті (1910–1941 рр.) 
були сформульовані такі концепції: 1) ніколи ембріональна тканина не переходить 
у злоякісну; 2) проникання чумних бацил крізь неушкоджений епітеліальний шар 
слизової оболонки дихальних шляхів можливе; 3) грип не має ні певної клітинної 
форми, ні ясної патологоанатомічної картини, ні загальновизнаної бактеріологіч-
ної характеристики; 4) «вузлики доярів» – це атипова реакція на прищеплюван-
ня людині анімалізованого віспяного вірусу; 5) вироблені Правила обстановки, 
обладнання, оброблення приміщення й інвентаря та препарування при виконанні 
автопсій трупів хворих, що померли від чуми. Вийшли монографія «Чума и холера 
в Одессе в 1910 году. Патолого-анатомическая часть» (1911) за редакцією Д. П. Ки-
шенського; праці М. М. Тизенгаузена «Конспект-схема по частной патологической 
анатомии» (1924), «Программа по курсу общей патологической анатомии. Схемы и 
планы» (1928), «Лекции по курсу специальной патологической анатомии. Вы пуск 1. 
Патологическая анатомия острых инфекционных болезней» (1938), «Краткое ру-
ководство по технике патологоанатомических вскрытий. Пособие для студентов 
медицинских институтов» (1939); Д. М. Хаютіна «Положение о работе клинико-
анатомических конференций» (1940).

Приміщення кафедри патологічної анатомії в будівлі Анатомічного інституту; верхній поверх 
правого крила будівлі: 1) музей, 2) бібліотека, 3) кабінет професора, лабораторія; нижній 

поверх правого крила будівлі: 5) зал для практичних занять з патологічної гістології,
6) лабораторія для допущених лікарів та аспірантів, 7) бактеріологічна, 8) операційна, 

9) передопераційна, 10) хімічна лабораторія, 11), 12) 13) кабінети асистентів; 
нижній поверх лівого крила будівлі: 14) секційна, 15) препарувальна.
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У середині 20-х років на кафедрі була зібрана велика колекція мікроскопічних 
препаратів. На початку основу колекції склали 1000 препаратів, які подарував ін-
ституту у 1902 році професор Московського університету М. Н. Никифоров. У 1919 
році від професора М. М. Тизенгаузена поступила спеціальна колекція препара-
тів (1005) для демонстрації під час читання курсу загальної та спеціальної патоло-
гічної анатомії, а також спеціальних курсів патологічної анатомії центральної та 
периферичної нервової системи, чоловічих та жіночих статевих органів. Колекція 
була поділена на 4 відділи: 1) основна колекція, поділена на 70 підвідділів за орган-
ним принципом; 2) навчальна колекція препаратів для демонстрації під час лекцій 
з загальної та спеціальної частин патологічної анатомії; препарати були спорядже-
ні акварельними рисунками; 3) спеціальні серії препаратів із деяких спеціальних 
наукових питань, які розроблялись на кафедрі: а) серія препаратів бубонної чуми, 
б) серія препаратів із пересадки зародкової тканини, в) серія з Myelosarcomatos’y, 
г) серія ангіом, д) серія з регенерації в кишечнику, е) серія первинного раку 
печінки і т.п. 4) особлива колекція мікроскопічних препаратів, виготовлених із 
музейних препаратів, яка мала однакову з відповідними музейними препаратами 
нумерацію. 

У 1923 році М. М. Тизенгаузен організував при кафедрі патологічної анатомії 
наукові наради. За 3 роки – з 9 лютого 1923 року до 12 лютого 1926 року було про-
ведено 70 засідань, на яких заслухано 95 доповідей і 123 дрібні повідомлення та 
демонстрації. У 1926 році наукові наради при кафедрі патологічної анатомії ре-
організувались в Одеське відділення Українського товариства патологів, головою 
якого був обраний М. М. Тизенгаузен.

Професор В. К. Жгенті (В. К. Жгенті у 1918–1922 рр. працював помічником 
прозектора, старшим асистентом та прозектором при кафедрі патологічної ана-
томії в Одесі, у професора М. М. Тизенгаузена), описуючи життєвий шлях М. М. Ти  -
зенгаузена, зазначив: «Роль ученого теоретика весьма трудная. Доля же его 
весьма скромна и мало заметна. Он лишен всего того, что является наиболее 
соблазнительным на земле для многих и очень многих. Как раньше, так и в пере-
живаемую эпоху, заниматься теоретической наукой – это своего рода подвиж-
ничество – самопожертвование во имя величайшего плода творческой работы 
лучшей части человечества – науки, самого вечного, истинно интернациональ-
ного из всех человеческих творений. И мы знаем, что Михаил Михайлович… не 
ищет особенных благ, его наградой будет только одно – сознание, что он в тече-
ние этого времени честно и благотворно выполнил свой долг ученого, учителя, 
гражданина и человека».

В часи тимчасової окупації німецько-румунські загарбники розікрали навчаль-
но-науковий інвентар кафедри – з інституту було вивезено біля 500 мікроскопів, у 
тому числі й із кафедри патологічної анатомії.

У роки війни більшість працівників кафедри працювали в госпіталях та вою-
вали на фронтах – К. С. Вінер, Н. М. Шінкерман, Л. Т. Церкович, М. Й. Вальчук, 
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З. М. Берковський, О. І. Соколова, А. І. Дворниченко, С. В. Дербарендинер та ін. 
Майже всі вони були нагороджені орденами та медалями

1 листопада 1944 року кафедру патологічної анатомії очолив (за призначенням) 
доктор медичних наук Д. М. Хаютін.

ХАЮтІН Давид Мойсейович (24.08.1896 – 7.02.1957) – народив-
ся в Одесі; закінчив Одеську чоловічу гімназію; медичну освіту здо-
був на медичному факультеті Новоросійського університету (1920); 
після закінчення університету був залишений на кафедрі патологіч-
ної анатомії на посаді молодшого, а з часом – старшого асистента; 
одночасно закінчив аспірантуру на науково-дослідній кафедрі мор-
фології та фізіології (1926); у 1926–1929 рр. також викладав патоло-
гічну анатомію на курсах з удосконалення зубних лікарів в Одесі; від 
1930 до 1932 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Україн-
ського стоматологічного інституту (м. Одеса); у 1930–1932 рр. читав 
курс патологічної анатомії студентам заочного стоматологічного фа-
культету; у 1931 р. обраний доцентом і почав викладати патологічну 
анатомію студентам педіатричного факультету Одеського медичного 
інституту; а у 1934 р затверджений професором кафедри патологіч-
ної анатомії; в 1936 році був удостоєний наукового ступеня докто-
ра медичних наук; затверджений доцентом та невдозі професором 
організованої ним другої кафедри патологічної анатомії на базі об-

ласної лікарні, куди було перенесено викладання патологічної анатомії педіатричного факультету; в 
1944 р. переведений на посаду завідувача на основну кафедру, а друга кафедра стала філіалом першої; у 
1941 р. виконував обов’язки декана педіатричного факультету ОМІ; у 1933–1936 рр. – завідувач кафе-
дри патологічної анатомії Одеського виробничого медичного інституту, а у 1940–1951 рр. – кафедри 
патологічної анатомії Одеського сільськогосподарського інституту; у 1937–1940 рр. був консультан-
том Українського стоматологічного інституту; з 1924 до 1957 р. працював за сумісництвом на посаді 
завідувача прозектури Одеської обласної лікарні; під час війни, перебуваючи в евакуації в Самарканді 
(Узбецька РСР), Д. М. Хаютін завідував кафедрою патологічної анатомії Самаркандського медичного 
інституту та був старшим викладачем кафедри патологічної анатомії Військово-медичної академії імені 
С. М. Кі  рова; з 1941 р. – консультант Самаркандської залізничної лікарні, а з 1942 р. – прозектор 3-ї 
інфекційної лікарні м. Самарканда; з моменту організації в Одесі філії Українського товариства пато-
логів Д. М. Хаютін був обраний членом його правління та виконував обов’язки заступника голови та 
голови; упродовж кількох років був головним позаштатним патологоанатомом Одеської області; 
Д. М. Хаютін – це насамперед прозектор із широкою клінічною ерудицією, майстер автопсій і лекцій-
ного слова, визнаний фахівець ведення клініко-анатомічних конференцій; автор 51 наукової публіка-
ції; наукові дослідження переважно присвячені вивченню патологічної анатомії злоякісних пухлин та 
гельмінтозів; науковий керівник 11 дисертаційних праць.

 Штат кафедри складався (1944–1950 рр.): завідувач кафедри, професор Д. М. Ха-
ютін (працював з 01.11.1944 р.); доценти: Г. А. Миронков (з 1928 р.), Н. О. Бузні 
(з 10.01.1945 р.), Л. Т. Церкович (з 30.09.1946 р.); асистенти: Є. М. Терещенко (з 
25.04.1944 р.), К. А. Карнацька (з 18.04.1944 р.), О. І. Соколова (з 20.02.1945 р.), 
М. Й. Вальчук (з 15.10.1945 р.), М. О. Боцман (з 01.09.1949 р.), З. М. Берковський 
(з 19.10.1946 р.); виконуючі обов’язки асистентів: М. С. Васнецов (з 18.09.1945 р.), 
Ю. О. Прендель (з 20.11.1946 р.).



342 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

За період завідування кафедрою патологічної анатомії професором Д. М. Ха-
ютіним на ній спеціалізувались доценти Н. М. Шінкерман, М. Й. Вальчук, Л. Т. 
Церкович, М. С. Васнецов, Г. О. Мирсіков, Д. О. Галаєв, Н. О. Бузні, більшість з 
яких із часом очолили кафедри патологічної анатомії. Від 1944 до 1949 року на 
кафедрі було виконано 7 наукових праць, підготовлено до захисту 3 кандидатські 
дисертації.

З 1953 до 1956 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри був доцент 
М. Й. Вальчук.

ВАЛЬЧУК М. Й. – медичну освіту здобув в Одеському медичному інституті; у 1950 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Туберкулез небных миндалин»; доцент кафедри патологічної анатомії 
Одеського медичного інституту; у 1953–1956 рр. – завідувач зазначеної кафедри.

 
У червні 1956 року Вченою радою Одеського державного медичного інституту 

завідувачем кафедри патологічної анатомії був обраний доктор медичних наук, 
професор Є. О. Успенський. 

 УСПЕНСЬКИЙ Євген олександрович (25.11.1901–13.10.1977) – 
народився в м. Борисоглібську Тамбовської губернії; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті I Московського університету (1920 
–1926); працював у медичних установах Тамбовської області; з бе-
резня 1930 р. – ординатор лікарні імені І. І. Мечникова в Ленінграді; 
у 1932 р. (упродовж 3-х місяців) пройшов курс спеціалізації з пато-
логічної анатомії на кафедрі патологічної анатомії Ленінградського 
інституту удосконалення лікарів; від 1932 до 1939 р. науковий спів-
робітник у відділі нормальної і патологічної морфології Інституту 
експериментальної медицини; у 1935 р. за дослідження патоморфо-
логії сказу без захисту дисертації був присуджений вчений ступінь 
кандидата медичних наук; у вересні 1939 р. призваний до Червоної 
Армії; у період радянсько-фінської війни військовий патологоана-
том; з квітня 1940 р. до початку Великої Вітчизняної війни – ви-
кладач кафедри патологічної анатомії Військово-медичної академії 
імені С. М. Кірова; у 1941–1942 рр. служив помічником начальника 
патологоанатомічної лабораторії Ленінградського фронту; від 1943 
до 1954 р. – керівник створеного ним патологоанатомічного відді-
лу Військово-медичного музею Збройних сил СРСР; у квітні 1953 р. 

захистив докторську дисертацію «О метастазах рака в нервной системе»; у 1954–1956 рр. – старший 
науковий співробітник Інституту експериментальної медицини в Ленінграді; від 1956 до 1973 р. – за-
відувач кафедри патологічної анатомії Одеського медичного інституту; виконував велику громад-
ську роботу: багато років був обласним патологоанатомом, головою обласного наукового товариства 
патологоанатомів, членом правління Всесоюзного наукового товариства патологоанатомів, чле-
ном редакційних колегій кількох наукових медичних журналів; автор 55 наукових публікацій, 
які переважно присвячені військовій патології, змінам нервової системи при раку, патологічній 
анатомії епілепсії, питанням танатогенезу, атеросклерозу, патоморфології апендициту, холе-
циститу та виразкової хвороби в осіб літнього та старечого віку; автор підручника з патологічної 
анатомії (у співавторстві з П. В. Сиповським) для студентів стоматологічних фа культетів; у 2-х 
томах «Опыт Советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – у т. 4 і т. 11 є 
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розділи, написані Є. О. Ус пенським; у 4-му томі – параграф «Некоторые данные по патологической 
анатомии», в 11-му томі – розділ III «Патологическая анатомия огнестрельных ранений и повреж-
дений позвоночника и спинного мозга».

З часом склад працівників кафедри обновився – перейшли на нові місця праці 
доценти К. С. Вінер та М. С. Васнецов, асистенти Ю. О. Прендель, К. А. Карнацька, 
Б. І. Дубчак, Є. Г. Ткаченко, Н. С. Радишич. У 1967 році штат кафедри складався: 
завідувач кафедри, професор Є. О. Успенський, доцент Л. Т. Церкович, асистенти: 
А. І. Дворниченко, К. К. Лаврентьєв, Т. С. Ломовицька; виконуючі обов’язки асис-
тента А. І. Даниленко та М. М. Лущенко. 

Кафедра опрацьовувала патологію нервової системи, морфогенез атеросклерозу 
і географічну патологію. За період керівництва кафедрою Є. О. Успенським спів-
робітниками кафедри опубліковано 120 наукових праць, захищено 2 докторські та 
18 кандидатських дисертацій.

У 1974 році завідувачем і професором кафедри обрано (за конкурсом) доктора 
медичних наук Неонілу Мартинівну Коврижко (1922–1998) – вихованку Київ-
ського медичного інституту.

Працівники кафедри патологічної анатомії Одеського медичного інституту;
 у першому ряду в центрі професор Є. О. Успенський
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Докторську дисертацію «Изменения в хромафинной 
системе в связи с возрастом и патологией (Морфологичес-
кое и гистологическое исследование» Н. М. Ко врижко 
захистила в жовтні 1970 року в Київському медичному 
інституті. Кафедра опрацьовувала патоморфологію над-
ниркових залоз, центральної нервової системи та вну-
трішніх органів при лікованому і нелікованому електро-
больовому шоку, вивчала дію на організм стандартних і 
синтезованих траквілізаторів.

З 1984 до 2006 року кафедрою патологічної анатомії 
завідував А. І. Даниленко.

 

ДАНИЛЕНКо Анатолій Іванович (нар. 3.06.1937 р.) – народився 
в м. Мінеральні Води Ставропольського краю (РФ); медичну осві-
ту здобув в Одеському медичному інституті (1955–1961); у 1961–
1963 рр. – прозектор міської клінічної лікарні № 1 м. Білгород-
Дністровський; від 1963 до 1976 р. – асистент, у 1976–1984 рр. 
– доцент, з 1984 до 2007 р. – завідувач кафедри патологічної ана-
томії Одеського медичного інституту; з травня 2007 р. – професор 
зазначеної кафедри; у 1969 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Патоморфология и гистохимия последа при позднем токсикозе 
беременности», у 1985 р. – докторську дисертацію «Плод и послед 
при многоплодной беременности»; професор (1987); дійсний член 
Міжнародної академії патології (1996); голова Одеського обласного 
товариства патологоанатомів (з 1985 р.), член Правління республі-
канського товариства патологоанатомів; удосконалювався з пато-
логічної анатомії в США (1995) при Колумбійському (Нью-Йорк), 
Гарвардському (Бостон), Девіса (Сан-Франциско), Берклі універ-
ситетах; основним науковим напрямком є вивчення морфофунк-

ціональних аспектів адаптації системи мати-послід-плід при несприятливих умовах внутрішньоу-
тробного розвитку; вперше сформульована концепція недостатності плаценти при багатоплідній 
вагітності як порушення компенсаторно-пристосувальних реакцій на різних рівнях організації, вста-
новлена послідовність етапів її розвитку з виділенням різних форм; автор 165 наукових публікацій, у 
тому числі 3 монографії, 2 навчальні посібники; під керівництвом та за консультацією А. І. Да ниленка 
підготовлені і захищені 15 докторських та 17 кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукової роботи кафедри: 1) вивчення морфогенезу фето-
плацентарної недостатності, 2) вивчення морфогенезу пристосувальних та ком-
пенсаторних процесів у плаценті при різній акушерській патології, 3) етіологія, 
морфогенез вроджених вад розвитку. Наукові дослідження кафедри патологічної 
анатомії широко комплексуються з провідними науковими центрами України, 
міжнародним центром «Здоров’я сім’ї». На базі кафедри разом з Одеським облас-

Н. М. Коврижко
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ним патологоанатомічним бюро проведені 9 шкіл молодих патологоанатомів Укра-
їни, республіканську нараду з патології посліду, організований міський центр із 
вивчення патоморфології посліду для виявлення факторів ризику розвитку пато-
логії в неонатальному періоді.

У червні 2006 році завідувачем кафедри патологічної анатомії обрана В. О. Сит-
нікова. 

СИтНІКоВА Варвара олександрівна (нар. 14.09.1960 р.) – на-
родилася в м. Кіровограді; середню медичну освіту (з відзнакою) 
здобула в Кіровоградському медичному училищі імені Є. О. Мухіна 
(1978); медичну освіту здобула в Одеському медичному інституті; з 
1989 р. – асистент, від 2003 р. – доцент, з червня 2006 р. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії; у 1989 році захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Морфологія посліду при гестозі в поєднанні з 
цукровим діабетом вагітних в умовах комплексної терапії», у 2008 р. 
– докторську дисертацію «Патоморфологічні особливості фетопла-
центарного комплексу при гіпоксії і синдромі затримки розвитку 
плода»; професор (2008); автор понад 100 наукових публікацій, зо-
крема атласу «Патоморфологія»; основні напрямки наукових дослі-
джень: перинатальна патологія, патоморфологія захворювань жіно-
чої статевої системи та ускладнень вагітності.

 

одеський виробничий медичний інститут
кафедра патологічної анатомії

 Кафедра патологічної анатомії почала свою роботу 1 вересня 1933 року на базі 
прозектури при 2-ій Радянській клінічній лікарні (слобода Романівка). Першим 
завідувачем кафедри був Д. М. Хаютін, який керував кафедрою до 1936 року. Штат 
кафедри складався із трьох асистентів та одного аспіранта. При лікарні містився 
Одеський патологоанатомічний музей імені Строганова.
 

 одеський інститут удосконАлення лікАрів

 Патологоанатомічний відділ (завідувач – М. М. Заєвлошин) Одеського інститу-
ту вдосконалення лікарів розміщувався при 3-й Радянській лікарні. За роки існу-
вання із відділу вийшла значна кількість цікавих спостережень, переважно казу-
їстичного характеру (актиномікоз гіпофізу, сифіліс шлунка та ін.).
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пАтолоГічнА АнАтомія 
в нАуково-дослідниХ зАклАдАХ м. одеси 

 
інститут очниХ Хвороб і ткАнинної терАпії 

імені в. п. філАтовА нАмн укрАїни 
  лабораторія патоморфології, імунології і електронної мікроскопії

Інститут експериментальної офтальмології засновано 4 квітня 1936 року Поста-
новою Ради народних комісарів СРСР № 632. Організатором та першим директо-
ром був академік В. П. Філатов. Його ім’я Інститут носить із 1945 року. Інститут 
неодноразово змінював свою назву і тепер називається – Державна установа «Ін-
ститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова Національної Акаде-
мії медичних наук України».

Основними напрямками діяльності інституту є: дослідження епідеміології, 
патогенезу, клініки, розробка методів профілактики, лікування та реабілітації 

захворювань і пошкоджень очей і їх 
наслідків; вивчення механізму дії і роз-
робка нових тканинних препаратів; ор-
ганізація офтальмологічної допомоги 
населенню України.

Лабораторія патоморфології почала 
функціонувати в 1947 році. Першим ке-
рівником був В. В. Войно-Ясенецький. 
Слід зазначити, що з часом упродовж 
багатьох років в інституті офіційно іс-
нував відділ патоморфології, імунології 
та консервації тканин, який також очо-
лював В. В. Войно-Ясенецький.

ВоЙНо-ЯСЕНЕЦЬКИЙ Валентин Вален-
тинович (1913–1992) – офтальмопатоморфолог; 
народився в м. Переяславі-Заліському у родині 
видатного хірурга та церковного діяча Валентина 
Феліксовича Войно-Ясенецького, канонізова-
ного церквою в 1995 р. як Святий Лука; робота 
в галузі медицини почалась із 17-літнього віку, 
коли після закінчення студії «Асоціації художни-
ків Революційних Республік», будучи завідува-
чем майстерні наочних посібників, він оформив 
таблицями багато кафедр Самаркандського та 
Душанбинського медичних інститутів; медичну 
освіту здобув у Ташкентському медичному інсти-

В. В. Войно-Ясенецький та директор 
Інституту очних хвороб

 і тканинної терапії В. П. Філатов.
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туті (1935–1940); працював у Ташкенті судово-медичним гістологом та одночасно патологоанатомом 
у двох лікарнях; під час війни працював судово-медичним експертом та патологоанатомом і викла-
дав у фельдшерській школі; пізніше працював офтальмологом і рентгенологом у містах Намангані 
і Ургенчі; у 1946 р. за запрошенням В. П. Філатова переїхав до Одеси, де в інституті очних хвороб і 
тка нин ної терапії організував патоморфологічну лабораторію; у 1950 р. захистив кандидатську дисер-
тацію «Гистоморфологические наблюдения над роговицей изолированных глаз, сохранившихся при 
пониженной температуре», а у 1961 р. – докторську дисертацію «Тканевая несовместимость при пе-
ресадке роговой оболочки»; професор (1967); основні напрямки наукової діяльності: вивчення про-
цесів, які відбуваються в ізольованих органах людини і тварин при збереженні цих тканин в умовах 
зниженої температури або слабкого розчину формаліну; вивчення процесів приживлення рогівко-
вого трансплантату та шкіри; вивчення тканинної несумісності та консервації тканин; регенерація 
рогівкової оболонки та патологія більм; біологічні закономірності заживлення ран ока, а також осо-
бливості його ембріогенезу; фізіологічна, репаративна та субститутивна регенерація рогівки, роль 
нервового фактору при її дистрофічних і репаративних процесах, стійких помутніннях рогівкової 
оболонки; патологічна анатомія пухлин органу зору; була сформульована оригінальна гіпотеза про 
нейроектодермальну природу тканин судинного тракту, рогівки та кришталика; розроблений метод 
інтерламінарної кератопластики; основні наукові праці: «Тканевая несовместимость и пути ее пре-
одоления (по материалам экспериментальной кератопластики» (1965); «Основы пересадки роговой 
оболочки» (1971, у співавторстві з Н. О. Пучківською); «Разрастание и изменчивость тканей глаза 
при его заболеваниях и травмах» (1979); «Опухоли глаза, его придатков и орбиты» (1978; розділ «Па-
тологическая анатомия опухолей органа зрения»; «Атлас глазных болезней» (1981, у співавторстві); 
«Вторичные дистрофические и структурные изменения в переднем отделе глаза» (1985, у співавтор-
стві з Н. О. Пу чківською); науковий керівник та консультант 15 кандидатських та 5 докторських дис-
ертацій; засновник і творець української школи офтальмопатоморфологів.

У 1992 році лабораторію патоморфології, імунології і електронної мікроскопії 
очолив учень та послідовник В. В. Войно-Ясенецького професор В. В. Віт.

ВІт Валерій Вікторович (нар. 1948 р.) 
– медичну освіту здобув на лікувальному 
факультеті Одеського медичного інституту 
імені М. І. Пирогова (1972); з 1973 р. пра-
цює в Інституті очних хвороб і тканинної 
терапії імені В. П. Філатова – послідов-
но молодшим науковим співробітником, 
старшим науковим співробітником та від 
1992 р. керівником лабораторії патомор-
фології і імунології; у 1978 р. захистив кан-
дидатску дисертацію «Вопросы морфоге-
неза и злокачественности пигментных 
новообразований сосудистой оболочки 
и цилиарного тела глаза человека», а у 
1987 р. – докторську дисертацію «Патоло-
гическая анатомия и лечебный патоморфоз 
пигментных новообразований увеального 
тракта глаза человека»; професор (1989); з 
1991 р. – заступник директора інституту з 

наукової роботи; член спеціалізованої вченої ради за фахом «очні хвороби»; автор біля 170 наукових 
публікацій; основні напрямки наукових пошуків – патологічна анатомія дегенеративних, запальних 

В. В. Войно-Ясенецький та молодший науковий 
співробітник В. В. Віт (02.11.1977 р.).
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та пухлинних захворювань ока, його придатків і орбіти, регенерація 
тканин ока в умовах впливу іонізуючої, світлової енергій, морфо-
логічна діагностика захворювань із застосуванням гістохімічних, 
цитологічних, ультраструктурних, морфометричних та цитогене-
тичних методів дослідження; В. В. Віт вперше в офтальмології по-
рушив питання щодо важливості вивчення перетворення пухлин у 
процесі їх лікування різними методами (іонізуючий вплив, коагуля-
ція та інш.), значення взаємодії пухлини, що підлягала лікувально-
му впливу та організму хворого в ефективності здійснюваної терапії; 
розробив нові цитологічні та гістохімічні методи діагностики хвороб 
органа зору; науковий керівник та консультант 18 кандидатських та 
5 докторських дисертацій.

 

Штат лабораторії складається із висококваліфікованих наукових співробітни-
ків: Е. В. Мальцев, В. П. Плевінскіс, Т. В. Дегтяренко, Н. Є. Думброва, Л. М. Ве-
личко.

МАЛЬЦЕВ Едуард Валентинович (нар. 1940 р.) – медичну освіту здобув в Одеському медично-
му інституті (1965); у 1969 р. захистив кандидатську дисертацію «Возрастные изменения концен-
трации, содержания и распределения нуклеиновых кислот и белков в секреторных клетках альвеол 
околоушных слюнных желез человека и кролика», а у 1984 р. – докторську дисертацію «Цитохими-
ческий анализ состояния эпителия хрусталика в нормальных условиях и при различных видах помут-
нения»; професор (1994); головний науковий співробітник; основні напрямки наукових досліджень: 
катарактогенез, гістологія та гістопатологія захворювань органу зору.

ПЛЕВІНСКІС Вольдемар Павлович (нар. 1928 р.) – медичну освіту здобув у Одеському медично-
му інституті (1964); у 1984 р. захистив докторську дисертацію; професор (1988); провідний науковий 
співробітник; основні напрямки наукових пошуків: експериментальне обґрунтування ультразвукової 
терапії, вивчення дії різних чинників (іонізуюче випромінювання, токсичні речовини та ін.) на зо-
ровий аналізатор, вивчення захисної дії метаболічних препаратів.

ДЕГтЯРЕНКо тетяна Володимирівна (нар. 1951 р.) – медичну освіту здобула в Одеському медич-
ному інституті (1975); у 1982 р. захистила кандидатську дисертацію «Диабетические ретинопатии и 
состояние иммунологической реактивности организма», а у 1996 р. – докторську дисертацію; стар-
ший науковий співробітник (1995); провідний науковий співробітник; основні напрямки наукових 
досліджень: імунологія захворювань очей, біогенні стимулятори та імунореактивність.

ДУМБРоВА Наталія Євгенівна (нар. 1939 р.) – у 1967 р. захистила кандидатську дисертацію 
«Влияние рентгеновского облучения на микроскопические и субмикроскопические структуры 
ганглиев солнечного сплетения», а у 1989 р. – докторську дисертацію «Ультраструктурные изме-
нения клеточных элементов тканей глаза при воздействии ультразвуком, лазерным излучением и 
импульсным электромагнитным полем»; старший науковий співробітник (1984); основні напрямки 
наукових досліджень: гістологія, патоморфологія, електронна мікроскопія при захворюваннях очей.

 ВЕЛИЧКо Людмила Миколаївна (нар. 1958 р.) – медичну освіту здобула в Одеському медично-
му інституті (1982); у 2000 р. захистила кандидатську дисертацію; основні напрямки наукових дослі-
джень: онкоімунологія, інтерферонотерапія, імунореабілітація при захворюваннях очей.
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Основні напрямки наукової діяльності лабораторії: 1) трансплантологія; 2) ка-
тарактогенез; 3) онкологія; 4) вивчення впливу малих доз іонізуючого випроміню-
вання на орган зору; 5) діабетична ретинопатія. Результати наукових досліджень 
висвітлені у 19 монографіях та численних публікаціях у науковій періодиці. 

укрАїнський нАуково-дослідний інститут 
медичної реАбілітАЦії тА курортолоГії 

лабораторія патоморфології і гістохімії

Інститут був створений за рішенням РНК УРСР у 1928 році з метою досліджен-
ня лікувального впливу природних факторів (пелоїди, мінеральні води), які є на 
території України.

Лабораторія патоморфології і гістохімії була створена у 1992 році. Організато-
ром та першим керівником лабораторії був Б. А. Насибуллін.

НАСИБУЛЛІН Борис Абдулаєвич (нар. 1953 р.) – народився 
в м. Краснотур’їнськ (Свердловська область, Російська Федера-
ція); медичну освіту (з відзнакою) здобув у Одеському медичному 
інституті імені М. І. Пирогова (1977); у 1977–1979 рр. навчався в 
клінічній ординатурі при лабораторії патоморфології Харківсько-
го НДІ неврології та психіатрії; від 1979 до 1983 р. – молодший 
науковий співробітник цієї ж лабораторії; з 1984 до 1987 р. – асис-
тент кафедри нормальної анатомії, а у 1987–1992 рр. – старший 
науковий співробітник ЦНІЛ Одеського медичного інституту 
імені М. І. Пирогова; від 1992 р. – керівник лабораторії патомор-
фології і гістології Українського НДІ медичної реабілітації та ку-
рортології; у 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Гистоло-
гические и гистоэнзимологические особенности коры головного 
мозга при преходящих нарушениях мозгового кровообращения 
разного генеза» (науковий керівник Н. Н. Бровіна), а у 1996 р. – 
докторську дисертацію «Морфо-функциональная характеристи-

ка центральных звеньев вестибулярного анализатора при действии низкочастотной вибрации и 
гипокинезии на фоне цереброваскулярной недостаточности (экспериментальное исследование» 
(науковий консультант – професор А. Ф. Яковцова); професор (2004); автор понад 320 наукових 
публікацій, у тому числі 5 монографій, 2 навчальних посібників та 19 винаходів і корисних моде-
лей; основні напрямки наукової діяльності – дослідження патоморфології при надслабких фізич-
них впливах, дії природних та преформованих факторів на організм: патологічна анатомія ВІЛ/
СНІД; науковий консультант та керівник 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій.

 
Основні напрямки наукової діяльності лабораторії: 1) структурно-функціональні 

прояви впливу на здоровий організм та організм з модельованими патологічни-
ми процесами слабкими та понадслабкими чинниками навколишнього середови-
ща – фізичними та фізико-хімічними (магнітне поле, мінеральні води, пелоїди); 2) 
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структурно-функціональні прояви стрес-індукованих змін в організмі; 3) патогенез та 
патоморфологія ВІЛ-інфекції; 4) стан регулюючих систем (цикл оксиду азоту, сечова 
кислота, катехоламіни) при стресовому навантаженні та різних патологічних станах. 

У лабораторії удосконалені існуючі моделі патологічних процесів шлунково-
кишкового тракту, підшлункової залози, серцево-судинної системи та судинної 
патології головного мозку.

В університетському місті Одесі за більш ніж 100 років сформувалася науково-
практична школа з патологічної анатомії, з Патологоанатомічним інститутом, з 
прозекторськими – в Євангелічній лікарні та Новій міській лікарні, зі своєю фі-
лією Асоціації патологів України, зі своїми науковими напрямками – переважало 
опрацювання патоморфології інфекційних хвороб.

 

патологічна анатомія в системі практичної охорони здоров’я 
одеської області

Патологічна анатомія в Одесі започаткована в 1837 році – під час епідемії чуми 
«анатомували в карантині» в чумному кварталі, ввіреному штаб-лікарю Черни-
шову та особливій дорадчій комісії з докторів Умісса, Е. С. Андрієвського, Арпа. 
Всю «хірургію в кварталі чинив» фельдшер Житомирського єгерського полку Іван 
Рогожин. Відомості про кількість та про виявлені патологоанатомічні зміни в ор-
ганах і тканинах і їх тлумачення не опубліковані.

Одеська Стара міська лікарня; 
будівля середньої частини головного корпусу (м. Одеса, 60-ті роки XIX ст.).
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З-поміж прозекторій лікарень м. Одеси, відкритих у XIX столітті, – Міська єв-
рейська лікарня (лікарня відкрита у 1800 р.), Стара міська лікарня (1806 р.), Одесь-
кий військовий госпіталь (1808 р.), Павловський притулок для породіль (1864 
р.), лікарня при Стурдзовській общині сестер-жалібниць (1850 р.), Євангеліська 
лікарня (1892 р.), фабрично-заводська лікарня Червоного хреста (1900 р.). Серед 
них вирізнялась прозекторія Євангеліської лікарні – «...устроена замечательно 
хорошо», покійницька з підйомною машиною для опускання та підняття трупів, 
секційна кімната, патологоанатомічний кабінет.

Вивчення патологічної анатомії в Одесі почали лікарі Старої міської лікарні 
участю в автопсіях, а згодом і дослідженнями в прозекторії цієї лікарні, організо-
ваній у 1869 році зі штатною посадою прозектора. 

Летальність у зазначеній лікарні була значною. В 70-х роках XIX століття в ній 
помирало щороку біля 1000 чоловік. Перші розтини в прозектурі Старої лікарні 
виконував О. О. Мочутковський. 

МоЧУтКоВСЬКИЙ осип осипович (1845 – 05.06.1903) – наро-
дився в Херсонській губернії; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Університету св. Володимира (1869); з 1869 р. – ордина-
тор Одеської міської лікарні; у 1870–1877 рр. – завідувач терапевтич-
ного та інфекційного відділень а у 1877–1893 рр. – завідувач невро-
логічного відділення цієї ж лікарні; 21 квітня 1877 р. в Університеті 
Св. Володимира захистив докторську дисертацію «Матеріали для 
патології і терапії поворотного тифу»; з 1893 р. – професор та кон-
сультант кафедри нервових хвороб Інституту удосконалення лікарів 
(м. Санкт-Петербург); повторив уже відомий дослід Мінха – само-
зараження поворотним тифом; досліджував заразність трьох тифів 
– поворотного, висипного та черевного; вивчення здійснювалось 
на людях – перш за все на самому собі, близьких співробітниках, 
які погодилися на такі дослідження, і одночасно на тваринах – мав-
пах, кроликах, собаках та котах; разом з Мінхом розкрив інфекційну 
природу та шляхи поширення поворотного і висипного тифу; відо-

мий своїми працями з питань бальнеології (про Одеські лимани), нервових хвороб та туберкульозу.

 У 1869 році на нараді лікарів Старої міської лікарні Одеси прозвучало поба-
жання про користь створення лікарняної прозектури. Пропозиція про створення 
«прозекторского кабинета» була підтримана директором медичного департаменту 
Є. В. Пелікановим, і у 1871 році був оголошений конкурс на посаду прозектора лі-
карні. «Согласно прошению и произведенному в Одесской городской больнице кон-
курсу из 2 врачей Г. Министромъ Внутреннихъ делъ назначенъ 9 марта 1873 года 
прозекторомъ при Одесской Городской больнице» доктор медицини Г. М. Мінх.

Прибувши в Одесу, Г. М. Мінх почав працювати як прозектор лікарні ще до 
свого офіційного затвердження на посаді, що підтверджується його патологоана-
томічними демонстраціями в товаристві лікарів. Перша з них була проведена 29 
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липня 1872 року, коли були продемонстровані аневриз-
ма лівої сільвійової артерії «рідкісних розмірів», поліп 
мигдалевидної залози та ламфангіома спини. Водночас 
Г. М. Мінх повідомив про результати патологоанато-
мічних розтинів 45 померлих від холери. 

Незабаром Г. М. Мінх набув популярності серед лі-
карів лікарні та міста – 17 липня 1872 року він обира-
ється членом Одеського товариства лікарів, а згодом і 
головою цього товариства. «Министромъ Внутреннихъ 
делъ от 9 июля 1875 года назначенъ старшимъ врачемъ 
Одесской Городской больницы». Прозектор Г. М. Мінх – 
основоположник патологоанатомічної справи в м. Одесі 
– він обладнав «прозекторський кабінет», «гістологічну 
лабораторію», започаткував музей патологоанатоміч-
них препаратів. Невдовзі прозекторський кабінет став 
науково-теоретичним центром лікарні та прикладом 
для лікарень всіх провінційних міст Російської імперії. 

Г. М. Мінх завжди прагнув працювати в контакті з клінікою і в 1874 році навіть 
керував роботою відділення для хворих на дифтерію.

Порядок призначення патологоанатомічних розтинів, що існував на той час у 
лікарні, мав свої особливості. Старший лікар мав право вимагати від прозектора й 
ординаторів розтину будь-кого з померлих хворих, історія хвороби якого, на його 
думку, становила особливий інтерес. Ординатори зі свого боку повідомляли про-
зектору про необхідність розтину в тому чи іншому випадку. Ординатор, який лі-
кував хворого, що помер, зобов’язаний був бути присутнім при розтині.

Предтечею сучасних клініко-патологоанатомічних конференцій стали виступи 
Г. М. Мінха перед клініцистами з демонстраціями та роз’ясненнями до них на за-
сіданнях у лікарні і Товаристві лікарів міста.

На засіданнях спочатку була присутня незначна кількість лікарів – 13–15 осіб, 
але згодом вони стали більш численнями. Список демонстрацій Г. М. Мінха свід-
чить, що переважна більшість із них належала до патологоанатомічної казуїстики. 
Необхідно зазначити, що Г. М. Мінх виносив на обговорення в товаристві також і 
неясні секційні випадки. Так, 6 квітня 1874 року він доповідав про одне спостере-
ження раптової смерті, коли при розтині не можна було встановити «найближчі 
причини такого несподіваного результату».

Особливу увагу Г. М. Мінх приділяв належному оформленню медичної доку-
ментації. Протоколи патологоанатомічних розтинів, виконаних Г. М. Мінхом в 
одеський період його діяльності, були зразковими за точністю і всебічністю опису 
морфологічних змін, але вони не містили патологоанатомічних діагнозів. Як при-
клад (за М. К. Далем, 1956 р.), наводиться один із протоколів розтину, виконаного 
Г. М. Мінхом у 1873 році: 

Г. М. Мінх
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«Клінічний діагноз: геморагічна віспа.
Труп суб’єкта міцної будови тіла. Гнильні явища відсутні, задубілість силь-

на. На обличчі, а саме на лобі, червонуваті плями, що складаються з груп дрібних 
червонуватих крапок; місцями ці плями, з’єднуючись між собою, утворюють візе-
рунок у вигляді сітки. По всьому тілу, крім шиї, розсіяні темно-фіолетові різко 
обмежені плями величиною від діаметра просяного зерна до горошини. Деякі з плям 
не піднімаються над рівнем шкіри, інші – піднімаються. Пухирців і пустул на них 
непомітно. Найбільша кількість плям розміщена на верхніх і нижніх кінцівках 
(не виключаючи тильної поверхні ручної кисті і стопи, де їх, втім, досить мало) 
і на нижній половині грудей. Відстань між плямами в означених місцях – 0,5 – 2 
см. На животі знайдено близько 10, на спині трохи більше таких плям. В розрізі 
плями відповідають синцям, що знаходяться в товщі шкіри на глибині близько 1 
мм від поверхні. Крім описаних плям, на верхніх і нижніх кінцівках знаходяться 
синюваті плями, з яких деякі займають значну протяжність, так: на правому пе-
редпліччі, на променевій стороні, простір з 7 см довжини і 4 ширини. В розрізі пля-
ми відповідають значним інфільтраціям кров’ю рихлої підшкірної клітковини.

В порожнині черепа, крім помірного кровоскупчення в мозку і м’якій оболонці, 
нічого істотного не знайдено. Пазухи містять темну незсілу кров.

Порожнина грудей. Легені не спадаються, помірно повнокровні; в бронхіальних 
гілках – рідкий гноєвидний слиз. Серце скорочене; в правих порожнинах досить ве-
ликі, але рихлі фібринозні зсідки і чорна незсіла кров; тканина серця жовтувато-
бурого кольору, нормальної консистенції.

Істотні зміни були знайдені в черевній порожнині, а саме: в кишковому кана-
лі, ретроперитоніальній клітковині і нирках – в тазу і мисках.

Товсті кишки помірно розтягнені газами. В порожнині їх, а саме починаючи 
з лівої половини горизонтальної частини до заднього проходу, велика кількість 
крові, частково рідкої, частково зсілої у вигляді чорних грудочок, які досить міцно 
прилипли до слизової оболонки. В міру видалення цих грудочок слизова оболонка 
згаданої частини товстих кишок має розлитий кров’яний колір, що залежить 
від імбібіції слизової оболонки і усіяна темно-вишневими, майже чорними крап-
ками, величина яких досить рівномірна, не перевищує діаметра просяного зерна. 
Найгустіше ці крапки розташовані в сигмовидній кривизні і прямій кишці, у ви-
східній частині товстих кишок їх зовсім нема.

В тонких кишках, а саме упродовж відрізку верхньої частини здухвинної 
кишки довжиною в 20 см, знову трапляються кров’янисті крапки, але вони 
набагато дрібніші і блідніші. Відстань між цими крапками досить рівномірна 
– близько 2 см. Крім того, в 3–4 місцях знаходяться більші синці: один в здух-
винній кишці, величиною в гривеник, має вигляд трохи підвищеної кров’янистої 
плями з більш темною серединою; інші – в порожній кишці на краях складок, 
величиною в сочевицю.
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Брижові залози не змінені, синців у самій брижі не помітно, але ретроперито-
ніальна клітковина біля кореня брижі в значній мірі інфільтрована кров’ю, при-
чому інфільтрація переважно виражена на правій половині хребта біля нирки і 
спускається по тракту сечовода до таза.

Ліва нирка важить 156 грамів. Капсула відокремлюється легко; тканина як 
коркового, так і медулярного шару – недокрівна, мутного сірувато-жовтого ко-
льору. Консистенція органу нормальна. В нирковому тазу, у верхньому кутку, 
близько однієї з мисок – синець в 1 см довжини і 0,5 см ширини. Синець має вигляд 
плоского горбка з гладкою лискучою поверхнею і, як видно на розрізі, відмежову-
ється у периферії слизовою оболонкою. В центрі ж проникає вглиб, поширюючись і 
на жирну клітковину. Такий же синець знаходиться і в нижньому кутку таза, а 
між цими двома синцями знаходиться третій – у вигляді червонуватої плямочки 
величиною в сочевицю. Цей останній синець, очевидно, обмежується поверхневим 
шаром стінки таза.

Права нирка важить 148 грамів. Тканина її має однакові якості з лівою. Вну-
трішня стінка таза, мисок і відрізка сечовода в 2 см довжини – темно-вишневого 
кольору, майже чорного (вороного крила), і являє собою нерівну, зернисту, схожу 
на шагрень поверхню. Згадана зернистість поверхні не відмічається, втім, у сечо-
воді біля межі інфільтрованої кров’ю і нормальної тканини, межі, яка надзвичай-
но різка і позначається невеликим виступом. В розрізі стінка таза і мисок значно 
потовщена – 0,5 см, кров’яниста інфільтрація просочує рівномірно всю товщину 
стінки і відмічається в жирній клітковині ниркового таза і в окружності сечово-
да, по тракту якого і спускається до таза, поширюючись з другої сторони в бік.

В інших органах черевної порожнини різких геморагічних явищ не помітно. В 
шлунку близько 10 геморагічних саден. На поверхні лівої долі печінки, біля 10 гемора-
гічних саден. На поверхні лівої долі печінки, біля lig. Suspensorium hepatis невеликий 
острівець печінкової тканини, що відрізняється від окружності червонуватим, 
кров’янистим кольором досить різко відмежованих дольок».

Однією з найяскравіших сторінок діяльності Г. М. Мінха є його самозараження 
поворотним тифом. У кінці 1873 року Обермейєр повідомив про відкриття ним у 1869 
році спірохети – збудника поворотного тифу. Перед дослідниками постало питання 
про шляхи передачі цього збудника та чи є заразною кров хворого цією недугою? Щоб 
дати відповідь на це питання, Мінх провів експеримент на собі. Ввечері 25 квітня 
1874 року він поранив собі передпліччя (біля кисті) скляною капілярною трубкою, 
в якій знаходилась кров хворого поворотним тифом, що містила велику кількість 
спірохет. Есперимент дав позитивний результат – вчений захворів (перший напад 
захворювання стався 1 травня) і виявив у себе в крові спірохети. Таким чином, була 
доведена заразливість крові хворих на поворотний тиф.

Перебіг тифу був тяжким і Г. М. Мінх, під час третього нападу, ледве не 
загинув. Під час хвороби, Мінха відвідав його товариш, відомий учений, одеський 
лікар О. О. Мочутковський, який також цікавився бактеріологією. Тяжко 
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хворий Мінх лежав у ліжку з термометром під пахвою, із записною книжкою в 
руках і ретельно спостерігав за перебігом своєї хвороби. Побачивши тяжкий стан 
хворого, Мочутковський почав вимагати, щоб він лікувався, але Мінх категорично 
відмовився, заявивши, що його обов’язок вивчити хворобу в її «нормальному пере-
бігу». Повідомляючи про результати свого експерименту в листі від 09.09.1874 р., 
Мінх із властивою йому скромністю промовчав про факт самозараження. Він писав: 
«25 апреля вечером я поранил себе предплечье стеклянной капиллярной трубкой, 
в которой находилась кровь возвратно-горячечного больного, содержащая огромное 
количество спириллий (около 10 нитей в поле зрения 15-иммерсионной системы 
Гартнака). Первый приступ обнаружился у меня 1 мая ознобом, за которым по-
следовал сильный жар, который продолжался около суток».

Мінх вважається одним із засновників самовідданої традиції вчених, які чини-
ли експеримент на собі з метою вирішення наукових питань. До подібних експери-
ментів неодноразово вдавалися вітчизняні вчені. Незабаром О. О. Мочутковський, 
за прикладом Мінха, прищепив собі кров поворотнотифозного та висипнотифозно-
го хворих. І. І. Мечников у 1881 році два рази прищеплював собі кров поворотно-
тифозного хворого і два рази перехворів. М. Ф. Гамалея перевіряв на собі безпеку 
прищеплень від сказу. І. Г. Савченко та Д. К. Заболотний на початку 90-х років 
XIX століття приймали всередину як убитих холерних вібріонів, так і живу холер-
ну культуру

В період з жовтня 1873 року по травень 1874 року на засіданнях Ради лікарів лі-
карні Г. М. Мінх виконав 18 доповідей та демонстрацій, які були присвячені інфек-
ційній патології (геморагічна віспа, поворотний тиф, сказ), гельмінтозам (ехінокок, 
цистицеркоз), серцево-судинній патології. У цей час, як писав М. Ф. Мельников-
Разведенков, була створена атмосфера, «...которой дышали причастные к науке 
врачи, поднимавшие городскую больницу высоко в научно-исследовательском 
отношении».

Найвизначнішими патологоанатомічними дослідженнями Г. М. Мінха в Одесі є 
його роботи по геморагічній віспі і про вільні тіла черевної порожнини.

У роки перебування Г. М. Мінха в Одесі він особливо був близький із товаришем 
по роботі в лікарні О. О. Мочутковським та І. І. Мечниковим. За пропозицією Г. М. 
Мінха І. І. Мечников був обраний членом товариства одеських, а згодом і київських 
лікарів. У Новоросійському університеті, поряд з І. І Мечниковим, працювали інші 
видатні вчені: І. М. Сєченов та А. О. Ковалевський. Ймовірно, що через І. І. Мечнико-
ва Г. М. Мінх їх знав.

Як зазначав П. К. Геллер, незадовго до своєї смерті Г. М. Мінх сказав, що фаго-
цитоз відкрив він, але не хотів починати суперечку про пріоритет у даному питанні 
з І. І. Мечниковим, бо був із ним у дружніх стосунках. Він говорив, що для нього 
важливішим є питання про належну розробку тих чи інших наукових відкриттів, 
ніж закріплення їх пріоритету за певними особами.
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Статус Г. М. Мінха в Одесі як прозектора лікарні не відповідав його високій квалі-
фікації вченого та патологоанатома. Цим, очевидно, і пояснюється бажання Г. М. Мін-
ха очолити кафедру патологічної анатомії в університеті. Ця можливість незабаром 
появилась у Києві, куди він переїхав у 1876 році: «Согласно избранію Совета Универ-
ситета Св. Владимира приказом Министра Народного просвещения от 8 мая 1876 
года за № 10, утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ Университета Св. Вла-
димира по кафедре патологической анатоміи».

Справу, розпочату Г. М. Мінхом, продовжив з квітня 1877 року патологоана-
том, доктор медицини М. О. Строганов.

СтРоГАНоВ Микола олексійович (22.12.1842 – 04.05.1894) – 
народився в Смоленську; закінчив семінарію; медичну освіту здо-
був у Медико-хірургічній академії (м. Санкт-Петербург, 1870); у 
студентські роки удосконалювався під керівництвом М. М. Руднєва; 
після закінчення навчання «...17 января 1871 г. определен на службу по 
военно-медицинскому ведомству, с прикомандированием к клиническому 
военному госпиталю. Приказом Собственной Его Императорскаго Вели-
чества канцеляріи определен на службу в городскую калинкинскую боль-
ницу сверхштатным ординатором для производства патологоанато-
мических изследований»; М. О. Строганов також виконував обов’язки 
асистента патологоанатомічного інституту Медико-хірургічної ака-
демії і, за дорученням проф. М. М. Руднєва, проводив курс розтинів 
для студентів 5-го курсу і практичний курс із патологічної гістоло-
гії для студентів 3-го курсу та був ординатором сифілітичного від-
ділення професора В. М. Тарновського; докторську дисертацію «К 
патологии небеременной матки при констуциональном сифилисе», 
яку М. О. Строганов виконав під керівництвом проф. М. М. Руднєва 

та проф. В. М. Тарновського, захистив 15 квітня 1873 р. у Медико-хірургічній академії; у 1874–1876 
рр. – удосконалювався за кордоном у Лабораторії фізіологічної та патологічної хімії Ernst’a Hoppe-
Seyler’a, в Патологоанатомічному інституті Friedrich’a Recklinghausen’a (м. Страсбург) та в Лабораторії 
нормальної і патологічної гістології Lui Ranvier’a (м. Париж); після повернення був відряджений до 
клінічного військового госпіталю; 04.10.1876 р. був обраний за конкурсом прозектором Одеської 
старої міської лікарні, а «17 февраля 1877 г. Высочайше освобожден от обязанностей военной службы 
для поступления на должность прозектора одесской городской больницы и назначен на эту должность 
Министром внутренних дел»; від 22.06.1887 р. до початку 1890 р. працював на посаді старшого лікаря 
з сумісництвом на посаді прозектора цієї ж лікарні; від 1890 р. займався лікарською практикою в м. 
Одесі; з 1890 р. прозектор Строганов, зміцнюючи і розвиваючи прозекторську справу, організував 
бактеріологічну лабораторію при прозекторському кабінеті та створив музей патологоанатомічних 
препаратів; понад 10 років був віце-головою та головою Товариства одеських лікарів; автор 40 
наукових праць; описав низку рідкісних захворювань (вроджений сифіліс, склерома та ін.); досконало 
володів всіма методами патологоанатомічних та лабораторних досліджень, при цьому поряд зі своїми 
основними обов’язками прозектора, одночасно проводив лабораторні дослідження, наприклад, 
визначення білка в сечі, а також мікробіологічні дослідження матеріалів, взятих у хворих.

 Вимоги до прозектора Старої міської лікарні були дуже високими. Про це 
свідчить конкурс на заміщення вакантної посади прозектора, в якому брав участь 
М. О. Строганов. Конкурс відбувся 30.09. – 01.10.1876 року. Його умови та програма 
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були надруковані в кількох медичних газетах. Взяти участь у конкурсі міг тільки 
доктор медицини, що мав наукові праці. Конкурсна комісія, що була обрана радою 
лікарів лікарні (5 ординаторів, одним із яких був О. О. Мочутковський), запросила 
до участі в конкурсі тільки двох кандидатів із 6. Програма конкурсу складалася 
з аналізу макропрепаратів із музею прозекторського кабінету з виготовленням 
гістологічних препаратів, патологоанатомічного розтину трупа з обов’язковою 
диференційною діагностикою біля секційного столу.

М. О. Строганов проводив розтин у присутності 14 ординаторів лікарні. 
За умовами конкурсу, клінічні дані не повідомлялись. Тому М. О. Строганов 
проводив розтин дуже докладно, щоб він міг відповідати як вимогам патологічної 
анатомії, так і судової медицини. Розтин супроводжувався диференційною 
характеристикою виявлених патологічних змін. М. О. Строганов встановив, що 
основним захворюванням та причиною смерті померлого була субтотальна крупозна 
пневмонія, яка ускладнилася плевритом та перикардитом. Він також провів аналіз 
3 музейних макропрепаратів, які йому були надані без попередньої інформації. 
При цьому, М. О. Строганов зауважив, що подібний аналіз може бути повноцінним 
лише за наявності клінічних даних. Але конкурсна комісія відмовилась надати 
подібну інформацію. Зміни в мікропрепараті серця були кваліфіковані М. О. Стро-
гановим, як виразковий ендокардит інфекційної природи. Він докладно описав 
особливості патологічного процесу в клапанах серця, провів патологоанатомічну 
диференціацію різних форм ендокардиту, а потім виготовив мікропрепарати із 
застосуванням різних методик забарвлення, у тому числі і на бактерії, та замалював 
схему ураження клапанного апарату. Аналізуючи макроскопічні зміни в препаратх 
кишечника, М. О. Строганов указав на необхідність вивчення всього кишечника. 
Ґрунтуючись на вивченні макро- та мікроскопічних змін у кишечнику, він вважав, 
що виявлені зміни характерні для холери. При цьому М. О. Строганов докладно 
описав морфологічні особливості різних уражень кишечника. Аналіз музейного 
препарату селезінки при амілоїдозі він супроводжував демонстрацією кількох 
хімічних реакцій на амілоїд. При цьому слід зауважити, що прозектор, що був 
прийнятий за конкурсом, перебував на державній службі на правах ординатора з 
окладом 3000 рублів на рік.

У прозектурі лікарні виконувалась значна патологоанатомічна робота. Так, 
відповідно до звіту Одеської прозектури за 1877–1887 роки, щорічно в середньому 
виконувалось 480 розтинів та 660 різних аналізів. При цьому, в прозектурі активно 
проводились наукові дослідження – лікарі М. Погребинський, К. Генріхсен, 
Н. Ігнатовський, Д. Кранцфельд, Г. Гіммельфарб та ін. Організація добре 
обладнаної бактеріологічної лабораторії створила передумови для проведення 
бактеріологічних досліджень. У 80-і роки XIX ст. І. І. Мечников почав проводити 
бактеріологічні дослідження на базі бактеріологічної лабораторії та виступати 
перед лікарськими аудиторіями. Як зазначає К. К. Васильєв (1990), місцем 
зародження наукової імунології стала прозекторська Старої одеської міської 
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лікарні, а першою аудиторією, де доповідались результати досліджень, були 
засідання Товариства одеських лікарів. І. І. Мечников прочитав низку доповідей 
– «Сравнительно-патологические исследования о воспалении в связи с вопросами 
о внутриклеточном пищеварении» (листопад 1883 р.), «Об отношении бацилл 
сибирской язвы к фагоцитозу» (14 травня 1884 р.), «Об отношении стрептококов к 
фагоцитам» (17 травня 1886 р.), «О судьбе микроорганизмов в крови» ( 18 жовтня 
1886 р.). Всі зазначені дослідження виконувались у прозектурі міської лікарні і, 
цілком імовірно, за консультацією та допомогою М. О. Строганова, який досконало 
володів методикою патологоанатомічних та медико-бактеріологічних досліджень. 
У 1887 році почав співробітничати з І. І. Мечниковим помічник М. О. Строганова 
Ч. І. Хенцинський, на той час військовий лікар, який працював у прозектурі за 
сумісництвом. 80-і роки були «золотим» десятиліттям одеської прозектури 
(К. Г. Васильєв, К. К. Васильєв, 1993). Ніколи до цього і після наукові праці, які 
були виконані в одеських прозектурах, не мали такого резонансу серед вітчизняних 
та зарубіжних учених. За період керівництва М. О. Строгановим прозекторським 
кабінетом, у ньому самим М. О. Строгановим, ординаторами лікарні та лікарями 
міста було виконано біля 100 наукових праць.

Наукові пошуки М. О. Строганова не обмежувались тільки патологічною 
анатомією. Про це свідчать його виступи на засіданнях Товариства одеських 
лікарів – «О необходимости мер к ограждению здорового населения г. Одессы от 
заражения сифилисом через прислугу» (1887); «Об участии ночлежных приютов в 
развитии эпидемии сыпного тифа» (1889); «Несколько слов по поводу велосипедной 
езды» (1890); «К вопросу о недостаточности общественной благотворительности на 
Одесских лиманах» (1888).

У 1887 році М. О. Строганов представив звіт за 10 років роботи прозекторського 
кабінету лікарні. Інтерес являє розділ про обов’язки прозекторів не універси-
тетських лікарень. Він вважав: «На обязанностях прозектора должны лежать 
собственно вскрытия трупов и связанные с ними дальнейшие специальные ис-
следования частей или органов трупа с целью разъяснения сущности данного 
заболевания и особенностей прижизненного проявления болезни; результатом 
этих исследований является эпикриз, выясняющий, между прочим, имеющиеся 
отклонения в течение болезни и значение встретившихся сочетаний тех или 
других заболеваний в данном случае. В этом заключается прямая и первая обя-
занность прозектора». Другим обов’язком прозектора є: «...своими специальными 
анализами содействовать врачу клиники в исследовании и наблюдении больных 
согласно требованию современной медицины». Третім обов’язком є облаштування 
патологоанатомічного музею. І насамкінець: «…еще одна обязанность прозектора 
– специальные научные исследования. Если прозектура не будет интересоваться 
наукою настолько, чтоб иметь потребность призводить научные исследования, 
тогда она отстанет от науки и с течением времени не будет в состоянии испол-
нять вышеперечисленные обязанности».
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М. О. Строганов організував засідання лікарів для заслуховування місячних 
звітів прозектора з демонстрацією макро- та мікропрепаратів. Він виділив у мі-
сячних звітах 4 рубрики – головні, супутні та наступні захворювання, а також 
ускладнення; подав визначення кожному із цих понять, які відповідають сучас-
ним уявленням про основне захворювання, його ускладнення та конкуруючі і су-
путні захворювання. У звіті про померлих за 1884 рік він застосував зазначені 
рубрики.

М. Ф. Мельников-Разведенков згадував (1927): «Еще тогда, когда я работал в 
Москве (1889 – 1901), нас, аспирантов того времени, приучили относиться с ува-
жением к первым Одесским прозекторам Н. Г. Минху и Н. В. Строганову, оста-
вившему после себя печатный каталог музейных препаратов, по которому мы, 
тогдашняя молодежь, знакомились с их деятельностью…».

У лютому 1887 року М. О. Строганова змінив на посаді його учень і помічник, 
доктор медицини Ч. І. Хенцинський. З 1902 р. – він очолив також прозектуру Но-
вої міської лікарні. Як писав М. Ф. Мельников-Разведенков (1927), Ч. І. Хенцин-
ський «...был последним звеном в замечательной на юге триаде – Минх – Строга-
нов – Хенцинский».

 ХЕНЦИНСЬКИЙ Чеслав Іванович (06.03.1851 – 24.05.1916) – 
народився у Варшаві; у 1870 р. закінчив 3-тю Варшавську гімназію; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Варшавського уні-
верситету (1870–1876); кафедрою патологічної анатомії універси-
тету на той час завідував проф. Бродовський (учень R. Virchow’a), 
який зародив у Хенцинського схильність до патологічної анатомії; 
після закінчення Університету працював на посаді лікаря-асистента 
у Варшавській дитячій лікарні; 17.12.1877 р. відряджений в м. Оде-
су в розпорядження Окружного Військово-Медичного інспектора; 
в червні 1878 р. відряджений в Одеську евакуаційну комісію, а по-
тім – ординатором у тифозний лазарет, облаштований в Одесі, в 
Карантині; у 1879 р. призначений молодшим лікарем у 49 резерв-
ний піхотний кадровий батальйон; упродовж 4-х місяців виконував 
обов’язки старшого лікаря зазначеного батальйону; 10 травня 1879 р. 
переведений в Одеський військовий госпіталь на посаду молодшого 
ординатора; 18.05.1880 р. «…въ воздояніе отличноусердной службы и 
трудовъ понесенныхъ во время войны 1877–1878 годов» був нагородже-

ний орденом Св. Станіслава 3 ст.; під час відрядження у Військово-медичну академію у 1881–1882 
рр., коли там професором патологічної анатомії був учень М. М. Руднєва – М. П. Івановський, склав 
екзамен на ступінь доктора медицини; 20.02. 1884 р. переведений «для пользы службы» в 49 резервний 
батальйон молодшим лікарем; на цій посаді перебував і в 1889 р.; у 1886 р.був відряджений на Беса-
рабський кордон завідувачем одним із прикордонних лікарсько-спостерігальних пунктів, які були 
організовані в Бесарабії, у зв’язку з холерою в Австро-Угорщині; одночасно з 1884 р. як «допущенный» 
працював, під керівництвом М. О. Строганова, у прозектурі Старої міської лікарні Одеси; 01.02.1887 р., 
залишаючись військовим лікарем, за сумісництвом зайняв місце помічника прозектора в Одеській 
старій міській лікарні; фактично в цей час, у зв’язку з тим, що М. О. Строганов був обраний старшим 
лікарем лікарні, Ч. І. Хенцинський виконував обов’язки прозектора; після виходу у відставку із військо-
вої служби у 1892 р. остаточно присвятив себе роботі в міській прозекторії, залишаючись до 1897 р. помічни-
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ком прозектора; після смерті М. О. Строганова, «6 ноября 1898 г. утвержден в должности прозектора 
Одесской Городской Больницы съ правами государственной службы, присвоенной упомянутой должности»; 
у 1889 р.«Конференция Императорской Военно-медицинской академіи, постановленіем, состоявшегося 
мая 27-го дня 1889 года лекаря Чеслава Ивановича Хенцинскаго, выдержавшего установленное испытаніе 
представленное имъ разсужденіе подъ заглавіемъ «Къ ученію о микроорганизмахъ маляріи» удостоился 
степени доктора медицины»; педагогічну діяльність Ч. І. Хенцинський почав у 1891 р. на посаді ви-
кладача Одеської зуболікарської школи; у 1902 р. був обраний першим приват-доцентом по кафедрі 
патологічної анатомії відкритого в Новоросійському університеті медичного факультету; на цій по-
саді працював до 1909 р.; дослідження Ч. І. Хенцин ського присвячені питанням інфекційної пато-
лоґії; у 1888 р. запропонував метод подвійного забарвлення пре паратів крові, що дозволяло виявити 
паразитів крові; з часом цей метод був удосконалений і відомий під назвою «спосіб Романовського-
Гімзи»; розробляв патологоанатомічну техніку; прозекторська діяльність Ч.І. Хенцинського позна-
чена розширенням науково-дослідницького впливу прозекторського кабінету Старої міської лікарні 
на три прозекторські м. Одеси – Військового госпіталю, Єврейської лікарні, Нової міської лікарні; за 
даними М. Ф. Мельникова-Разведенкова, за 37 років роботи прозектором в Одесі Ч. І. Хенцинський 
виконав не менше 15–20 тисяч патологоанатомічних розтинів; «Ч. И. Хенцинский представлял собой 
типичнейшего ученого-эмпирика, не позволявшего себе ни на шаг отступать от истинных фактов» 
(І. Ф. Сабанєєв).

В 1902 році Ч. І. Хенцинський побував у Німеччині та Швейцарії з метою озна-
йомитися з кращими прозекторіями патологічних інститутів та лікарень і запо-
зичити підходящі елементи для Одеси. Збудована в Новій міській лікарні м. Одеси 
(нині міська клінічна лікарня № 11) прозекторія, за науковою консультацією 
Ч. І. Хенцинського, згідно з найновішими вимогами гігієни і будівничого мис-
тецтва, сприймалась як прекрасний патологоанатомічний павільон. Відкрита 18 

Ч. І. Хенцинський з працівниками прозекторії Старої міської лікарні (м. Одеса).
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квітня 1904 року прозекторія «Мертвий білий палац Хенцинського» була найкра-
щою в Російській імперії. 

М. Ф. Мельников-Разведенков зазначав: «И если можно говорить о трупном 
фронте в профессиональной гигиене и санитарии, то Ч. И. Хенцинский совершил 
подвиг, настояв перед Одесским Городским Управлением на устройстве 25 лет 
назад остающегося и поныне образцовым анатомического павильона».

М. Ф. Мельников-Разведенков, який побував в Одесі у червні 1907 року, згадував: 
«...то, что я нашел в Одессе, превзошло самые смелые ожидания… По привычке, я 
думал найти Ч. И. Хенцинского на задворках Новой больницы, на которых обычно 
скрываются больничные прозектории, и был приятно изумлен исключением из 
этого правила на территории Новой Городской больницы на Слободке-Романовке, 
куда мы попали в солнечный июньский день. С первых же шагов нас встретил и 
всюду сопровождал образцовый порядок и чистота новоселья. Под ногами разда-
вался шорох морского гравия. Вокруг анатомического павильона, среди разбитых 
цветников и газонов, не уступавших заграничным, благоухали штамбовые розы. 
Обстановка, напоминавшая германскую, французскую или швейцарскую, создава-
ла иллюзию заграницы.

Как зачарованный, вступил я по безукоризненным ступенькам в анатомичес-
кий павильон через его блиставший чистотой вестибюль, и, начиная с него, что ни 
шаг, то новая неожиданность приводила меня в изумление, смешанное с востор-
гом. …В своем строительстве Ч. И. Хенцинский приближался к известному в свое 
время прозектору Гамбургской городской больницы M. Simmonds’у, который ста-
рался претворить в жизнь мечту каждого прозектора – работать в секционной, 
построенной на принципе асептики, по образцу хирургических операционных…

Прозекторія Нової міської лікарні (м. Одеса).
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Первое, что бросилось в глаза при входе в павильон, это благоустроенная ванна 
девственной в то время чистоты, с аппетитно развешанными и манящими к 
себе полотенцами и простынями… Не успел я опомниться от этой неожиданнос-
ти, как меня ввели в предсекционную, где длинная зеркальная стена была превра-
щена в сплошной мраморный умывальник со многими кранами горячей и холодной 
воды, как в благоустроенных заграничных умывальных общего пользования. И 
тут поразительная чистота. Чистота, упрямо и систематически проведенная, 
преследовала меня всюду, куда бы я ни заглянул в этом чистом и блестящем по 
корабельному анатомическом павильоне. Она чувствовалась особенно в прекрас-
ной секционной с окнами во всю стену, снабженной двумя фарфоровыми кранами 
для горячей и холодной воды, столами. Из большой секционной дверь вела в малую, 
на один стол, специальную секционную, предназначенную для инфекцинных тру-
пов. Комплексное соединение трех отдельных помещений взаимно дополняли друг 
друга, явилось счастливой идеей Ч. И. Хенцинского.

Не менее поразила меня и механическая подача в секционные трупов, из от-
стоящей на значительном расстоянии часовни, посредством подземного тоннеля 
с рельсами для вагонеток. В доме религиозных культов (часовне) было в то время 
несколько отделений, соотвественно национальностям и вероисповеданиям пор-
тового города. В надлежащую минуту труп в часовне незаметно опускается со 
столом вниз и, перекатившись по рельсам туннеля, поднимается в секционную, 
откуда после вскрытия таким же порядком, но в обратном направлении, возвра-
щается в часовню на прежнее место.

Надо поработать прозектором в наших больницах, чтобы оценить благодея-
ния такой механизации, спасающей врачей от неприятных и даже небезопасных 
переживаний, связанных с исступлением обезумевших от горя родственников. И 
тут сказалась предусмотрительность и практичность Ч. Ив–ча.

Наверху, под крышей, было устроено фотографическое ателье для макро- и 
микрографии, что особенно важно для воспроизведения светописью интересных 
анатомических препаратов. К этому Ч. Ив. присоединил бы, доживи он до на-
стоящего времени, и рентгеновский необходимый для патологической анатомии 
кабинет.

После описанного, едва ли нужно говорить о прекрасном помещении для музея, 
лабораторий и кабинетов, которые своим уютом, оборудованием, чистотой ма-
нили к себе и не специалиста врача».

Після відкриття Нової міської лікарні (900 штатних ліжок) на Слобідці Рома-
новці, яка будувалась, головним чином, за прикладом Нюрнберзької та знаменитої 
Еппендорфської лікарні в Гамбурзі, Ч. І. Хенцинський разом із всіма працівника-
ми прозектури Старої міської лікарні перейшов працювати в зазначену лікарню. 
Прозектура Старої лікарні була відновлена у 1908 році. Її керівництво (за сумісни-
цтвом) взяв на себе завідувач кафедри патологічної анатомії Медичного факульте-
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ту університету професор Д. П. Кишенський. З часом його замінив професор М. М. 
Тизенгаузен. При Ч. І. Хенцинському почали свою трудову діяльність і працювали 
його помічниками та співробітниками: Леплинський (з часом прозектор Бакин-
ської лікарні), О. І. Синєв (пізніше прозектор Московської лікарні), М. С. Міль-
ман (з часом професор гістології Бакинського університету), Я. Н. Каган (пізніше 
заві дувач імунно-біологічного відділення Одеського Туберкульозного Інституту) 
та М. О. Мисіков, який завідував прозектурою до 1924 року (пізніше професор ан-
тропології Осетинського педагогічного інституту).

Як зазначалось у «Юбилейном сборнике Одесской окружной больницы 
1902–1927» (1927): «В лице Чеслава Ивановича Хенцинского больница имела 
выдающегося прозектора».

Старший лікар Нової міської лікарні, приват-доцент Новоросійського універси-
тету І. Ф. Сабанєєв згадував: «С первых же годов существования прозектура носила 
научный характер. Это было научное сердце больницы. Прозектура по необходи-
мости увлекала врачей в теоретическую область нашего искусства: клиническое 
наблюдение, проверенное вскрытием, заставляет врача передумать и мысленно 
повторить, а сплошь да рядом и по книжке проверить свои знания, свое врачебное 
мышление. Когда микроскопия и бактериология стали одним из основных спосо-
бов исследования болезненных процессов, прозектура в нашей больнице стала для 
нас врачей той Каноссой, куда мы врачи направлялись за успокоением взволно-
ванной нашей врачебной совести, за отпущением, так сказать, наших врачебных 
прогрешений, за получением указаний истинных путей в нашей практической 
дальнейшей деятельности. На меня прозектура, признаюсь, оказывала всегда 
громадное благотворное влияние». 

М. Ф. Мельников-Разведенков зазначав (1927): «Заслуга Ч. И. Хенцинского 
состоит в том, что он одним из первых пробил брешь в рутине и косности на-
шего больничного дела, заключающегося в неправильном отношении заправил его 
к устройству и жизни прозекторских кабинетов… Ч. И. Хенцинский сочетал в 
себе прекрасного ученого, отличного прозектора, выдающегося организатора, та-
лантливого строителя. Он является украшением корпорации прозекторов и как 
таковой должен войти в историю. Он содействовал укреплению престижа и зна-
чения для больниц прозектора, равно укреплению идеи необходимости предоста-
вить возможность работать и творить в соответствующей науке обстановке. 
Начатое им дело не умрет, а будет продолжаться также перманентно, как веч-
на научная истина, положенная в основание его прозекторской деятельности и 
созданного им института».

Часи великих суспільних зрушень негативно відбились на стані патологоанато-
мічної служби – постраждала від вибухів 1918 року будівля патолого-анатомічного 
інституту, спостерігалась повна відсутність засобів, приміщення прозектури в зи-
мові місяці не опалювались, зношений і частково розкрадений в роки розрухи ін-
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вентар, відсутність реактивів, скла, посуду, інструментів, рукавичок, резинових 
фартухів. В ці роки особливо проявив себе завідувач прозектури М. О. Мисіков, 
який доклав багато зусиль для збереження прозектури. При цьому він був голо-
вою тимчасового Правління лікарні, неодноразово виконував обов’язки старшого 
лікаря та його заступника.

Найбільш важкою в житті прозектури була зима 1921–1922 року. За п’ять мі-
сяців (січень–травень 1922 року) через морг патологоанатомічного інституту було 
пропущено 1979 трупів, персонал не встигав приймати та прибирати трупи, які 
лежали в підвалі купами. В ці часи велику роботу виконували М. В. Пучков – лі-
карський помічник, який був найближчим помічником та співробітником прозек-
торів, І. Яценюк – старий служник (з 1905 р.) та служники – Кубинський і Бенцен-
слевен (померли від холери) та Желобанов, Жмарьов, Цап, Водзянський, Гончарук 
(померли від сипного тифу).

Після революцій та війн (1917–1922 рр.) патологоанатомічне забезпечення лі-
кувальних закладів м. Одеси здійснювалось у прозекторіях таких медичних закла-
дів: I-ї Радянської народної лікарні (прозектори М. М. Тизенгаузен, Л. Н. Сотни-
ченко, О. С. Калина), 3-ї міської клінічної лікарні (прозектори М. М. Заєвлошин, 
Н. К. Цесельський, В. О. Гапонова, Я. І. Куришкіна, Н. Б. Зеленова), Одеського 
військового госпіталю ( прозектори К. С. Вінер, П. М. Корольов), губернської (по-
тім окружної та обласної) 2-ї Радянської лікарні (прозектори М. О. Мисіков, 
М. Н. Кондратьєва, В. Ф. Авдєєв), Обласного онкологічного диспансеру (прозек-
тор А. Г. Нейман); на кафедрах патологічної анатомії Одеської державної медичної 
академії, потім – Одеського державного медичного інституту (завідувачі кафедри, 
професори М. М. Тизенгаузен, Д. М. Хаютін, Є. О. Успенський), Одеського вироб-
ничого медичного інституту (завідувач кафедри Д. М. Хаютін), Інституту удоско-
налення лікарів (завідувачі кафедри М. М. Заєвлошин, Н. К. Цесельський); у відді-
лах (лабораторіях) патоморфології Інституту туберкульозу (завідувачі Н. О. Бузні, 
І. І. Медведєв, Л. І. Алехнович, Л. К. М’якенко), Інституту епідеміології та мікро-
біології імені І. І. Мечникова (завідувач Д. М. Хаютін), Всеукраїнського інституту 
стоматології (завідувач Д. М. Хаютін), Українського науково-дослідного експери-
ментального інституту очних хвороб та тканинної терапії імені В. П. Філатова (за-
відувач Д. О. Пупенко, Н. О. Бузні, В. В. Войно-Ясенецький).

Функціонування патологоанатомічної служби в Одесі тісно пов’язано з кафе-
дрою патологічної анатомії (заснована у вересні 1902 року) Новоросійського уні-
верситету (з 1920 року – Одеський державний медичний інститут). 

Співробітники кафедри за сумісництвом працювали в прозекторських Оде-
си. Так, у період з 1916 до 1918 року завідував прозектурами в Старій та Новій 
міських лікарнях доктор медицини приват-доцент М. М. Тизенгаузен, з 1924 до 
1957 року працював (за сумісництвом) завідувачем прозектури Одеської обласної 
клінічної лікарні Д. М. Хаютін. Асистент кафедри патологічної анатомії Микола 
Едуардович Глеклер виконував обов’язки помічника прозектора I Радянської На-
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родної лікарні, асистент кафедри Іван Іванович Медведєв – прозектора Одеського 
туберкульозного інституту. За 25 років існування кафедри патологічної анатомії 
(1902–1927 рр.) персоналом кафедри в Старій міській лікарні було виконано 6177 
розтинів. Крім того, проведено 1427 розтинів трупів, які поступили із університет-
ських клінік.

Слід зауважити, що за сумісництвом також працювали в системі патологоана-
томічної служби і співробітники кафедри гістології Одеського медичного інститу-
ту. Так, завідувач кафедри гістології, професор Михайло Миколайович Заєвлошин 
працював на посаді прозектора 3-ої міської лікарні і консультантом трупного по-
кою та Ракового Диспансеру, а аспірант кафедри Борис Григорович Рубінштейн – 
прозектором Одеської психіатричної лікарні.

У 1958 році головним позаштатним патологоанатомом Одеської області був при-
значений завідувач кафедри патологічної анатомії Одеського медичного інституту 
Є. О. Успенський.

Незважаючи на історичні традиції, потужний науковий потенціал, патолого-
анатомічна служба в Одеській області в кінці 60-х років ХХ століття почала зане-
падати. 

У кінці 60-х років в області налічувалось 37 прозектур, із них у 21 виконува-
лись гістологічні дослідження. Приміщення для патологоанатомічної служби в ра-
йонах, як правило, були пристосовані для патологоанатомічної роботи, значна час-
тина з них потребувала ремонту та перебудови. В м. Одесі в незадовільних умовах 
перебувала прозектура лікарні № 1 Центрального району, потребували ремонту 
морг інфекційної лікарні, прозектура 1-ї міської лікарні, морг лікарні Жовтневого 
району; потребувала розширення прозектура 3-ї міської лікарні. 

В кінці 60-х років було проведено об’єднання прозектур пологових будинків 
та дитячих лікарень. У січні 1971 року наказом по облздороввідділу затвердже-
но об’єднання при прозектурі обласної психіатричної лікарні всіх лікувальних за-
кладів даного профілю міста та області. У штаті патологоанатомічної служби на-
лічувалось 40,5 посад лікаря-патологоанатома, із них 34 посади на одну ставку та 
15 – на 0,5 ставки. Патологоанатомічне забезпечення лікувальних установ області 
здійснювали 31 лікар-патологоанатом та 8 прозекторів-клініцистів. У 1970 році 
було виконано 3802 патологоанатомічних розтинів, із них: 1758 – в лікувальних 
закладах м. Одеси; 839 – в міських лікарнях області та 1215 – у сільських лікар-
нях. Відсоток розтинів у лікувальних установах Одеси дорівнював 99, 1%, у райо-
нах області – 58,6%.

В кінці 80-х років XX століття в Одеській області спостерігалося: 1. Практична 
відсутність патологоанатомічної служби в районах – з 26 районів лише в 21 були 
будівлі, призначені для розтинів тіл померлих; 10 із них являли собою непристо-
совані приміщення без води і каналізації; інші 11 – типові будівлі прозектур (7 з 
яких частково були зайняті іншими службами). Лише в трьох районах з двадцяти 
шести були холодильні камери. У місті Одесі тільки 3 прозектури наближалися 



366 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

до будівничих норм та вимог. Всім прозектурам міста був необхідний капітальний 
ремонт. 2. Спостерігався критичний стан матеріально-технічної бази – дефіцит 
лабораторних мікроскопів, більшість апаратів не підлягала ремонту; прозектури 
незадовільно забезпечувались реактивами, склом, розчинами, забезпечувалися 
тільки 70% від норми витрати спирту, що зумовлювало незадовільну якість препа-
ратів. 3. Брак кадрів, у тому числі лікарів-патологоанатомів. У ряді прозектур на-
вантаження більш ніж утроє перевищувало норму, в середньому кожний патоло-
гоанатом працював за двох. Також спостерігалися: низький відсоток розбіжностей 
між клінічним та патологоанатомічним діагнозами за основним захворюванням; у 
районах області було недостатнє охоплення морфологічними дослідженнями біо-
псійного та післяопераційного матеріалів; практично повна відсутність додатко-
вих спеціальних методів дослідження (вірусологічних, бактеріологічних, імуно-
гістохімічних, гістохімічних методик) прижиттєвого та аутопсійного матеріалів.

 Позитивні зміни в діяльності служби почалися з призначенням на посаду го-
ловного патологоанатома Одеської області в 1975 році О. В. Войно-Ясенецької.

ВоЙНо-ЯСЕНЕЦЬКА ольга Валентинівна (1942–2001) – на-
родилася у відомій лікарській родині; медичну освіту здобула на лі-
кувальному факультеті Одеського медичного інституту в 1966 р.; у 
1970–1974 рр. навчалася в заочній аспірантурі в I Московському ме-
дичному інституті; у 1976 р. захистила кандидатську дисертацію «Ак-
туальні питання клінічної морфології мієломної хвороби»; головний 
позаштатний патологоанатом Одеської області (1975–2001); началь-
ник Одеського обласного патологоанатомічного бюро (1989–2001); 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор понад 
50 наукових публікацій з онкоморфології, серцево-судинної патології, 
морфології СНІДу, туберкульозу, дитячої патології, питань організації 
патологоанатомічної служби; виховала низку висококваліфікованих 
лікарів-патологоанатомів, які підтримують високий статус Одеської 
патологоанатомічної школи – В. П. Бурлаченко, Н. М. Матюшина, 
С. С. Москаленко, В. С. Плужник, Н. Д. Лук’янова, О. Ю. Дегтяр.

У 1989 році було організовано Одеське обласне патологоанатомічне бюро (ООПАБ) 
– одне з перших в Україні та СРСР. Досвід роботи ООПАБ показав, що виділення па-
тологоанатомічної служби в самостійну структуру, що не залежить від бюджету стаці-
онарів, є єдино правильним шляхом виходу з кризової ситуації. Проведена реоргані-
зація патологоанатомічної служби дозволила вирішити широке коло питань, раніше 
недоступних – використовувати матеріальні ресурси з найбільшою віддачею, розви-
вати відповідно до сучасних вимог посмертну та прижиттєву діагностику, покращу-
вати достовірность даних державної статистики, підвищувати професійний рівень як 
лікарів патологоанатомів, так і лікарів-клініцистів.

За перші 10 років функціонування ООПАБ значно поліпшилася матеріально-
технічна база: був проведений капітальний ремонт будівель чотирьох відділень на 
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базі великих міських лікарень, побудовано 3 приміщення районних прозектур, 
проведений ремонт ряду інших районних прозектур, придбано та встановлено кіль-
ка холодильних камер, придбано 14 бінокулярних мікроскопів, у т. ч. фірми «Le-
ica» – 11 (4 з них – з поляризаційними та люмінесцентними насадками); декілька 
лабораторних мікроскопів, 5 персональних комп’ютерів, придбано 3 автомашини. 
Значно зросла (майже втричі) кількість гістологічних досліджень біопсійного та 
післяопераційного матеріалу. У 1998 році організовані гістохімічна лабораторія 
та самостійне лабораторне відділення. При цьому впроваджені нові методики до-
слідження – аспіраційна біопсія пухлин, повний спектр сучасного гістохімічного 
забарвлення, ряд методик для виявлення мікозів, імуногістохімічне типування Т- 
і В-лімфом. Відсоток розбіжностей за основним діагнозом збільшився – з 8,0 до 
15,0%; також значно збільшився відсоток розбіжностей за основним захворюван-
ням серед померлих дітей перинатального віку – з 6,0 до 24,0%.

 Одеське ОПАБ одним із перших налагодило масові розтини плодів від 
500,0 до 1000,0 і першим започаткувало розтини померлих поза лікувально-
профілактичними закладами – понад 1000 розтинів за рік. Майже з перших днів 
існування ООПАБ був упроваджений двоступеневий контроль за якістю діагнос-
тичних та аутопсійних заключень. ООПАБ надає консультативно-методичну допо-
могу всім патологоанатомам міста та області, є базою підготовки фахівців із патоло-
гічної анатомії через інтернатуру. На базі ООПАБ регулярно проходять семінари, 
конференції, організовуються школи патологоанатомів України. Широкий спектр 
морфологічних та бактеріологічних методик створює передумови для наукових по-

Співробітники ООПАБ (зліва направо): лікар А. І. Дворниченко, 
начальник бюро О. В. Войно-Ясенецька 

та лікар С. В. Дербарендинер.
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шуків. Основними напрямками наукових досліджень в ООПАБ є дослідження мі-
козів, патоморфологія змін у головному мозку при СНІДі, дослідження лімфом.

Тривалий час у патологоанатомічній службі Одеси працювали її заслужені вете-
рани – А. І. Дворниченко, С. В. Дербарендинер та В. В. Середа.

ДВоРНИЧЕНКо Ангеліна Іванівна (нар. 1922 р.) – медичну освіту здобула в Саратовському ме-
дичному інституті у 1942 р. (достроковий воєнний випуск); з 1942 р. лікар-хірург фронтового ева-
когоспіталю № 1951 Брянського фронту; демобілізувалась у 1945 р. в м. Рига; має бойові нагороди; 
після війни працювала лікарем Олександрівської лікарської дільниці Овідіопільського району Одесь-
кої області; з 1949 р. – вчений секретар Інституту курортології; у 1954 – 1957 рр. – аспірант кафедри 
гістології Одеського медичного інституту; у 1958 р. захистила кандидатську дисертацію «Гистологи-
ческие структуры раннего онтогенеза человека в условиях внематочной беременности»; з 1958 до 
1977 р. – асистент кафедри патологічної анатомії Одеського медичного інституту; з 1976 р. лікар-
патологоанатом Одеської обласної клінічної лікарні, а з 2004 р. – лікар-патологоанатом Одеського 
ОПАБ; займалась просвітницькою діяльністю, була провідним консультантом бюро, наставником 
молодих спеціалістів, виховала ряд кваліфікованих патологоанатомів; лікар-патологоанатом вищої 
кваліфікаційної категорії.

ДЕРБАРЕНДИНЕР Софія Володимирівна (1921–1993) – медичну освіту здобула в Ташкентському 
медичному інституті (1943); служила лікарем медико-санітарної частини в артилерійському полку; з 
1946 р. – лікар-патологоанатом Одеської обласної лікарні; очолювала патологоанатомічне відділення 
цієї ж лікарні; після реорганізації патологоанатомічної служби Одеської області лікар-патологоанатом 
ООПАБ; вирізнялась високою кваліфікацією.

СЕРЕДА Всеволод Васильович (нар. 1939 р.) – медичну освіту здобув у Одеському медичному учи-
лищі № 2 (1964); від 1964 до 1976 р. – лаборант-гістолог кафедри патологічної анатомії Одеського 
медичного інституту, а з 1976 до 1989 р. – кафедри топографічної анатомії цього ж інституту; з груд-
ня 1989 р. лаборант-гістолог ООПАБ – з 1990 до 2006 р. працював старшим лаборантом, спочатку 
біопсійного відділення, а потім Суворовського патологоанатомічного відділення; проводив курси 
удосконалення лаборантів-гістологів; фахівець високої кваліфікації – досконало володів численни-
ми гістохімічними методиками; велика кількість докторських та кандидатських дисертацій в Одесі 
успішно захищена завдяки якісним гістохімічним препаратам, які виготовив В. В. Середа.

У кінці 90-х років патологоанатомічна служба Одеської області була представ-
лена обласним патологоанатомічним бюро та патологоанатомічними відділеннями, 
які не ввійшли до складу бюро. В м. Одесі це 1-а та 3-а міські клінічні лікарні і ін-
фекційна лікарня. Патологоанатомічне забезпечення 18 районів області здійсню-
валось співробітниками ООПАБ. Діяльність ООПАБ в інших районах гальмувалась 
відсутністю кадрів лікарів-патологоанатомів – в Балті, Котовську та недостатньою 
їх кількістю в Білгород-Дністровську. У 1997 році до ООПАБ була приєднана гісто-
логічна лабораторія обласного онкологічного диспансеру.

Патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів Одеської області здій-
снювали 42 лікарі-патологоанатоми системи Управління охорони здоров’я Одеської 
області, лікарі-патологоанатоми відомчих лікувальних закладів (лікарні водного 
транспорту та залізничного транспорту, співробітники кафедри патологічної анатомії 
ОМУ, лабораторії Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова).
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Одеське обласне патологоанатомічне бюро – начальник бюро О. В. Войно-Ясе-
нецька, заступник начальника бюро з медичної частини В. О. Ткачов, завідувач від-
ділення загальної патології Н. М. Матюшина, завідувач організаційно-методичного 
відділення Н. О. Орел; біопсійне відділення – завідувач відділення В. П. Бурлаченко, 
лікар-патологоанатом, кандидат медичних наук А. І. Дворниченко; відділення онко-
морфології – завідувач відділення Г. С. Роздорожнюк, лікар-патологоанатом А. С. 
Іванова; дитяче патологоанатомічне відділення – завідувач відділення О. Ю. Дегтяр, 
Г. В. Парамошкіна, В. М. Сиднєва, В. Ю. Юхименко; Суворовське відділення – Н. В. 
Заживилова, Т. Д. Котлярова, М. І. Шелудченко; Північне відділення – С. В. Курля-
тович, М. В. Хриненко; Слобідське відділення – В. А. Кантер; відділення Ленінсько-
го району – завідувач відділення С. С. Москаленко, лікарі-патологоанатоми А. А. 
Барбарига та В. С. Плужник; відділення Центрального району – завідувач відділення 
О. М. Дунаєв, лікар-патологоанатом О. М. Леснікова; відділення Малиновського ра-
йону – завідувач відділення О. Г. Старостін, лікар-патологоанатом О. О. Доманська; 
Роздільнянське відділення – М. Л. Долиняк; Велико-Михайлівське відділення – за-
відувач відділення А. О. Шкурат; Біляївське відділення – завідувач відділення С. М. 
Маринок; Білгород-Дністровське відділення – С. П. Бетин, В. К. Гайдайчук, М. С. 
Задирайко; Болградське відділення – завідувач відділення А. Ф. Диншу, Л. А. Вой-
наровська; лікарі-патологоанатоми ООПАБ – Н. Д. Лук’янова, Т. А. Сохранна, В. М. 
Харитонов, В. С. Фіалковський. Крім того, в системі патологоанатомічної служби 
Одеської області працювали 3 лікарі-патологоанатоми лікарні водного транспорту, 
3 – лікарні залізничного транспорту, 8 співробітників кафедри патологічної анатомії 
Одеського медичного університету та 3 співробітники Одеського інституту очних хво-
роб і тканинної терапії імені В. П. Філатова.

 У 1995 році головним позаштатним патологоанатомом Управління охорони 
здоров’я Одеської обласної державної адміністрації призначена О. Ю. Дегтяр.

 ДЕГтЯР оксана Юріївна (нар. 08.08.1960 р.) – народилася в м. 
Одесі; медичну освіту (з відзнакою) здобула на педіатричному фа-
культеті Одеського медичного інституту імені М. І. Пирогова (1985); 
у 1985–1986 рр. навчалася в інтернатурі за фахом «дитяча патоло-
гічна анатомія» на базі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні; 
від 1986 до 1992 р. – лікар-патологоанатом цієї ж лікарні; з 1992 р. 
– завідуюча дитячим та гінекологічним відділенням ООПАБ; від 
1995 р. – головний позаштатний дитячий патологоанатом Управ-
ління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації; 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор 5 на-
укових публікацій; наукові дослідження присвячені вивченню вро-
джених інфекцій; неодноразово отримувала подяки від Управління 
охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.
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В Одеській області функціонувало 25 патологоанатомічних відділень, із них 
18 мали гістологічні лабораторії. На балансі ООПАБ перебував один спеціальний 
комплекс, споруджений на території 11-ї міської лікарні, інші належали та обслу-
говувались відповідними лікувальними закладами. Будівельні та санітарні норми 
витримані у патологоанатомічних відділеннях 6 районів області – Балтському, Бі-
ляєвському, Ізмаїльському, Роздільнянському, Ренійському, Фрунзенському. Всі 
інші морги (відділення) не відповідали за складом приміщень та їх площею відпо-
відним вимогам.

У 1997 році у лікувальних закладах Одеської області було виконано 4572 пато-
логоанатомічних розтинів померлих та 268744 гістологічних досліджень біопсій-
ного та післяопераційного матеріалу.

У 2001 році в Одеській області функціонували: ООПАБ, яке мало у своєму скла-
ді 13 відділень, 18 патологоанатомічних відділень системи Управління охорони 
здоров’я Одеської обласної державної адміністрації (із них 10 – в ЦРЛ). Штати об-
ласної патологоанатомічної служби складали 83,5 посади лікаря-патологоанатома 
(із них в ООПАБ – 59,5 і 1 посада начальника бюро) та 138,25 посад лаборанта-
гістолога (в ООПАБ – 112). Патологоанатомічне забезпечення лікувальних закла-
дів здійснювали 52 лікарі-патологоанатоми системи Управління охорони здоров’я 
Одеської області (ООПАБ – 40 та 1 начальник бюро), 6 – сумісників лікарів-
патологоанатомів з інших відомств та 17 лікарів інших спеціальностей. В ООПАБ 
працювало 80 лаборантів-гістологів, у районах Одеської області – 17. Було вико-
нано 6268 патологоанатомічних розтини (ООПАБ – 4806, інші патологоанатомічні 
відділення – 1462) та 320 136 гістологічних досліджень біопсійного і післяопера-
ційного матеріалу (ООПАБ – 259 484, інші патологоанатомічні відділення – 60 652) 
та 12 881 цитологічних досліджень у 10 734 хворих.

У 2002 році начальником Одеського обласного патологоанатомічного бюро при-
значений В. П. Бурлаченко.

БУРЛАЧЕНКо Володимир Петрович (нар. 21.08.1961 р.) – ме-
дичну освіту здобув в Одеському медичному інституті (1984); у 
1984–1985 рр. навчався в інтернатурі за фахом «патологічна ана-
томія» на базі патологоанатомічного відділення Одеської обласної 
клінічної лікарні; працював на посаді лікаря-патологоанатома, за-
відувача біопсійного відділення, а від 2002 р. – начальник Одесь-
кого обласного патологоанатомічного бюро; член Координаційної 
ради Асоціації патологів України (з 2008 р.); лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії; автор 17 наукових публікацій; у 
2009 р. нагороджений вищою відзнакою Асоціації патологів Укра-
їни – медаллю Г. М. Мінха за № 4, Почесними грамотами МОЗ 
України та Управління охорони здоров’я Одеської обласної дер-
жавної адміністрації. 
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У 2009 році до складу ООПАБ входило 10 патологоанатомічних відділень, се-
ред яких три спеціалізовані – відділення онкопатології, дитячої та гінекологічної 
патології. В бюро працювало 53 лікарі-патологоанатоми, які здійснювали пато-
логоанатомічне забезпечення лікувально-профілактичних закладів міст Одеси, 
Білгород-Дністровського, Ізмаїлу та 16 районів Одеської області. Працівники па-
тологоанатомічного бюро забезпечують гістологічне дослідження біопсійного, піс-
ляопераційного та секційного матеріалу із патологоанатомічних відділень області, 
які не ввійшли до складу ООПАБ. Також виконується значна консультативна ро-
бота з морфологічних досліджень матеріалу із міст Херсона та Миколаєва.

Впроваджені методики цитологічного дослідження мазків-відбитків тонкогол-
кових аспіраційних біоптатів, цитологічні дослідження в комплексі з досліджен-
ням заморожених зрізів у ході інтраопераційної діагностики, розширено застосу-
вання в повсякденній роботі гістохімічних реакцій.

Колектив Одеського обласного патологоанатомічного бюро (2009 р.): 
1 ряд (зліва направо): лікар Л. Г. Роша, начальник бюро В. П. Бурлаченко, 

лікар М. В. Хриненко. 2 ряд: лікар М. В. Литвиненко, комірник І. А. Рибникова, 
лаборант Н. М. Макарова, зав. патологоанатомічним відділенням 

Н. М. Матюшина, молодша медична сестра Г. Т. Павлюченко-Запорізька,
 молодша медична сестра М. Р. Сальва. 3 ряд: старший лаборант 

В. В. Середа, діловод Г. Г. Турик, медичний реєстратор О. Н. Турик, заступник 
начальника бюро з економіки М. Л. Безгіна, бухгалтер І. В. Стельмах, 

медичний реєстратор Л. А. Шаманська.
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З 2007 року в ООПАБ впроваджені у повсякденну практику імуногістохімічні 
методи дослідження. Очолює роботу з імуногістохімічної діагностики Н. М. Ма-
тюшина.

МАтЮШИНА Наталія Михайлівна  (нар. 22.11.1954 р.) – медич-
ну освіту здобула на лікувальному факультеті Одеського медичного 
інституту (1972–1978); у 1978–1979 рр. навчалася в інтернатурі за 
фахом «патологічна анатомія» (керівник – О. В. Войно-Ясенецька) 
на базі Одеської обласної клінічної лікарні (ООКЛ); у 1979–1983 рр. 
– завідувач патологоанатомічного відділення 5-ї Одеської міської 
клінічної лікарні; з 1983 до 1988 р. – лікар-патологоанатом патолого-
анатомічного відділення ООКЛ; від 1990 р. – завідувач патологоана-
томічного відділення (забезпечує патологоанатомічні дослідження в 
ООКЛ) Одеського обласного патологоанатомічного бюро; удоско-
налювалася з патологічної анатомії в США (Coney Island Hospital; 
м. Нью-Йорк, 1997, 1998) та на кафедрі патологічної анатомії Вар-
шавської медичної академії (2003 р.); лікар-пато логоанатом вищої 
кваліфікаційної категорії; автор понад 30 наукових публікацій та 
11 раціоналізаторских пропозицій; основні напрямки наукової ді-
яльності – імуногістохімія, морфологічні дослідження лімфопро-
ліферативних хвороб, захворювань молочної залози; нагороджена 

грамотами МОЗ України та Управління охорони здоров’я і медицини катастроф Одеської обласної 
державної адміністрації.

Окрім структур обласного патологоанатомічного бюро патологоанатомічне забез-
печення Одеської області здійснюють патологоанатомічні відділення, які не ввійшли 
до складу бюро – Одеські міські клінічні лікарні № 1 і № 3, інфекційна лікарня та 
окремі відділення центральних районних лікарень. Із них одним із найбільш потуж-
них є патологоанатомічне відділення Одеської міської клінічної лікарні № 1, яка у 
2000 році відзначила 200-річчя з дня свого заснування. У різні роки патологоанато-
мічним відділенням керували кваліфіковані патологоанатоми – М. М. Заєвлошин, 
Н. К. Цесельський, Н. Б. Зеленова, працювали лікарі-патологоанатоми – Л. Т. Цер-
кович, Б. Л. Пенєнков. Від 1978 року завідувачем відділення є лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії А. І. Грачов.

 У січні 2011 року було відкрите патологоанатомічне відділення Університетської 
клініки Одеського національного медичного університету (ОНМУ). Очолила 
відділення асистент кафедри патоморфології ОНМУ, кандидат медичних наук 
Л. Г. Роша. На посадах лікарів-патологоанатомів працюють: доцент кафедри 
патоморфології ОНМУ М. В. Литвиненко та асистент цієї ж кафедри, кандидат 
медичних наук О. В. Сивоконюк.
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 Одеська філія Асоціації патологів України

У 1923 році при кафедрі патологічної анатомії Одеського медичного інституту 
були організовані Наукові наради, на яких робились доповіді патологоанатоміч-
ного характеру як членами колегії патологоанатомічного інституту, так і виклада-
чами інших кафедр. Засідання проводились кожної п’ятниці від 13 до 15 години. 
Засідання були відкритими і відвідувались не тільки викладачами інших кафедр 
медичного інституту, а й лікарями, які не належали до медичного інституту.

За 3 роки відбулося 70 засідань, на яких було заслухано 95 доповідей, 123 де-
монстрацій та дрібних повідомлень. Наукові наради при кафедрі патологічної ана-
томії стали підґрунтям для організації на початку 1926 року Одеського відділення 
Українського товариства патологів.

26 лютого 1926 року зібралась ініціативна група патологів м. Одеси щодо ство-
рення Одеської філії Українського товариства патологів. 21 травня 1926 року від-
булося організаційне засідання, на якому були присутні представники більшості 
наукових та лікувальних закладів м. Одеси. Було обрано правління філії у складі 7 
осіб: голова – професор М. М. Тизенгаузен, перший заступник – професор Б. А. Ша-
цилло, 2 члени правління – професор М. М. Заєвлошин та Я. Н. Каган, 2 секретарі: 
приват-доцент Л. А. Черкес і прозектор Н. О. Бузні та казначей Д. І. Рабинович. Був 
також обраний бібліотекар Д. М. Хаютін. 26 травня 1926 року у присутності голо-
ви Українського товариства патологів професора М. Ф. Мельникова-Разведенкова, 
який спеціально приїхав з Харкова, відбулося відкриття Одеського відділення 
Українського товариства патологів.
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

УКрАїнСЬКА медичнА СТОмАТОЛОгічнА АКАдемія
Кафедра патоморфології з секційним курсом

30 вересня 1921 року колегія Укрголовпрофосу прийняла рішення щодо ство-
рення у складі Харківської медичної академії одонтологічного факультету. 8 лис-
топада 1921 року на засіданні малої колегії Укрголовпрофосу було прийняте рішен-
ня про реорганізацію Харківської медичної академії у медичний інститут із двома 
факультетами – медичним та одонтологічним. У 1931 році, на базі одонтологічного 
факультету Харківського медичного інституту, був створений Харківський стома-
тологічний інститут. У 1967 році інститут переведено до Полтави і перейменовано 
як Полтавський медичний стоматологічний інститут (ПМСІ). У 1994 році ПМСІ 
отримав статус Української медичної стоматологічної академії. Нині академія має 
два факультети – лікувальний (відкритий у 1971 році) і стоматологічний та підго-
товче відділення. У структурі академії діє 51 кафедра.

Кафедра патологічної анатомії була створена у 1921 році в процесі організації 
Харківського стоматологічного інституту. Вона розміщувалась у двох кімнатах на-
вчального корпусу інституту. Після повернення інституту у 1944 році з евакуацї 
з м. Фрунзе Киргизької РСР кафедра розміщувалась в одній кімнаті навчального 
корпусу. На початку 50-х років XX століття кафедра мала дві навчальні кімнати, 
лабораторію, кабінет та підсобну кімнату. Після переведення інституту в Полтаву 
кафедра отримала в новому корпусі 2 навчальні кімнати, лабораторію, кабінети 
для завідувача та асистентів, підсобну кімнату. У 1981 році кафедра перебазува-
лась у морфологічний корпус, де займає крило на першому поверсі – 4 навчальні 
кімнати, музей, комп’ютерний клас, наукову лабораторію

Кафедрою патологічної анатомії завідували: професор Г. Є. Земан (1931–1933), 
професор Й. М. Пейсахович (1934–1941).

 ПЕЙСАХОВИЧ Йосип Миронович (1893 – дата смерті не визна-
чена) – народився в Одесі; середню освіту здобув в училищі (1912); 
навчався в Льєжському університеті, одночасно працюючи вантаж-
ником та забійником у шахті Вал-Бенуа (Бельгія); під час Першої 
світової війни був солдатом; служив у Червоній Армії; після демо-
білізації вступив до Кримського медичного інституту, потім був пе-
реведений у Харківський медичний інститут, який закінчив у 1923 
р.; з 1927 р. – асистент кафедри патологічної анатомії Харківського 
інституту удосконалення лікарів, потім – завідувач кафедри пато-
логічної анатомії Медико-педологічного інституту та Харківського 
стоматологічного інституту; у 1932 р. присвоєно вчене звання до-
цента; у 1936 р. захистив докторську дисертацію «Патологічна ана-
томія пневмоконіозу»; від 1941 до 1944 р. – професор кафедри пато-
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логічної анатомії Киргизького медичного інституту; у цей час за ініціативою Й. М. Пейсаховича був 
організований Киргизький філіал Українського інституту експериментальної ендокринології та Рес-
публіканський онкологічний диспансер; після війни повернувся в Україну і завідував кафедрою па-
тологічної анатомії Київського стоматологічного інституту та лабораторіями ряду науково-дослідних 
інститутів; після закриття Київського медичного стоматологічного інституту працював в Українсько-
му науково-дослідному санітарно-хімічному інституті; на VIII Всесвітньому протираковому конгресі 
у 1962 р. Й. М. Пейсахович був обраний головою секції «Нові методи лікування раку»; автор біля 150 
наукових публікацій, присвячених патологічній анатомії професійних захворювань, питанням ендо-
кринології та онкології; наукові праці публікував українською, російською, німецькою та французь-
кою мовами; науковий консультант та керівник 3 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

 
У 1943–1945 роках кафедру очолював професор Г. Л. Дерман.
Від 1946 до 1969 року кафедрою патологічної анатомії завідував доцент Г. С. Во-

ронянський.
 

ВОРОНЯНСЬКИЙ Григорій Самсонович (1903 – рік смерті не ви-
значений) – медичну освіту здобув у Харківському медичному інсти-
туті (1927); до 1941 р. працював начальником теоретичного циклу 
Харківського військового медичного училища; під час війни в діючій 
армії; кандидат медичних наук (1946); у 1946–1969 рр. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії Харківського стоматологічного ін-
ституту (з 1967 р. – Полтавський медичний стоматологічний інсти-
тут); директор зазначеного інституту; доцент (1950); нагороджений 
орденом «Красной звезды» та медаллю «За победу над Германией». 

Штат кафедри (1960 р.): завідувач кафедри Г. С. Во-
ронянський, виконуюча обов’язки асистента Г. І. Дави-
денко.

У 1967 році колектив кафедри, яка називалась «кафе-
дра патологічної анатомії і фізіології», складався: завідувач кафедри Г. С. Воронян-
ський, асистент І. І. Давиденко та асистент патологічної фізіології В. В. Деркач.

У 1969–1980 роках кафедру патологічної анатомії 
очолювала доцент І. І. Давиденко.

ДАВИДЕНКО Інна Іллівна (нар. 03.09.1925 р.) – середню медич-
ну освіту здобула у фельдшерсько-акушерській школі (1943), вищу 
медичну освіту – у Харківському стоматологічному інституті (1949); 
у 1949–1950 рр. – старший лаборант кафедри патологічної анато-
мії Харківського стоматологічного інституту; з 1950 р. – асистент 
цієї ж кафедри; у 1965 р. захистила кандидатську дисертацію «Па-
томорфологія прикореневих зубних гранульом»; від 1967 р. – асис-
тент, з 1967 р. – доцент, а від 1968 до 1982 р. – завідувач кафедри 
патологічної анатомії Полтавського стоматологічного інституту; у 
1982–1996 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії Полтавської 
медичної стоматологічної академії; виконувала обов’язки секретаря 
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центральної методичної комісії та секретаря філософського семінару; від 1996 р. на пенсії; почесний 
професор Української медичної стоматологічної академії; автор 73 наукових публікацій; основні на-
прямки наукових досліджень – стоматологія, онкоморфологія; науковий керівник 4 кандидатських 
дисертацій.

 
У 1980 році завідувачем кафедри був обраний А. П. Гасюк.

ГАСЮК Анатолій Петрович (нар. 15.05.1941 р.) – медичну осві-
ту здобув у Тернопільському медичному інституті (1964); працював 
на посаді патологоанатома Бережанської ЦРЛ (1964–1965); у 1965–
1968 рр. – аспірант кафедри патологічної анатомії Тернопільського 
медичного інституту; з 1968 р. працює в Полтавському медичному 
стоматологічному інституті, послідовно займаючи посади асистента 
(з 1968 р. ), доцента (з 1973 р.) та завідувача кафедри патологічної 
анатомії (з 1980 р.); у 1969 р. захистив кандидатську дисертацію «Гіс-
тологічні та гістохімічні особливості легеневого серця», а у 1989 р. – 
докторську дисертацію «Морфогенез бронхогенного раку в аспекті 
онтогенезу»; професор; голова Полтавського наукового товариства 
патологоанатомів; почесний академік Міжнародної академії інте-
гративної антропології; член Міжнародної академії патології; осно-
вні напрямки наукових досліджень – морфологія твердих тканин 
зуба, проблеми онкоморфології; автор понад 100 наукових публіка-
цій, із них 5 монографій та 7 навчальних посібників; науковий кон-

сультант та керівник 2 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

 
У 80-х роках XX століття кафедра складалася: завідувач кафедри, професор 

А. П. Гасюк, доцент І. І. Давиденко, асистенти: Л. Г. Ніколенко, П. І. Насонов, 
Р. В. Дяченко, В. І. Ковачов.

З часом штат кафедри дещо змінився – завідувач кафедри, професор А. П. Гасюк, 
доценти: М. А. Волобуєв, Л. Г. Ніколенко, Т. В. Новосельцева, Н. В. Ройко, І. І. Стар-
ченко; асистенти: С. О. Проскурня, В. В. Черних, П. І. Насонов.

 Наукова діяльність кафедри переважно була присвячена розв’язанню стоматологіч-
них проблем – пухлинні та запальні процеси щелеп, карієс та його ускладнення, зокре-
ма хронічний гранульоматозний періодонтит, радикулярні кісти. Після переведення 
інституту в Полтаву основним напрямком наукових досліджень є вивчення динаміки 
морфологічних змін при захворюваннях органів порожнини рота, вивчення ембріоге-
незу органів порожнини рота, вивчення одонтогліфіки людини, онкоморфологія.

Створені комп’ютерні програми та видані методичні посібники з рейтингової 
системи навчання студентів із різних розділів загальної та спеціальної патологіч-
ної анатомії. 

При кафедрі патологічної анатомії вперше в Україні організований морфоме-
тричний центр. 

 У 2008 році на базі кафедри патологічної анатомії був проведений VIII Конгрес 
патологів України.
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Працівники кафедри патологічної анатомії (80-ті роки ХХ ст.); I ряд (зліва направо): лаборант 
Л. А. Бондаренко, доцент І. І. Давиденко, завідувач кафедри, проф. А. П. Гасюк, Л. Г. Ніколенко, 

препаратор Ю. Г. Остапенко; II ряд: асистент П. І. Насонов, асистент Р. В. Дяченко, старший 
лаборант Іванищенко, лаборант А. А. Басонова, асистент В. І. Ковачов (80-і роки XX ст.).

Працівники кафедри патоморфології з секційним курсом (2012 р.); I ряд (зліва направо): 
доцент Т. В. Новосельцева, професор І. І. Старченко, завідувач кафедри, професор 

А. П. Гасюк, доцент Л. Г. Ніколенко, асистент П. І. Насонов; II ряд: препаратор В. В. Дядечко, 
доцент М. А. Волобуєв, асистент С. О. Проскурня, доцент Н. В. Ройко, асистент 

А. В. Пера-Васильченко, асистент Д. Є. Ніколенко.
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Патологічна анатомія в системі практичної охорони здоров’я
Полтавської області

У 1802 році Малоросійська губернія була поділена на Чернігівську та Полтав-
ську. В цьому ж році був виданий Полтавський наказ громадської опіки, в якому 
було передбачено відкриття в м. Полтаві лікарні на 20 ліжок. Особливого розвитку 
медична допомога в Полтавській губернії набула під час генерал-губернаторства 
князя Олексія Борисовича Куракіна (1759 – 1829). У 1802 – 1808 роках з метою 
рівномірної забудови та відкриття лікарських закладів губернія була поділена на 
чотири господарства: 1) Полтавське, з містами Зіньків, Костянтиноград та Мир-
город; 2) Кременчуцьке, до якого входили Золотоноша, Кобеляки та Градизьк; 3) 
Лубенське, з містами Пирятин, Переяслав, Хорол; 4) Роменське, з містами Гадяч, 
Глинськ, Лохвиця, Прилуки. У Полтаві була відкрита лікарня на 60 ліжок, у Кре-
менчуці й Ромнах – на 50 ліжок кожна, в Лубнах – на 30 ліжок; в інших містах 
були відкриті лікарні на 10 ліжок. У 1804 році в Полтавській губернії організують-
ся 5 богаділень з лікарнями – Полтавська, Кременчуцька, Роменська та Лубенська, 
які налічували 330 ліжок. У м. Кременчуці були два благодійні заклади, один з 
них для осіб іудейської віри. До числа ліжок богаділень входили також 50 ліжок 
для інвалідів та 20 – для божевільних у м. Полтаві. До 1865 року система охорони 
здоров’я Полтавської губернії налічувала 660 ліжок у 5 лікарнях та 380 місць у 

Працівники кафедри патологічної анатомії (зліва направо): 
І. К. Кондаков, завідувач кафедри А. П. Гасюк, асистент 
П. І. Насонов за проведенням математичного аналізу 

морфологічних показників.
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богадільнях. Як зазначав земський діяч С. І. Коржинський: «Больницы были ка-
зематами, куда могли сажать человека лишь крайняя нужда и безысходность, да 
и то при условии, что с него взять нечего, а следовательно нельзя взять и платы 
за лечение». Це було передумовою високої смертності в лікарнях: 1871 р. – 11,5%, 
1875 р. – 9,8%, 1880 р. – 9,7%, 1883 р. – 9,05%, 1886 р. – 11,8%. У 1884 році був 
збудований анатомічний покій, в який щорічно із губернської та психіатричної лі-
карень поступало біля 300 трупів. Розтини проводились вибірково фельдшером та 
лікарем терапевтичного відділення. При прозектурі була організована лікарняна 
лабораторія, в якій за рік виконувалось понад 3000 досліджень сечі, крові та ін. 

 У кінці XX століття почали виконувати патологоанатомічні розтини в Кремен-
чуцькій губернській земській лікарні. Так, у 1895 році із 181 померлого у 112 ви-
падках був проведений патологоанатомічний розтин, у 1896 році із 180 померлих – 
у 108 випадках. У прозекторському кабінеті за 1896 рік також було виконано 1373 
мікроскопічних досліджень різних об’єктів.

 У 1904 році на базі інфекційного відділення в Кременчуці був організований 
прозекторський кабінет, який з 1904 до 1953 року очолював М. В. Димара. 

ДИМАРА Михайло Васильович (30.10.1876–1963) – народився 
в с. Годунівка Пирятинського повіту Полтавської губернії; після 
закінчення Полтавської духовної семінарії вступив на медичний 
факультет Юріївського університету (м. Тарту), який закінчив 
у 1902 р.; з 1903 р. – ординатор терапевтичного відділення, а з 
1904 р. – завідувач інфекційного відділення та прозекторії Пол-
тавського губернського земства в м. Кременчуці; загальний стаж 
роботи П. В. Димари прозектором 59 років (з 1904 до 1963 р.); за-
служений лікар УРСР.

 

Прозекторія за цей час з невеликого кабінету перетворилась у патолого-
анатомічне відділення з клініко-бактеріологічною та патогістологічною лаборато-
ріями, яке розміщувалось у окремому, добре упорядкованому, як на той час, при-
міщенні.

 З 1922 року на посаді прозектора в м. Полтаві почав працювати Г. Ф. Нагай.
 
НАГАЙ Г. Ф. (1878–1942) – медичну освіту здобув у Полтавській земській фельдшерській школі, 

після закінчення якої працював фельдшером Римарівської земської лікарні; з 1902 р. – прозектор 
прозекторії Полтавської губернської лікарні; у 1915 р. екстерном склав іспити за курс гімназії і всту-
пив на медичний факультет Київського університету; у 1919 р. був мобілізований до Червоної Армії; 
після закінчення Громадянської війни закінчив медичну освіту у Харківському медичному інституті 
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(1922); з 27 березня 1922 р. до початку 1940 р. працював на посаді прозектора лікарні; з 1932 р. після 
проходження курсів при Московській лікарні «Медсантруд», де працював І. В. Давидовський, почав 
проводити клініко-анатомічні конференції; у 1923 р. Г. Ф. Нагай опублікував працю «Топография 
червеобразного отростка и отношение его к болевым точкам» та підручник «Анатомия и физиология 
человека»; читав лекції та проводив практичні заняття в Полтавському інституті народної освіти. 

У 1923 році Г. Ф. Нагай писав: «В 1922 г. в течение четырех месяцев (с мая по 
август) мне пришлось вскрыть 214 трупов умерших в г. Полтаве (в больничном 
городке) от голодания, тифа, дизентерии и холеры. Вскрытия производились с це-

лью выяснения причины смерти, установления пато-
логоанатомического диагноза и бактериологического 
исследования содержимого тонких и толстых кишек 
(на холерные и др. бактерии)». 

У 1931 році в Полтаві почав працювати на посаді 
прозектора доктор медицини В. Е. Герлах – автор чис-
ленних праць із патологічної анатомії нервової системи 
при сирингомієлії.

У 1932 році на базі Полтавської міжрайонної Радян-
ської лікарні був створений Виробничий медичний ін-
ститут імені Канторовича. У цей час у лікарні працював 
В. В. Лауер, який організував на базі прозектури кафе-
дру патологічної анатомії. 

У 1931–1934 роках у судово-медичній експертизі, 
яка разміщувалась в одному приміщенні з прозектурою, 
працював експертом В. Г. Чудаков, з часом – професор, 
один з провідних українських патологоанатомів.

Під час окупації на базі обласної лікарні функціо-
нував німецький шпиталь для військових та місцевого 
населення. У цей період санітари моргу Т. Ф. Запеш-
ний та М. Є. Цимбал врятували життя багатьом вій-
ськовополоненим – забирали їх із відділень як помер-
лих, а в нічний час передавали місцевим патріотам 
для виходжування та наступного відправлення в пар-
тизанські загони.

Після війни патологоанатомічне відділення Полтав-
ської обласної клінічної лікарні очолив Юрій Гаврило-
вич Перепелиця, який також біля 20 років виконував 
обов’язки головного обласного позаштатного патолого-
анатома.

Ю. Г. Перепелицею проведена велика робота з ор-
ганізації патологоанатомічної служби Полтавської об-

В. В. Лауер

Ю. Г. Перепелиця
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ласті – були організовані 4 патогістологічні лабораторії, регулярно проводились 
клініко-патологоанатомічні конференції.

У цей час у патологоанатомічному відділенні обласної лікарні на посаді прозекто-
рів працювали: А. І. Любченко, Ю. А. Вентеровський, Ф. Л. Костенко, В. А. Зубков. 
З часом А. І. Любченко захистив кандидатську дисертацію з проблеми туберкульо-
зу і працював завідувачем патоморфологічного відділення Харьківського обласного 
туберкульозного диспансеру; В. А. Зубков очолював патологоанатомічне відділення 
Харківської обласної клінічної лікарні, а потім – Харківського обласного онколо-
гічного диспансеру; Ю. А. Вентеровський – лікар-патологоанатом вищої кваліфіка-
ційної категорії, працював прозектором Харківської обласної клінічної лікарні.

У 50-х роках XX століття, завдяки ініціативі професора Є. Г. Пальчевського, 
який у ті часи завідував кафедрами патологічної анатомії Львівського, а потім 
Ворошиловградського медичних інститутів, була організована патоморфологічна 
лабораторія в Лубенській ЦРЛ. Щорічно, приїжджаючи на 2-місячну відпустку 
до себе на батьківщину (м. Лубни), Є. Г. Пальчевський регулярно працював у пато-
гістологічній лабораторії. Він підготував лікаря-патологоанатома Б. І. Савченка, 
який згодом став районним патологоанатомом.

У кінці 60-х років у Полтавській області функціонували 8 патологоанатоміч-
них відділень з гістологічними лабораторіями та 30 прозектур, в яких гістологічні 
дослідження не виконувались. Незадовільним був стан приміщень для прозектур 
у багатьох районах області. Так, секційні приміщення таких ЦРЛ, як Решетилів-
ська, Чутівська, Велико-Богачанська, Семенівська, Чернухинська, Котелевська, 
Козельщанська, Зеньківська, Глобинська, Гадяцька, Машівська являли собою 

Приміщення патологоанатомічного відділення 
Полтавської обласної клінічної лікарні.
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однокімнатні «ветхие» будівлі. Штат патологоанатомічної служби Полтавської 
області складався із: 15,5 посад лікарів-патологоанатомів на 1 ставку та 27 – на 
0,5 ставки; 20 посад лаборантів-гістологів на 1 ставку та 8 – на 0,5 ставки; 20 по-
сад санітарів на 1 ставку та 21 – на 0,5 ставки. Патологоанатомічне забезпечен-
ня лікувальних закладів області здійснювали 10 лікарів-патологоанатомів, 19 
прозекторів-клініцистів (на 0,5 ставки); 18 лаборантів-гістологів на 1 ставку та 
8 – на 0,5 ставки. У 1970 році було виконано 16 074 гістологічних досліджень біо-
псійного та післяопераційного матеріалу.

У 1971 році патологоанатомічне відділення ПОКЛ очолив І. І. Кулик. 

КУЛИК Іван Іванович (04.08.1936–1980) – народився в с. Пуш-
каревім Великобагачанського району Полтавської області; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Дніпропетровського медич-
ного інституту (1962); під час навчання брав активну участь у робо-
ті студентського наукового гуртка на кафедрі патологічної анатомії, 
яку очолював проф. Г. С. Беспалов; з 1962 р. – лікар-патологоанатом 
патологоанатомічного відділення Полтавської обласної клінічної лі-
карні; від 1973 до 1980 р. – завідувач цього ж відділення та головний 
позаштатний патологоанатом Полтавського обласного відділу охоро-
ни здоров’я; у 1974 р. захистив кандидатську дисертацію «Вплив цер-
вікальної симпатектомії на естральний цикл»; лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії; автор 24 наукових публікацій.

У 1971 році за ініціативи І. І. Кулика Полтавський облздороввідділ видав наказ 
№ 20 від 13.01.1971 р., в якому були визначені конкретні заходи з покращення 
патологоанатомічної служби Полтавської області, в тому числі і створення міжра-
йонних патологоанатомічних відділень.

У цей час в Полтавській області було збудовано 7 типових патологоанатомічних 
корпусів, функціонувало 27 патологоанатомічних відділень з 20 патогістологічни-
ми лабораторіями. Були організовані 4 об’єднані прозектури – в Полтаві на базі об-
ласної лікарні (загальний ліжковий фонд обслуговування 3000 ліжок), в Кремен-
чуці (2360 ліжок), а також 2 міжрайонних прозектури – Пирятинська (550 ліжок) 
та Кобеляцька (840 ліжок). Об’єднана прозектура обласної клінічної лікарні стала 
базою для підготовки через інтернатуру лікарів-патологоанатомів для лікувально-
профілактичних закладів Полтавської області. В ній щорічно виконувалось понад 
800 розтинів, 24 000 досліджень операційного та біопсійного матеріалів, а також 
15 000 цитологічних досліджень. У 1977 році був збудований патоморфологічний 
корпус обласної клінічної лікарні.

У м. Кременчуці була створена об’єднана міська прозектура, яка обслуговувала 
лікувальні установи на 2160 ліжок. Обов’язки міського патологоанатома викону-
вав В. Т. Массанський.
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У 1981 році завідувачем патологоанатомічного відділення ПОКЛ був призна-
чений Ю. І. Лисиця.

ЛИСИЦЯ Юрій Іванович (нар. 1949 р.) – медичну освіту здобув 
у Харківському медичному інституті (1972); у 1972–1973 рр. на базі 
патологоанатомічного відділення Полтавської обласної клінічної 
лікарні навчався в інтернатурі за спеціальністю «патологічна ана-
томія»; у 1973–1974 рр. – лікар-патологоанатом Глобинської цен-
тральної районної лікарні Полтавської області, а у 1974–1976 рр. 
– заступник головного лікаря з лікувальної роботи цієї ж лікарні; у 
1976 –1978 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі патологіч-
ної анатомії Полтавського медичного стоматологічного інституту; 
після закінчення ординатури працював лікарем-патологоанатомом 
у Полтавській обласній клінічній лікарні, а у 1981–1985 рр. – очо-
лював патологоанатомічне відділення цієї ж лікарні; лікар вищої 
кваліфікаційної категорії за спеціальністю «патологічна анатомія»; 
автор 2 наукових публікацій.

 
У 1985 році патологоанатомічне відділення Полтавської обласної клінічної лі-

карні очолив П. І. Насонов. У 1988 році створене Полтавське обласне патологоана-
томічне бюро з філіалами в мм. Кременчуці, Комсомольську, Лубнах. Начальни-
ком бюро був призначений П. І. Насонов. 

 

Патоморфологічний корпус Полтавської обласної клінічної лікарні 
(тепер – Полтавського обласного патологоанатомічного бюро).
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НАСОНОВ Петро Іванович (нар. 03.05.1936 р.) – народився в 
с. Гарі Свердловської області (Російська Федерація); у 1955–1958 рр. 
служив у Радянській Армії; після демобілізації працював прохідни-
ком на шахті «Будьонівська глибока»; одночасно навчався в школі 
робітничої молоді; середню медичну освіту здобув у Харківському 
медичному училищі № 2 (1965); вищу медичну освіту (з відзна-
кою) здобув у Харківському медичному стоматологічному інституті 
(1965–1970); після закінчення інституту, з 1970 до 1985 р. працював 
на кафедрі патологічної анатомії Харківського, а потім Полтавсько-
го медичного стоматологічного інституту – послідовно асистентом 
та старшим викладачем кафедри; одночасно за сумісництвом пра-
цював лікарем-патологоанатомом Полтавської обласної клінічної 
лікарні (ПОКЛ); у 1985 р., за ініціативою керівництва ПОКЛ, пе-
реведений на посаду завідувача патологоанатомічного відділення 
цієї лікарні; у 1988 р. призначений начальником щойно створено-
го Полтавського обласного патологоанатомічного бюро (ПОПАБ); 

з 2000 р. – асистент кафедри патологічної анатомії Полтавської медичної стоматологічної академії 
та лікар-патологоанатом (за сумісництвом) ПОПАБ; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної 
категорії; обирався членом Правління Українського республіканського наукового товариства пато-
логоанатомів; автор понад 40 наукових публікацій, із яких 12 присвячені вивченню атеросклерозу; 
нагороджений значком «Отличник здравоохранения», почесними грамотами Полтавської обласної 
державної адміністрації.

У 2002 році начальником ПОПАБ був призначений Ю. В. Курилко.
 

КУРИЛКО Юрій Васильович (нар. 17.09.1961 р.) – медичну осві-
ту здобув у Полтавському медичному стоматологічному інституті 
(1984); у 1984–1985 рр. навчався на базі Полтавської обласної клініч-
ної лікарні в інтернатурі за спеціальністю «патологічна анатомія»; з 
1985 р. – лікар-патологоанатом Полтавської обласної клінічної лі-
карні; з 1988 до 2002 р. – завідувач організаційно-консультативним 
відділенням цієї ж лікарні; від 07.07.2002 р. до 2004 р. – начальник 
Полтавського обласного патологоанатомічного бюро; з 2004 р. – за-
ступник начальника Управління охорони здоров’я Полтавської об-
ласної державної адміністрації; лікар-патологоанатом вищої квалі-
фікаційної категорії за спеціальністю «патологічна анатомія».
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У 2008 році начальником Полтавського обласного патологоанатомічного бюро 
була призначена О. І. Перцева.

ПЕРЦЕВА Оксана Іванівна (нар 04.07.1973 р. ) – народилася в 
м. Остер Чернігівської області; у 1989 р. з золотою медаллю закінчи-
ла середню школу (с. Линовиці Прилуцького району Чернігівської 
області); медичну освіту здобула в Полтавській медичній стомато-
логічній академії (1996); у 1996–1997 рр. навчалась в інтернатурі на 
базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро (ПОПАБ) 
за фахом «патологічна анатомія»; з 1997 р. – лікар-патологоанатом, 
у 2004–2008 рр. – заступник начальника, а з 2008 р. – начальник 
ПОПАБ; член клініко-експертних комісій при Управлінні охоро-
ни здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; нагороджена Гра-
мотою Управління охорони здоров’я Полтавської області.
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ріВненСЬКА ОБЛАСТЬ

Рівненська обласна клінічна лікарня (РОКЛ) була відкрита 8 березня 1951 року 
після реконструкції другої терапевтичної лікарні м. Рівного. У 1951 році у скла-
ді лікарні функціонували терапевтичне і хірургічне відділення, які мали 100 лі-
жок. Умови праці лікарів були важкими. Так операційна кімната мала 16 кв. м 
площі, в палатах для хворих розміщувалося по 8–10 ліжок. Нині лікарня має 710 
ліжок. До її складу входять центри та відділення з надання високоспеціалізова-
ниї медичної допомоги: центр мініінвазивних хірургічних втручань, центр опіко-
вої травми та пластичної хірургії; центр лікування складних розладів серцевого 
ритму та рентген-ендоваскулярної хірургії; центр мікрохірургії ока та екстреної 
офтальмологічної допомоги; центр мікрохірургії вуха та сурдоневрології, відді-
лення серцево-судинної хірургії; уронефрологічне відділення, центр хірургії орга-
нів травлення та ендокринології, відділення променевої діагностики та інші ліку-
вальні і діагностичні відділення.

Патологоанатомічне відділення РОКЛ було організоване у 1951 році. Першим 
завідувачем відділення був призначений Анатолій Володимирович Коханевич.

У 1958 році він був також призначений головним обласним позаштатним пато-
логоанатомом. Завдяки ініціативності та зусиллям А. В. Коханевича була сформо-
вана патологоанатомічна служба Рівненської області. Помічником обласного пато-
логоанатома з дитячої патології була Елеонора Олександрівна Самчук. 

А. В. Коханевич (крайній праворуч) з працівниками 
патологоанатомічного відділення Рівненської обласної 

клінічної лікарні (початок 70-х років XX ст.).
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Першим лаборантом-гістологом була Г. О. Репушко.
Від 1950 до 1960 року на посаді лікаря-патологоанатома в Рівненському облас-

ному онкологічному диспансері працював А. М. Мельник – у майбутньому док-
тор медичних наук, керівник лабораторії морфологічної діагностики Київського 
науково-дослідного рентген-радіологічного та онкологічного інституту. Він же за 
сумісництвом також працював на посаді патологоанатома у патологоанатомічно-
му відділенні РОКЛ. А. М. Мельник був одним із зачинателів патологоанатомічної 
служби Рівненської області.

У 1960 році в області налічувалось 4 лікарі-патологоанатоми, які володіли мето-
диками патогістологічних досліджень. В 13 районних лікарнях області обов’язки 
прозекторів виконували на 0,5 ставки лікарі-клініцисти, в тому числі – 4 судово-
медичних експерти. При цьому, в 2-х районах на посадах прозекторів на 0,5 ставки 
працювали лікар-окуліст та епідеміолог. В інших 6 районах області патологоана-
томічні розтини виконували лікарі-клініцисти, які не суміщали посадові ставки. 
Відсоток патологоанатомічних розтинів за 1960 рік по Рівненській області в ціло-
му дорівнював 76%, а по районних лікарнях – 73,4%.

В кінці 60-х років у Рівненській області налічувалось 34 патологоанатомічних 
відділення, із них – 11 з гістологічною лабораторією, у 23 – гістологічні досліджен-
ня не проводились. В районах області було лише одне патологоанатомічне відді-
лення – в Дубнівському міжрайонному онкологічному диспансері. Патологоанато-
мічне відділення обласної клінічної лікарні обслуговувало всі лікувальні заклади 
м. Рівного. У штаті патологоанатомічної служби Рівненської області налічувалось 
18 посад лікарів-патологоанатомів, 15,5 – лаборантів-гістологів, 14 – санітарів. 
Патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів області здійснювали 7 
лікарів-патологоанатомів, 17 прозекторів-клініцистів, 15 лаборантів-гістологів. У 
1970 році було виконано 1219 патологоанатомічних розтинів та 23 898 гістологіч-
них досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу. Відсоток розтинів у 

Е. О. Самчук Г. О. Репушко А. М. Мельник
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центральних районних лікарнях області досяг 78%. 7 патологоанатомічних від-
ділень розміщувались у типових приміщеннях, інші – в пристосованих будівлях. 
Приміщення патологоанатомічного відділення Рівненської обласної клінічної 
лікарні було збудоване у 1960–1962 роках з розрахунку на 250 ліжок. Проведен-
ня гістологічних досліджень не передбачалось. У 1970 році кількість ліжок, що 
обслуговувала патологоанатомічне відділення, збільшилась до 950, у значному 
обсязі виконувались патологістологічні дослідження. При цьому виробничі пло-
щі залишились на попередньому рівні. В результаті лабораторія була розміщена 
в кімнаті для видачі трупів, а прозектори займали кімнату, призначену для одя-
гання трупів. Патологоанатомічна служба області мала гостру потребу в кваліфі-
кованих лікарях-патологоанатомах, забезпеченні мікроскопами та гістологічною 
технікою і реактивами.

Від 1970 до 1978 року на базі патологоанатомічного відділення РОКЛ функціону-
вало дитяче патологоанатомічне відділення, яке обслуговувало пологовий будинок 
та міську дитячу лікарню. Завідувачем відділення була призначена Е. О. Самчук. 

Слід зазначити, що за ініціативою А. В. Коханевича із працівників патолого-
анатомічного відділення РОКЛ був створений самодіяльний пісенний колектив, 
який виступав із численними концертами перед медичними працівниками та ви-
робничими колективами Рівненської області.

Самодіяльний пісенний ансамбль працівників
патологоанатомічного відділення РОКЛ; другий справа А. В. Коханевич.
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У 1982–1987 роках завідувачем патологоанатомічного відділення Рівненської 
обласної клінічної лікарні та головним позаштатним патологоанатомом Рівнен-
ського обласного відділу охорони здоров’я був Ю. О. Поспішіль, з часом професор, 
завідувач кафедри патологічної анатомії Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького.

З 1987 року в м. Рівному на базі обласної клінічної лікарні функціонує централі-
зоване патологоанатомічне відділення, яке здійснює патологоанатомічне забезпечен-
ня пологових будинків м. Рівного, дитячих обласної та міської лікарень, обласних 
диспансерів – протитуберкульозного, ендокринологічного, шкірно-венерологічного, 
психоневрологічного, спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, 
а також Рівненського, Острозького, Гощанського, Корецького, Березнівського, Мли-
нівського, Володимирецького, Демидівського, Радивилівського районів. Завідує від-
діленням з 1987 року Б. І. Богославець.

БОГОСЛАВЕЦЬ Богдан Іванович (нар. 12.10.1957 р.) – народився 
в селищі Солотвино Богородчанського району Івано-Франківської 
області; медичну освіту здобув в Івано-Франківському медичному 
інституті (1982); у 1982–1983 рр. навчався в інтернатурі за фахом 
«патологічна анатомія» на базі Тернопільського медичного інститу-
ту; від 1983 до 1987 р. працював на посаді лікаря-патологоанатома 
патологоанатомічного відділення Рівненської обласної клінічної лі-
карні (РОКЛ); у 1987 р. призначений завідувачем централізованого 
патологоанатомічного відділення РОКЛ та головним позаштатним 
патологоанатомом Управління охорони здоров’я Рівненської облас-
ті; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У відділенні щорічно виконується понад 320 патологоанатомічних розтинів та 
понад 50 тисяч патогістологічних досліджень. Патологоанатомічне забезпечення 
здійснюють 5 лікарів-патологоанатомів та 10 лаборантів-гістологів.

З часу організації патологоанатомічного відділення РОКЛ на посаді старшого 
лаборанта працювали: Г. О. Репушко, Е. К. Шкляєва, Є. О. Дудас (1983–1992 рр.), 
Л. Ф. Бусленко (1993–2005 рр.), Н. Ф. Сошникова (2005–2010 рр.). Від 2010 року 
колектив середнього та молодшого медичного персоналу очолює К. С. Поліщук.
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Працівники централізованого патологоанатомічного відділення Рівненської обласної 
клінічної лікарні (2012 р.); I ряд (зліва направо): лікар-патологоанатом Р. Є. Козачок, 

лаборанти Н. В. Коберська та А. Д. Харчук, старший лаборант К. С. Супрун, 
завідувач відділення Б. І. Богославець, лаборанти С. Г. Воробйова та О. В. Ботан, 

молодша медсестра Л. М. Копійчак, сестра-господиня Л. О. Найдюк, молодша медсестра 
Р. Б. Давидюк; II ряд: лікарі-патологоанатоми Т. П. Ничипорук та І. А. Авдєєва, молодша 

медсестра О. В. Ющук, лікар-патологоанатом В. П. Руденський, лаборант Р. О. Максимова, 
медичні реєстратори О. Ю. Мацевич і В. А. Свистелюк, лаборанти: Л. І. Польохіна, 

Н. В. Клочко, І. М. Шикіло, І. Є. Калинчук і О. В. Трачук.
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СУмСЬКА ОБЛАСТЬ

Сумська область була утворена 10 січня 1939 року.

медичний інСТиТУТ СУмСЬКОгО держАВнОгО УніВерСиТеТУ
Кафедра патоморфології з курсом судової медицини 

та курсом гістології, цитології та ембріології

Першоджерелом університету вважається навчально-консультативний пункт 
Всесоюзного заочного політехнічного інституту, який був створений у 1948 році. У 
1966 році він був реорганізований у філію Харківського політехнічного інституту, 
у 1990 році – у фізико-технологічний інститут. У 1993 році на базі зазначеного ін-
ституту був створений Сумський державний університет. 

У складі університету функціонує Сумський медичний інститут, який був за-
снований у 1992 році як медичний факультет. Медичний інститут включає 2 фа-
культети – медичний та післядипломної освіти, 15 кафедр медичного профілю і 8 
гуманітарно- та загальноосвітнього спрямування.

Кафедра патологічної анатомії (нині – кафедра патоморфології з курсом судової 
медицини та курсом гістології, цитології та ембріології) була організована у 1993 
році. Завідувачем кафедри був обраний А. М. Романюк.

РОМАНЮК Анатолій Миколайович (нар. 26.02.1955 р.) – наро-
дився в с. Миньківці Дунаєвецького найону Хмельницької області; 
медичну освіту здобув у Тернопільському медичному інституті імені 
І. Я. Горбачевського (1980); у 1980–1983 рр. навчався в аспірантурі 
на кафедрі патологічної анатомії цього ж інституту; з 1983 р. пра-
цював асистентом кафедри патологічної анатомії Тернопільського 
медичного інституту; поєднував наукову працю з практичною ро-
ботою на посаді лікаря-патологоанатома Тернопільської обласної 
лікарні, міських лікарень № 1 і № 2; у 1984 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Судинно-тканинні взаємовідношення у кістковій 
системі під впливом різних режимів рухової діяльності», а у 1992 р. 
– докторську дисертацію «Морфофункціональні порушення кісток 
скелету при опіковій хворобі та шляхи їх корекції»; з 1993 р. – завід-
увач кафедри патологічної анатомії Сумського державного універ-
ситету; також виконував обов’язки заступника декана медичного 

факультету, а після створення медичного інституту – заступника директора з наукової роботи; про-
фесор; патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; брав участь у роботі XV, XVI, XVII Європей-
ських конгресів патологів, XX та XXI Міжнародних конгресів патологів, VI–VIII Конгресів патоло-
гів України, Міжнародного конгресу асоціації патологоанатомів, Національних конгресів анатомів, 
гістологів, ембріологів, міжобласних та республіканських конференцій та з’їздів патологоанатомів; 
автор понад 200 наукових публікацій, із них 10 навчальних посібників та 1 винахід; основні напрям-
ки наукових досліджень – екологічна морфологія, остеологія, патоморфологія загальнопатологіч-
них та проліферативних процесів; науковий керівник 10 кандидатських дисертацій.
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З початку заснування до 01 серпня 2001 року кафедра була розміщена на базі 
5-ї міської лікарні м. Суми. У даний час базою кафедри є філія Сумського обласно-
го патологоанатомічного бюро та морфологічний корпус медичного інституту. Ка-
федра містить навчальні кімнати, кабінет завідувача, викладацькі та лабораторні 
кімнати, гістологічну лабораторію, комп’ютерний клас, віварій, препараторську, 
музей макропатології, який включає понад 600 препаратів. У навчальний процес 
кафедри патоморфології впроваджені новітні технології викладання: модульно-
рейтингова система, ділові клінічні ігри, алгоритми із секційного курсу та судо-
вої медицини, комп’ютерні програми для тестування та самонавчання. За роки 
існування кафедри викладачами підготовлені та видані методичні вказівки, які 
охоплюють усі розділи патологічної анатомії (6 частин). За їх допомогою студент 
має можливість підготуватися до нової теми, вивчити макро- і мікропрепарати. З 
метою поліпшення самостійної роботи студентів на кафедрі видані методичні вка-
зівки для самостійної роботи. Практичні заняття зі студентами викладачі кафедри 
мають можливість проводити в секційній залі, де студенти беруть безпосередню 
участь у проведенні розтинів померлих у лікувально-профілактичних закладах.

До штату кафедри у 1994 році входили 4 викладачі: доктор медичних наук, доцент 
А. М. Романюк, кандидат медичних наук, асистент О. С. Проценко; асистенти О. М. 
Аверіна та Д. П. Кусков. У 2001 році до кафедри патологічної анатомії був приєдна-
ний курс гістології, цитології та ембріології, з викладачами: доцен том Л. В. Васько 
та асистентом Л. І. Кіптенко. Першим доцентом кафедри була кандидат медичних 
наук О. С. Проценко, яка у 2003 році очолила кафедру загальної та клінічної пато-
логії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З 1995 року на 
кафедрі за сумісництвом працює лікар-патологоанатом Людмила Іванівна Карпенко. 
З 2006 року на посадах викладачів кафедри працюють кандидати медичних наук, ви-
учениці медичного факультету Сумського державного університету О. М. Гортинська 
та Г. Ю. Будко. У різні роки асистентами кафедри також працювали: О. М. Аверіна, 
Д. С. Кусков, Т. Л. Ринжук, О. С. Мойсеєнко, С. А. Захарченко, С. М. Сущенко. З 
часу відкриття кафедри на ній працюють старший лаборант Токар Тетяна Миколаїв-
на, лаборант Кругляк Галина Миколаївна, а з 2004 року – лаборант Золотарьова Віра 
Григорівна.

Штат кафедри (2010 р.): завідувач кафедри, професор А. М. Романюк; доценти: 
Л. І. Карпенко, Л. В. Васько та Л. І. Кіптенко; асистенти Г. Ю. Будко та О. М. Гор-
тинська. В аспірантурі при кафедрі патологічної анатомії навчаються: О. В. Кра-
вець, В. В. Кравець та Р. А. Москаленко.

На кафедрі патологічної анатомії викладаються такі дисципліни: 1) патоморфо-
логія; 2) гістологія, цитологія та ембріологія; 3) судова медицина, медичне законо-
давство; 4) секційний курс; 5) основи загальної патології; 6) магітратура зі спеціаль-
ності патологічна анатомія; клінічна ординатура з судово-медичної експертизи.

Теоретичні та практичні заняття на кафедрі проводяться для студентів 1–4-го 
та 6-го курсів та інтернів.
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З 2006 року на кафедрі розпочалося викладання патологічної анатомії англій-
ською мовою. З цією метою підготовлені посібники з патоморфології англійською 
мовою, готуються до друку атлас із патоморфології, навчальні посібники з судової 
медицини та гістології.

Співробітники кафедри беруть активну участь у підготовці лікарів-патоло-
гоанатомів – на кафедрі щорічно навчається 2–3 інтерни-патологоанатоми, 2–3 
клінічні ординатори. За часи існування кафедри 12 випускників медичного фа-
культету пройшли спеціалізацію (інтернатуру) з патологічної анатомії і працюють 
у системі практичної охорони здоров’я. 

Однією з ефективних форм професійної орієнтації з патологічної анатомії є ро-
бота студентського наукового гуртка, в якому щорічно займається 6–8 студентів.

Науково-дослідна робота кафедри виконується у руслі загальноінститутської на-
укової тематики – «Вивчення впливу несприятливих зовнішніх чинників Сумської 
області на стан здоров’я населення». Напрямки наукових досліджень: 1) морфоло-
гія внутрішніх органів та кісток скелета в умовах впливу на організм несприятли-
вих факторів зовнішнього середовища; 2) особливості патоморфозу проліфератив-
них процесів у щитоподібній залозі за умов екологічного довкілля; 3) морфологія 
бронхіальних кіст; 4) створення системи прийняття рішення при діагностиці онко-
патології молочної залози.

За період існування кафедри її співробітниками було захищено 5 кандидатських 
дисертацій: Л. І. Карпенко – «Морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць 

Працівники кафедри патоморфології Медичного інституту 
Сумського державного університету; крайній справа – 

завідувач кафедри, професор А. М. Романюк.



394 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах» (2001), 
О. М. Гортинська – «Морфофункціональні зміни в кістках скелета в умовах гіпок-
сії і впливу радіації та солей важких металів» (2005), Г. Ю. Будко – «Морфологічні 
особливості регенерації кісткової тканини в умовах гіпоксії та впливу загального 
опромінення і солей важких металів» (2006), О. С. Мойсеєнко – «Морфофункціо-
нальні зміни та реадапційні перетворення кісток скелета при термічному уражен-
ні в умовах впливу на організм важких металів у різні вікові періоди» (2007), 
О. В. Кравець – «Морфологічні та реадапційні зміни підшлункової залози в умовах 
впливу комбінації важких металів» (2009).

На базі медичного інституту у 2009 році та з 26 до 29 квітня 2010 року проведені 
Республіканські студентські олімпіади з патологічної анатомії, в організації яких 
взяли активну участь працівники кафедри патологічної анатомії.

Співробітники кафедри проводять активну лікувально-профілактичну ро-
боту в Сумському обласному патологоанатомічному бюро. В особливо складних 
випадках смерті розтини виконуються професором та доцентом кафедри. Щоріч-
но число розтинів, що виконуються співробітниками кафедри, складає біля 100 
випадків. В останні роки виконується значна консультативна робота біопсійно-
секційного матеріалу, який надходить з різних районів Сумської області та Сум-
ського обласного онкологічного диспансеру – щорічно виконується біля 2000 
консультацій. Регулярно співробітники кафедри практикують виїзди в райони 
Сумської області з метою проведення показових клініко-патологоанатомічних 
конференцій, виконання розтинів померлих породіль та дітей. Викладачі кафе-
дри беруть активну участь у роботі лікувально-контрольних комісій, проведенні 
клініко-патологоанатомічних конференцій в обласній клінічній лікарні, міській 
та обласній дитячих лікарнях.

Патологічна анатомія в системі практичної охорони здоров’я
Сумської області

На початку XIX ст. в містах Глухові та Шостці були відкриті лікарні. Першими 
міськими лікарями на Сумщині стали Йоган-Якоб Гурт та Ніколь Зух, які за то-
гочасними правилами для лікарів виконували прозекторську роботу. На початку 
XX століття на кошти сумського мецената Павла Івановича Харитоненка в м. Суми 
була збудована лікарня, на базі якої згодом були відкриті патологоанатомічне від-
ділення та міський морг. У кінці 30-х років патологоанатомічне відділення очолю-
вала Надія Василівна Навродська, яка була першим патологоанатомом. Початок 
патологоанатомічної служби в Сумській області пов’язаний з відкриттям у 1947 
році патологоанатомічних відділень в Сумській обласній клінічній лікарні, Сум-
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ській міській клінічній лікарні № 4, Сумському обласному онкологічному диспан-
сері, в яких працювали 3 лікарі-патологоанатоми та 7 лаборантів-гістологів. Очо-
лила патологоанатомічну службу Сумської області Н. В. Навродська.

У кінці 60-х років у Сумській області функціонувало 13 патологоанатомічних 
відділень та 5 секційних. У штаті патологоанатомічної служби області налічува-
лось 8 посад лікарів-патологоанатомів на 1 ставку та 2 на 0,5 ставки; 4 лаборанти-
гістологи на 1 ставку та 1 – на 0,5 ставки; 12 санітарів на повну ставку та 4 – на 0,5 
ставки. Патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів області здійсню-
вали 12 лікарів-патологоанатомів. Лікарі-клініцисти до прозекторської роботи не 
залучались. У 1967 році патологоанатомічне відділення Сумської обласної клініч-
ної лікарні поповнили молоді лікарі В. П. Шевченко та Є. М. Аронін, наставника-
ми яких стали досвідчені патологоанатоми Н. В. Навродська та А. Е. Журавльов.

У 1970 році було виконано 1683 патологоанатомічних розтини та 61 562 гісто-
логічні дослідження біопсійного та післяопераційного матеріалу.

У 1971 році на базі патологоанатомічного відділення Сумської обласної клініч-
ної лікарні було проведено централізацію патологоанатомічної служби. В цей час 
в зазначеному відділенні працювало 9 лікарів-патологоанатомів та 11 лаборантів-
гістологів.

В лікувально-профілактичних закладах Сумської області в цей період кількість 
патологоанатомічних відділень дорівнювала 13, із них 12 мали в своєму складі гіс-
тологічну лабораторію.

З 1976 року патологоанатомічну службу Сумської області очолює А. В. Доценко. 
За його ініціативою був збудований патологоанатомічний корпус, в якому розміс-
тилось створене у 1989 році Сумське обласне патологоанатомічне бюро (СОПАБ). 
Начальником СОПАБ був призначений А. В. Доценко.

ДОЦЕНКО Анатолій Васильович (нар. 18.08.1947 р.) – народив-
ся в селищі Оленівка Волновахського району Донецької області; 
у 1966 р. з золотою медаллю закінчив Оленівську середню шко-
лу № 2; медичну освіту здобув у Донецькому медичному інституті 
імені М. Горького (1972); у 1972–1973 рр. навчався в інтернатурі 
за фахом «патологічна анатомія» на кафедрі патологічної анатомії 
(зав. кафедри – проф. К. О. Дікштейн) цього ж інституту; з 1973 
до 1975 р. – лікар-патологоанатом, а з 1975 р. – завідувач пато-
логоанатомічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні; 
організатор та перший начальник (з 1989 р.) Сумського обласного 
патологоанатомічного бюро; лікар-патологоанатом вищої квалі-
фікаційної категорії; автор понад 30 наукових публікацій; наукові 
дослідження переважно присвячені вивченню патологічної анато-
мії інфекційних хвороб та злоякісних новоутворів; нагороджений 
Почесними грамотами Кабінету міністрів України та МОЗ Украї-
ни, Сумської обласної державної адміністрації, Сумського облас-

ного управління охорони здоров’я.
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У своєму складі бюро має: відділення загальної патології (завідувач – С. М. Су-
щенко), відділення патології дитячого віку (завідувач – П. О. Кузьмінов), гістоло-
гічну лабораторію, організаційно-консультативний відділ. 

У 2001 році в Сумській області функціонувало СОПАБ та 16 патологоанатоміч-
них відділень у лікувально-профілактичних закладах (із них 15 у районах області). 
У 3-х відділеннях гістологічні дослідження не виконувались. Штати патологоана-
томічної служби області складались із 33,75 посади лікаря-патологоанатома (15 
– в обласному центрі та 18,75 – в районах області) та 51 посада лаборанта-гістолога 
(26,75 – в обласному центрі та 24,25 – в районах області). В районах області па-
тологоанатомічні розтини також виконували 6 лікарів інших спеціальностей (на 
0,5 ставки). Було виконано 1507 патологоанатомічних розтинів (651 – в м. Суми і 
856 – в районах області) та 33 183 гістологічних досліджень біопсійного та після-
операційного матеріалу (16 856 – в м. Суми і 16 330 – в районах області). Крім того, 
було виконано 207 патологоанатомічних розтинів померлих вдома дорослих, дітей 
у віці до 14 років – 6 та плодів – 154. Відсоток розтинів померлих у лікувальних 
закладах становив: дорослі – 92,1% (99% – в обласному центрі та 87% – у районах 
області); діти – 100%.

За станом на 1 жовтня 2010 року патологоанатомічна служба має 32,5 лікар-
ських посад (65% від нормативу) та 54 посади лаборантів-гістологів (98% від нор-
мативу). 15 посад лікарів-патологоанатомів зайняті лікарями-патологоанатомами, 
4 посади – лікарями інших спеціальностей.

За ініціативою начальника СОПАБ були збудовані типові приміщення для пато-
логоанатомічних відділень у містах Сумської області: Путивлі, Шостці, Тростянці, 
Ромнах, Конотопі, Глухові.

У 1993 році на базі філії СОПАБ було створено науково-виробниче об’єднання, 
до складу якого були включені кафедра патоморфології Медичного інституту Сум-
ського державного університету, патологоанатомічні відділення Сумського облас-
ного онкологічного диспансеру та Сумської обласної клінічної лікарні. Зазначене 
об’єднання стало центром наукової та консультативно-діагностичної діяльності 
патологоанатомічної служби Сумської області.

Активна сумісна консультативно-методична робота СОПАБ та кафедри патоло-
гічної анатомії сприяє підвищенню рівня дослідження біопсійного та секційного 
матеріалу. Лікарі патологоанатомічного бюро та співробітники кафедри патомор-
фології беруть участь у підготовці та проведенні клініко-патологоанатомічних кон-
ференцій і лікувально-контрольних комісій, проводять планові виїзди в райони 
Сумської області з метою надання допомоги з правильності оформлення медичної 
документації, контролю якості виготовлення гістологічних препаратів, консуль-
тацій складних випадків прижиттєвої діагностики захворювань. У повсякденну 
практику роботи бюро впроваджена методика швидкої гістологічної проводки (за-
стосування мікрохвильової печі), що відчутно скоротило терміни проведення гіс-
тологічних досліджень.
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Лікарі СОПАБ, застосовуючи комп’ютерну цифрову та відеоапаратуру, вдоско-
налюють методи ведення медичної документації (протоколи патологоанатомічних 
розтинів, фотозйомка процесу розтинів); проводять консультації патологоанато-
мічних розтинів та гістологічних препаратів в Інтернеті, беруть участь у проведен-
ні нарад-семінарів із представниками територіальних інформаційно-аналітичних 
центрів медичної статистики. На базі СОПАБ упродовж 30 років періодично про-
водяться науково-практичні конференції за участю лікарів-патологоанатомів Сум-
ської, Полтавської та Харківської областей. Співробітники патологоанатомічного 
бюро брали і беруть активну участь у роботі Українського наукового товариства 
патологоанатомів, а в даний час – Асоціації патологів України.
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 ТернОПіЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ТернОПіЛЬСЬКий держАВний медичний УніВерСиТеТ
імені і. я. гОрБАчеВСЬКОгО

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини

12 квітня 1957 року Рада Міністрів УРСР, прийнявши пропозицію виконкому 
Тернопільської обласної Ради, Міністерства охорони здоров’я УРСР, винесла по-
станову про організацію в м. Тернополі медичного інституту з початком навчання з 
1 вересня 1957 року. Відразу було організовано 3 курси із загальною кількістю 624 
студенти, з яких 400 були переведені на II-й та III-й курси з інших інститутів.

1 липня 1993 року за клопотанням Вченої Ради Тернопільського медичного інсти-
туту та Тернопільської обласної державної адміністрації було присвоєно ім’я видатно-
го українського вченого Івана Яковича Горбачевського, в 1996 році, постановою Кабі-
нету Міністрів України, інститут був реорганізований в Медичну академію, а у 2004 
році – Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Кафедра патологічної анатомії створена в 1957 році. 
У 1978 році зазначена кафедра була об’єднана з кафе-
дрою судової медицини. Нині кафедра має назву – ка-
федра патологічної анатомії з секційним курсом та су-
дової медицини.

Першим завідувачем кафедри патологічної анатомії 
(у 1957–1960 рр.) був доцент М. Й. Вальчук, який до 
цього працював на посаді доцента кафедри патологічної 
анатомії Одеського медичного інституту.

Першими асистентами кафедри стали І. П. Дзись 
та Б. І. Дубчак. З часом на кафедру були прийняті на 
посади асистентів О. М. Ісакова та Л. М. Давидова. У 
1957–1958 роках у становленні кафедри брав участь 
А. С. Кочубайло, в майбутньому доцент, завідувач кур-
су патологічної анатомії медичного факультету Ужго-
родського університету (1962–1980 рр.). 

З 1960 до 1974 року кафедрою патологічної анатомії завідував О. Т. Хазанов.

ХАЗАНОВ Онисим Тимофійович (28.08.1903 – дата смерті не визначена) – народився в Смоленську 
у родині торговця; медичну освіту здобув у Ленінградському інституті медичних знань (1928); у сту-
дентські роки почав займатися патологічною анатомією під керівництвом професора Ф. Ф. Сисоєва; 
після закінчення інституту працював на посадах дільничого та районного лікаря Шугозерського ра-
йону Ленінградської області; у 1932 р. закінчив навчання в інтернатурі в патологоанатомічному від-
діленні лікарні «В память 25 октября» (м. Ленінград); працював прозектором Обухівської лікарні, а 
потім асистентом кафедри патологічної анатомії III Ленінградського медичного інституту; з 1940 р. – 
асистент кафедри патологічної анатомії Військово-морської медичної академії (завідувач – професор 
С. С. Вайль); захистив докторську дисертацію «Патологічна анатомія та патогенез хронічної неспеци-

М. Й. Вальчук
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фічної пневмонії», яка була опублікована у 1947 р. у вигляді моногра-
фії; з 1948 р. – професор цієї ж кафедри; у 1953 р. призначений голо-
вним патологоанатомом Тихоокеанського флоту; після демобілізації 
очолював кафедру патологічної анатомії Архангельського медичного 
інституту (1959–1960), а з 1960 до 1974 р. – кафедру патологічної ана-
томії Тернопільського медичного інституту; з 1962 р. – голова Науко-
вого товариства патологоанатомів Тернопільської та Хмельницької 
областей; основні напрямки наукових досліджень – вивчення пато-
логічної анатомії захворювань легеневої та серцево-судинної систем; 
відомі книги О. Т. Хазанова – «Хронічна неспецифічна пневмонія 
(клініко-патологоанатомічні спостереження» (1964), «Руководство 
по патологической диагностике важнейших инфекционных забо-
леваний» (1964); «Патологоанатомическая диагностика некоторых 
инфекционных болезней человека» (1964); «Патологическая анато-
мия и вопросы патогенеза легочного сердца» (1971) та «Справочное 
руководство по дифференциальной диагностике важнейших острых 

инфекционных заболеваний человека»; особливою популярністю користується методичний посіб-
ник для студентів «Введение в секционный курс», який у 1974 р. вийшов другим виданням під назвою 
«Секционный курс» як керівництво для субординаторів та молодих прозекторів.

Штат кафедри складали (1960 р.): завідувач кафедри, професор О. Т. Хазанов, 
асистенти: І. П. Дзись, Б. І. Дубчак та виконуючий обов’язки асистента (0,5 став-
ки) С. М. Ящук.

У 1967 році штат кафедри патологічної анатомії складали: завідувач кафедри, 
професор О. Т. Хазанов, доцент О. М. Ісакова, асистенти: Ю. Ф. Вікалюк, Л. М. Да-
видова, Б. І. Дубчак.

 Основні напрямки наукових досліджень кафедри – легенева та серцево-судинна 
патологія.

З 1974 до 1985 року кафедрою патологічної анатомії керував доцент Б. І. Дубчак. 

ДУБЧАК Борис Іванович (нар. 1924 р.) – медичну освіту здобув 
у Одеському медичному інституті (1955); з 01.09.1958 р. – асис-
тент кафедри патологічної анатомії Тернопільського медичного 
інституту; у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію «Патомор-
фология бронхов резецированных легких у больных туберкулезом, 
леченных антибактериальными препаратами»; у 1974 – 1984 рр. – 
завідувач кафедри патологічної анатомії; доцент; з 1984 р. – лікар-
патологоанатом у лікувально-профілактичних закладах м. Тернопо-
ля та Тернопільському обласному патологоанатомічному бюро.

У навчальний процес кафедри було запроваджено кіль-
ка нововведень: створена кімната машинного програмно-
го навчання із застосуванням оригінального механічного 
пристрою (автор та виробник – доцент Б. І. Дубчак); було 
відмінено традиційне малювання при мікроскопічному 

вивченні мікропрепаратів – студент при мікроскопічному дослідженні мікропрепара-
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та повинен створити не графічний, а словесний образ патологічного процесу, що набли-
жало навчальний процес студента до повсякденної діяльності практичного лікаря.

У 1978 році кафедри патологічної анатомії та судової медицини були реоргані-
зовані в кафедру патологічної анатомії з курсом судової медицини.

З 1985 до 1990 року кафедру очолював А. Х. Завальнюк.

ЗАВАЛЬНЮК Анатолій Харитонович (нар. 22.01.1937 р.) – наро-
дився в с. Ширмівка Погребищенського району Вінницької області; 
медичну освіту здобув у Вінницькому медичному інституті імені М. І. 
Пирогова (1960), після закінчення якого працював у Вінницькій 
області на посаді Хмільницького міжрайонного судово-медичного 
експерта; у 1962–1965 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі судо-
вої медицини Вінницького медичного інституту; у 1965 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Судово-медична експертиза визначення 
ступеня стійкої втрати працездатності у колгоспників у зв’язку з 
сільськогосподарськими травмами»; з 1968 р. – асистент, а з 1970 р. 
– доцент кафедри судової медицини Тернопільського медичного ін-
ституту; у 1985–1990 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії 
з секційним курсом та судової медицини; з 1990 до 2007 р. – профе-
сор кафедри, завідувач курсом судової медицини; у 1993 р. захистив 
докторську дисертацію «Експертні критерії смертельних ушкоджень 
людини сільськогосподарськими машинами та механізмами»; про-
фесор; автор понад 120 наукових публікацій, із них монографії та 

навчальні посібники – «Тлумачний словник судово-медичних термінів» (1999); «Судова медицина: 
Курс лекцій» (2000, 2006); «Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні» (2008); «Отрути 
та отруєння: судово-медичний аспект» (2009); один з провідних фахівців з питань морально-етичних 
та правових засад медичної діяльності в Україні; створив картотеку судово-медичної вітчизняної та 
зарубіжної літератури; перший серед вітчизняних судових медиків описав ознаки дробових вогне-
пальних поранень при застосуванні пластмасових пижів-контейнерів і окремі прояви та механізм 
утворення ушкоджень при гужовій травмі; нагороджений медаллю «Ветеран праці», знаком Мініс-
терства вищої освіти СРСР «За відмінні успіхи в роботі», численними грамотами.

Від 1990 до 1995 року завідувачем кафедри був Ю. Ф. Вікалюк. 

ВІКАЛЮК Юрій Федорович (нар. 21.01.1936 р.) – народився в 
с. Олено-Софіївка Новобузького району Одеської області (тепер – 
Миколаївська область); медичну освіту здобув у Чернівецькому ме-
дичному інституті (1959); з липня 1961 р. – прозектор Чернівецької 
обласної клінічної лікарні; з січня 1966 р. – асистент кафедри пато-
логічної анатомії Тернопільського медичного інституту; у 1965 р. захис-
тив кандидатську дисертацію, а у 1976 р. – докторську ди сертацію 
«Патоморфологія лімфатичної системи легень та її роль в розвитку 
пневмосклерозу різного походження» (наукові консультанти – про-
фесори Д. Д. Зербіно та О. Т. Хазанов); з 1980 р. – доцент кафедри 
патологічної анатомії; професор (1990); у 1990–1995 рр. – завідувач 
кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Тернопільського 
медичного інституту; основні напрямки наукових досліджень – па-
томорфологія лімфатичної системи печінки та легень, патоморфо-



401Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Тернопільська область

логічна діагностика алкоголізму та інших наркоманій; автор посібника з патоморфологічної діагнос-
тики алкоголізму та інших наркоманій (1994).

Науковий напрямок кафедри – патологія мікроциркуляції.
З 1995 року кафедру патологічної анатомії очолює Я. Я. Боднар.

БОДНАР Ярослав Ярославович (нар. 9.11.1945 р.) – народився в 
с. Торгів Золочівського району Львівської області; у 1964 р. зі сріб-
ною медаллю закінчив Поморянську середню школу Золочівського 
району Львівської області; медичну освіту здобув на лікувальному 
факультеті Тернопільського медичного інституту (1970); з 1970 до 
1972 р. навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії цьо-
го ж інституту; від 1972 до 1993 р. – асистент, у 1993–1994 рр. – до-
цент, з 1994 р. – професор, а від 1995 р. – завідувач кафедри пато-
логічної анатомії з секційним курсом та судової медицини; у 1974 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Патологічна анатомія та деякі 
питання патогенезу хронічних неспецифічних бронхопневмоній» 
(науковий керівник – професор О. Т. Хазанов), а у 1992 р. – док-
торську дисертацію «Особливості морфологічних проявів ураження 
серця при порушенні водно-електролітного обміну організму» (на-
уковий консультант – академік РАМН М. К. Пермяков); професор 
(1994); у 1993–1998 рр. – проректор з навчальної роботи; академік 
Міжнародної академії інтегративної антропології (1993 р.); вчений 

секретар спеціалізованої вченої ради в Тернопільській державній медичній академії імені І. Я. Гор-
бачевського (з 2000 р.); член спеціалізованої вченої ради у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького (з 2001 р.); член Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка 
(2002) р.); автор біля 220 наукових публікацій, із них 8 винаходів; основним напрямком наукових 
пошуків є вивчення клініко-морфологічних проявів патології легень, серця та шлунка; співавтор 
низки монографій, підручників та посібників: «Патологічна анатомія і патологічна фізіологія люди-
ни» (2000); «Шпитальна хірургія» (1999); «Клінічна хірургія» (2000); «Проблеми остеопорозу» (2003); 
«Невідкладні стани» (2006); «Практикум з біопсійно-секційного курсу» (2009); «Short course of path-
omorphology» (2012); науковий консультант та науковий керівник 1 докторської та 8 кандидатських 
дисертацій; нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2007), Почесними Грамо-
тами Міністерства охорони здоров’я України (1970, 1994), орденом князя К. Острозького (2010); лау-
реат Всеукраїнської премії імені С. Подолинського (2006).

Штат кафедри: завідувач кафедри, професор кафедри, 4 доценти, 2 асистенти, 
3 лаборанти.

Напрямки наукових досліджень – вивчення морфології та наслідків кардіоміо-
дистрофії (водно-сольової, адреналінової, алкогольної), причин і особливостей 
наглої смерті, патогенезу коронарної хвороби серця в осіб молодого віку, діагнос-
тичних критеріїв сільськогосподарської травми, видових ознак ран. У процесі на-
укових пошуків було вивчено морфологію хронічних захворювань легень та леге-
невого серця (видано 3 монографії), розроблено патогенез лімфогенного склерозу 
легень та печінки, розроблено та впроваджено в практику морфометричні методи 
діагностики патології серця, вивчено патоморфологію основних інфекційних хво-
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роб (видано монографію). Співробітниками кафедри виданий підручник «Патоло-
гічна анатомія і патологічна фізіологія людини» та посібники «Судова медицина: 
курс лекцій» і «Практикум з біопсійно-секційного курсу».

Співробітники кафедри здійснюють в обласному патологоанатомічному бюро 
та обласному бюро судово-медичної експертизи прижиттєву та посмертну діагнос-
тику захворювань і травм, проводять клініко-патологоанатомічні конференції у 
лікувально-профілактичних закладах міста Тернополя та Тернопільської області, 
аналіз структури смертності та судово-медичну експертизу.

Колектив кафедри патологічної анатомії з секційним курсом 
та судової медицини (2012 р.); I ряд (зліва направо): асистент 

А. З. Миколенко, доцент Т. К. Головата, завідувач кафедри, 
професор Я. Я. Боднар, доценти Т. В. Дацко та М. Я. Фурдела; II ряд: 
клінічний ординатор Ганеш Кумар, асистент С. В. Трач-Росоловська, 

професор П. Р. Сельський, доцент В. В. Франчук, старший 
лаборант О. В. Андрійчук, асистент П. О. Ваврух, 

асистент Ю. М. Орел, доцент В. Д. Волошин.
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Патологічна анатомія в практичній системі охорони здоров’я
Тернопільської області

Патологоанатомічна служба в Тернопільській області була організована на по-
чатку 1955 року. До цього спеціалісти-патологоанатоми в м. Тернополі та Терно-
пільській області були відсутні. Всю прозекторську роботу на 0,5 ставки виконував 
лікар-онколог. Відповідна медична документація не велась. Організатором пато-
логоанатомічної служби в Тернопільській області став В. В. Закржевський.

ЗАКРЖЕВСЬКИЙ Веніамін Владиславович (нар. 04.10.1923 р.) – на-
родився в с. Буда Таращанського району Київської області; закінчив 10 
класів середньої школи; з 1941 р. в діючій армії – в артилерійській бригаді 
протитанкової артилерії I Українського фронту; пройшов шлях від ко-
мандира батареї до командира артилерійського дивізіону; закінчив війну 
у військовому званні підполковника; переніс 4 поранення; звільнений 
з рядів Червоної Армії за інвалідністю; медичну освіту здобув у Львів-
ському медичному інституті (1949–1955); після закінчення інституту на-
правлений до м. Тернополя, де організував патологоанатомічну службу; 
до 1965 р. працював завідувачем патологоанатомічного відділення Тер-
нопільської обласної клінічної лікарні, головним позаштатним патоло-
гоанатомом Тернопільської області; з 1965 р. – співробітник кафедри 
патологічної анатомії Тернопільського медичного інституту імені І. Я. Гор-
бачевського; доцент; автор понад 20 наукових публікацій з різних питань 

патологічної анатомії; нагороджений орденами Вітчизняної війни II ступеня та Богдана Хмельниць-
кого, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

Почали з підготовки медичних кадрів. На 2-х місячних курсах спеціалізації було 
підготовлено 6 лікарів-патологоанатомів, які в подальшому підвищили свою квалі-
фікацію в Київському інституті удосконалення лікарів. На базі обласної прозекту-
ри також було підготовлено 12 лаборантів-патогістологів. З 1955 до 1961 року було 
створено 7 патологоанатомічних відділень, із них 3 – в м. Тернополі та 4 – в міжра-
йонних лікарнях. У багатьох районних лікарнях були збудовані нові або відремон-
товані старі приміщення прозектур. Найбільшою прозектурою з патогістологічною 
лабораторією, створеною у 1959 році, була прозектура при Тернопільській обласній 
клінічній лікарні. У своєму штаті вона мала 2 прозектори.

На початку 60-х років XX століття в м. Тернополі та Тернопільській області було 
24 посади прозектора, із них в Тернополі – 5,5, в міжрайонних прозектурах – 8 та 
в прозектурах районних лікарень – 10,5. У прозектурах м. Тернополя та міжра-
йонних прозектурах всі ставки були зайняті лікарями-патологоанатомами (в тому 
числі і молодими фахівцями з патологічної анатомії). В районних лікарнях всі 10,5 
прозекторських посад були за сумісництвом зайняті лікарями-клініцистами. В 
м. Тернополі налічувалось 5,5 посад лаборантів-гістологів, в області (в міжрайон-
них прозектурах) – 8.
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Особлива увага приділялась підвищенню кваліфікації лікарів, що працювали 
в патологоанатомічних відділеннях. Так, для лікарів-клініцистів, що виконували 
одночасно обов’язки патологоанатомів, на базі обласної прозектури 2 рази в рік 
проводилися 7-денні семінари, на яких удосконалювалась техніка розтинів, підви-
щувався рівень оформлення патологоанатомічного діагнозу та ведення відповідної 
документації. Подібні семінари практикувалися і для лаборантів патогістологіч-
них лабораторій міжрайонних лікарень. В області були запроваджені планові ви-
їзди прозекторів у райони для надання методичної та консультативної допомоги 
з питань виконання термінових біопсій, проведення міжрайонних та районних 
клініко-анатомічних конференцій.

У Тернополі налічувалось 3 примі-
щення для прозектур, у міжрайонних 
лікарнях – 4, районнних – 25, в дільни-
чих лікарнях – 12. При цьому, в район-
них центрах та дільничих лікарнях про-
зектури були примітивного типу.

З початку 60-х років прозекторська 
служба м. Тернополя працювала в тіс-
ному контакті з кафедрою патологічної 
анатомії Тернопільського медичного ін-
ституту – всі викладачі кафедри за су-
місництвом працювали в прозектурах 
міста. 

За 1955–1961 рр. в прозектурах м. Тер-
нополя було виконано біля 1000 патологоанатомічних розтинів, досліджено 36 112 біо-
псій. В області досліджено 43 453 біопсії. Прижиттєва діагностична робота переважно 
виконувалась в обласному онкологічному диспансері та в прозектурі обласної клініч-
ної лікарні. У 1955 році гістологічною лабораторією обласного онкологічного диспан-
серу було дане заключення по 1500 біопсіям, а в 1963 році їх число досягло 12 тисяч. В 
прозектурі обласної лікарні було досліджено у 1959–1961 роках – 6148 біопсій, із них 
з районів області – 2250.

Розходження між заключним клінічним та патогоанатомічним діагнозами в 
Тернополі було на рівні 5%, в районах області – 6,7%. Активно впроваджувалось в 
роботу системи охорони здоров’я проведення клініко-патологоанатомічних конфе-
ренцій. За період 1958–1961 років було організовано і проведено 206 конференцій 
в м. Тернополі та 525 – в районних центрах.

У 1965 році завідувачем патологоанатомічного відділення Тернопільської об-
ласної клінічної лікарні та головним обласним позаштатним патологоанатомом 
був призначений В. Я. Прокопенко. Головним патологоанатомом Тернопільської 
області з дитячої патології у 1970 році була призначена асистент кафедри патоло-
гічної анатомії Тернопільського медичного інституту Л. М. Давидова. 

Професор Я. Я. Боднар консультує 
гістологічні препарати.
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В кінці 60-х років в Тернопільській області у складі лікарень функціонувало 9 
патологоанатомічних відділень з гістологічними лабораторіями – Тернопільська 
обласна клінічна лікарня, Тернопільська обласна дитяча лікарня, Тернопільський 
обласний онкологічний диспансер, Тернопільський обласний туберкульозний дис-
пансер, Тернопільська міська лікарня, Кременецька центральна районна лікар-
ня (ЦРЛ), Чортківська ЦРЛ, Бережанська ЦРЛ, Бучацька ЦРЛ. В інших районах 
були тільки секційні без гістологічних лабораторій – 24. Штат патологоанатомічної 
служби області складався із: 21,5 посад лікарів-патологоанатомів, 14 – лаборантів-
гістологів, 11 – санітарів. Патологоанатомічне забезпечення здійснювали 11 лікарів-
патологоанатомів, 9 – прозекторів-клініцистів та 11 лаборантів-гістологів.

Активно співпрацювали з патологоанатомічною службою області співро-
бітники кафедри патологічної анатомії Тернопільського медичного інститу-
ту – вони регулярно виїжджали в райони області для допомоги прозекторам ра-
йонів у виконанні складних розтинів, гістологічних досліджень та проведенні 
клініко-патологоанатомічних конференцій. У 1970 році було виконано 1029 пато-
логоанатомічних розтинів та 15 353 гістологічних досліджень біопсійного та після-
операційного матеріалу.

 У 1971 році професор О. Т. Хазанов так характеризував патологоанатомічну 
службу області: «Плохо обстоит дело с помещениями прозектур в гор. Тернополе. В 
то время, как в районах области за последние годы строят типовые прозектуры, 
в Тернополе прозекторские находятся в плачевном состоянии и не соответству-

Патологоанатоми Тернопільської області – учасники обласної конференції (лютий 1966 р.).
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ют выполняемой в них работе… Из 16 районов области штатные прозектора 
имеются лишь в 5-ти (из них 3 с 1970 г.), в остальных эти функции выполняются 
либо совместителями, либо иногда выезжающими сотрудниками кафедры… в Тер-
нопольской области и гор. Тернополе при детских лечебных учреждениях нет про-
зектур и должностей штатных патологоанатомов. Выполняющие их обязаннос-
ти прозектора являются прозекторами областной больницы (В. Я. Прокопенко), 
городской больницы (Я. Н. Ящук и З. Л. Лаптев)».

У 1993 році за активної участі В. Я. Прокопенка було організоване Тернопіль-
ське обласне патологоанатомічне бюро. Начальником бюро був призначений В. Я. 
Прокопенко.

ПРОКОПЕНКО Віталій Якович (08.10.1938 – 26.01.1996) – на-
родився в м. Конотопі Сумської області; у 1956 р. вступив до Ки-
ївського медичного інституту; у 1957 р. був переведений до щойно 
організованого Тернопільського медичного інституту, який закін-
чив у 1963 р.; працював у дільничій лікарні селища міського типу 
Гримайлів Тернопільської області та лікарем патологоанатомом у 
Тернопільській обласній клінічній лікарні; з 1965 р. – завідувач па-
тологоанатомічного відділення Тернопільської обласної клінічної 
лікарні; від 1993 до 1996 р. – начальник Тернопільського обласного 
патологоанатомічного бюро; за сумісництвом працював на посаді 
викладача кафедри патологічної анатомії Тернопільського медич-
ного інституту.

 
У 1996 році начальником Тернопільського обласного патологоанатомічного 

бюро та головним позаштатним патологоанатомом Тернопільської області був при-
значений Є. Ю. Москальчук.

МОСКАЛЬЧУК Євген Юхимович (нар. 15.01.1950 р.) – наро-
дився в смт. Теплик Вінницької області; після закінчення Терно-
пільської середньої школи № 1 з 1967 до 1973 р. навчався в Тер-
нопільському медичному інституті; з 1974 р. працював на посаді 
лікаря-патологоанатома в Ємільчинській районній лікарні Жи-
томирської області; від 1978 до 1996 р. – завідувач патологоанато-
мічного відділення Тернопільської міської клінічної лікарні № 2; 
з 1996 р. – начальник Тернопільського обласного патологоанато-
мічного бюро; автор 15 наукових публікацій; нагороджений 2-ма 
Грамотами Міністерства охорони здоров’я України та Почесними 
Грамотами Тернопільських обласної і міської рад народних депу-
татів. 
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Основні структури Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро очо-
люють висококваліфіковані фахівці-патологоанатоми – М. М. Орел (відділення ди-
тячої патології); В. Д. Николюк (відділення біопсійної діагностики); І. В. Менджул 
(відділення інфекційної патології).

ОРЕЛ Микола Миколайович (нар. 20.02.1952 р.) – народився в 
м. Туль чин Вінницької області; медичну освіту здобув на педіатрич-
ному факультеті Вінницького медичного інституту імені М. І. Пи -
рогова; у 1975–1976 рр. навчався в інтернатурі за спеціальністю 
«Педіатрія» в Чортківській ЦРБ Тернопільської області; з 1976 р. 
лікар-патологоанатом, а з березня 1977 р. – завідувач об’єднаної ди-
тячої прозектури при Тернопільському міському пологовому будинку; 
у травні 1987 р., у зв’язку зі створенням об’єднаної обласної дитячої 
прозектури при Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні, 
був призначений її завідувачем; з 1993 р. – завідувач відділення дитя-
чої патології Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро; 
від 1995 р. – головний позаштатний дитячий патологоанатом, член 
координаційної ради з питань материнської та дитячої смертності 
Головного управління здоров’я Тернопільської облдержадміністрації; 
лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Дитяча патологічна 
анатомія»; заслужений лікар України (2004); автор 50 наукових публі-

кацій; основні напрямки наукових пошуків – особливості ремоделювання серця новонароджених при 
внутрішньоутробних інфекціях, вплив патології плаценти на формування кровоносної системи плода, 
патоморфологічні особливості синдрому раптової смерті у дітей.

НИКОЛЮК Володимир Дмитрович (нар. 03.09.1959 р.) – наро-
дився в с. Германівка Борщівського району Тернопільської області; 
після закінчення середньої школи проходив строкову службу в Ра-
дянській армії та працював токарем-розточником Тернопільсько-
го комбайнового заводу; медичну освіту здобув у Тернопільському 
медичному інституті (1987); у 1987–1988 рр. навчався в інтернатурі 
при Тернопільській обласній клінічній лікарні за фахом «Патологіч-
на анатомія»; від 1988 до 1990 р. – лікар-патологоанатом Тернопіль-
ської обласної дитячої клінічної лікарні; у 1990–1997 рр. – асистент 
кафедри патологічної анатомії Тернопільської медичної академії 
імені І. Я. Горбачевського; з 1997 р. – завідувач відділення біопсій-
ної діагностики Тернопільського обласного патологоанатомічного 
бюро; лікар вищої атестаційної категорії за фахом «Патологічна ана-
томія»; автор 32 наукових публікацій.

 
МЕНДЖУЛ Іван Васильович (нар. 12.06.1966 р.) народився в м. Виноградів Закарпатської об-

ласті; середню медичну освіту здобув у Ленінградському медичному училищі (1981–1984); у 
1984–1986 рр. служив у Радянській армії; вищу медичну освіту здобув на лікувальному факультеті 
Санкт-Петербурзької медичної академії (1995); у 1995–1997 рр. навчався в інтернатурі на факультеті 
удосконалення лікарів Тернопільської медичної академії імені І. Я. Горбачевського (база – Тернопіль-
ська міська дитяча лікарня) за фахом «Педіатрія»; з липня 1997 р. – лікар-патологоанатом відділення 
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біопсійних досліджень на базі Тернопільського обласного онколо-
гічного диспансеру; у 1998 р. спеціалізувався зі спеціальності «Па-
тологічна анатомія» в Київській медичній академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика; з вересня 1998 р. – лікар-патологоанатом 
відділення інфекційної патології Тернопільського обласного пато-
логоанатомічного бюро на базі Тернопільської міської комунальної 
лікарні № 2; з жовтня 2001 р. – завідувач відділення інфекційної 
патології Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро; 
лікар-патологоанатом першої кваліфікаційної категорії.
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ХАрКіВСЬКА ОБЛАСТЬ

 ПАТОЛОгічнА АнАТОмія
У ВиЩиХ нАВчАЛЬниХ медичниХ ЗАКЛАдАХ ХАрКОВА

медичний фАКУЛЬТеТ імП. ХАрКіВСЬКОгО УніВерСиТеТУ –
 ХАрКіВСЬКий медичний інСТиТУТ –

ХАрКіВСЬКий нАЦіОнАЛЬний медичний УніВерСиТеТ
Кафедра патологічної анатомії

У Харківському університеті (заснованому 18 листопада 1804 року, відкрито-
му 17 січня 1805 року) «Лікарське відділення» – медичний факультет почав свою 
історію з 17 січня 1805 року.

 За Статутом російських університетів (1804 р.) він мав шість кафедр, які очолю-
вали закордонні професори – німецькі, італійські та слов’янські вчені, що володі-
ли прийнятою для тих часів для наукового викладання латинською мовою. Науку 
на медичному факультеті організували за німецькими зразками, а провідна роль 
у цій галузі належала «вікну з Російської імперії до Німеччини» – Дерптському 
університету (засн. 1801 р.), з його «розсадником» професури для російської вищої 

Харківський університет у 30-х роках ХІХ ст.
(Із Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного).
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школи XIX ст. – Професорським інститутом. Викладання патологічної анатомії на 
медичному факультеті Харківського університету, як і на багатьох інших медич-
них факультетах університетів Росії, почалось фактично з моменту його заснуван-
ня. За Статутом російських університетів від 1804 року, як зазначалося вище, в їх 
складі передбачалося всього лише 6 кафедр; патологічна анатомія входила в курс 
кафедри патології, терапії і клініки. Викладання патологічної анатомії побічно 
було в компетенції професорів та викладачів анатомії. 

Першим професором-анатомом Харківського університету був Л. О. Ванот-
ті – «...На кафедру анатоміи, физіологіи и судебной медицины г. попечителемъ 
Харьковскаго учебнаго округа его сіятельствомъ графомъ С. О. Потоцкимъ былъ 
призванъ на службу въ Харьковъ, еще до открытія университета, и определенъ въ 
1805 году 25 марта адъюнктомъ анатоміи и прозекторомъ Л. О. Ванноти».

ВАННОТІ Людвіг Осипович (1771 – 01.02.1819) – народився у Фрейбурзі; медичну освіту здобув 
у Фрейбурзькому університеті; у 1798 р. захистив докторську дисертацію «Morbi historia viri cujusdam 
febri intermittenti tetfiana laborantis, ejusque Epicrisis conscripta» («Історія хвороби чоловіка, що страж-
дає на триденну переміжну лихоманку, та описання епікризу»); служив обер-хірурґом в Імператор-
ській Римській армії, удосконалювався з медицини у Відні, займався лікарською практикою у Льво-
ві; з 1805 р.– ад’юнкт анатомії та прозектор Харківського університету; з 1811 – екстраординарний 
професор, а з 1812 р. – ординарний професор, завідуючий кафедрою фармаколоґії, рецептури та 
історії медицини; одночасно, починаючи з 1816 р., керував фармаколоґічною лабораторією; Л.О. 
Ванноті – перший професор анатомії Харківського університету, перший завідуючий кафедрою ана-
томії; він заснував Анатомічний театр та Анатомічний музей; у 1813 р., коли було підняте питання 
про переведення університету із Харкова в інше місто, «вследствіе нездороваго климата г. Харкова и 
загрязненія почвы», Ванноті висловився «за удержаніе университета въ г. Харкове»; 6 лютого 1819 р. 
члени правління університету доповідали попечителю: «Ординарный профессоръ сего университета, 
надворный советникъ Людвигъ Ванноти отъ державшей его долгое время болезни наконецъ сего февра-
ля 1-го числа умеръ. Профессоръ сей поступилъ въ университетъ по приглашенію его сіятельства г-на 
бывшаго попечителя Харьковскаго университета и кавалера графа Потоцкаго адъюнктомъ анатоміи и 
прозектором 1805 г. марта 25-го дня, произведенъ и утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ 1811 
г. марта 24-го и ординарнымъ профессоромъ въ 1812 г. февраля 21-го числа; следовательно, продолжалъ 
служить въ университете 13 летъ 10 месяцевъ и 7 дней, после же смерти своей оставилъ жену Марію и 
двухъ детей: сына Йосифа и дочь Марію въ такомъ бедномъ состояніи, что даже погребеніе его совершено 
женой позаимствованными на сіе деньгами».

29 травня 1805 року Ванноті прибув до Харкова, в якому «...не было подготовле-
но ровно ничего для того, чтобы онъ могъ прямо приступить къ исполненію своихъ 
обязанностей». Правління університету, турбуючись, щоб заняття в університеті 
почались якомога швидше, доручило Ванноті підшукати в Харкові будинок, 
«...способный къ устроенію въ немъ анатомическаго театра и помещеніи его, Ван-
ноти». Упродовж другої половини 1805 року та першої половини 1806 року пошу-
ки були марними. В кінці 1806 року правління університету вирішило: «Въ виду 
же того, что анатомическія лекціи, или, по крайней мере, деланіе препаратовъ 
начать нужно не теряя времени, то до пріисканія или постройки способнаго для 
анатомическаго театра дома, назначить на перый разъ для деланія препаратовъ 
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тотъ университетскій домикъ, въ которомъ прежде былъ садовникъ Цетлеръ, 
съ темъ, чтобы адъюнктъ Ванноти делалъ въ немъ самонужнейшіе препараты, 
а такъ какъ при семъ доме нетъ погреба, который для храненія труповъ нуженъ, 
то оный при семъ доме, не упуская, времени сделать...». На засіданні факультету 30 
червня 1806 року було вирішено, що у майбутньому академічному 1806–1807 році 
будуть викладати: Шумлянський – теоретичну та практичну хірургію – російською 
мовою; Корритарі – латинською мовою фармакологію, історію медицини та літера-
туру медицини; ад’юнкт Ванноті – анатомію – 4 години за тиждень, фізіологію – 2 
години за тиждень, а також медичну поліцію та судову медицину. 17 вересня 1806 
року на засіданні правління Ванноті доповідав, що з 7-го вересня почався курс ана-
томічних лекцій і що для цього необхідно: «...следующее: 1) анатомическій театр; 
2) два прислужника; 3) анатомическіе инструменты; 4) столъ, приспособленный 
для разсеканія труповъ, съ несколькими досками къ разнымъ употребленіямъ, по-
суда стеклянная и глиняная, котелъ медный или чугунный, корзина для ношенія 
труповъ, чаны и проч.; 5) разные трупы человеческіе и животныхъ». 20 жовтня 
1806 року правління клопотало перед перед губернатором (Бахтін) про те, щоб він 
наказав доставляти в анатомічний театр прозектору ад’юнкту Ванноті трупи по-
мерлих. 18 листопада 1806 року губернатор, дійсний статський радник Бахтін по-
відомив правління університету про те, «...что имъ сделано приказаніе городничимъ 
Харьковскому, Богодуховскому и Зміевскому, а также харьковскому земскому 
справнику о томъ, чтобы адъюнкту Ванноти отсылались трупы на счетъ уни-
верситета». Із трупів, що присилались, Л. О. Ванноті виготовляв анатомічні пре-
парати – упродовж зими 1807 року в анатомічному театрі було «...приготовлено 
44 разныхъ анатомическихъ препарата». До 1811 року на медичному факультеті 
була недостатня кількість студентів. Як зазначав Багалій: «...въ 1805, 1806, 1807 и 
1808 году на медицинскомъ факультете не было ни одного студента; въ 1809 и 
1810 – было по два студента; въ 1811 году, при общемъ количестве студентовъ 
86, на медицинскомъ факультете числилось 9 человек». У 1810 році, після смерті 
професора фармакології, фармації та історії медицини Коритарі, Ванноті отримав 
кафедру фармакології, рецептури та історії медицини. (Кафедру фармації отримав 
окремий викладач Гізе). Л. О. Ванноті працював в Анатомічному театрі до 1811 року 
включно – до приїзду І. Д. Книгіна.

КНИГІН (Булгаков) Іван Дмитрович (1773–1830) – народився в с. Сергіївське Орловської губернії 
в родині священика; навчався в Орловській і Севській семінаріях, в останній «по причине остроты 
ума и необыкновенной охоты к наукам» йому було присвоєно прізвище Кни гін; з 1792 р. навчався на 
словесному факультеті Московського університету, через рік перейшов до Московського медико-
хірурґічного училища; у 1797 р. за працю «Проривна виразка шлунка» присвоєне звання кандидата 
медицини; у 1798 р. отримав звання лікаря; з 1799 р. – ад’юнкт-професор анатомії і фізіолоґії Петер-
бурзької медико-хірурґічної академії (МХА); у 1802 р. у МХА захистив докторську дисертацію «Про 
дійовість та користь раціонального розподілу температури (тіла) у тварин»; з 1803 до 1809 р. вивчав 
роботу ветеринарних училищ у Копенгагені, Відні, Парижі, Ліоні, Берліні; з 1809 р. – про фесор зо-
отомії, порівняльної фізіолоґії та вчення про системи ветеринарного відділення Петербурзької МХА; 
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з 1811 р. – професор кафедри анатомії, фізіолоґії, судової медицини і медичної поліції Харківського 
університету; з 1819 до 1825 р. очолював кафедру патолоґії і тера пії; у 1816–1829 рр. – декан медичного 
факультету Харківського університету; І. Д. Книгін – родоначальник фі зіолоґії в Україні, засновник 
експериментального мето ду у фізіолоґічній науці; автор першої наукової роботи з фізіолоґії, написа-
ної в Харківському університеті; перший анатом і неіноземний професор Харківського універ ситету; 
ввів судо во-медичні розтини; розробив (у співавторстві з П.М. Шумлянським) інструкцію щодо запо-
бігання інфекційним хворобам.

Систематичні дослідження змін на трупах людей, що померли внаслідок хво-
роб, з метою їх вивчення не проводились. При описанні будови тіла та органів лю-
дини одночасно повідомлялись слухачам відомості про патологічні зміни, які зу-
стрічались у тілі людини. Викладання патологічної анатомії було «…въ лучшихъ 
случаяхъ казуистическое». Зі зміною Статуту медичних факультетів у 1835 році, 
коли кількість кафедр збільшилась до десяти, патологічна анатомія була частиною 
курсу анатомії на кафедрі, яка офіційно називалася «...анатомия (анатомія чело-
веческаго тела с присоединеніемъ спеціальной физіологіи и важнейшихъ статей 
сравнительной анатоміи), патологическая анатомія, рассечение труповъ». Про-
фесори кафедри анатомії Л. О. Ванноті, І. Д. Книгін, О. С. Венедиктов, П. А. На-
ранович, Т. С. Іллінський «за сумісництвом» читали лекції і проводили практичні 
заняття з судової медицини, фізіології, порівняльної і патологічної анатомії. 

НАРАНОВИЧ Петро Андрійович (1805 – 20.05.1858) – народився в с. Чапліївці Кролевецького по-
віту Чернігівської губернії (тепер Шосткинського району Сумської обл.) у сім’ї священика; закінчив 
Петербурзьку медико-хірурґічну академію (1826); з 1837 р. – професор анатомії, а з 1843 р. – хірур-
ґії в Харківському університеті; наукові праці присвячені вивченню органів руху людини, питанням 
практичної хірурґії; запропонував ряд нових хірурґічних інструментів; у 1847 р. вперше в Харкові 
застосував ефірний прямокишковий наркоз.

Систематичних курсів патологічної анатомії не було. Але з цього часу спосте-
рігалися спроби складати колекції патологічно змінених частин тіла та органів, 
які б могли служити для пояснення хвороб, їх перебігу та наслідків. Ясна річ, що 
це було побічне ознайомлення студентів з елементами патологічної анатомії, з її 
термінологією та найпершими поняттями. З особливою науковою увагою до пато-
логічної анатомії ставився О. С. Венедиктов.

ВЕНЕДИКТОВ Олександр Савович (1799 – 22.06.1882) – народився в м. Курську; у 1814 р. був за-
рахований казенно-коштним студентом на медичний факультет Харківського університету; 21 серпня 
1818 р. було надане звання кандидата медицини, а 24 вересня 1819 р, після складання екзаменів, удо-
стоєний звання «лекаря I-го отделенія»; у 1819 – 1821 рр. перебував у відрядженні в С.-Петербурзькій 
Медико-Хірургічній Академії «для усовершенствованія в наукахъ»; 21.01.1821 р. призначений прозек-
тором анатомії Харківського університету; 03.01.1823 р. затверджений у званні ад’юнкта з анатомії та 
фізіології, а 17.02.1826 р. – екстраординарного професора; у 1825 р. О. С. Венедиктов підготував до за-
хисту дисертацію для отримання ступеня доктора медицини «De vita corporum organicorum, legibusque 
ejus quibusdan» (Про життя органічних тіл та деякі його закони); дані про складання екзаменів на 
ступінь доктора медицини та захист дисертації не виявлені; незважаючи на це, з часом О.С. Венедиктов 
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отримав звання ординарного професора; 26.01.1834 р. обраний 
дійсним членом Харківського товариства наук; після звільнення із 
служби займався приватною лікарською практикою, був міським 
лікарем при пансіоні Черняєва; перекладав наукові праці духовно-
філософського змісту; похований на міському Усікновенському 
цвинтарі (м. Харків).

 

Після затвердження у званні ад’юнкта (1823 рік), 
О. С. Венедиктов фактично став завідувачем анатомічно-
го театру та кабінету. В анатомічному театрі виконува-
лись судово-медичні розтини. Тому Венедиктову, після 
того як він був призначений прозектором, професором 
Книгіним було доручено виконання судово-медичних 

розтинів, які він проводив до 1827 року. Потім ця праця була послідовно розподі-
лена між прозекторами Ковальовим, Велькоборським та Леоновим. 31 січня 1827 
року Венедиктов передав завідування інструментами та препаратами анатомічно-
го театру прозектору Василю Ковальову. Від 1821 до 1835 року було виконано 186 
судово-медичних розтинів. 24 грудня 1835 року завідування анатомічним театром 
доручено ад’юнкту Леонову. Після виходу у відставку 12 березня 1829 року про-
фесора Книгіна, 7 вересня 1829 року Рада університету доручила викладання всіх 
предметів, що читав Книгін, екстраординарному професору Венедиктову.

У 1829–1833 роках епідемія холери захопила Європу, розповсюдилась в Аме-
риці і навіть на Австралійському континенті. У цей час у Харкові виконував роз-
тини холерних трупів О. С. Венедиктов. Вивчення холери проводилось у різних 
регіонах Росії і було узагальнено в «Трактате о повально-заразительной болезни 
холере, бывшей в России в 1830 и 1831 году, сочиненном членами Медицинского 
совета при Центральной комиссии рассмотренном медицинским советом М. В. Д.». 
Зазначений «Трактат» включав 13 статей, які були написані різними авторами. 
Особливо ґрунтовно зміни в організмі померлих від холери подані в статті профе-
сора О. С. Венедиктова «Изследованія анатомико-патологическіе». Автор подає ве-
ликий старанно опрацьований і систематизований матеріал патологоанатомічних 
розтинів людей, які померли від холери в різні терміни від моменту захворювання. 
Подані також дані мікроскопічних досліджень окремих органів та тканин.

О. С. Венедиктов розрізняв «наружное» і «внутреннее осматриваніе». «Вну-
треннее осматриваніе» починалось зі «вскрытія полостей», і перш за все по-
рожнин черепа та спинного мозку. У цьому розділі подається детальний морфоло-
гічний опис всіх уражених тканин. Після морфологічної характеристики органів 
грудної та черевної порожнин і стану нервової системи, автор робить спробу пояс-
нити патологоанатомічні зміни у співставленні з фізіологічними. У розділі «Раз-
личная степень постоянства и достоверности анатомическихъ признаковъ» 
О. С. Венедиктов аналізує «форму воспаленія» при холері, ступінь та послідов-
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ність утягнення в процес різних органів та тканин, робить спробу аналізу механіз-
мів смерті, детально розглядає посмертні зміни. Автор зазначає характерне при 
холері згущення крові та ураження нервової системи. До роботи додається «Та-
блица патологоанатомическихъ измененій, находимыхъ по органахъ на вскрытіи 
в основныхъ полостяхъ тела в различныхъ периодах болезни». О. С. Венедиктов 
розробив метод дезинфекції інструментів прозектора і приміщення прозекторії.

У 1828 році О. С. Венедиктов звернувся до Ради університету з запискою, в 
якій описаний стан анатомічного театру та умови праці в ньому: «...Можно ска-
зать, что съ самого основанія университета и до сихъ поръ онаго не находился. 
Всегда, изъ необходимости, анатомическій театръ сего университета составля-
ли две, либо три комнаты, въ различныхъ местахъ университетскихъ строеній 
выбираемыя. Наконецъ, при начавшейся постройке новыхъ университетскихъ 
зданій, оный, какъ известно, помещенъ во дворе, купленномъ университетомъ на 
берегу р. Лопани. Поддержаные развалины деревянныхъ конюшень вмещаютъ въ 
себе съ 1820 года такъ называемый анатомическій театръ. Стесненный со всехъ 
сторонъ, не будучи отделенъ отъ прочихъ клиническихъ строеній и не имея осо-
беннаго двора, онъ нимало не соотвествуетъ, ни местомъ, ни пространствомъ, 
ни наружнымъ, ни внутреннимъ, ни внутреннимъ устроеніемъ цели, каковую 
должно было иметь въ виду; да и не могло быть иначе, поелику онъ назначенъ 
въ семъ месте изъ необходимости. Одинъ и тот-же залъ служитъ и аудиторіею 
и комнатою для много различныхъ занятій прозектора; въ немъ-же студенты 
должны повторять лекціи професора, заниматься практическою анатоміею 
и оперативною хирургіею. Кроме сего, въ семъ же зале производятся вскрытія 
труповъ, подлежащихъ судебному изследованію, и изъ необходимости размещены 
шкафы съ инструментами, препаратами и различными вещами. Къ залу сему 
прибавлена еще малая холодная комната, имеющая только печь со вмазаннымъ 
котломъ, для анатомическихъ наливаній (Injectio) и два досчатые чулана для 
поклажи доставляемыхъ труповъ. Стены, полы, окна и двери сего, годъ отъ году 
въ большую ветхость приходящаго, строенія, сделаны весьма худо. Въ зимнее вре-
мя въ него со всехъ сторонъ проницаетъ стужа и при томъ въ такой степени, что 
почти нетъ возможности заниматься работою. Въ осеннее же и весеннее время, а 
особливо въ мокрое и теплое, когда въ главныхъ даже улицахъ города отъ гніюща-
го навоза, смешаннаго с растворившеюся грязью, происходятъ вредныя испаренія, 
въ семъ анатомическомъ театре невозможно заниматься, не рискуя здоровьемъ 
и даже жизнью, по причине необычайно скораго развитія гнилости и стесненаго 
пространства, недозволяющаго свободнаго прохожденія воздуху».

У 1834 році готувався проект про зміни медичної частини в Росії. З цього при-
воду професором Венедиктовим була представлена попечителю окрема думка та-
кого змісту: «...Я полагаю достаточнымъ иметь 10 достойныхъ профессоровъ, 
изъ коихъ долженъ преподавать: … 6-й – патологическую анатомію и судебную 
медицину».
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«...Въ заседаніи медицинскаго факультета 10 марта 1844 года обсуждалось 
предложеніе ректора, въ котормъ онъ проситъ факультетъ донести Совету свое 
заключеніе относительно того, не признаетъ ли факультетъ нужнымъ учре-
дить при семъ университете особенную кафедру патологической анатоміи». Піс-
ля обговорення факультет дійшов висновку, що кафедра патологічної анатомії по-
трібна, а професор Наранович для заняття цієї кафедри рекомендував прозектора 
анатомії, надворного радника П. В. Дударєва, «...который съ особенной страстью 
занимается анатоміею вообще и патологическою анатоміею въ особенности, по-
тому и обратился съ просьбою къ факультету испросить у высшаго начальства 
разрешеніе отправить Дударева за границу для усовершенствованія, преимуще-
ственно въ Берлинъ, Вену и Париж». 31 травня 1844 року Рада університету від-
повіла наступне: «Что касается до ходатайства медицинскаго факультета о 
командированіи прозектора Дударева за границу для слушанія лекцій патологи-
ческой анатоміи, то Совет университета, отдавая полную справедливость его 
ученымъ занятіямъ, о которыхъ свидетельствуетъ проф. Нарановичъ, не можетъ 
удовлетворить этому ходатайству по причине той, что Дударевъ не имеетъ еще 
докторской степени, необходимой для заняття какой-либо кафедры». 

«14 марта 1847 года въ факультете заслушано отношеніе Совета, которымъ онъ 
увемоляетъ во 1-хъ, что о снабженіи анатомическаго театра трупами г. министръ 
народного просвещенія вошелъ въ переписку съ министромъ внутреннихъ делъ; во 
2-хъ, что развитіе способовъ изученія патологической анатоміи, назначеніемъ 
особаго преподавателя этой науки было бы весьма полезно, но, по недостатку 
средствъ преподаваніе патологической анатоміи должно остаться въ сединеніи 
съ кафедрой анатоміи физіологической; въ 3-хъ, относительно отправленія Дуда-
рева въ чужіе края на счетъ университета для дальнейшаго усовершенствованія, 
по недостатку средствъ, въ настоящее время решить нельзя».

 20 серпня 1848 року медичний факультет отримав повідомлення: «...о томъ, 
что г. Попечитель учебнаго округа выразилъ свое согласіе на порученіе прозекто-
ру Дудареву преподаванія патологической анатоміи въ 1848–49 академическомъ 
году». Таким чином, П. В. Дударєв почав з осіннього семестру 1848 року викладан-
ня патологічної анатомії за підручником Бока.

 21 травня 1849 року П. В. Дударєв доповідав факультету: «...что имъ по предме-
ту патологической анатоміи пройдено со студентами V курса: 1) Воспаленіе сли-
зистой оболочки пищеварительныхъ органовъ, мочевыхъ и детородныхъ органовъ, 
клетчатки, паренхиматозныхъ органовъ, серозныхъ оболочекъ, костей, хрящей, 
мускуловъ, сосудовъ, сердця, нервовъ и кожи. 2) Омертвенія различныхъ частей. 
3) Паренхиматозныя кровотеченія. 4) Водянки. 5) Уклоненія величины и массы 
органовъ – гипертрофія и атрофія. Чтенія демонстрировались или на свежихъ 
препаратах, или на сохраняемыхъ въ кабинете, а также на исскуственныхъ 
препаратахъ и на рисункахъ».
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ДУДАРЄВ Петро Васильович (1816 – 30.11.1849) – народився в Катеринославі; середню освіту 
здобув у Катеринославській гімназії, після закінчення якої у 1834 р. вступив на медичний факультет 
Харківського університету; після закінчення курсу медичних наук, 30.04.1839 р. удостоївся звання 
«лекаря 1-го отделенія»; у 1839 р. «подалъ прошеніе въ Совет университета объ определеніи его» на ва-
кантну посаду прозектора анатомії; 5 квітня 1839 р. Рада університету визначила 2-х кандидатів на 
зазначену посаду: Флота і Дударєв; «для узнаванія способностей обоихъ кандидатовъ къ занятію про-
зекторской должности» Медичний факультет на засіданні 7 жовтня 1839 р. доручив обом кандидатам 
виготовити за наглядом проф. Нарановича абсолютно однакові препарати – 5 пару головних нервів; 
перевага була надана препарату Дударєва; «Въ заседаніи 11 октября Советъ постановилъ представить 
г. Попечителю мненіе медицинскаго факультета и просить объ утвержденіи Дударева»; 17 жовтня 1839 р. 
П. В. Дударєв був призначений виконуючим обов’язки прозектора анатомії; перебуваючи на посаді 
прозектора, П. В. Дударєв готував себе виключно на кафеду патологічної анатомії – займався пере-
важно розтинами трупів, хоча за обов’язками прозектора виготовляв препарати з нормальної анато-
мії для лекцій проф. Нарановичу; у 1845 р. витримав докторський екзамен, але дисертацію захистити 
не встиг; в кінці 1845 р. були запроваджені нові правила випробувань з різних медичних знань, зо-
крема и на доктора медицини; тому Дударєв вимушений був повторно складати докторський іспит, 
який він успішно витримав у 1847 р.; помер на 34 році життя; за словами проф. А. С. Пітра: «...как-то 
скидая калоши Дударев ранилъ себе на руке палецъ; не обращая вниманія на это, онъ отправился 21 ноября 
работать в анатомическій театръ, где и заразился на трупе»; помер Дударєв на 8 день хвороби.

У січні 1853 року П. А. Наранович був переведений на кафедру хірургії з при-
значенням директором хірургічної клініки. Місце професора анатомії Харків-
ського університету зайняв колишній прозектор анатомії Медико-хірургічної 
академії, екстраординарний професор Т. С. Іллінський. У 1859 році він був пе-
реведений у Медико-хірургічну академію професором патологічної анатомії. Під 
час лекцій та практичних занять Т. С. Іллінський звертав особливу увагу на па-
тологічну анатомію.

У 1853 році був оголошений конкурс на посаду професора патологічної анато-
мії. Але кандидатів не було. Тому за клопотанням професора Нарановича, Рада 
університету запропонувала Альфреду Гану поїздку на 2 роки в Москву до профе-
сора Полуніна, в Петербург та Дерпт для ґрунтовного вивчення патологічної анато-
мії з тим, щоб потім викладати її в Харківському університеті. Після цього А. Ган 
на власний кошт поїхав до Праги та Відня. У 1854 році після захисту докторської 
дисертації «De hypertrophia cordis» був обраний ад’юнктом патологічної анатомії, 
однак через важку хворобу доктора медицини А. Гана не обрали на кафедру. Ди-
сертація А. Гана є першою з патологоанатомічної компетенції в м. Харкові й друга 
в Україні.

На початку 50-х років XIX століття професори університетських клінік (тера-
певтичної, хірургічної, акушерської), лікарі та студенти, як правило, були присут-
ні при розтинах трупів хворих, які вмирали у клініці. 

З 1861 року викладати патологічну анатомію на медичному факультеті Харків-
ського університету почав Д. Ф. Лямбль – доктор медицини, приват-доцент Празь-
кого університету, учень Йозефа Гіртля та Яна Длауги. У 1861 році Д. Ф. Лямбль 
був затверджений ординарним професором.
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Існування самостійної кафедри патологічної анатомії було узаконено лише 
Статутом від 1863 року, коли кількість кафедр збільшилася до 17 і була виділе-
на спеціальна кафедра під назвою «...анатомія (анатомія человеческаго тела с 
присоединеніемъ спеціальной физиологіи и важнейшихъ статей сравнительной 
анатоміи), патологическая анатомія, рассечение труповъ». Фактично ж кафе-
дра почала своє існування з 1867 року, коли професор Д. Ф. Лямбль, залишивши 
викладання інших предметів, очолив зазначену кафедру. 

ЛЯМБЛЬ Душан Федорович (05.12.1824 – 13.02.1895) – наро-
дився в містечку Летині, Богемія (Чехія); освіту здобув на медично-
му факультеті Празького університету (1849); патологічну анатомію 
студент Лямбль вивчав у професора Яна Длауги (1807–1888), колиш-
нього асистента К. Рокітанського; після закінчення університету 
Лямбль вирушає в тривалу мандрівку по країнах Західної та Східної 
Європи, під час якої лікарську практику поєднував із дослідженнями 
в галузях природознавства, культури, мови; знання древніх та біль-
шості європейських мов полегшувало мандрівку, результатом якої 
була публікація подорожнього звіту «Reisebericht»; зазначений звіт 
містив багато важливих патологоанатомічних спостережень і являв 
собою звід патологоанатомічних матеріалів, які були «разбросаны по 
разнымъ европейскимъ музеямъ»; з 1856 до вересня 1860 р. – приват-
доцент Празького університету – викладав патологічну анатомію та 
працював на посаді прозектора в Дитячій лікарні та 2-му Військовому 
госпіталі; при Дитячій лікарні організував приватні курси 

нормальної і патологічної гістології, на яких навчалося багато молодих лікарів всіх національностей, 
і серед них – росіян; спілкуючись з останніми, Д. Ф. Лямбль швидко вивчив російську мову; невдозі 
Д. Ф. Лямблю запропонували зайняти кафедри у Вюрцбурзі, Тюрині та Харкові; з 1860 до 1871 р. 
– професор Харківського університету, де викладав нормальну і патолоґічну анатомію; з 1871 р. – 
професор кафедри терапії Варшавського університету; наукові праці присвячені питанням анатомії, 
гістолоґії, патолоґії, судової медицини, клінічної медицини, ґеоґрафії, етноґрафії, культурі та мовам 
слов’янських народів; у 1859 р. відкрив паразитичний орґанізм класу джгутикових, названих тепер 
його іменем Lamblia intestinalis; виявлені ним найпростіші були віднесені до роду Cercomonas, але в 
1888 р. Р. Бланшар запропо нував виділити їх у самостійний рід Lamblia в честь Д.Ф. Лямбля; вперше 
описав колові волокна в циліарному м’язі ока, сполучнотканинні вирости на півмісяцевих стулках 
аортального клапана (лямблівські екскресценції); обирався президентом Харківського товариства 
лікарів; за монографію «Самовывихъ позвоночника» був у 1893 р. нагороджений премією імені 
П.А. Загорського Військово-медичної академії; помер у Варшаві від нападу астми.

Вступну лекцію, яку можна назвати «Объемъ и многостороннее приложеніе 
анатоміи к жизни; судьбы ее, стремленіе, успехи и средства ее в нынешнем веке», 
Д. Ф. Лямбль прочитав 18 січня 1861 року.

 Розміщувалась кафедра в Анатомічному театрі університету (пристосоване 
приміщення). Штат кафедри складали професор Д. Ф. Лямбль, прозектори І. О. 
Вилькомирський, Ф. В. Ган, помічник прозектора П. К. Гамбург і професорський 
стипендіат М. О. Попов. Джерелами патологоанатомічного матеріалу для кафе-
дри були факультетські клініки (терапевтична, хірургічна, акушерська), лікарня 
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на Сабуровій дачі (лікарня Приказу громадського піклування), потім Губернська 
земська лікарня, Кабінет судово-медичних автопсій. Умови викладання анатомії 
і патологічної анатомії поліпшилися: збільшено приміщення кафедри, аудиторію 
перебудовано і пристосовано для показу макро- і мікропрепаратів, придбано (впер-
ше в м. Харкові) 12 мікроскопів (фірм: «Schirack» і «Hartnack»), заведено халати 
для студентів. Започатковано створення музею патологоанатомічних препаратів, 
сформульовано програму конкурсу на посаду прозектора кафедри патологічної 
анатомії, створено проект прозекторії Харківської губернської земської лікарні.

Професор Д. Ф. Лямбль був одним із кращих лекторів в університеті. Його лек-
ціям притаманні логічна послідовність, ясність і повнота викладу, доповнені імп-
ровізованими чудовими малюнками патоморфологічних змін (макроскопічних і 
мікроскопічних) кольоровою крейдою на класній дошці. З осені 1862 року Д. Ф. 
Лямбль почав вводити новий додатковий «демонстративный» курс – на лекції де-
монстрували, аналізували та пояснювали патологічно-змінені органи при певних 
захворюваннях. Лектор при цьому доповнював та демонстрував всі ті зміни, які за-
знають і інші органи при цих патологічних процесах. При читанні лекцій (5 годин 
на тиждень) професор орієнтувався на твори Кarl’a Rokitansky, August’a Forster’a, 
на дані найновіших досліджень, зокрема гістологічних, а також користувався сво-
їми записками, що базувалися на особистому досвіді – прозекторському і науково-
дослідницькому. В лекціях гармонійно поєднувалися спостереження Д. Ф. Лямбля 
під час лікарських мандрів по Європі, відомості про унікальні колекції музеїв нау-
кових центрів Європи, талановите розуміння патологічної анатомії. Блискучі лекції 
професора Лямбля охоче відвідували студенти 3, 4, 5-го курсів, лікарі і професори: 
викладання патологічної анатомії було на європейському рівні. Студентам рекомен-
дували підручники з патологічної анатомії: Матв. Бейллі «Патологическая анатомія 
важнейшихъ частей тела находящихся въ главныхъ четырехъ полостяхъ» (1826), 
перекл. з анг. з додатком трактату Івана Костомарова «Объ отношеніи патологичес-
кой анатоміи къ другим врачебнымъ наукамъ, и о способахъ, коими она может быть 
познаваема и совершенствуема, с предварительнымъ короткимъ изложениемъ ея ис-
торіи», Карл Рокітанський «Руководство къ патологической анатомии. Ч.I – Общая 
патологическая анатомія; Ч.II – Частная патологическая анатомия» (1844–1849), 
переклад з німецької; Август Ферстер «Руководство къ изученію патологической 
анатоміи» (1860), переклад з німецької. Характерно, що вчені, які виконували пере-
клад, також критично оцінювали окремі теоретичні положення, вводили свої додат-
ки та зміни. Так, І. Костомаров до виконаного ним перекладу книги Бейлля писав: 
«Вопросы, подлежащіе решенію физиологіи, каковую в сихъ отношеніяхъ можно 
назвать патологической, кажется необходимо должны насъ (патологоанато-
мов) занимать при изследованіи органическихъ болезней: иначе наша наука будет 
мертвая, если будетъ ограничиваться только мертвымъ телом. …Патологическая 
анатомія, познаваемая предположеннымъ образомъ, кажется можетъ открыть 
истины, важные не только в отношеніи к анатоміи, но важные также в отно-
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шеніи к физиологіи, патологіи, а также более 
к самой медицине практической». Завдання-
ми патологічної анатомії є: «...1. Изследовать 
анатомически орудие, измененное в строеніи, 
и другие части, с коими оно имеетъ связь со-
чуственную и материальную. 2. Стараться 
постигнуть физиологически или физиолого-
патологически механизмъ обра зованія и раз-
витія оного измененія. 3. Определить отноше-
нія между органическою болезнію и явленіями 
жизненными, или другими словами, показать 
припадки и явления болезни».

Під час «летнихъ вакансий» харківський 
професор Лямбль читав у Москві приватний 
курс патологічної анатомії та гістології для 
лікарів.

Професор Д. Ф. Лямбль упродовж 1861–
1865 років випустив «Патологическую ана-
томію» у вигляді записок, гравірованих на 
камені.

Д. Ф. Лямбль писав: «Гравирование на 
камне текста с рисунками предпочтено 
печатанію для того, чтобы возможно было 
поместить в тексте большее количество 

оригинальных рисунковъ, не тратя напрасно времени и издержекъ, требуемыхъ 
ксилографіей». Записки Д. Ф. Лямбля є першим підручником з патологічної ана-
томії в Україні, а також у Російській імперії. Перший і другий випуски записок 
присвячені патології кісток і суглобів. Третій випуск, який вийшов у 1862 році, 
присвячений пухлинам. Четвертий випуск (1865) присвячений патологічній ана-
томії хвороб шкіри.

Д. Ф. Лямбль, як прозектор, виконував автопсії майстерно, уважно, швидко, 
послідовно; помічав найменші патологічні зміни в усіх органах. Його патологоана-
томічний діагноз завжди був чітким, ясним. Професор Лямбль – адепт Віденської 
школи, в якій побутували гуморальна теорія Рокітанського, органопатологія Па-
ризької школи і целюлярна патологія Вірхова, – на автопсіях аналізуючи патоло-
гоанатомічні зміни, формулював клініко-анатомічний напрям у трактуванні цих 
змін. Автопсії мали велике навчально-пізнавальне значення та етичний вплив на 
студентів і лікарів, які завжди заповнювали секційний зал. Професор Д. Ф. Лямбль 
говорив: «Если неудачи медицинской практики заставляютъ больныхъ молчать, 
то патологическая анатомія отличается темъ, что заставляетъ мертвыхъ го-
ворить». Патологічну анатомію Д. Ф. Лямбль розумів як основу об’єктивних мето-

Титульна сторінка підручника 
Д. Ф. Лямбля 

«Патологическая анатомія» (1861).
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дів дослідження в медицині і пишався тим, що суспільство (простолюд), завдячу-
ючи просвітництву, знає про успіхи лікувальної медицини, які досягнуті працею 
анатомів (патологоанатомів), розуміє благородне завдання цієї науки. Одного разу, 
в дитячу лікарню в Празі, в якій працював Д. Ф. Лямбль, з’явилась мати, щоб вос-
таннє попрощатися зі своєю померлою дитиною. «Тепер не можна», – сказали їй. 
«Я почекаю, – відповіла вона – Можливо, його розтинають; я знаю, що молоді лі-
карі повинні навчатися на трупах».

Д. Ф. Лямбль був різнобічно освіченим ученим (медик, філолог і історик). Він 
володів більшістю європейських мов, знав кілька стародавніх. Д. Ф. Лямбль, за 
свідченням А. Ф. Коні, був «...глубокоученый, разносторонне образованный, про-
изводил впечатление выдающегося человека и былъ таковымъ в действительнос-
ти». Лямбль досліджував запалення, пухлини яєчників, гнійні запалення очере-
вини, вроджену патологію кісткової системи, способи виготовлення анатомічних 
препаратів; дослідив і описав сполучнотканинні розростання на аортальних кла-
панах, залишив у патологічній морфології «лямблівські розростання». Видатним 
його твором є монографія «Микроскопические изследованія кишечныхъ испраж-
нений», де описано знайдене Д. Ф. Лямблем у діарейних випорожненнях при кри-
вавому проносі у дітей паразитичне найпростіше – «одноячеечное наливчатое жи-
вотное» (до 1859 р. нікому не відоме), і назване Cercomonas intestinalis; згодом у 
Франції назване Lamblia intestinalis, а захворювання спричинене «лямбліями» – 
лямбліоз. Д. Ф. Лямбль є лауреатом анатомічної премії П. А. Загорського Петер-
бурзької військово-медичної академії.

Громадська діяльність професора Д. Ф. Лямбля зосереджувалась на Медично-
му факультеті Харківського університету та Харківському медичному товаристві. 
У 1867 та 1868 роках він був президентом товариства та упродовж 5 років (1864, 
1865, 1869–1871) – віце-президентом. У 1871 році професор Лямбль був обраний 
почесним членом Харківського медичного товариства. 

Учнями професора Д. Ф. Лямбля були М. О. Попов і Я. С. Крем’янський – зго-
дом професори Харківського університету.

З 1869 року, коли на професора Д. Ф. Лямбля було покладено викладання за-
гальної патології, курс патологічної анатомії органів травлення (до 1875 р.) читав 
прозектор Ф. В. Ган.

На засіданні Ради університету 18 лютого 1871 року професору Лямблю було 
присвоєно звання почесного доктора медицини і в тому ж році він був призначений 
ординарним професором факультетської терапевтичної клініки Варшавського уні-
верситету.

Після переїзду Д. Ф. Лямбля до Варшавського університету (1871 р.), упродовж 
року патологічну анатомію тимчасово викладав професор загальної патології І. М. 
Оболенський – учень професора М. М. Руднєва. Він вперше запровадив практичні 
заняття з патологічної анатомії з мікроскопом, незважаючи на те, що в університе-
ті було лише 12 мікроскопів.
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У кінці 1872 року Рада професорів Харківського університету обрала екстраорди-
нарним професором кафедри патологічної анатомії доктора медицини, приват-доцента 
і вихованця Петербурзької медико-хірургічної академії Володимира Платоновича 
Крилова – учня професорів-патологоанатомів Т. С. Іллінського і М. М. Руд нєва. Зва-
жаючи на те, що М. М. Руднєв був безпосереднім учнем Рудольфа Вірхова, встанов-
лювався духовний зв’язок Харківської кафедри патологічної анатомії з Вірховською 
патологічною школою, яка створила нову еру в патологічній анатомії і фізіології зо-
крема і в медицині взагалі. 

 КРИЛОВ Володимир Платонович (16.04.1841 – 7.02.1906) – наро-
дився в с. Покровське-Раменьє Мологського повіту Ярославської 
губернії в родині священика; з 1850 р. навчався в Ярославському 
духовному училищі; у 1858 р. перейшов в Ярославську гімназію, 
із якої вибув у 1862 р. для вступу в Медико-хірургічну академію; 
«по окончанію въ 1868 году полнаго курса наукъ въ Императорской 
С. Петербургской Медико-Хирургической академіи со степеню лекаря 
и съ награжденіемъ похвальнымъ листом...», два роки працював на 
кафедрі патолоґічної анатомії цієї ж академії, якою завідував 
М. М. Руднєв; 6 червня 1879 року «Императорскою С. Петербургскою 
Медико-Хирургическою академіею удостоен степени Доктора 
медицины»; дисертація, присвячена вивченню патолоґоанатомічних 
змін легень у сифіліти ків; 27 листопада 1870 року «по вызову поступилъ 
на службу въ Варшавский учебный округъ и назначенъ прозекторомъ 
Императорскаго Варшавскаго Университета по кафедре судебной 

медицины»; 8 січня 1871 року «утвержден доцентом Императорскаго Варшавскаго Университета по 
кафедре специальной патологіи и терапіи»; «приказом г. Министра Народного просвещения отъ 20 января 
1873 года переведенъ въ Харьковскій университетъ съ утверждениемъ въ звании Экстраординарнаго 
профессора по кафедре патологической анатоміи»; у 1882 р. В. П. Крилов був обраний та затверджений 
у званні ординарного професора; у 1894 р., після вислуги 25 років, був залишений на службі ще на 5 
років; у 1897 р. затверджений у званні заслуженого професора; у 1899 р. отримав пенсію відповідно 
звання ординарного професора, а у 1900–1902 рр. викладав патологічну анатомію за дорученням, з 
особливою винагородою за статутом; наукові праці присвячені розробці вчення про антропометрію 
та типи будови тіла; історії трихінозу в Росії; під керівництвом В. П. Крилова створена унікальна 

праця – «Школьная хроника» (1890–1895) у шістьох книгах 
(183 друк. арк., 2965 с.) – виклад 506 студентських рефератів 
з розробкою секційного матері алу та їх аналізом; «Школьная 
хроника» висвітлювала патолоґо-анатомічні зміни при інфекційних 
хворобах – дизентерії, черевному тифі, грипі, дифтерії, скарлатині, 
кору; повідомляла лікарів про спостереження, гіпотези, концепції, 
котрі формулювали в патолоґо-анатоміч ному кабінеті при аналізі, 
вивченні цих змін, залежно від кон сти туції померлого, умов життя 
хворого та особливостей епідемії; у 1881 р. В. П. Крилов виявив 
гіпотетичного збудника дифтерії, названого «Ascococcus diphthe-
riae Krylowii»; вперше в Харківському університеті ввів практичні 
заняття з патолоґічної гістолоґії, організував систематичні розтини 
трупів, впроваджував клініко-анатомічний напрям у прозекторську 
діяльність; В.П. Крилов – учасник експедиції в козачу станицю 
Ветлянку на епідемію чуми 1878–1879 рр.; ним була створена 
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школа патолоґоанатомів (В. К. Високович, К. Ф. Єленевський, О. І. Мойсеєв, Й. Х. Пожариський 
та ін); будучи одним із активних членів Харківського медичного товариства та виконуючи обов’язки 
товариша (заступника) голови, він організував Пастерівський інститут та Хіміко-мікроскопічний 
кабінет; в останні 15 років життя В. П. Крилов у вільний час займався приватною лікарською 
практикою і користувався довір’ям своїх пацієнтів як лікар-діагност. 

Умови, в яких почав працювати В. П. Крилов, він характеризував так: «Въ 
конце 1872 года я былъ избранъ и утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ 
патологической анатоміи въ Харькове, другимми словами, мое служебное поло-
женіе вполне определилось, я попалъ въ колею и на свое место. Теперь, казалось 
мне, все зависитъ отъ личной энергіи и труда, но не такъ было на деле. Пато-
логическая анатомія не имела даже отдельнаго помещенія для музея и кабине-
та, труповъ было мало, вскрытія приходилось ожидать целыми неделями, вести 
борьбу со всеми за каждый трупъ, да и самое вскрытіе даже студентами счита-
лось диковинкой, – словомъ, опять окраина съ явными признаками некультурнос-
ти и дикости. Въ борьбе за надлежащую постановку дела, при удесятеренномъ 
преподавательскомъ труде пришлось наживать враговъ, и только чрезъ 10 лет 
стало возможнымъ демонстративное преподавание предмета. Однако аудиторія 
– смесь всевозможныхъ національностей съ окраинъ – представляла на половину 
дикую толпу, всегда готовую изъ-за самаго ничтожнаго повода на грубыя выходки, 
и нельзя сказать, чтобы не было охотниковъ не изъ злорадства, а по неразуменію, 
возбуждать и подстрекать эту толпу. Такъ прошло лучшее время жизни въ по-
стоянной борьбе за возможность сносно исполнять взятыя служебныя обязаннос-
ти въ ущербъ собственному здоровью и матеріальному благосостоянію. Если къ 
этому прибавть, что, по воле судьбы – просто небыло вакансий, пришлось служить 
экстраординарнымъ профессоромъ более 10 лет въ городе, где жизнь несравненно 
дороже, чемъ въ столицахъ, и часто почти буквально ходить безъ штановъ, то 
будетъ вполне справымъ дополнениемъ общей характеристики жизни и службы 
въ Харькове. Однако и въ нашей будничной и провинціальной служебной жизни 
были и светлые моменты, и періоды лихорадочной деятельности».

Професор В. П. Крилов невдозі кафедру перебудував з метою «установить, 
упрочить и расширить» викладання патологічної анатомії, у зв’язку з вимогами 
практичної медицини. У ті часи кожен професор патологічної анатомії сам ство-
рював «программу курса предмета», за якою мав викладати, і за шість місяців до 
початку чергового академічного року подавав програму ректорові університету. 
Вже через рік читались теоретичний курс загальної патологічної анатомії (вчення 
про патологічні стани клітин, тканин, органів і систем) для студентів 3-го курсу по 
4 години на тиждень, курс спеціальної патологічної анатомії, практичні заняття 
з патологічної гістології, демонстраційний курс по 2 години на тиждень, вправи 
з патологічної гістології, курс патологоанатомічних автопсій (факультетських і 
госпітальних). За спогадами С. Р. Миротворцева: «У него действительно можно 
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было хорошо, глубоко понять патологическую анатомию; его вскрытия, заклю-
чения после вскрытий носили подлинно философский характер. Я и сейчас не-
редко вдумываюсь в его логичные и необычайно точные посмертные диагнозы. На 
лекциях он никогда не ограничивал себя временем; если он увлекался и видел, что 
его слушатели тоже увлечены, то вместо обычных двух часов он читал четыре. 
Научных работ он писал мало, но подготовил ряд крупнейших ученых».

Така програма викладання патологічної анатомії викликала зацікавленість 
студентів і лікарів. За їхнім бажанням професор Крилов започаткував спеціальні 
курси лекцій (з показом препаратів): у 1875 і 1876 рр. – «О трихинахъ и трихиноз-
ной болезни»; у 1877 р. – «Патологическая анатомія травматическихъ поврежде-
ній и пиемическихъ процессовъ в виду предстоящей войны»; у 1878 р. – «Пато-
логическая анатомія заразныхъ болезней» (12 лекцій), «Патологическая анатомія 
сифилитическихъ заболеваній» (25 лекцій); у 1884 і 1892 рр. – «Курсъ лекцій о хо-
лере»; у 1887 р. – «Краткій курсъ терапиологіи – патологическая морфологія и орга-
нологія», «Патологическая анатомія и гистологія костной системы», «Специальные 
методы патолого-гистологическаго изследованія», «Бактеріоскопія»; у 1888, 1889 
і 1890 рр. – «Курсъ антропометріи и телосложенія»; у 1902 р. – «Учение об антро-
пометріи, телосложеніи и предрасположеніи», «Курсъ патологоанатомическихъ 
вскрытий на трупахъ».

В останні роки завідування кафедрою В. П. Крилов читав курс антропометрії 
та про будову тіла. Для цього курсу він зібрав за свій рахунок рідкісні літературні 
джерела і виготовив багато антропометричних приладів та пристосувань.

Бібліотечна кімната з антропометричним 
інструментарієм В. П. Крилова.
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У 1893 році читання курсів лекцій пере-
несено у Харківське медичне товариство та 
заcновані В. П. Криловим і його учнем В. К. 
Високовичем при товаристві Пастерівський 
інститут і Хіміко-мікроскопічний кабінет. 
В. П. Крилов зазначав: «…Пастеровскій 
институтъ и Химико-микроскопическій 
кабинетъ при Харьковскомъ Медицинскомъ 
Обществе. Первый изъ нихъ вызванъ къ 
жизни мною не без упорной борьбы съ 
некоторыми изъ померкнувшихъ теперь 
местныхъ светилъ, для второго все подго-
товлено мною. Въ томъ и другомъ работали 
и работаютъ мои ученики. Эти учрежденія 
сделали Харьковъ важнейшимъ врачебно-
практическимъ центромъ на юге Россіи...».

Професор В. П. Крилов викладав мате-
ріал важкими для сприйняття, довгими ре-
ченнями, монотонно, і його лекції не ілю-
струвалися препаратами, малюнками тощо; 
науковий стиль лекції не відразу сприймався 
студентами, однак при зосередженій увазі до 
мовленого професором, лекція захоплювала 

– завдяки розмаху думки, біологічному висвітленню питань патологічної анато-
мії, критичному ставленні до всього поверхового і широкому узагальненню даних 
патологічної анатомії, нормальної анатомії, ембріології, хімії. Лікар П. І. Костен-
ко згадував (1912 р.): «...Читалъ онъ быстро, довольно внятно, все время ходя изъ 
угла въ уголъ по небольшому пространству у кафедры. Речь его въ общемъ была 
тяжелая, со множествомъ придаточныхъ предложеній и со сказуемымъ въ конце 
періода, но, если внимательно следить за ней, то всегда интересная и глубокосо-
держательная».

Студентам рекомендували підручники з патологічної анатомії: М. Бейлі «Пато-
логическая анатомія важнейшихъ частей тела человеческаго» (1826), Ф. В. Бірх 
-Гіршвельд «Руководство к патологической анатоміи» (1877), І. Орт «Руковод-
ство к патолого-анатомической диагностике и вскрытію труповъ» (1878), перекл. 
з німецьк., і посібники: В.П. Крилов «Лекціи патологической анатоміи» (1884), 
«Школьная хроника» проф. В. П. Крилова (1890–1895) в шістьох книгах.

За ініціативою В. П. Крилова була видана серія коротких підручників для ви-
вчення та практичного застосування патологічної анатомії, про що він зазначав у 
передмові до «Очерку патологической гистологіи» доктора А. Вейксельбаума.

Титульна сторінка підручника М. Бейлі 
«Патологическая анатомія важнейшихъ 

частей тела человеческаго».
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 Патологоанатомічні автопсії, за визначенням В. П. Крилова, це одна з найістот-
ніших частин викладання патологічної анатомії. Автопсії, виконувані прозектором 
Криловим, пов’язувались із вченням про будову тіла, про конституційні хвороби, 
про індивідуальні аномалії, про схильність до хворобливих уражень різних орга-
нів і систем у зв’язку з віком і раніше перенесеними захворюваннями й ученням 
про спадковість. Автопсії Крилова були насичені глибоким змістом – професор-
прозектор вкладав у них гострий критичний аналіз, ідучи від трафаретного опису до 
творчого синтезу, до чіткої концепції про конституцію тіла. Витончена спостереж-
ливість, оригінальний розум, феноменальна пам’ять, дотепність, величезна еруди-
ція (не лише в патологічній анатомії, а й в інших галузях медицини і біології), неза-
перечна логіка, – ці рідкісні якості В. П. Крилова особливо яскраво виявилися біля 
автопсійного столу. В. К. Високович свідчив: «На своихъ вскрытіяхъ Владиміръ 
Платоновичъ… заставлялъ органы говорить и они его устами излагали всю исто-
рію патологической жизни отдельныхъ органовъ, системъ и всего организма».

В останні 12 років викладацької діяльності майже всі випадки розтинів супро-
воджувались подальшим вивченням на мікроскопічних препаратах за участі сту-
дентів 4-го та 5-го курсів і описувались ними як обов’язкові патологоанатомічні 
дослідження.

Титульна сторінка та передмова В. К. Крилова до «Очерку патологической 
гистологіи» доктора Антона Вейксельбаума.
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Огляд трупа був майже завжди «одкровення»: так глибоко науково і логічно 
пов’язував професор-прозектор все індивідуальне в одну цілісну картину. Ніщо 
не випадало з поля зору прозектора: колір трупа, плями, асиметрія черепа, форма 
грудей, втягненість живота, періостози, атрофія підшкірного шару, набряклість 
кінцівок тощо; все, що побачив, він ув’язував у чітку схему; аналізував причини 
патологічних змін, вплив середовища, створював гіпотезу про патологію, котру 
буде виявлено автопсією. Результати огляду були на диво правильні для визначен-
ня патології внутрішніх органів і викликали захоплення аудиторії – студентів і 
лікарів. Способом виключення прозектор приходив до діагнозу, за його висловом 
«не втикаючи ножа в трупа», і діагноз майже завжди підтверджувався. Трапляли-
ся і помилки, проте вони були повчальними: прозектор чесно і вдумливо старався 
з’ясувати причину помилки.

Навчаючи студентів методу огляду трупа, В. П. Крилов радив застосовувати цей 
метод і на живій людині, а відтак допомагав клінічній діагностиці.

В. П. Крилов продовжив культивування започаткованого Д. Ф. Лямблем «пра-
вильного напрямку при патологоанатомічних розтинах» – клініко-анатомічного 
напрямку; він був першим, хто широко тлумачив результати автопсій із позицій 
танатології, котра лише згодом набула розвитку.

Прозекторія для Крилова була лабораторією роздумів, з’ясування, витлума-
чення, а автопсійний стіл – джерелом наукових фактів; біля автопсійного столу 
виникли здогадки про конституційні хвороби. С. Л. Ерліх писав: «Обладая фено-
менальной памятью, тонкой наблюдательностью, большой эрудиціей по есте-
ствознанію и медицине, онъ хранилъ въ себе сокровищницу знаній и наблюденій, 

Будівля Анатомічного театру, в якому В. П. Крилов 
облаштував університетську секційну.
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которой очень искусно пользовался для своихъ научныхъ сообщеній. Его умъ часто 
отъ фактовъ, тонко подмеченныхъ и надлежаще оцененныхъ, легко переходилъ 
къ смелымъ гипотезамъ, давалъ рядъ мыслей и соображеній, строго логически 
обоснованныхъ, иногда блестяще подтверждавшихъ апріорное предположеніе и 
открывавшихъ чрезвычайно заманчивые научные горизонты также и для прак-
тической медицины, особенно въ вопросе о телосложенияхъ. Крыловъ былъ по 
склонностямъ своего ума скорее ученый-философ, чемъ ученый-изследователь».

Матеріал (органи, тканини), здобутий у прозекторії Олександрівської лікарні, 
в Патологоанатомічному кабінеті оброблювали, вивчали й описували під керівни-
цтвом В. П. Крилова та його талановитих помічників – В. К. Високовича, О. І. Мой-
сеєва, К. Ф. Єленевського, С. Л. Ерліха.

В. П. Крилов належав до когорти адептів школи Rudolf’a Vitchow’a, перенесеної 
в Росію М. М. Руднєвим – одним з учнів геніального творця целюлярної патології, 
а отже й «нової загальної патологічної морфології»; харківський патологоанатом 
Крилов сповідував методологію целюлярної патології. Він першим в Україні 
(та й у Російській імперії) намітив канву самостійного й оригінального вчення 
про антропометрію і типи будови тіла, про закономірності, за якими анатомічна 
конституція ув’язується з зовнішніми формами тіла людини, тобто продовжив 
опрацювання «Вчення про конституції в патологічній анатомії», котре започат-
кував у 1844 році Karl Rokitansky.

Наприкінці 70-х років професор Крилов зацікавився бактеріологією, що 
в ті часи зароджувалася; в патологоанатомічному кабінеті бактеріологічні 
дослід жен ня виконувалися на рівні (за кількістю праць) з патоморфологічними 

Університетська секційна, в якій В. П. Крилов виконував
патологоанатомічні розтини.
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дослідженнями: з шістьох докторських дисертацій лише дві були на пато-
морфологічну тему. У 1881 році В. П. Крилов виявив гіпотетичного збудника 
дифтерії, названого «Ascococcus diphttheriae Krylowii».

За 30 років завідування професором Криловим кафедрою з кафедри – Патолого-
анатомічного кабінету вийшло 112 науково-літературних праць, із них автор 10-и 
– В. П. Крилов. Він був ворогом плодовитого «письменства» і частого друкування, 
вбачаючи в них неминучу поверховість і визнавав лише ті друковані праці, котрі 
містили цінний матеріал і вносили щось нове. Проте літературна робота займала 
у професора значне місце – організація перекладів з німецької мови на російську 
(зі своїми коментарями і додатками) підручників і посібників, а надто видання 
«Школьной хроники» (1890–1895).

 Професор розглядав і тлумачив «Школьную хронику» як «дело чрезвычайной 
важности», тому що вміти розібратися в патологоанатомічному матеріалі – озна-
чає вміти пізнати сутність хворобливих змін складного людського організму.

Професор М. Ф. Мельников-Разведенков писав (1912 р.): «Подъ скромнымъ 
названіемъ «Школьной хроники» скрывается интересный и богатый въ научномъ 
отношеніи патологоанатомическій матеріалъ надъ которымъ работали 
студенты последняго курса медицинскаго факультета Харьковскаго университе-
та подъ руководствомъ профессора В. П. Крылова и его ближайшихъ помощниковъ: 
В. К. Высоковича, А. И. Моисеева, К. Ф. Еленевскаго и С. Л. Эрлиха.

Съ внешней стороны структура школьной хроники проф. В. П. Крылова явля-
ется весьма простой.

Патологоанатомічний кабінет Харківського університету.
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По уставу 1884 г. каждый студентъ-медикъ 
V-го курса обязанъ представить преподавате-
лю патологической анатоміи описаніе произ-
веденнаго имъ анатомо-гистологическаго из-
следованія трупа или препарата, добытаго 
оперативнымъ путемъ, съ исторіей болезни 
и съ объяс неніями найденныхъ при изследова-
ніи патологическихъ измененій.

Такія обязательныя для государст-
венниковъ патолого-анатомическія изсле-
дованія, обработанныя въ литературной 
форме при деятельномъ участіи профессора 
В. П. Крылова и выше перечисленныхъ его 
помощниковъ, печатались затемъ въ виде 
сборника работъ подъ названіемъ «школь-
ной хроники» на личные средства проф. В. П. 
Крылова, не только не жалевшаго для этого 
силъ и здоровья, но не останавливавшаго-
ся перед затратой значительной суммы 
трудовыхъ денегъ (не менее 5000 рублей). 
Школьная хроника выходила выпусками по 
мере накопленія матеріала и такимъ обра-
зом всего составилось 185 печатніхъ листовъ 

въ 2965 страниц, куда вошло 504 печатныхъ студенческихъ рефератовъ».
«Школьная хроника» професора Крилова висвітлювала патолого-морфологічні 

зміни при інфекційних епідемічних хворобах – дизентерії, черевному тифі, гри-
пу, дифтерії, скарлатині, кору; повідомляла лікарів про спостереження, гіпоте-
зи, концепції, котрі формулювали в Патологоанатомічному кабінеті при аналізі, 
вивченні цих змін, залежно від конституції померлого, умов життя хворого та 
особливостей епідемії. «Школьная хроника» віддзеркалювала наукове життя 
одного з університетських патологоанатомічних кабінетів 90-х років XIX ст. – 
теоретичний і методичний рівні патологічної анатомії тих часів, методи дослі-
джень і оснащення, методологічну позицію кафедри в розумінні і тлумаченні 
патоморфологічних змін; теоретичні й наукові погляди та прозекторство профе-
сора В. П. Крилова.

За роки навчальної і науково-дослідницької роботи кафедри під керівництвом 
В. П. Крилова сформульовані такі наукові напрями: 1) антропометрія, будова тіла і 
схильність до захворювань; 2) запальні і дегенеративні процеси; 3) інфекційні епі-
демічні хвороби (холера, черевний тиф, дифтерія, грип); 4) бактеріологія; 5) підго-
товка кадрів патологоанатомів і прозекторів; 6) створення навчальної літератури; 
7) музейна справа. 

Титульна сторінка 
«Школьной хроники» (1890).
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З патологоанатомічного кабінету вийшла низка спостережень, гіпотез і концепцій.
В. П. Крилов перший опрацював на трупах та на хворих антропометрію та нау-

ку про будову тіла (конституцію) ще тоді, коли про це мало знали навіть в Західній 
Європі. Серед студентів ходила легенда: «Крилов по великому пальцю кисті ще до 
розтину визначав, яка буде форма та величина серця».

 Професор В. П. Крилов – людина енергійна, з добре розвиненим почуттям гро-
мадського обов’язку, – був діяльним і авторитетним членом медичного факультету 
(неодноразовий декан), Ради професорів університету та Харківського медичного 
товариства (неодноразовий віце-президент); у м. Харкові професор В. П. Крилов 
славився як талановитий і оригінальний лектор, медичний громадський діяч, ав-
торитетна і впливова особистість.

 За роки професорування В. П. Крилова ним (або за його участю) складено 24 
«рапорти», «думки», «проекти», зокрема: «Проектъ эпидемическаго общества и 
Института для борьбы с инфекционными болезнями», «Проектъ учебнаго плана 
преподаванія на медицинскомъ факультете», «Особое мненіе В. П. Крылова об 
испытанияхъ на степень доктора медицины», «Заявленіе факультета о желании 
читать курс «Энциклопедія и методика медицины с краткимъ очеркомъ исторіи 
медицины», «Проектъ правилъ о вскрытіи мертвыхъ телъ въ городской Алексан-
дровской больнице».

 Професор Крилов – учасник експедиції у козачу станицю Ветлянку на епідемію 
чуми в 1878–1879 роках та Обласного з’їзду земських представників і фахівців з 
боротьби з дифтеритом (м. Харків, 1887 р.). 

 За період керівництва кафедрою патологічної анатомії В. П. Крилов підготу-
вав видатну школу патологоанатомів. Як підкреслював К. Ф. Єленевський (1906 р.): 
«...Лучшей характеристикой этой школы может служить тотъ фактъ, что въ 
настоящее время 1/3 всехъ кафедръ патологической анатоміи въ Россійскихъ 
университетахъ занята его учениками». Учні професора В. П. Крилова – В. К. 

Високович, О. І. Мойсеєв, Ф. І. Романов, К. Ф. Єленев-
ський, С. Л. Ерліх, Й. Х. Пожариський, С. М. Салтиков, 
О. О. Остапенко – згодом доктори медицини, професори-
патологоанатоми.

Одним із найбільш видатних учнів В. П. Крилова був 
В. К. Високович. 

У Харкові В. К. Високович здобув середню та вищу 
освіту. У Харківському університеті він працював; у 
ньому ж здобув наукову ступінь доктора медицини, 
приват-доцентуру та прозектуру. Під керівництвом та 
впливом харківських вчених В. К. Високович став пато-
логоанатомом з європейським авторитетом.

Серйозне ставлення до теоретичних предметів на ме-
дичному факультеті, куди він вступив у 1871 році, спо-В. К. Високович
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нукало В. К. Високовича (у 17-літньому віці) застосувати незвичний для студен-
тів спосіб. Він добровільно залишився на 2-му курсі для того, щоб вивчити хімію 
під керівництвом знаменитого хіміка М. М. Бекетова та нормальну анатомію (за-
відувач кафедри – професор І. К. Вагнер), знання якої для нього як майбутнього 
патологоанатома мало особливе значення. Здобувши упродовж 3-х років (замість 
2-х) ґрунтовну підготовку з основних загальноосвітніх предметів, В. К. Високович 
зустрівся на 3-му курсі (у 1874 р.) з молодим на той час і талановитим професором 
патологічної анатомії В. П. Криловим. Саме професор Крилов обрав В. К. Високо-
вича стипендіатом «...для оставленія при университете». 

Турецька війна, яка спалахнула в другій половині 70-х років XIX століття, 
зруйнувала плани В. К. Високовича, і він після прискореного випуску лікарів, у 
зв’язку з війною, у 1876 році був відряджений на посаду прозектора в Тифлісь-
кий військовий госпіталь на два роки (1876–1878). Після повернення у 1879 році 
в Харків упродовж 5 років (до 1884 р.) виконував обов’язки прозектора у військо-
вому госпіталі. Одночасно В. К. Високович залишався в університеті позаштатним 
помічником прозектора. У 1887 році звільнилось місце прозектора при кафедрі 
патологічної анатомії, яке і зайняв Високович. Прозектором він залишався упро-
довж 8 років – до 1895 року. 

Навесні 1884 року Харківський університет відрядив В. К. Високовича, який до-
сконало володів методами патолого-анатомічного і бактеріологічного досліджень, 
до Німеччини в Геттінгенський університет.

Працюючи з патологічної анатомії у Johannesa Ortha, з бактеріології у бактеріо-
лога і гігієніста Karla Flügge, з фізіології у фізіолога Karla Ludwiga, В. К. Високович 
виконав дослідження, які викликали захоплення німецьких вчених і являли «...
нову еру в експериментальній патології». Науковою працею «über die Schicrssale 
der in’s Blut in jicirten Mikroorganismen im Korper der Warmbluter», яка була опу-
блікована в журналі «Hygiene» (1886), він оголосив про відкриття – поїдання (фа-
гоцитоз) бактерій ендотелієм кровоносних судин, а відтак, за визначенням В. К. 
Високовича, – «...теорію фагоцитарної здатності ендотелію – захисних клітин 
організму при інфекціях».

Майже через 30 років L. Aschoff, разом з M. Landau і K. Kijono, в розвиток даних 
І. І. Мечникова про макрофаги, запропонував вчення про ретикулоендотеліальну 
систему, котра, як визнано більшістю дослідників, ґрунтується на морфологічних 
дослідженнях В. К. Високовича. У Харкові замість методики розщеплення тканин 
В. К. Високович уперше застосував мікротом.

Два роки закордонних удосконалень та досліджень (1884–1886 рр.) висунули 
В. К. Високовича в перші ряди патологоанатомів. Серед них тільки деякі вміли за-
стосовувати одночасно методи і патологогістологічного, і бактеріологічного дослі-
джень, якими досконало оволодів В. К. Високович. У Харкові вчений із європей-
ським іменем задовольнився посадою прозектора кафедри патологічної анатомії та 
званням приват-доцента загальної патології. 
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При цьому необхідно зауважити, що під час закордонного відрядження медич-
ний факультет Харківського університету обрав В. К. Високовича на кафедру за-
гальної патології. Але міністерство освіти призначило свого кандидата, а В. К. Ви-
соковичу була надана приват-доцентура із загальної патології з обов’язковим 
курсом, паралельним курсу штатного професора. Викладачем загальної патології 
В. К. Високович перебував майже 10 років (1886–1895 рр.), займаючи одночасно 
посаду прозектора при кафедрі патологічної анатомії (1887–1895 рр.). У 1887 році 
В. К. Високович також був призначений завідувачем Бактеріологічної Станції 
Харківського медичного товариства.

Від В. П. Крилова В. К. Високович засвоїв усі особливості його школи і перевер-
шив свого вчителя, спеціалізуючись з експериментальної патології та бактеріоло-
гії. Професор В. П. Крилов пишався своїм учнем і сам ставив собі в заслугу те, що 
подарував вітчизні такого великого вченого та професора.

У 1895 році медичний факультет одноголосно підтримав представлення професора 
В. П. Крилова про призначення В. К. Високовича екстраординарним професором пато-
логічної анатомії і цим вдруге визнав його достойним кафедри. Але в цей час звільни-
лась кафедра патологічної анатомії в Університеті Св. Володимира в м. Києві, на поса-
ду професора якої В. К. Високович був затверджений Міністерством народної освіти.

Стаття В. К. Високовича в журналі «Hygiene» (1886).
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В. П. Крилов був основоположником патологічної анатомії на Слобідській Україні. 
Як зазначав М. Ф. Мельников-Разведенков: «Не було в Харкові до В. Крилова пато-
логічної анатомії як такої. Він її заснував, культивував, виховував та насадив...».

У лютому 1902 року заслужений професор Харківського університету В. П. Кри-
лов вийшов у відставку, залишивши кафедрі патологічної анатомії на початку 
XX ст. цінну спадщину: 1) Патологоанатомічний кабінет (у Медичному корпусі уні-
верситету); 2) зразкову прозекторську у міській Олександрійській лікарні; 3) ко-
лекцію патологоанатомічних препаратів; 4) «Школьную хронику» (книжки і гісто-
логічні препарати). 

Проте найціннішою спадщиною були помічники і соратники професора В. П. Кри-
лова; представляючи їх своєму наступникові, він сказав: «Все ассистенты отлича-
лись преданностью и любовью к своему делу».

У привітанні своїм друзям В. П. Крилов писав (1868–1893):
 
«Приветствую друзей,
Науки и силу молодую!
Побольше бъ намъ людей
На ниву юную, родную
Для процветанья
Наукъ, искусствъ и братства,
Для посрамленья
Козней ехиднаго злорадства!

Головний корпус Медичного факультету Харківського університету, 
у який був переведений патологоанатомічний кабінет (ліва половина будівлі).
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Пусть будут всюду почтены
И силы молодыя,
И чувства чистыя, святыя, 
и умъ;
Пусть всюду для родной страны
Работаютъ и старъ и юнъ!»

Зазначені віршовані слова стали програмними в житті самого В. П. Крилова.
У ніч із 23 на 24 січня 1906 року В. П. Крилов «...скончался отъ кровоизліянія 

въ мозгъ на почве артеріосклероза».
Після смерті В. П. Крилова, виконуючи його волю, був виконаний патологоана-

томічний розтин тіла в присутності М. Ф. Мельникова-Разведенкова, С. Л. Ерліха, 
К. Ф. Єленевського, П. І. Шатилова, Г. О. Валяшко та Е. Н. Вінтелера. Протокол 
розтину був складений доктором С. Л. Ерліхом.

Органи, взяті під час розтину, були збережені М. Ф. Мельниковим-Разведенковим 
в патологоанатомічному кабінеті Харківського університету у вигляді великого де-
монстраційного препарату, поміщеного в особливо замовлену кришталеву посудину. 

Після відставки професора В. П. Крилова, Рада професорів університету у 1902 
році обрала (за конкурсом) на ординарного професора кафедри патологічної ана-
томії доктора медицини, приват-доцента і виученика Московського університету 
Миколу Федотовича Мельникова-Разведенкова – учня І. Ф. Клейна, М. Н. Ники-
форова та Ernst’a Ziegler’a.

МЕЛЬНИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ Микола Федотович (24.12. 1866 – 
20.12.1937) – народився в станиці Усть-Медведицькій області Війська 
Дон ського (нині – м. Серафимовичі Волгоградської обл. (Російська 
Федерація) у сім’ї письмоводителя гімназії; після закінчення «учения 
с золотой медалью» Усть-Медведицької чоловічої гімназії у 1884 р., за 
конкурсом атестатів вступає до медичного факультету Московського 
університету, який закінчив у 1889 р.; патологічну анатомію студент 
Мельников-Разведенков вивчав у професора І. Ф. Клейна; з 27 жовтня 
1889 р. – понадштатний лаборант (біля року), штатний лаборант (2,5 
роки), старший понадштатний помічник прозектора (9 років) кафедри 
патологічної анатомії цього ж університету; докторську ди сертацію 
«К вопросу об оскусственной невосприимчивости к сибирской язве» 
захистив 17 квітня 1895 р. в Московському університеті; у своїй дис-
ертації М. Ф. Мельников-Разведенков показав, що штучне зараження 
кроликів сибіркою, «перенесенное ими один раз, не предохраняет их от 
смерти», а навпаки – «предрасполагает при повторном заражении» і 

що метод спленектомії, запропонований для вирішення питання про значення селезінки у тварин з ме-
тою боротьби з патогенними мікроорганізмами, «является малодоказательным для подтверждения фа-
гоцитарной теории иммунитета» – віра в «очистительные» властивості селезінки похитнулася; приват-
доцент (1897); з 1898 р. до 01.09.1900 р. – у закордонному відрядженні від Московського університету; 
удосконалювався в наукових центрах Німеччини, Австрії та Швейцарії, але переважно, під час свого 
відрядження, працює у Фрейбурзі в Ziegler’a; у 1902–1920 рр. – професор Харківського університету; 
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засновує бактеріолоґічну та патолоґоанатомічну лабораторію в Харківській земській лікарні, 
організовує лікарські патолоґоанатомічні конференції, редагує “Харьковский медицинский журнал” 
(1906), організовує кафедру в Харківському жіночому медичному інституті (1910–1920); 5.09.1920 
р. був відкритий Кубанський університет з медичним факультетом, який очолив (декан) М. Ф. 
Мельников-Разведенков; від 1920 до 1922 р. – професор Кубанського університету, а з 1922 до 1925 р. – 
Кубанського медичного інституту; організатор створення в 1920 р. нового наукового університетського 
центру – Кубанського Університету, організації в ньому кафедри з патолого-анатомічним кабінетом, 
організації Фізико-Медичного товариства та Відділу Російського товариства патологів; один з 
ініціаторів організації Кубанського медичного інституту; з 1920 р. редагував «Военно-Медицинский 
Журнал», з 1921 р. організовував та редагував «Кубанский Научно-Медицинский Вестник»; у 1925 
році М. Ф. Мельников-Разведенков створив у Харкові Український патологоанатомічний інститут 
(існував до 1930 р., який потім був приєднаний до Інституту біології і патології імені І. І. Мечникова); 
1925–1930 рр. – директор Українського патолоґоанатомічного інституту (Харків); з 1930 р. – зав. відділу 
Українського інституту експериментальної медицини в Харкові; завідувач кафедри патологічної анатомії 
та голова патологоанатомічної комісії ВУАН; академік АН УРСР (1927); наукові праці присвячені 
вивченню альвеококозу, трихінельозу, сибірки, ехінококозу, актиномікозу, азіатської холери, малярії, 
туберкульозу, сифілісу, вузликового періартеріїту, морфолоґічних проявів алергіч них процесів, історії 
медицини; у 1896 р. запропонував новий спосіб фіксації анатомічних препаратів зі збережен ням їхнього 
природного кольору, за що був нагороджений другою премією імені П. Загорського; автор 253 наукових 
публікацій, у тому числі 2 монографії, збірник праць, присвячений пам’яті В. П. Крилова (2 томи) та ін.; 
у 1906 р. організував і редагував «Харьковский медицинский журнал»; разом з В. В. Фавром у 1918 р. був 
організатором, пізніше – відповідальним редактором журналу «Врачебное дело»; засновник медичної 
журналістики в Україні; у лютому 1926 р. організував Українське товариство патологів; помер М. Ф. 
Мельников-Разведенков від раку жовчного міхура.

27 лютого 1902 року екстраординарний професор М. Ф. Мельников-Разведенков 
у переповненій професорами, викладачами, студентами, освіченими громадянами 
міста, аудиторії, в присутності професора В. П. Крилова, прочитав вступну профе-

сорську лекцію «Очерк развития патоло-
гической анатомии в Западной Европе и 
в России преимущественно в XIX веке», 
яка була присвячена засновнику першої 
в Росії кафедри патологічної анатомії, 
видатному патологоанатому А. І. Полу-
ніну. У ті часи новий професор в універ-
ситеті мусив з’явитися перед поважною 
аудиторією в усьому блиску таланту, 
освіченості, лікарської привабливості, 
оригінальності й самобутності особи.

Професор М. Ф. Мельников-Раз ве-
денков був ґрунтовно обізнаний з євро-
пейською школою патологічної морфо-
логії, яка виробила синтетичний напрям 
на основі об’єктивних фактів, цей на-
прям був новою методологією. Працюю-

М. Ф. Мельников-Разведенков досліджує 
гістологічний препарат в Українському 

інституті експериментальної медицини; 
м. Харків, 1934 р. (Із Центрального державного 

кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного).
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чи у Вюрцбурзькому патологічному інституті, М. Ф. Мельников-Разведенков від-
відував наукові центри Німеччини, Австрії, Швейцарії (1898–1900 рр). Головну 
особливість цих інститутів становила можливість працювати в них позаштатним 
дослідником і розробляти «свої» теми. Інститути виконували велику навчально-
практичну і науково-дослідницьку роботу, працювали у творчому єднанні з суміж-
ними галузями медицини. В структурі кожного інституту були морфологічне і бак-
теріологічне відділення, чудові музеї та колекції.

Побачене професором М. Ф. Мельниковим-Разведенковим у патологоанатоміч-
ному «господарстві» Харківського університету порівнювалось із баченим у євро-
пейських університетах. І, природно, виникла потреба в перебудові й реорганізації 
цього «господарства», згідно з рівнем і обсягом досліджень, дизайном та естетикою 
місць праці.

Невдозі кафедра патологічної анатомії, патологоанатомічний кабінет, три про-
зекторії – в Олександрівській лікарні, у військовому госпіталі та заснована 
М. Ф. Мельниковим-Разведенковим у Губернській земській лікарні, дві лаборато-
рії – хіміко-бактеріологічна та гістологічна при прозекторії Губернської місцевої 
лікарні, три музеї патологоанатомічних препаратів, у сукупності набули статусу 
патологоанатомічного інституту.

Упродовж 5 років (1902–1906) у патологоанатомічному кабінеті Харківсько-
го університету було виконано 1779 патологоанатомічних досліджень померлих, 
із них: у факультетських клініках – 117 розтинів; в госпітальних – 197, в Олек-
сандрівській лікарні – 611, у військовому госпіталі – 203; в Губернській земській 
лікарні – 600; в інших лікарнях – 51. Було також виконано 649 гістологічних до-
сліджень новоутворів та інших патологічно змінених органів і тканин, які були 
видалені в процесі оперативних втручань. Трупний, оперативний та експеримен-
тальний матеріал став основою для 115 наукових повідомлень.

З Москви М. Ф. Мельников-Разведенков привіз із собою, як він сам зазначав, 
«фермент громадськости», що виростив він його у Москві в патологоанатомічному 
гуртку, який був пращуром Союзного товариства патології. Гурток цей був засно-
ваний у 1892 році на Дівочому Полі серед його клінік. Улаштований за прикладом 
Московського, Харківський гурток під назвою «Патологічних четвергів» (діяли з 
1902 до 1907 р.) став популярним і авторитетним у лікарів клінік, лікарень, дис-
пансерів, амбулаторій міста. 

На засіданнях конференцій обговорювали (140 повідомлень) широку патолого-
анатомічну проблематику, з якої лікарі різного фаху черпали матеріал для науко-
вих праць, і результати досліджень (статті, 70 назв) друкували в «Хирургической 
летописи» (м. Москва), в «Харьковском медицинском журнале» (з 1907 р.), а до-
кладні реферати про засідання – в «Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pa-
thologische Anatomie» Lubarsch’a u. Ostertag’a (м. Берлін). З 1908 року лікарі свої 
повідомлення, доповіді перенесли у пленарні засідання Харківського медичного 
товариства.
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Початковий штат кафедри складали: професор М. Ф. Мельников-Разведенков, 
прозектор К. Ф. Єленевський, помічник прозектора Й. Х. Пожариський, препаратор 
А. Я. Яковлєв. Згодом у Патологоанатомічному інституті працювали 15 фахівців.

Принесений М. Ф. Мельниковим-Разведенковим у Харківський університет 
«...фермент відкритих дверей» європейських патологічних інститутів (насамперед 
Р. Вірхова і Е. Ціглера) у поєднанні з притаманнми М. Ф. Мельникову-Развєдєнкову 
якостями, що створили йому ім’я європейського вченого, приваблювали лікарів у 
лабораторію професора. 

Основний загальний напрямок праць професора-морфолога – реагування еле-
ментів організму на патологічні процеси – позначився, природно, і на досліджен-
нях у лабораторії. Налагоджувались загальні принципи досліджень – комбінація 
топографо-анатомічного методу з органометричним, гістологічним дослідженням. 
М. Ф. Мельников-Разведенков був палким прихильником «целоїдинової техніки» 
(він увів целоїдин у м. Харкові).

М. Ф. Мельников-Разведенков був прекрасним лектором; його лекції, за свідчен-
ням Є. Г. Пальчевського, були цікавими, змістовними, з обов’язковим екскурсом у 
історію висвітлюваної теми, гарною літературною мовою. Систематичний курс пато-
логічної анатомії професор викладав, орієнтуючись на досвід Московського патолого-
анатомічного інституту, на особистий прозекторський і науково-дослідницький досвід, 
на публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, посилався на Р. Вірхова, Е. Ціглера, 
М. Н. Никифорова, проте дотримуючися програми і традицій харківської кафедри.

Студентам рекомендували такі підручники і посібники: М. Никифоров «Основы 
патологической анатоміи» (1909); М. Никифоров «Краткий учебник микроскопи-
ческой техники. Пособіе при практическомъ изученіи патологической гистологіи» 
(1906); Н. Ф. Мельников-Разведенков «Пособіе к практическому курсу патологи-
ческой гистологии. Для студентов Харьковскаго университета» (1909) та підруч-
ники, котрі рекомендували професори В. П. Крилов і Д. Ф. Лямбль.

З метою використання для кафедри цінного та багатого анатомічного мате-
ріалу з колишньої губернської земської лікарні на Сабуровій Дачі, до того часу, 
окрім трьох соматичних відділів, були ще до тисячі нервових та психічних хво-
рих, М. Ф. Мельников-Разведенков організував у 1902 році першу в м. Харкові 
постійну та штатну прозектуру, якою завідував протягом 18 років – до 1920 року.

М. Ф. Мельников-Разведенков як прозектор володів високою технікою ав-
топсій; удосконалюючись у Е. Ціглера, відвідуючи наукові центри Німеччини, 
Астрії, Швейцарії, він бачив автопсії, і в нього виробився свій метод макроскопіч-
ної діагностики. За свідченням О. І. Смирнової-Замкової, прозектор Мельников-
Разведенков: «...на подив умів досліджувати органи особливим способом пальпації. 
Коли він брав до рук орган, то пальці так чутливо і виразно досліджували тка-
нину, що, спостерігаючи за цими рухами, здавалося, сам відчуваєш і бачиш зміни, 
виявлені за цим способом». Кафедральний спадкоємець В. П. Крилова доповнював 
харківський стиль автопсій новими елементами майстерності.
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Багаторічний досвід роботи практичного патологоанатома став основою 
сформульованих М. Ф. Мельниковим-Разведенковим тез-пам’ятки прозек-
тору:

«1. Вскрывай глазом, а не ножом: сначала рассмотри, а потом режь, а не так, 
чтобы сначала махать ножом, а потом рассмотреть. При вскрытии смотри в 
оба. Надо думать, а потом резать, но не наоборот. Сосредоточенность и внима-
ние помогают при вскрытии.

2. Не кромсай труп, а препарируй его. Вскрывать труп – то же самое, что опе-
рировать больного. Топографическая анатомия – верный путь к выяснению пато-
логического процесса на трупе. Ее надо ставить в основание патологоанатоми-
ческого вскрытия.

3. Нож в руках начинающего вкрывать – величайший его враг; сначала надо 
связать руки, а потом дать нож. Но зато впоследствии, с приобретением навыка 
и опыта, нож становиться другом вскрывающего.

4. Основное правило при вскрытии – осторожность и умение не повредить, ин-
дивидуализируя каждое вкрытие. «Плановость» при этом обязательна. Без пла-
на не может быть научного вскрытия.

5. Перед вскрытием необходимо ознакомление (изучение) с историей болез-
ни, без чего трудно составить план вскрытия. Держись клинического диагноза и 
внимательно прислушивайся к голосу клинициста, наблюдавшего больного. При 
вскрытии убеждай себя и присуствующих не столько «поучительным наказани-
ем», сколько наглядным «показом» изменений в тканях.

6. При вскрытии не жалей ни времени, ни спины своей. Внимание к подроб-
ностям способствует выяснению диагноза. Будь готов к неожиданностям. Не-
редко болезненный процесс скрывается от глаз по закоулкам тела, вроде как 
пыль и плесень. Не забудь поэтому заглянуть в наиболее сокровенные его угол-
ки. Тщательное исследование мозга, вегетативной и эндокринной систем об-
язательно.

7. После вскрытия не откладывай диагноза на неопределенное время, а ста-
райся установить его по горячим следам. Не уходи из секционной без хотя бы 
предварительного и условного диагноза. В диагнозе будь смел и решителен, но 
всегда сознавайся в содеянных ошибках, объясняя механизм их происхождения. Не 
отрывайся при диагнозе от биологии и клиники, но все же уповай и на морфологию 
(формальный генез, гистомеханика).

8. На вскрытие иди с ножом в руках и микроскопом под мышкой. Вскрывай с 
микроскопом на глазах и не забывай исследовать под ним свежие ткани в расще-
пленном, раздавленном и замороженном виде. 

9. В процессе вскрытия старайся уловить руководящую нить изменений, 
выделить главное и существенное, схватить общий вид (габитус). При этом 
оставайся спокойным и хладнокровным, не теряйся в трудных случаях и научись 
вовремя остановиться и отложить нож в сторону.
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10. Не забывай определить конституцию (телосложение) и собрать антропо- 
и органометрические данные путем взвешивания и измерения. Они нередко помо-
гают разбираться в диагнозе в сложных и запутанных случаях.

11. Протокол должен быть зеркалом вскрытия и имеет цену лишь тогда, ког-
да это диктуют, а не пишут заочно по воспоминаниям («мемуарный» способ 
протоколирования). Надо научиться протоколировать кратко, ясно, четко, без 
лишних подробностей, по возможности образным, красочным языком.

12. Смотри на каждое вскрытие как на интересное, або неинтересных 
вскрытий нет. Поэтому поставить себе за правило: забирать кусочки для ми-
кроскопирования изо всех органов. Лучше потом выбросить их, чем кусать локти 
от досады в случае их отсуствия при встретившейся впоследствии надобности.

 13. Заботься о подготовке и научно-анатомическом воспитании назшего тех-
нического персонала. Преданный науке опытный служитель оказывает часто 
неоценимые услуги при вскрытии и лаборатории, и автор этих строк многим об-
язан в Москве – известному Марку Тюльневу, в Харькове – Василию Чурилову, 
преданным делу научного исследования.

14. Применяй все технические усовершенствования, содействующие разви-
тию научного исследования при вскрытиях, например перчатки и др.

15. Освященные седой стариной обычай вскрывать трупы умерших в боль-
ницах имеет большое научно-моральное значение. К вскрытию надо подходить 
с благоговением, ибо оно представляет праздник и торжество науки, священ-
нодействие, важную операцию, если только оно ведется умелой и любящей дело 
рукой так, чтобы не погубить истину, а открыть ее. Для этого надо проявить 
известный энтузиазм, порыв, увлечение, подъем, создать настроение, обнару-
жить научное творчество. На вскрытии клиницист сливается с прозектором в 
одном стремлении найти научную истину, для чего требуется взаимное уваже-
ние и доверие, необходима атмосфера благожелательности, взаимопомощи. Они 
оба собратья по оружию, посему должны сосредоточить на вскрытии все внима-
ние, весь опыт, все знания. Это обязывает патологоанатома быть справедливым, 
беспристрастным, нелицеприятным, объективным, уважать клинический диаг-
ноз, клинический симптом, считаться с ними, идти за ними, руководствовать-
ся ими, ибо они служат путеводной звездой, спасительной нитью в лабиринте 
сложных и запутанных изменений.

М. Ф. Мельников-Разведенков – талановитий учений. Добре розвинені вродже-
ні спостережливість, інтуїція, фантазія, ініціатива, потяг до науки були міцною 
основою для наукової творчості, для організаторської діяльності. Опрацювання 
ним нового способу приготування анатомічних препаратів із збереженням нор-
мального їхнього забарвлення і патолого- гістологічне дослідження альвеолярного 
(мультилокулярного) ехінокока у людини й у тварин визнані в усьому науковому 
світі. Результати напруженої дворічної роботи за кордоном були опубліковані ні-
мецькою мовою у вигляді монографії «Про альвеолярний ехінокок у людини та 
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тварин», в якій були викладені нові морфо-біологічні дані про ехінокок. За ці ори-
гінальні дослідження, які мали світове визнання, М. Ф. Мельников-Разведенков 
був нагороджений повторно премією імені Загорського. У своєму листі до М. Ф. 
Мельникова-Разведенкова видатний німецький патолог Л. Ашофф писав: «Ша-
новний та дорогий товаришу, Ви будете здивовані, якщо я Вам повідомлю, що під 
час мандрівки по Японії я часто думав про Вас і Вашу працю про мультилокуляр-
ний ехінокок». До речі, R. Virchow нове приміщення музею Патологічного інститу-
ту заповнив препаратами, виготовленими за способом Мельникова-Разведенкова і 
стверджував: «У Харкові є дуже здібні вчені». Визнанням високого міжнародного 
авторитету М. Ф. Мельникова-Разведенкова було те, що зарубіжні вчені, зокрема 
Л. Ашофф та О. Любарш, надсилали свої статті в журнал «Кубанський научно-
медицинский вестник», який на той час очолював М. Ф. Мельников-Разведенков. 
М. Ф. Мельников-Разведенков створив концепцію про лепрогранульоматоз (за-
пальний процес судинно-гранульоматозної сутності, пов’язаний з алергічним ста-
ном організму) . В його 47 публікаціях, головним чином, є вчення про роль, функ-
цію та значення патологічного процесу для організму; в них автор відійшов від 
описового напрямку.

 «Працею життя» М. Ф. Мельникова-Разведенкова є «Новий спосіб виготовлен-
ня анатомічних препаратів із збереженням їх забарвлення». Спосіб Мельникова-
Разведенкова складається із «трех актов» – 1) обробка свіжих препаратів форма-
ліном, 2) послідовна обробка 50 → 70 → 95% спиртом, 3) занурення виготовлених 
препаратів у гліцериново-оцтовий розчин, що складається із 20 частин гліцерину, 
15 частин оцтовокислого калію чи натрію на 100 частин води. 

Біля забальзамованого тіла В. І. Леніна; зліва направо: 
професор В. П. Воробйов, начальник охорони Кремля

А. Я. Бєлєнький, помічник Ф. Е. Дзержинського В. Л. Герсон 
(Москва, 1924 р.) 



441Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Харківська область

Спосіб М. Ф. Мельникова-Разведенкова, доповнений професором В. П. Воробйо-
вим – усунення посмертних пергаментних плям на шкірі, був покладений в основу 
бальзамування тіла В. І. Леніна.

Влітку 1924 року М. Ф. Мельников-Разведенков був запрошений у Москву як екс-
перт із бальзамування тіла В. І. Леніна, яке виконувалось В. П. Воробйовим. З часом, 
розробка способу бальзамування створила М. Ф. Мельникову-Разведенкову ореол на-
укової слави як видатному вченому, ім’я якого, за визначенням наркома Семашка: 
«...навсегда будет связано с увековечением памяти дорогого нам В. И. Ленина». Спо-
сіб М. Ф. Мельникова-Разведенкова в поєднанні з методом В. П. Воробйова застосову-
вали також при реставрації (1945 р.) та ребальзамації (1954 р.) тіла М. І. Пирогова.

У лабораторіях кафедри патологічної анатомії упродовж 18 років (1902–1919 рр.) 
наукові теми опрацьовували до 150 лікарів, які опублікували 296 праць (статті, мо-
нографії), з них 12 докторських дисертацій. Всі, хто отримував ступінь доктора ме-
дицини, в подальшому продовжували наукові пошуки та педагогічну діяльність. 
Так, кафедри патологічної анатомії очолили: Й. Х. Пожариський – у Варшавському 
університеті (1910); К. Єленевський – в Харківському жіночому медичному інсти-
туті (1911); Е. Вінтелер – в Ковенському університеті (1921, Литва); М. Шульгін – у 
Харківському медичному університеті (1922); О. Петров – у Харківському ветери-
нарному інституті (1926). За період 1902–1920 років досліджували матеріал по на-
прямках: 1. Виготовлення анатомічних препаратів та бальзамування (методика). 
2. Гістологія пружистої тканини. 3. Зміни в тканинах, що викликано вселеними 
до них тваринами. 4. Вроджені пухлини та тканинні потвори. 5. Вроджена потвор-
ність тіла. 6. Бластоматозні новотвори. 7. Інфекційні гранульоми. 8. Зміна тканин 
за гострих інфекцій, інтоксикацій, розладів обміну жирів та вапна. II. По системах 
та органах: 1) кровотворна, 2) ендокринна, 3) нервова, 4) кардіо-ренальна, 5) трав-
на, 6) повітроносна, 7) кістково-м’язова, 8) зоровий апарат, 9) сечовий, 10) експе-
риментальний матеріал. III. Поширення музейної справи: 1) утворення шкільного 
музею при кафедрі, 2) організація нових музеїв на Сабуровій дачі та в Харківсько-
му Жіночому Медичному Інституті (1910–1920); 3) поповнення основного музею 
кафедри. М. М. Шульгін (1909) запропонував спосіб забарвлення тканини селезін-
ки трупів хворих, що померли від поворотного тифу, і виявив збудника хвороби – 
спірохету Обермейєра у фолікулах. Спосіб Шульгіна визнали на XI Пироговському 
з’їзді (м. Петербург, 1910). У «четвергах» кафедри лікарі м. Харкова подали свій 
доробок у 140-ка доповідях і в 70-ти статтях.

Професор Мельников-Разведенков як член Університетської колегії вважав 
недоторканим право університету на вільне самовизначення, а при оцінці науков-
ців, аспірантів визнавав тільки їхні наукові заслуги; як людина філологічно об-
дарована полюбляв і знав літературне слово, він – організатор видання і редактор 
«Харьковского медицинского журнала» (1907), збірників у пам’ять професорів 
М. Н. Никифорова (1911), С. С. Корсакова (1911), В. П. Крилова (1912), журналу 
«Врачебное дело» (1918).
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Учнями професора М. Ф. Мельникова-Разведенкова були: Г. О. Валяшко, Є. І. Іс-
томін, С. М. Давиденков, О. В. Говоров, Е. Н. Вінтелер, М. М. Шульгін, О. М. Петров, 
М. П. Костенко, Є. В. Талієва, Г. С. Махулько-Горбацевич, Г. С. Воронянський. 

 
Під керівництвом М. Ф. Мельникова Разведенкова захистили дисертації і очо-

лили кафедри патологічної анатомії Й. Ф. Пожариський (Варшава, 1910), К. Ф. 
Єленевський (Харків, 1911), Е. Н. Вінтелер (Ковно, Литва, 1921), М. М. Шульгін 
(Харків, 1922), О. М. Петров (Харків, Ветеринарний інститут, 1926), П. П. Очкур 
(Алма-Ата, 1938).

У 1916 році, з приводу 25-ліття наукової діяльності М. Ф. Мельникова-
Разведенкова, Харківське Медичне Товариство видало його життєопис на 79 сто-
рінках, який закінчувався так:

«...Он подвижен по духу своего мышления; он подвижен по охвату самых 
разнообразных сфер; он научный работник, организатор научных учреждений 
и обществ, учредитель литературных предприятий, бытописатель медицины, 
редактор медицинских изданий; он общественный деятель с лозунгом «движе-

М. Ф. Мельников-Разведенков з учнями та колегами; зліва направо: 1-й ряд: 
професор П. О. Іванов, старший науковий співробітник Г. О. Масалітинов, 

професор-ветеринар О. М. Петров, академік М. Ф. Мельников-Разведенков, 
професор Г. Махулько-Горбацевич, кандидат мед. наук Н. Я. Валько; 

2-й ряд: хірург Ломазов, колишній аспірант Нечаєвець, колишній аспірант 
Г. С. Воронянський, кандидат мед. наук А. М. Азарова, Р. Р. Радовильський, 
колишній аспірант, хірург Акімов; м. Харків, 31.01.1937 р. (Із архіву кафедри 

патологічної анатомії Харківського медичного університету).
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ния вперед», представитель третьего элемента, профессионально – врачебный 
деятель, пропагандист врачебной взаимопомощи и, наконец, гражданин в годы 
общественных бедствий.

Лозунг его всегда: «движение – это жизнь».
1919 року професор Мельников-Разведенков виїхав на Кубань. 
У 1920 році відбулося злиття медичного факультету Харківського університету 

та Жіночого медичного інституту в один вищий навчальний заклад – Харківську 
державну медичну академію. У другій половині 1921 року при медичній академії 
були організовані одонтологічний технікум та Хіміко-Фармацевтичний інститут. 
З перейменуванням медичної академії в Харківський державний медичний інсти-
тут, одночасно Одонтологічний технікум був перейменований у факультет і ввій-
шов до складу медичного інституту як частина цілого. Таким чином, Харківський 
медичний інститут у кінцевій своїй структурі складався із двох факультетів – ме-
дичного і одонтологічного та приданого йому Хіміко-Фармацевтичного інституту.

У 1921 році кафедру патологічної анатомії очолив 
доктор медицини Михайло Матвійович Шульгін (1880–
1932) – виученик Харківського університету, учень 
професора М. Ф. Мельникова-Разведенкова.

Докторську дисертацію «К патологической ана-
томии врожденных множествен ных опухолей мозга, 
сердца, почек и кожи» захистив 12 квітня 1912 року в 
Харківському університеті. 

 Штатний розклад кафедри складався із 9 співро-
бітників – завідувача кафедри, прозектора, старшого 
асистента, помічника прозектора, лаборанта, препара-
тора та 2-х кваліфікованих служителів. До штату ка-
федри входили: професор М. М. Шульгін, В. Р. Мейєр 
і Є. В. Талієва. У 1923–1925 рр., будучи студентом, 
виконував обов’язки «інструктора» кафедри патоло-

гічної анатомії Ю. М. Жаботинський – в майбутньому відомий нейроморфолог, 
професор, завідувач нейрогістологічної лабораторії Інституту хірургічної невро-
патології (м. Ленінград)

 У викладанні патологічної анатомії зберігся навчально-педагогічний стиль, що 
сформувався на кафедрі в минулі роки. Студентам рекомендували такі посібники: 
М. Н. Никифоров і А. И. Абрикосов «Основы патологической анатомии. Ч.I – Об-
щая патологическая анатомия» (1919); И. Ф. Пожариский «Основы патологичес-
кой анатомии», вып. I, II, III (1914, 1916, 1919); М. Н. Никифоров «Микроскопичес-
кая техника. Пособие при практическом изучении патологической гистологии» 
(1919). Джерелами патологоанатомічного матеріалу для кафедри були 4-а радян-
ська лікарня (прозектор М. М. Шульгін), 1-а радянська лікарня (прозектор В. Р. 
Мейєр, Інститут туберкульозу (прозектор Є. В. Талієва), Українська рентгенівська 

М. М. Шульгін
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академія (завідувач онкологічного відділу М. М. Шульгін), Український клінічний 
інститут ортопедії і травматології (завідувач відділу експериментальної патології 
та патологічної анатомії К. Є. Єленевський).

Із нечисленних друкованих праць відомі роботи М. М. Шульгіна з онкологічної 
казуїстики (рабдоміома серця, холестеома IV шлуночка мозку, рак зобної залози).

Двадцяті роки XX століття – період становлення нової системи охорони здоров’я 
людини з виразним профілактичним напрямком, перебудови вищої медичної шко-
ли для підготовки інших, ніж до 1917 року, нових кадрів – лікарів та науковців, 
з максимальним наближенням досліджень до лікарень, поліклінік, диспансерів, 
амбулаторій. Змінювала зміст роботи й кафедра патологічної анатомії в усіх її на-
прямках – науково-педагогічному, прозекторському, підготовці кадрів. «...Старі 
методи вивчення і впровадження патологічної анатомії в охорону здоров’я необ-
хідно було перебудовувати» (Г. Л. Дерман, 1969).

Наукові дослідження з патологічної анатомії зосереджувалися в патологоа-
натомічному інституті, заснованому 1918 року на базі прозекторії міської Ми-
колаївської лікарні прозектором і професором К. Ф. Єленевським, в Патолого-
анатомічному інституті Укрнауки, заснованому в 1925 році (директор – М. Ф. 
Мель ников-Разведенков), у відділах патологічної морфології – в Інституті лабора-
торної діагностики, заснованому в 1911 році (директор – С. Л. Ерліх) та в Україн-
ському державному психоневрологічному інституті, заснованому в 1922 році (ди-
ректор – О. І. Гейманович).

У 1932 році Вченою радою 1-го Харківського медичного інституту було обрано 
на завідувача і професора кафедри патологічної анатомії старшого асистента Ле-
нінградського інституту вдосконалення лікарів Г. Є. Земана (1896–1937) – виуче-
ника Московського і Донського (м. Ростов-на-Дону) університетів, учня професо-
рів патологоанатомів Й. Х. Пожариського і Ludwig’a Aschoff’a. 

ЗЕМАН Георгій Євгенович (31.10.1896 – 1937) – народився в Тиф-
лісі (Грузія); у 1914 р. закінчив з золотою медаллю Єлисаветградську 
чоловічу гімназію; вступив на медичний факультет Московського 
університету, в якому навчався перші 8 семестрів; 9-й та 10-й семестр 
прослухав у Донському університету (м. Ростов-на-Дону), який за-
кінчив зі званням «лекаря» 8 травня 1920 р.; будучи студентом, пра-
цював з патологічної анатомії у проф. Й. Х. Пожариського; після 
закінчення університету мобілізований на посаду лікаря в Червону 
армію на Польський фронт; в серпні 1920 р. разом з частинами Чер-
воної армії інтернований в Німеччину, де працював на посаді ліка-
ря та прозектора таборів військовополонених; після повернення з 
полону, з серпня 1921 р. працював помічником прозектора кафедри 
патологічної анатомії (завідувач – професор І. І. Широкогоров) 
Бакинського університету; також, як сумісник, працював на поса-
ді прозектора міської лікарні імені Семашка (м. Баку); 14 березня 

1923 р. обраний за конкурсом, за представленням проф. Чистовича, штатним асистентом кафедри 
патологічної анатомії Ленінградського інституту удосконалення лікарів (проводив курс «Спеціальні 
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методи патолого-гістологічного дослідження та діагностики») та молодшим прозектором кафедри 
судової медицини Ленінградського медичного інституту; з травня до серпня 1925 р. (своїм коштом) 
та у 1928 р. удосконалювався в Патологічному інституті Фрейбурзького університету (директор – 
професор Ludwig Aschoff); у червні 1927 р. обирається асистентом Бактеріологічного інституту імені 
Пастера (м. Ленінград); 11 квітня 1927 р. на засіданні Ради Ленінградського інституту удосконалення 
лікарів обраний приват-доцентом (старшим асистентом) по кафедрі патологічної анатомії; у 1928 р. 
запрошений проф. Ашоффом на посаду тимчасового асистента (з оплатою) терміном на 4 місяці; від 
1931 до 1937 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Харківського медичного інституту; з 1931 р. 
– завідувач (за сумісництвом) відділу патологічної анатомії Інституту туберкульозу та завідувач секції 
патології Інституту біології і морфології та експериментальної медицини; у 1936 році Г. Є Земану 
надали вчений ступінь доктора медичних наук honoris causa; автор біля 60 наукових публікацій.

Штат кафедри складали професор Г. Є. Земан, доцент В. Р. Мейєр, асистенти 
Г. Д. Парфеньєва, М. Г. Іванова, А. А. Філімонова, Д. В. Ігнатов, П. П. Очкур, 
М. А. Тищенко.

Джерелами патоморфологічного матеріалу для кафедри були вже згадувані лі-
карні, в котрих на посаді прозекторів працювали (за сумісництвом) доцент і асис-
тенти кафедри. Науковими напрямками кафедри були: 1) опрацювання питань 
алергічних реакцій з клініко-анатомічних позицій; 2) патоморфологія туберкульо-
зу; 3) токсикози у дітей.

Систематичний курс предмету професор Земан викладав за єдиною (вперше 
у вузах) «Програмою з патологічної анатомії для лікувально-профілактичних та 
охматдит-факультетів медичних інститутів» (1934), рекомендованою Народним 
комісаріатом охорони здоров’я УРСР та «Програмами по курсу анатомии патоло-
гической для всех факультетов медицинских институтов СССР» (1936).

Викладання патологічної анатомії в ті роки мало свою особливість, що витіка-
ла з клініко-анатомічного напрямку клінічної патоморфології, – не за принципом 
змін в окремих анатомо-фізіологічних системах, а за нозологічним принципом, що 
базувався на положенні: кожна хвороба є страждання всього організму, але з пере-
важним ураженням того чи іншого органу.

Студентам рекомендували такі посібники і підручники: А. И. Абрикосов «Основы 
общей патологической анатомии» (1931), П. О. Кучеренко «Основи патологічної 
морфології» (1929), П. О. Кучеренко «Патологічна анатомія. Частина спеціальна» 
(1936), Ф. Я. Чистович «Практический курс патологической анатомии» (1924), 
А. И. Абрикосов «Техника патологоанатомических вскрытий» (1924), Г. Л. Дерман 
«Пособие к вскрытию трупов с элементами гистологической техники» (1936).

Професор Земан, як лектор, володів мистецтвом блискучого викладача і до-
повідача, вмів прищепити студентам і лікарям інтерес до свого фаху, до науки. 
Його лекції та доповіді в засіданнях Товариства патологів були побудовані на 
основі матеріалістичної діалектики і вирізнялись оригінальністю, свіжістю і но-
ваторством.

Г. Є. Земан, як прозектор, наслідував метод свого вчителя професора Пожа-
риського, а відтак сповідував і утверджував Харківську патологоанатомічну шко-
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лу. В прозекторії, біля автопсійного столу, прозектор «читав» студентам і лікарям 
«книгу» патологічного життя людини. Виявлені в органах патологічні процеси 
чітко розподілялись у хронологічному порядку, залежно від давності, і між ними 
встановлювалась логічна послідовність. Студентів навчали за виявленими зміна-
ми в органах створювати «картину» прижиттєвих страждань людини. Г. Є. Земан 
пам’ятав заповідь Харківської патологоанатомічної школи, котру його вчитель 
приніс у Патологоанатомічний інститут Донського університету – «...Не знаючи 
патологічної анатомії, ви будете лікувати симптоми хвороби, а не її сутність. 
Без патологічної анатомії немає реального уявлення про хворобу».

Г. Є. Земан привіз до Харківського медичного інституту концепцію Фрейбурзь-
кої школи – Патологічного інституту Л. Ашоффа, згідно з якою: «...патологоана-
том, котрий не вивчає фізико-хімічного боку справи своєї компетенції, не є справ-
жній патолог, бо він не може правильно зрозуміти явищ на трупі». І далі: «Для 
патологоанатома, крім гістологічних методів дослідження, так само потрібні 
методи бактеріологічні, серологічні та фізико-хімічні».

Г. Є. Земан, за визнанням сучасників, був талановитим вченим, людиною ши-
рокої ерудиції, з великим досвідом науковця: працював у лабораторіях відомих 
вчених – Й. Х. Пожариського (м. Ростов-на-Дону), І. І. Широкогорова (м. Баку), 
Ф. Я. Чистовича (м. Ленінград), Ludwig’a Aschoff’a (м. Фрейбург); у Патологічно-
му інституті Фрейбурзького університету виконав експериментальне досліджен-
ня і результати виклав у монографії «Histobiologie der Lungenalveole» (Гістобіоло-
гія легеневої альвеоли) (1931), високо поцінованій у науковому світі. Г. Є Земан 
досліджував гістогенез елементів крові, мезенхімні реакції при гострих і хроніч-
них інфекційних хворобах, туберкульозі легенів, алергічних реакціях; сформу-
лював термін «системні алергічні хроніосептичні васкуліти», висловив гіпотезу: 
«Ліпоїдний нефроз – це не самостійна хвороба, а частковий симптоматичний про-
яв загального порушення обміну речовин, ліпоїдного і білкового комплексів». У 
доповіді на конференції з алергії (Київ, 1936) Г. Є. Земан фіксує увагу на змінах 
судинної системи і формулює закономірності патогенезу в картині судинних змін: 
фібриноїдний некроз з тромбозуванням, клітинна проліферація, і, нарешті, скле-
роз судинної стінки. Крім того, він дав нове висвітлення гематогенних форм ту-
беркульозу. Творчий доробок Г. Є. Земана викладено у 58 наукових публікаціях, 
а праця «Пути развития патоморфологии и план ВУИЭМа» (1934) – помітна віха 
у розумінні патоморфології (патоморфологічних процесів) на початку другої тре-
тини XX століття, у визначенні завдань патоморфології у зв’язку з вченням про 
конституції, появою науки соціальної гігієни, швидким прогресом біологічних 
дисциплін, у зв’язку з ускладненням завдань патологічної морфології та пато-
логоанатома, котрого оточують запити патофізіології, імунології, клініки, нор-
мальної морфології, експериментальної біології, соціальної патології, біохімії і 
фізіохімії.
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Наукові напрямки кафедри: 1) експериментальна патоморфологія; 2) клініко-
анатомічна концепція; 3) підготовка високопрофесійних кадрів патоморфологів – 
науковців і прозекторів. 

За порівняно невеликий термін (1932–1937 рр.) завідування кафедрою Г. Є. Зе-
маном, ним та його співробітниками було опубліковано 35 наукових праць, із них 
3 докторські дисертації.

Учні професора Г. Є Земана – М. А. Тищенко, П. П. Очкур.
У 1934 році у клінічному містечку I Харківського медичного інституту була 

введена цілком пристойна, світла і простора, добре устаткована прозекторська, з 8 
кімнат, із них 2 секційні, з кабінетами і лабораторіями.

У лютому 1938 року Вченою радою 1-го Харківського медичного інституту за 
конкурсом було обрано (в конкурсі брали участь А. І. Струков, професори П. С. Си-
повський, Ф. Й. Пожариський та С. М. Дерижанов) на посаду завідувача кафедри 
патологічної анатомії доктора медичних наук, приват-доцента 1-го Московського 
медичного інституту, виученика Воронезького університету Анатолія Івановича 
Струкова – учня професорів-патологоанатомів О. І. Абрикосова і В. Г. Штефко.

СТРУКОВ Анатолій Іванович (6.04.1901 – 13.03.1988) – наро-
дився в с. Хотунки Плавського району Тульської області; закінчив 
7 класів Тульської чоловічої гімназії, з 1918 до 1920 р. працював як 
військовозобов’язаний Червоної армії, в Радянських організаціях – 
діловод Тульських збройно-технічних курсів, працівник Тульського 
губполітпросвітвідділу, політичного відділу 2-ї армії та редакції га-
зети «Трудовая Армия»; будучи студентом Тульського інституту на-
родної освіти був переведений і зарахований студентом медичного 
факультету Воронезького університету; будучи студентом IV курсу, 
працював препаратором кафедри патологічної анатомії і після за-
кінчення університету (1925) був залишений асистентом на цій ка-
федрі; з 1927 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Туль-
ської міської лікарні; 1928–1929 рр. – заочний аспірант на кафедрі 
патологічної анатомії I МДУ, якою керував проф. О. І. Абрикосов; з 
1929 р. науковий співробітник патогістологічної лабораторії (керів-
ник – проф. В. Г. Штефко) Центрального туберкульозного інститу-

ту; у 1933 р., продовжуючи працювати в цьому інституті, був обраний асистентом кафедри патологіч-
ної анатомії I Московського медичного інституту; у 1934 р. була присуджена вчена ступінь кандидата 
медичних наук (за сукупністю праць), у 1936 р. захистив докторську дисертацію «Віковий розвиток 
хребта і патологічна анатомія туберкульозного спондиліту»; з 1938 до 1944 р. – завідувач кафедри 
патологічної анатомії 1-го Харківського медичного інституту; у 1944 р. призначений на посаду заві-
дувача лабораторії легеневої патології Інституту нормальної та патологічної морфології АМН СРСР; 
в цей же час працював на посаді інструктура Управління кадрів ЦК ВКП (б); від 1948 до 1952 р. – профе-
сор кафедри, а з 1953 до 1972 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії I Московського медичного 
інституту імені І. М. Сєченова; одночасно керував лабораторією загальної патологічної анатомії в 
Інституті морфології людини АМН СРСР; з 1972 до 1988 р. – професор-консультант кафедр патоло-
гічної анатомії I Московського медичного інституту імені І. М. Сєченова; виконував обов’язки члена 
президії і академіка-секретаря відділення медико-біологічних наук АМН СРСР, був членом комітету 
з Ленінських та Державних премій, членом пленуму і експертної комісії ВАК Міністерства вищої і 
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середньої спеціальної освіти СРСР, обраний заступником голови правління Всесоюзного товариства 
патологоанатомів; з 1948 до 1959 р. – головний редактор видавництва «Медицина»; з 1968 р. головний 
редактор журналу «Архив патологии»; напрямки наукових праць: питання патологічної анатомії і па-
тогенезу туберкульозу, захворювання легень, атеросклероз, гіпертонічна хвороба та інфаркт міокарду, 
колагенові (ревматичні) хвороби, порушення мікроциркуляції, захворювання дитячого віку, патологія 
воєнного часу, медикаментозна патологія, історія патологічної анатомії, питання загальної патології 
та філософські аспекти медицини; за цикл праць з вивчення колагенових захворювань присуджена 
Ленінська премія; Герой Соціалістичної Праці, заслужений діяч науки РСФРР.

 
На початку березня 1938 року професор А. І. Струков у найбільшій аудиторії 

1-го Харківського медичного інституту, ущерть заповненій студентами, лікарями, 
професорами, в присутності директора інституту і всіх членів Вченої ради прочи-
тав професорську лекцію «Гистотопография воспалительных процессов в легких», 
доповідь ілюстрував діапозитивами гістотопографічних зрізів, привезеними з Мо-
скви. Лекція мала успіх.

Штат кафедри складали – професор А. І. Струков, асистенти А. А. Бакушева, М. В. 
Константинович, Н. О. Максимович, О. С. Налбат, П. П. Очкур, М. А. Тищенко.

Як писав А. І. Струков: «У хорошому колективі харківської кафедри зі славни-
ми традиціями, з прекрасним складом професорів – клініцистів і теоретиків, в 
інституті мною була розгорнута науково-педагогічна та громадська діяльність. 
Співробітники кафедри працювали з інтересом і наполегливо...»; «...каждый из 
сотрудников имел уже темы, полученные от проф. Г. Е. Земана и пришлось зна-
чительно перестраивать научную работу. Основной курс был взят на изучение 
туберкулеза, а также ряда других инфекционных заболеваний».

Упродовж 1938–1941 років на кафедрі патологічної анатомії під керівництвом 
А. І. Струкова були отримані цікаві дані про первинний туберкульоз у дітей на ран-
ній фазі бацилемії, що виникає при розвитку первинного туберкульозу. Була також 
показана за допомогою гістотопографічного методу роль гематогенно виникаючих 
легеневих верхівкових вогнищ в генезі вторинного туберкульозу (А. А. Бакуше-
ва). Виконана робота з відтворення експериментального кісткового туберкульозу у 
кроликів; висвітлена роль кісткових вогнищ-метастазів у виникненні та розвитку 
кісткового туберкульозу як в експерименті, так і в патології людини.

А. І. Струков зазначав: «Руководимая мной Харьковская кафедра уделя-
ла большое внимание прозекторской работе, аутопсиям и бипсиям. Были 
организованы систематически проводимые клинико-анатомические конферен-
ции, к котрым я очень тщательно готовился, хотя имел большой опыт проведе-
ния их в Москве… Учебная работа на кафедре была перестроена мной по москов-
скому образцу, заново создавались коллекции микропрепаратов, диапозитивов, 
приготовлялись новые таблицы. Словом все силы прилагались к тому, чтобы 
педагогический процесс приобрел демонстративный характер, чтобы все о чем 
говорилось на лекции было показано на практических занятиях. Студенты 
привлекались к активному участию в прозекторском деле. Был организован 
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студенческий кружок, при чем им руководил сам заведующий кафедрой, что 
придавало кружку особую значимость».

З 1941 до 1944 року кафедра патологічної анатомії перебувала в евакуа-
ції в м. Чкалов (нині – м. Оренбург). А. І. Струкову була запропонована посада 
консультанта–патологоанатома евакогоспіталів. Завідувачем патологоанатоміч-
ного відділення призначена Н. О. Максимович, їй допомагали асистенти кафедри, 
лікарі Мазо, Пригожина. «Ми колективно вивчали особливості перебігу раново-
го процесу в умовах глибокого тилу, уточнювали роль та характер інфекції, ана-
лізували причини смерті поранених, які перебували в глибокому тилу, детально 
вивчали по історіях хвороби поетапне лікування поранених, аналізували лікар-
ські помилки, детально розбирали їх на клініко-анатомічних конференціях» 
(А. І. Струков, 1988). За 1941–1944 роки були закладені міцні основи патологоа-
натомічної служби, на базі якої продовжувала свою діяльність, після реевакуації 
I-го ХМІ, кафедра патологічної анатомії Оренбурзького медичного інституту і його 
клінічні кафедри. 

Як свідчив А. І. Струков: «...После освобождения Харькова начали поговари-
вать о возвращении Института в родной город. Весной 1944 г. эта мечта стала 
реальностью. Сотрудники кафедры достали тару – ящики, в которых осенью 1941 
г. вывозили имущество кафедры из Харькова и которые предусморительно сохра-
нили, постепенно упаковывали оборудование и вот в июне 1944 г. специальный 
поезд, загруженный профессорами, преподавателями, студентами и ящиками 
с оборудованием двинулся в Харьков. Было приятно видеть как быстро восста-

Студентський гурток на кафедрі патологічної анатомії; зліва 
направо: студенти: Качай, Резниченко, Ткаченко, Губанов, 

Гущина, Соловей, проф. А. І. Струков – керівник гуртка, 
студентка Крамник (Харків, 1939 р.).
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навливается транспорт, стационарные постройки, мосты. До Харькова мы 
добрались за три дня и здесь перед нами отрылась печальная картина: в городе 
много разрушенных домов, здание нашей кафедры сгорело, разрушен до основания 
самый большой в Институте химический корпус. В новом главном корпусе зияли 
проемы окон, но здание сохранилось и быстро восстанавливалось. К нашей радос-
ти здание прозектуры сохранилось, как и почти все здания областной клиники, 
базы клиник, где располагалась прозектура. Сохранилось кое-какое оборудование, 
столы в секционной. Через две недели после возвращения в Харьков кафедра пато-
логической анатомии начала свою практическу работу».

Упродовж багаторічного розвитку кафедри патологічної анатомії було виробле-
но об’єктивне положення, за яким кафедра є «однією з центральних» (А. І. Стру-
ков) і відіграє роль передаточної інстанції між кафедрами теоретичного профілю 
перших двох курсів навчання студентів у медичному вузі та клінічними кафедра-
ми. Кафедра патологічної анатомії тісніше, ніж інші кафедри, пов’язана у науково-
педагогічній роботі майже з усіма кафедрами вузу. В основу дуже важливих стосун-
ків кафедри з клініками було покладено, за Струковим, «...принцип паритетності 
– обидві сторони (клініцисти і патологоанатоми) у своїх працях рівні, й висту-
паючи у диспуті, вчаться один у одного, а не вишукують помилки один у одного». 
В Україні з 1935 року в клінічних лікарнях, у лікарнях (з прозекторіями) клініч-

Науковий студентський гурток при кафедрі патологічної анатомії ХМІ; м. Чкалов 
(Оренбург), 1943 р., евакуація. В центрі А. І. Струков, зліва від нього О. С. Налбат, 

справа – М. А. Тищенко; 4 ряд, крайній зліва – Г. Паїн, майбутній завідувач кафедри 
патологічної анатомії Оренбузького медичного інституту; 3 ряд, крайній зліва – 
Б. Я. Давидов, майбутній патологоанатом у м. Херсоні. (Із архіву О. С. Ступіної).
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ні патологи (прозектори) у співдружності з клініцистами проводили «клініко-
анатомічні паралелі» на зразок харківських «четвергів» і одеських «п’ятниць» при 
кафедрах патологічної анатомії. Ці «паралелі» – клініко-анатомічні конференції 
– прийшли на зміну взаємовідносинам, які подекуди існували між патологоанато-
мами і клініцистами в їхній повсякденній праці – «...ясна взаємна відчуженість, 
настороженість, підозра, а частенько й неприхована ворожнеча» (О. І. Струков). 
Тісне співробітництво клініцистів із патологоанатомами, що трансформувалося 
у клініко-анатомічний напрямок у роботі клінічних патологів, сформульовано у 
конкретні положення: 1) результати автопсій порівнюють із симптомами перебігу 
хвороби та обговорюють на засіданнях клініко-анатомічних конференцій; 2) про-
відна тематика науково-дослідницької роботи підкорена клініко-анатомічному 
принципу. Наукові напрямки кафедри, очолювані А. І. Струковим,: – 1) туберку-
льоз (ураження легень, кісток), 2) інфекційні епідемічні хвороби.

Професор А. І. Струков, як лектор, наслідував своїх учителів, які високо ціну-
вали лекторське мистецтво; особливістю його лекцій були простота викладу склад-
них проблем, новизна матеріалу. Лекції супроводились показом діапозитивів.

А. І. Струков, як прозектор, здобув фах у двох знаних школах: воронезькій та 
московській. Як людина спостережлива і мисляча, він сформулював (для себе) 
заповідь і свято її дотримував: біля секційного столу при виконанні автопсії «...за-
вжди треба бути готовим до всіляких несподіванок, і навіть уміти передбачи-
ти їх. Для прозектора – клінічного патолога дуже важливо багато знати; його 
кругозір мусить бути трохи ширшим, аніж кругозір клініциста». А. І. Струков-
вчений формувався у сприятливих умовах – «дерптська» професура Воронезько-
го університету і московські Центральний туберкульозний інститут (професор 
В. Г. Штефко) та кафедра патологічної анатомії (професор О. І. Абрикосов). Під 
впливом московських вчених була обрана для розробки наукова проблема «Ту-
беркульоз» і склався науковихй напрямок – робота в тісному творчому єднанні з 
клініцистами-фтизіатрами і рентгенологами, – відтак патологічна анатомія уві-
йшла в клініку як рівноправний член у лікуванні хворих. Професор Струков об-
ґрунтував концепцію туберкульозної бацилемії – раннього проявлення первинно-
го туберкульозу, створив концепцію параспецифічних реакцій при туберкульозі 
легень, створив анатомо-клінічну класифікацію туберкульозу легень. У 54-х на-
укових працях висвітлено морфологію людини різного віку (вікову морфологію) 
і туберкульоз.

З кафедри (з 1939 по 1945 рік) вийшло шість дисертацій: дві докторські та шість 
кандидатських.

Учні професора А. І. Струкова: М. В. Константинович, М. А. Тищенко, 
Н. О. Максимович, О. С. Налбат – згодом доктори медичних наук, професори-
патологоанатоми.

На початку 1945 року Вчена рада Харківського медичного інституту обра-
ла на завідувача кафедри патологічної анатомії виученика Харківського уні-
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верситету, доктора медичних наук, професора Г. Л. Дермана – учня професора-
патологоанатома С. Л. Ерліха.

ДЕРМАН Григорій Львович (30.04.1890 – 18.11.1983) – наро-
дився в м. Бахмуті; у 1910 р. закінчив з золотою медаллю гімназію 
в м. Боброво (Воронезька губернія); медичну освіту здобув на ме-
дичному факультеті Харківського університету (1910 – 1914); буду-
чи студентом 5-го курсу, за написання студентської роботи «Срав-
нительная оценка различных методов окраски сухих препаратов 
крови» був нагороджений Радою професорів золотою медаллю; 
після закінчення університету був призначений молодшим лікарем 
Харківського військового госпіталю, в якому працював у клініч-
ній лабораторії та прозектурі під керівництвом проф. С. Л. Ерліха 
до 1918 р.; від 1916 до моменту евакуації в 1941 р. працював в Ін-
ституті лабораторної діагностики імені Ерліха, послідовно асистен-
том, завідувачем відділення, директором та науковим керівником; 
у 1919–1923 рр. працював на посаді асистента кафедри нормальної 
анатомії Харківського медичного інституту (завідувач кафедри – 
проф. Є. Ф Лисицький, потім – проф. В. Я Рубашкін); у 1926 р. в 

Комісії медико-морфолоґічних наук Укрголовнауки захистив докторську дисертацію «Морфология 
незрелых нейрогенных опухолей»; у 1926–1928 рр. перебував у науковому відрядженні в Німеччині 
в Патологічних інститутах О. Любарша і Л. Ашоффа; від 1927 до 1941 р. працював на посаді про-
зектора Патологічного інституту 2-ої Радянської лікарні м. Харкова; з 1930 р. – зав. кафедри пато-
лоґічної анатомії Харківського інституту удосконалення лікарів; від 1932 до 1941 р. – одночасно зав. 
кафедрою патолоґічної анатомії ІІ Харківського медичного інституту; під час війни, в евакуації в м. 
Тюмені до 13.05.1942 р. був прозектором міської лікарні та всіх евакогоспіталів; у 1942–1944 рр. – 
зав. кафедри Іжевського медичного інституту (Удмурдська АРСР) та одночасно головний патолого-
анатом медичного евакопункту № 52; за наказом Народного комісаріату охорони здоров’я СРСР від 
25.05.1944 р. був призначений завідувачем кафедрою патологічної анатомії Інституту удосконален-
ня лікарів (м. Харків) та завідувачем кафедрою патологічної анатомії Стоматологічного інституту, 
яку очолюв до 1945 р.; у 1944–1949 рр. (за сумісництвом) завідувач патологоанатомічного відділення 
Рентгенологічного інституту; з 1945 до 1971 р. – зав. кафедри патолоґічної анатомії Харківського ме-
дичного інституту та прозектури Харківської обласної клінічної лікарні; з 1971 р. – консультант тієї 
ж кафедри; наукові праці присвячені онколоґічній і серцево-судинній патолоґії, вивченню ретикуло-
ендотеліальної системи, експериментально-морфолоґічним дослідженням ролі легень, печінки і се-
лезінки в ліпоїдному обміні, досліджував жирову тканину в плодів і новонароджених, морфогенез 
туберкульозу, аліментарно-токсичну алейкемію, питання історії Харківської школи патолоґоанато-
мів; Г. Л. Дерман вивчив і описав клітини Тюрка у хворих на висипний тиф, особливості морфолоґії 
шлунково-кишкового тракту при скарлатині, міоцити Анічкова при дитячих інфекційних хворобах, 
створив класифікацію черевно-тифозних процесів. 

Кафедру очолив професор, який «...достойний зайняти будь-яку кафедру пато-
логічної анатомії» (О. І. Абрикосов).

Штат кафедри складали: професор Г. Л. Дерман, доценти О. С. Налбат, М. А. 
Тищенко, О. С. Ступіна; асистенти Д. О. Гейко, П. А. Бордюк, Ю. Л. Бутов, Л. С. 
Гончаров, Г. С. Зенкевич, А. А. Каганська, В. В. Нестайко, Ю. І. Мікляєв, М. М. 
Тираспольська, З. Н. Фінкель, А. Ф. Яковцова.
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Навчально-дослідницький процес на кафедрі був усталений – навчали студентів 
за програмами 1934 і 1936 років, а потім за єдиною «Программой по патологической 
анатомии» (1948), затвердженою МОЗ СРСР. Студентам рекомендували такі під-
ручники і посібники: А. И. Абрикосов «Основы общей патологической анатомии» 
(1945) й «Основы частной патологической анатомии» (1945); И. В. Давыдовский 
«Патологическая анатомия и патогенез вазнейших заболеваний человека» (1937); 
М. А. Скворцов «Патологическая анатомия важнейших заболеваний детского воз-
раста» (1945); Г. Л. Дерман «Пособие к вскрытию трупов с элементами гистологи-
ческой техники» (1936); М. Э. Мандельштам «Пособие к практическим занятиям 
по патологической гистологии» (1938); И. И. Медведев «Основы патологоанатоми-
ческой техники с элементами диагностики» (1945); А. И. Абрикосов «Техника па-
тологоанатомических вскрытий трупов» (1948).

Наукові напрямки кафедри: 1) гіпертонічна хвороба; 2) атеросклероз; 3) зло-
якісний ріст. У дослідженнях застосовували, крім класичних методик, нові – лю-
мінесцентну й електронну мікроскопію. Наукові результати досліджень за допо-
могою нових методик використовували на практичних заняттях.

Колектив кафедри патологічної анатомії Харківського медичного інституту 
(початок 50-х років XIX ст.). 1 ряд (зліва направо): А. М. Мельникова-Разведенкова, 

П. А. Бордюк, О. А. Носалевич, Г. Л. Дерман, О. С. Налбат, М. А. Тищенко, 
А. А. Каганська; 2 ряд: санітар кафедри, З. Н. Фінкель, Б. М. Брук, Ю. І. Мікляєв, 
В. В. Нестайко, О. С. Ступіна, З. І. Грідіна; 4 – 5 ряди: обслуговуючий персонал 

кафедри – лаборанти та санітари. (Із архіву О. С. Ступіної).
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Професор Дерман, як лектор, був вправним популяризатором методу викла-
дання Харківської школи і свого прозекторського досвіду – вивчення патологіч-
ної анатомії починається в прозектурі. Викладаючи матеріал, лектор звертався до 
нормальної гістології та ембріології, до найновіших теоретичних положень, до роз-
робок авторитетних вчених.

Г. Л. Дерман, як прозектор, сповідував кращі традиції клінічної патологічної 
морфології – ґрунтовність теоретичної підготовки, вивчення патологічної анато-
мії біля секційного столу, глибоке проникнення у сутність морфо-фізіологічних 
процесів, зв’язок їх із симптомами хвороби, з клінічним перебігом хвороби, 
вдумливість, спостережливість (уміння бачити!) та обережність у висновках 
(епікриз).

Прозекторська допомога кафедри лікарням м. Харкова і районів області зосе-
реджувалася у патологоанатомічному відділенні обласної лікарні – організаційно-
методичному і консультативному центрі кафедри та при кафедрі – у центрі автопсій 
новонароджених (у пологових будинках міста). Важливою допомогою кафедри ра-
йонним лікарням була участь працівників кафедри – добре підготовлених фахівців 
– у клініко-анатомічних конференціях. Кадри патологоанатомів кафедра готувала 
в аспірантурі (три роки) і в ординатурі (два роки).

Професор Г. Л. Дерман був дослідником, який вдумливо ставився до науково-
го матеріалу, вмів визначити актуальність теми і послідовно розробляти її. У 95 
наукових працях вченого висвітлено онкологічну і серцево-судинну патологію, 
ретикуло-ендотеліальну систему, експериментально-морфологічні дослідження 
ролі легенів, печінки і селезінки в ліпоїдному обміні, жирову тканину у плодів і 
новонароджених, морфогенез туберкульозу, аліментарно-токсичну алейкемію, 
питання історії Харківської школи патологоанатомів. Г. Л. Дерман вивчив і опи-
сав клітини Тюрка у хворих на висипний тиф, особливості морфології шлунково-
кишкового тракту при скарлатині, міоцити Анічкова при дитячих інфекційних 
хворобах; створив класифікацію черевно-тифозних процесів.

З кафедри (з 1950 р.) вийшло 17 дисертацій: 14 кандидатських і 3 доктор-
ські. Учні професора Г. Л. Дермана – З. Н. Фінкель, О. С. Ступіна, Ю. І. Мікля-
єв, В. В. Нестайко, Б. М. Брук, А. Ф. Яковцова, Ю. Л. Бутов, Л. С. Гончарова. 
При цьому, з 1917 до 1967 р. співробітниками кафедри патологічної анатомії 
було опубліковано біля 300 наукових праць, виконано 15 докторських та 55 кан-
дидатських дисертацій.

 1959 році, враховуючи наукові досягнення харківської школи патологічної 
анатомії, у м. Харкові був проведений 3-ій Всесоюзний з’їзд патологоанатомів, 
участь у роботі якого взяли численні іноземні фахівці. Президентом з’їзду був об-
раний І. В. Давидовський.

У 1971 році кафедру патологічної анатомії очолила А. Ф. Яковцова.
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ЯКОВЦОВА Антоніна Федорівна (нар. 15.05.1933 р.) – народилася 
в м. Богодухові Харківської області; медичну освіту здобула в Хар-
ківському медичному інституті (1958); працювала хірурґом медсан-
частини Харківського тракторного заводу; закінчила аспірантуру на 
кафедрі патолоґічної анатомії Харківського медичного інституту; у 
1965 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфолоґічні 
зміни в плаценті при ізоантиґенній несумісності крові матері і пло-
да»; працювала асистентом, доцентом кафедри патолоґічної анато-
мії; у 1973 р. захистила докторську дисертацію на тему «Антенатальна 
смерть плода»; від 1971 до 2009 р. – завідувач кафедри патолоґічної 
анатомії Харківського державного медичного інституту (нині – Хар-
ківський державний медичний університет); віце-президент Асоці-
ації патолоґів України; голова харківської філії Асоціації патологів 
України; професор; заслужений діяч науки і техніки України; член 
Міжнародної академії патолоґії; академік Української академії наук; 

член редакційної колегії журналів «Архив патологии» і «Український морфологічний журнал»; член 
спеціалізованої ради при Харківському медичному університеті з захисту докторських та кандидат-
ських дисертацій; лауреат премії АМН СРСР імені В. Ф. Снєгірьова; наукові праці присвячені пробле-
мам загальної патолоґічної анатомії, перинатальної патолоґії, патолоґічної анатомії серцево-судинної, 
ендокринної та сечовидільної систем, удосконалення навчально-методичної роботи; основні праці 
А.Ф. Яковцової: «Антенатальная смерть плода» (1974); «Крупный плод» (1991); «Патологическая ана-
томия иммунной системы при крупноплодии и ЗВРП» (2002); нагороджена вищою відзнакою Асоціа-
ції патологів України – медаллю Г. М. Мінха за № 5 (2010); А. Ф. Яковцова засновник наукової школи, 
основним напрямком якої є вивчення патологічних процесів у єдиній системі «мати-плацента-плід»; 
науковий консультант та керівник 6 докторських та 29 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри патологічної анатомії Харківського медичного університету; 
в першому ряду в центрі – професор А. Ф. Яковцова.
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 Тривалий час на посаді професора кафедри патологічної анатомії працював 
Д. О. Гейко.

ГЕЙКО Дмитро Охрімович (25.04.1926 –16.06.1999) – народився 
в с. Запілля Миропільського району (тепер – Краснопільський ра-
йон) Сумської області; весною 1943 р., після звільнення с. Запілля 
від німецьких загарбників, добровольцем пішов у діючу армію; двічі 
поранений – під Вінницею (1943) та Львовом (1944); війну закінчив 
у Празі «першим номером ПТР» протитанкового взводу, у званні 
старшого сержанта; нагороджений бойовими медалями «За отвагу» 
і «Боевые заслуги»; після демобілізації, з лютого по червень 1947 р. 
екстерном склав іспити за 8, 9 та 10 класи середньої школи; вищу 
медичну освіту здобув на лікувальному факультеті Харківського ме-
дичного інституту (1947–1953 рр.); у 1953–1956 рр. навчався в аспі-
рантурі при кафедрі патологічної анатомії Харківського медичного 
інституту (ХМІ); з 1956 р. працював на зазначеній кафедрі послідов-
но на посадах асистента, доцента та професора; у 1959 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Морфологические изменения в клапанах 
сердца при гипертонической болезни» (науковий керівник – про-

фесор Г. Л. Дерман), потім – докторську дисертацію; упродовж тривалого часу був проректором з 
наукової роботи ХМІ, деканом педіатричного факультету, членом спеціалізованої Ради (Д.074.18.02) 
при ХМІ.

З 1 вересня 2009 року кафедру очолив учень професора А. Ф. Яковцової В. Д. Мар-
ковський.

Професор А. Ф. Яковцова з учнями: (зліва направо: В. Д. 
Марковський, Н. В. Гольєва, О. А. Омельченко, І. В. Сорокіна.
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МАРКОВСЬКИЙ Володимир Дмитрович (нар. 07.06.1953 р.) – на-
родився в с. Махатинка Новооскольського району Білгородської об-
ласті; медичну освіту здобув у Харківському медичному інституті 
(1976); закінчив клінічну ординатуру на кафедрі патологічної анато-
мії; у 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Морфологические 
особенности предсердий при инфаркте миокарда», у 1992 р. – док-
торську дисертацію «Морфо-функциональные особенности сердца 
плодов и новорожденных и последа при артериальной гипертонии у 
беременных»; доцент (1983); професор (1994); з 1996 р. – проректор 
з науково-педагогічної роботи; член Міжнародної академії патології; 
автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому чис-
лі 5 патентів на винаходи; наукові праці присвячені серцево-судинній 
та перинатальній патології; під керівництвом В. Д. Марковського 
захищено 2 кандидатські дисертації; член правління Міжнародної 
спілки асоціацій патологів, член спеціалізованої Вченої ради при Хар-
ківському державному медичному університеті; неодноразово нагоро-
джувався грамотами МОЗ України та харківського міського голови. 

Штат кафедри: завідувач кафедри, професор В. Д. Марковський, професори: А. Ф. 
Яковцова, І. В. Сорокіна, Г. І. Губіна-Вакулик, В. В. Гаргін, Н. В. Гольєва, М. М. 
Пітенько; доценти: О. А. Омельченко, О. В. Наумова, А. В. Сімачова, Н. І. Горголь, 
О. В. Кіхтенко; асистенти: Л. С. Купріянова, О. М. Плітень, С. Г. Тадтаєв, Т. В. 
Бочарова, А. С. Шапкін, Р. В. Сидоренко; Д. І. Галата, С. М. Потапов. Відповідальні 
по кафедрі: за навчальну роботу – доцент О. А. Омельченко; за наукову роботу – 

Колектив кафедри патологічної анатомії ХМУ (2010 р.); перший ряд 
(зліва направо): професор І. В. Сорокіна, професор А. Ф. Яковцова, 

завідувач кафедри, професор В. Д. Марковський, доцент О. А. Омельченко.



458 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

професор І. В. Сорокіна; за лікувальну роботу – доцент О. В. Наумова; за виховну 
роботу – доцент А. В. Сімачова. 

Кафедра є унікальною за кадровим складом – в ній працюють 6 професорів та док-
торів наук, а весь професорсько-викладацький склад має вчені ступені та звання.

ГАРГІН Віталій Віталійович (нар. 21.09.1970 р.) – народився 
в м. Харкові; після закінчення середньої школи (1987) рік працю-
вав на посаді санітара травматологічного відділення лікарні; вищу 
медичну освіту здобув на педіатричному факультеті Харківського 
медичного інституту (1988–1994); з другого курсу навчання актив-
но працював у студентському науковому гуртку (керівник – проф. 
І. В. Сорокіна) кафедри патологічної анатомії; у 1994–1996 рр. на-
вчався в магістратурі кафедри патологічної анатомії Харківського 
державного медичного університету, після закінчення якої захистив 
магістерську роботу; від 1996 до 1999 р. навчався в аспірантурі цієї 
ж кафедри; у 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Функціо-
нальна морфологія щитовидних залоз плодів та новонароджених від 
матерів з окремими видами екстрагенітальної патології, гестозом», а 
у 2007 р. – докторську дисертацію «Патологічна анатомія вегетатив-
ної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця»; з 2007 р. 
– професор кафедри патологічної анатомії; професор (2011); лікар-

патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; член спеціалізованої вченої ради при Донецькому 
національному медичному університеті імені М. Горького; неодноразово стажувався за кордоном 
(Велика Британія, Австрія, Швеція, Італія); пройшов повний курс семінарів з патології Австрійсько-
американської фундації (м. Зальцбург, Австрія); автор більше 200 наукових публікацій; наукові до-
слідження переважно присвячені вивченню перинатальної патології, патології серцево-судинної та 
травної систем; науковий керівник 1 дисертаційної роботи; у 1995 р. був відзначений стипендією Пре-
зидента України, у 2002 р. – стипендією Харківської обласної державної адміністрації, у 2002–2004 рр. 
– стипендією Кабінету Міністрів України; у 2003 р. нагороджений премією АМН України; у 2004 р. 
В. В. Гаргін був визнаний переможцем в номінації кращий молодий науковець Харківського обласно-
го конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

ГОЛЬЄВА Наталія Володимирівна (нар. 14.02.1964 р.) – народи-
лася в с.м.т. Есхар Чугуївського району Харківської області; вищу 
медичну освіту здобула на педіатричному факультету Харківського 
медичного інституту (1981 – 1987); навчалася в аспірантурі на ка-
федрі патологічної анатомії Харківського медичного інституту; у 
1994 р. захистила кандидатську дисертацію «Клініко-морфологічні 
аспекти гіперпластичних процесів ендометрію у жінок дітородного 
віку» (науковий керівник – проф. А. Ф. Яковцова), а у 2004 р. – док-
торську дисертацію «Патологічна анатомія провідної системи серця 
плодів та новонароджених від матерів з артеріальною гіпертензі-
єю, пізнім гестозом, цукровим діабетом»; доцент (1995); професор 
(2006); автор біля 100 наукових публікацій, із них 3 патенти України 
на винаходи.
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СОРОКІНА Ірина Вікторівна (нар. 12.02.1958 р.) – народилася в 
с. Радомля Тростянецького району Сумської області; у 1981 р. закін-
чила з відзнакою Харківський медичний інститут; у 1982–1984 рр. 
навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі патологічної анатомії 
Харківського медичного інституту; у ці роки виконувала обов’язки 
голови Ради молодих вчених зазначеного інституту; у 1984–1992 рр. 
– асистент, у 1993–1994 рр. – доцент, а з 1994 р. – професор кафедри 
патологічної анатомії; у 1985 р. захистила кандидатську дисертацію 
«Патологічна анатомія щитоподібної залози та надниркових залоз 
великого плода», у 1995 р. – докторську дисертацію «Патологічна 
анатомія імунної системи у плодів з порушеною трофікою»; про-
фесор (1995); член Європейського товариства патологів (1995); член 
Міжнародної академії патології (2005); з 1990 р. – відповідальний 
секретар Шкіл молодих вчених-патологоанатомів України; член Ко-
ординаційної ради Асоціації патологів України (2008); генеральний 

секретар Українського дивізіону Міжнародної академії патології (2009); член редакційних колегій 
журналів «Медицина сьогодні і завтра», «Медична радіологія», «Експеримантальна та клінічна ме-
дицина»; член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій; 
автор понад 300 наукових публікацій, із них 4 монографії, підручник з патологічної анатомії для іно-
земних студентів, 17 авторських свідоцтв та патентів; основні напрямки наукових досліджень: па-
тологічна анатомія захворювань дитини та перинатального періоду; науковий керівник 6 кандидат-
ських дисертацій.

 Основними напрямками наукових досліджень кафедри патологічної анатомії є 
вивчення: 1) патологічної анатомії серцево-судинної системи з позицій раннього та 
пізнього онтогенезу; 2) патологічної анатомії імунної і ендокринної  систем плода та 
новонародженого від матерів з ускладненою вагітністю; 3) патоморфологія гепато-
біліарної системи плода та новонародженого від матерів з ускладненою вагітністю.

 За період 2004–2010 років на кафедрі патологічної анатомії підготовлено та за-
хищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій. Видано понад 300 наукових 
публікацій; із них: підручник для англомовних студентів, монографія «Имунная 
система плодов при крупноплодии и ЗВРП», монографія «Медицина и искусство», 
монографія «Сучасна українська сім’я: медико-соціальні аспекти», методичні вка-
зівки: «Общая патоморфология», «Посібник для практичних занять з патоморфо-
логії (керуючого типу)», «Альбомы для практических занятий по патологической 
анатомии» (для студентів медичного та стоматологічного факультетів, для англо-
мовних студентів іноземного факультету), «Клиническая патологическая анато-
мия (пособие для студентов по секционно-биопсийному курсу)».

 Вихованці та співробітники кафедри патологічної анатомії, зберігаючи традиції 
харківської школи патології, займали та займають відповідальні посади в структу-
рі патологічної анатомії України та за її межами – Н. О. Максимович (Київ), О. С. 
Ступіна (Київ), В. В. Нестайко (Луганськ), М. В. Констинтинович (Вінниця), М. А. 
Тищенко (Харків), Г. С. Воронянський , М. Г. Іванова (Харків), О. А. Носалевич 
(Харків), О. С. Налбат (Харків), Ю. І. Мікляєв (Харків), О. М. Карпова (Луганськ), 
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П. П. Очкур (Алма-Ата), Ю. Л. Бутов, З. Н. Фінкель, Б. М. Брук, Д. О. Гейко, 
Л. С. Гончарова, В. Д. Садчиков, В. Д. Марковський, І. В. Сорокіна, Г. І. Губіна-
Вакулик, І. К. Кондаков (Харків), Б. А. Насибуллін (Одеса).

 Кафедра є опорною кафедрою з патологічної анатомії в Україні, являє собою 
навчально-методичний центр, в якому підвищують кваліфікацію викладачі відпо-
відних кафедр України. Навчальні та методичні посібники, що підготовлені спів-
робітниками кафедри, широко використовуються у всіх медичних вищих навчаль-
них закладах України та за кордоном. 

 Кафедра патологічної анатомії взяла активну участь в організації та проведен-
ні 6 шкіл молодих вчених та фахівців-патологоанатомів, 2-ої Всесоюзної наукової 
конференції дитячих патологоанатомів (1985 р.), Всесоюзної наукової конферен-
ції, присвяченої 100-річчю з дня народження професора Г. Л. Дермана.

 Співробітники кафедри патологічної анатомії поєднували та поєднують свою 
діяльність з роботою у міських патологоанатомічних відділеннях, що підвищує їх 
рівень. Базовими прозектурами кафедри є патологоанатомічні відділення Харків-
ської обласної клінічної лікарні, 4-ої міської лікарні швидкої медичної допомоги, 
перинатальний центр, прозектура спеціалізованого диспансеру з радіаційного за-
хисту населення.

 Із Харківського університету вийшов всесвітньовідомий вчений І. І. Мечников, 
який зробив великий внесок у розвиток патологічної анатомії. Він з нових пози-
цій пояснив явища інфекційного запалення та несприйнятливості. І. І. Мечников 
вперше спостерігав явища фагоцитозу (1883) у прозорій личинці морської зірки, 
в яку він занурив шип троянди. У 1892 році він видав «Лекции о сравнительной 
патологии воспаления», поклавши в його основу фагоцитарну теорію.

МЕЧНИКОВ Ілля Ілліч (15.05.1845 – 15.07.1916) – біолоґ; на-
родився в с. Іванівці Куп’янського повіту Харківської губернії в сім’ї 
поміщика; від 1856 до 1862 р. навчався у 2-й харківській гімназії, 
яку закінчив з золотою медаллю; у 1862 р. робить спробу вступити 
у Вюрцбурзький університет; закінчив природознавчий факультет 
Харківського університету у1864 р. (замість чотирьох років закінчив 
навчання за два роки); у 1864–1867 рр. перебував у Німеччині та Іта-
лії; у 1867 р. при Петербурзькому університеті захистив магістерську 
ди сертацію, а в 1868 р. – докторську; від 1867 р. – доцент, а з 1870 р. – 
професор зоолоґії та порівняльної анатомії Новоросійського універ-
ситету в Одесі; за 8 років гімназист Мечников перетворився на про-
фесора з європейським ім’ям; у 1886 р., разом з М.Ф. Гамалією і Я. Ю. 
Бардахом, заснував в Одесі першу в Росії бактеріолоґічну станцію; за 
роки професорства проводив дослідження з порівняльної ембріолоґії 
безхребетних, здійснив дві експедиції в Калмикію з метою антропо-
логічних досліджень, вперше звернувся до вивчення патолоґії (гриб-

кового ураження у хлібного жука), а також досліджує заразливість крові хворого поворотним тифом, 
вдаючись до досліду на собі; у 1888 р., за запрошенням Л. Пастера, переїхав до Парижа, де організував 
лабораторію при Пастерів ському інституті; цією лабораторією І. І. Мечников керував до кінця життя; 
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І. І. Мечников – один із засновників еволюційної ембріолоґії, порівняльної патолоґії, мікро біолоґії та 
імунолоґії; вивчаючи внутрішньоклітинне травлення, відкрив явище фаґоцитозу (1883); у 1908 р. І. І. 
Мечникову за це відкриття (разом з П. Ерліхом) було присуджено Нобелівську премію; слід зауважи-
ти, що І. І. Мечников витримав боротьбу зі своїми ідейними супротивниками, особливо в Німеччині, 
де відомі німецькі патологи – Paul Baumgarten (Тюбінген), Karl Weigert (Франкфурт на Майні) та Ernst 
Ziegler (Фрайбург) утворили постійну групу супротивників фагоцитарної теорії; мало підтримував її і 
голова німецьких бактеріологів Роберт Кох; праці І. І. Мечникова стосовно азіатської холери, в яких 
він експериментував не лише на тваринах, а й на собі та на своїх співробітниках, допомогли встановити 
етіолоґічне значення вібріону, відкритого Р. Кохом; до числа важливих праць, які залишили глибокий 
слід у науці, належать дослідження з експериментального сифілісу, туберкульозу та загальних питань 
паразитолоґії; І. І. Мечников встановив філоґенетичні взаємовідносини між деякими групами тварин 
і розробив питання про початкові етапи розвитку багатоклітинних організмів; своє філософське кредо 
виклав у книзі «Сорок лет искания рационального мировоззрения» (1913); віру в могутність науки та 
можливість її методами досягти довгого, здорового та щасливого життя людини І. І. Мечников виклав 
у книгах «Этюды о природе человека» (1903) і «Этюды оптимизма» (1907), які мали значний суспільний 
резонанс у світі; відома його книга з історії науки – «Основатели современной медицины» (1915); у 1895–
1896 рр. порадами І. І. Мечникова користувалися засновники Київ ського бактеріолоґічного інституту, 
а пізніше – і Київ ської санітарно-бактеріолоґічної станції, яку він відвідав у 1911 р.; серед учнів І. І. 
Мечникова було багато дослідників з України – В. Підвисоцький, В. Високович, О. Безредка, брати 
Чистовичі, В. Хавкін, І. Савченко, Л. Тарасевич, В. Ліндеман, М. Нещадименко, Г. Острянин та інші.

Кафедра патологічної анатомії стала основним, могутнім стовбуром патологічної 
морфології в Харкові (М. Ф. Мельников-Разведенков), від якої виросло кілька 
різної величини бічних гілок – кафедри патологічної анатомії Харківського 
жіночого медичного інституту, ІІ харківського медичного інституту, Інституту 
удосконалення лікарів, Патолого-Анатомічний Інститут, 3 прозекторії та 2 хіміко-
мікроскопічних кабінети. Всі ці заклади були засновані співробітниками кафедри, 
як професорами, так і їх учнями.

ХАрКіВСЬКий жінОчий медичний інСТиТУТ

Харківський жіночий медичний інститут був заснований 31 жовтня 1910 
року Харківським медичним товариством. Першим директором інституту став 
фізіолог В. Я. Данилевський, який був одним з основних ініціаторів його ство-
рення. 30 січня 1911 року, з ініціативи В. Я. Данилевського, був улаштований 
урочистий акт, який «...своєю грандіозністю та піднесенням являв надзвичай-
не в Харкові свято» (М. Ф. Мельников-Разведенков). В ньому брало участь по-
над 2500 людей. Преса визначала його як «...свято культури та харківської 
інтелігенції». Організатором та завідувачем кафедри патологічної анатомії був 
професор М. Ф. Мель ников-Разведенков. Курс розтинів та патологоанатомічної 
діагностики викладав приват-доцент К. Ф. Єленевський (в Анатомічному театрі 
цього інституту по Скрипницькому провулку). 
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Програма викладання наук у Жіночому медичному інституті багато в чому збі-
галася з програмою Медичного факультету університету.

За час існування інститут підготував біля 2500 жінок-лікарів, багато з яких 
працювали в галузі патології в Україні. У 1920 році, шляхом злиття Жіночого ме-
дичного інституту з Медичним факультетом Харківського університету, була ор-
ганізована Харківська медична академія, яка в кінці 1921 – на початку 1922 року 
була реорганізована в Харківський медичний інститут.

II ХАрКіВСЬКий медичний інСТиТУТ

У 20–30-ті роки XX століття, під час активної реорганізації вищої школи, в 
Харкові послідовно й одночасно існували транспортний медичний, виробничий 
медичний, медико-педологічний, психоневрологічних кадрів, стоматологічний, 
санітарно-гігієнічний, перший і другий медичні інститути; працював також сек-
тор заочної медичної освіти. Поступово окремі з них ліквідувалися та ввійшли до 
складу єдиного вищого медичного закладу. З 1935 року в Харкові діяли два медич-
них інститути – перший і другий.

У 1934 році на базі Харківського виробничого медичного інституту (створений у 
1932 році) при 2-й Радянській лікарні був організований II Харківський медичний 
інститут, який проіснував до жовтня 1941 року. В ньому були два факультети із 

Будівля колишнього Анатомічного театру Харківського 
Жіночого медичного інституту.
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двома кафедрами патологічної анатомії, загальне керів-
ництво яких здійснював Г. Л. Дерман, у майбутньому 
завідувач кафедри патологічної анатомії (1941–1971) 
Харківського медичного інституту. 

Професорами кафедри патологічної анатомії психо-
неврологічного факультету були – Л. Й. Смирнов, а з 
1939 року – Б. С. Хомінський, з часом відомий професор-
нейроморфолог, керівник відділу нейропатоморфології 
(1950–1975 рр.) Київського НДІ нейрохірургії. За сло-
вами Г. Л. Дермана, Л. Й. Смирнов та Б. С. Хомінський 
були фактичними завідувачами кафедри.

 

СМИРНОВ Леонід Йосипович (21.03.1889 – 23.09.1955) – наро-
дився в Солігалічі Костромської губернії в родині священика; серед-
ню освіту здобув у Костромській духовній семінарії, з якої за участь 
в демонстраціях у 1905 р. був виключений; після складання екстер-
ном екзаменів у Костромській гімназії вступив до Петербурзького 
університету на математичне відділення, після закінчення якого у 
1910 р. був зарахований на медичний факультет Варшавського уні-
верситету; у 1914 р. перевівся на медичний факультет Московського 
університету, який закінчив у 1915 р.; упродовж 5-и років працював 
ординатором у Московській клініці нервових захворювань; з 1920 до 
1925 р. керував нервовим відділенням та прозектурою психіатричної 
лікарні в м. Курську; у 1925–1932 рр. працював на посадах прозекто-
ра Київської психіатричної лікарні, доцента Київського медичного 
інституту, завідувача лабораторії клініки нервових захворювань Ін-
ституту удосконалення лікарів; з 1932 р. – завідувач кафедри патоло-
гічної анатомії психоневрологічного факультету 2-го Харьківського 

медичного інституту та лабораторії спеціальної гістопатології Української психоневрологічної ака-
демії; у 1938–1954 рр. – керівник патологоанатомічного відділення Центрального нейрохірургічного 
інституту в Москві; з 1954 р. – керівник лабораторії патоморфології нервової системи в Інституті не-
врології АМН СРСР та Інституті психіатрії МОЗ РСФРР; з 1941 р. в діючій армії, де перебував на різ-
них посадах в санітарній службі; професор; член-кореспондент АМН СРСР (1946); член редакційної 
ради журналу «Вопросы нейрохирургии», голова екпертної комісії ВАК, член правління Всесоюзних 
наукових товариств нейрохіругів, патологоанатомів, невропатологів та психіатрів; один з провідних 
фахівців у галузі нейроморфології; одним із перших показав, що нейроглія є багатофункціональною 
тканиною; значний вклад вніс у вивчення морфології пухлинних захворювань та травматичної хво-
роби нервової системи; його праці – «Морфология нервной системы», «Гистопатология нервной 
системы и гистопатологические синдромы», «Патологическая анатомия и патогенез травматических 
заболеваний нервной системы», «Топография, гистогенез и гистология опухолей мозга» не втратили 
актуальності і по нинішній час; Л. Й. Смирнов був високоерудованою людиною – знав кілька євро-
пейських мов та давньогрецьку мову; про те, як він ставився до своєї справи та учнів, свідчить такий 

Г. Л. Дерман
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факт – у 1937 р. в Харків до Л. Й. Смирнова приїхали три лікарі, яким він за власною ініціативою про-
читав курс лекцій з гістопатології нервових клітин, нервових волокон, глії, з запалення та патології 
пухлин нервової системи.

Базою для кафедри патологічної анатомії (завідувач 
– Г. Л. Дерман) був Патологічний комбінатний інститут 
імені Єленевського (при 2-й Радянській лікарні). У 1937 
році в II Харківському медичному інституті при 2-ій Ра-
дянській лікарні був надбудований другий поверх над 
досить великим будинком патологічного інституту іме-
ні К. Ф. Єленевського – з прекрасним музеєм, зручною 
секційною і затишними лабораторіями.

Науковими напрямками кафедр було вивчення зло-
якісних пухлин та патоморфологія хвороб нервової сис-
теми.

У вересні 1944 року 2-й Харківський медичний ін-
ститут був реорганізований і ввійшов до складу Фрун-
зенського медичного інституту.

 
 ХАрКіВСЬКА медичнА АКАдемія ПіСЛядиПЛОмнОї ОСВіТи 

 
Кафедра патологічної анатомії була створена у 1924 році учнем В. П. Крилова – 

професором К. Ф. Єленевським, якою він керував від 1924 до 1930 року. 

ЄЛЕНЕВСЬКИЙ Костянтин Феліксович (1864 – 07.01.1942) – на-
родився в м. Кам’янець-Подільському Подільської губернії в роди-
ні потомствених дворян; у 1885 р. закінчив навчання в Кам’янець-
Подільській гімназії; медичну освіту («лекарь с отличием») здобув на 
медичному факультеті Харківського університету (1891); з березня 
1892 р. працює на посаді позаштатного асистента на кафедрі пато-
логічної анатомії під керівництвом В. П. Крилова; з травня 1895 р. 
– помічник прозектора (прозектор – професор В. П. Крилов) та за 
сумісництвом лікар Хіміко-мікроскопічного кабінету Харківсько-
го медичного товариства (працював у цій лабораторії 35 років); з 
липня 1985 р. виконував обов’язки прозектора кафедри; у березні 
1900 р. склав екзамен на ступінь доктора медицини; у 1904 р. при 
Патологоанатомічному кабінеті, який очолював М. Ф. Мельников-
Разведенков, завершив докторську дисертацію «К патологической 
анатомии мультилокулярного эхинококка у человека», яку захистив 
у 1905 р. у Військово-медичній академії (м. Санкт-Петербург); ди-

Б. С. Хомінський 
(Харків, кінець 30-х років)
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сертація була перекладена на німецьку мову; перший за часом міський прозектор Харкова – з 1906 
до 1941 р. виконував обов’язки прозектора Миколаївської (потім 2-ї Радянської лікарні); засновник 
Патологічного Інституту в 2-ій Радянській лікарні; з 1910 р. очолював кафедру патологічної анатомії 
в Харківському Жіночому Медичному Інституті; з 1924 до 1930 р. – завідувач кафедри патологічної 
анатомії Інституту удосконалення лікарів у Харкові; від 1930 до 1941 р. – науковий консультант цієї 
ж кафедри; з 1895 до 1936 р. працював в кабінеті клінічної мікроскопії Харківського медичного то-
вариства – спочатку як лікар, а потім з 1914 р. – завідувач хіміко-мікроскопічного кабінету; керував 
онкологічною секцією в Українському Патолого-анатомічному Інституті Головнауки; від 1928 до 1931 р. 
– завідувач гістологічного відділу Інституту соціальної патології та гігієни праці; у 1927–1941 рр. 
– завідувач лабораторії та прозектури Державного клінічного інституту ортопедії та травматології; 
член кількох наукових медичних товариств; у своїй науково-дослідній роботі К. Ф. Єленевський не 
відрізнявся науковою плодовитістю – він є автором 24 наукових публікацій, але всі його праці були 
суттєвим внеском у науку; у наукових роботах К. Ф. Єленевського висвітлювались питання клініко-
анатомічного напряму прозекторій, патоморфології ехінокока в людей, патологічної анатомії висип-
ного тифу, експериментальної патологічної анатомії кісткової системи; як шанувальник вчення 
В. П. Крилова про будову тіла, К. Ф. Єленевський у своїх доповідях пропагував це вчення; під його 
безпосереднім керівництвом було написано ряд дисертацій, які мали науково-практичне та науково-
теоретичне значення; учні професора Єленевського – це, на той час, кожний третій прозектор хар-
ківських лікарень; помер від голоду в період німецької окупації; похований на Старому цвинтарі 
м. Харкова; М. Ф. Мельников-Разведенков писав у 1926 р.: «Константин Феликсович Еленевський ро-
дился, учился и работал на Украине и служению ей отдал свою долгую жизнь по специальности, на кото-
рую находится не много охотников».

 Базою кафедри патологічної анатомії була прозек-
тура 2-ої Радянської лікарні м. Харкова.

 З 1930 до 1951 року кафедрою патологічної анатомії 
керував професор Г. Л. Дерман. 

 Штат кафедри складали: професор Г. Л. Дерман, 
асистент Л. І. Сухова та консультант (до 1933 року) про-
фесор К. Ф. Єленевський. У штаті прозекторії базової 
лікарні працював на посаді прозектора В. Г. Штефко.

 Перший випуск курсантів-патологоанатомів відбув-
ся в 1934 році.

 Після відновлення інституту в 1945 році, кафедрою 
завідував (1945–1947) доцент, кандидат медичних наук 
Микола Володимирович Константинович.

 Від 1951 до 1977 року кафедрою патологічної анато-
мії завідувала М. А. Тищенко.

 
ТИЩЕНКО Марія Афанасіївна (13.04.1904 – 27.11.2003) – народилася в м. Маріуполі; після за-

кінчення у 1920 р. 7-ми класів жіночої гімназії, вступила на останній курс трьохрічних педагогічних 
курсів, після закінчення яких з 1921 р. працювала учителькою трудової школи; медичну освіту здобу-
ла в Харківському медичному інституті (1924 – 1929); навчалася в аспірантурі при кафедрі нормаль-
ної анатомії (зав. – акад. В. П. Воробйов), після закінчення якої з 1935 р. працювала на посаді асис-
тента цієї ж кафедри; у 1940 р. захистила кандидатську дисертацію «Изменения сердечно-сосудистой 
системы при дизентерии у детей младшего возраста»; під час війни, разом з інститутом перебувала 

Г. Л. Дерман
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в евакуації в м. Чкалові (нині – м. Оренбург, Російська Федерація); 
від 1945 до 1951 р. – доцент кафедри патологічної анатомії; з 1951 
до 1977 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Українського 
інституту удосконалення лікарів, а від 1977 до 1979 р. – консультант 
цієї ж кафедри; у 1959 р. захистила докторську дисертацію «Мор-
фологическая характеристика туберкулезного менінгіта у детей, 
леченных антибиотиками»; від 1951 до 1977 р. за сумісництвом ке-
рувала об’єднаною прозектурою 2-ї міської лікарні м. Харкова, а з 
1979 р. – прозектор цього ж патологоанатомічного відділення; очо-
лювала міський консультативний центр з діагностики біопсій; була 
головою Харківського товариства патологоанатомів (до 1986 р.), 
членом правління Українського та Всесоюзного наукових товариств 
патологоанатомів, членом спеціалізованої ради з захисту доктор-
ських дисертацій; М. А. Тищенко заклала основи сучасної кафедри 
патологічної анатомії ХМАПО, з її діяльністю пов’язані передумо-
ви наукових напрямків, що розроблялись на кафедрі; наукові праці 

присвячені вивченню туберкульозу, питанням онкології та гастроентерології; автор понад 60 науко-
вих публікацій; науковий керівник та консультант 37 кандидатських та 5 докторських дисертацій; 
за досягнення в праці та активну громадську діяльність М. А. Тищенко була нагороджена орденом 
Трудового Червоного Прапора та медалями.

З 1977 до 1991 року завідувачем кафедри патологічної анатомії був Ю. Л. Бутов.

БУТОВ Юрій Леонідович (1925–1992) – під час Великої Вітчизняної 
війни був фельдшером у діючій армії; медичну освіту здобув на ліку-
вальному факультеті Харківського медичного інституту (1952); працю-
вав на посаді асистента кафедри патологічної анатомії цього ж інститу-
ту; у 1956 р. захистив кандидатську дисертацію «Патоморфологические 
изменения в легких при гипертонической болезни»; доцент кафедри 
патологічної анатомії Харківського інституту удосконалення лікарів; у 
1976 р. захистив докторську дисертацію «Хронический гастрит и рак 
желудка (морфологическое и гистохимическое исследование)»; від 
1977 до 1991 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Харківського 
інституту удосконалення лікарів; наукові дослідження переважно при-
свячені вивченню патологічної анатомії захворювань травної системи; 
за науковою консультацією та керівництвом Ю. Л. Бу това виконано та 
захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій; нагороджений 
орденом «Красной звезды», медалями – «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией».
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У 1991–2007 роках на посаді завідувача кафедри працював В. Д. Садчиков.

САДЧИКОВ Віктор Дмитрович (нар. 26.06. 1938 р.) – народив-
ся в с. Завєтноє Ростовської області (Російська Федерація); у 1955 р. 
з срібною медаллю закінчив середню школу в м. Шахти Ростовської 
області; медичну освіту здобув у Ростовському-на-Дону медичному ін-
ституті (1961); у 1961–1964 рр. працював на посаді судово-медичного 
експерта в м. Барнаул (Російська Федерація); у 1964–1967 рр. – лікар-
патологоанатом в. м. Кривий Ріг; від 1967 до 1977 р. – асистент кафедри 
патологічної анатомії Харківського медичного інституту; у 1977–1978 рр. 
– лікар-патологоанатом Харківського обласного онкологічного дис-
пансеру; з 1978 до 1985 р. – асистент, від 1985 до 1991 р. – доцент, а з 
1991 до 2007 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії Українського 
інституту удосконалення лікарів (тепер – Харківська медична акаде-
мія післядипломної освіти); від 2007 р. – професор цієї ж кафедри; за 
сумісництвом, з 1967 р. до 1999 р., працював лікарем патологоанато-
мом лікувальних закладів м. Харкова; у 1972 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Морфологічні та гістохімічні зміни в судинах серця при 

ревматизмі», у 1996 р. – докторську дисертацію «Дисплазії епітелію та рак слизової оболонки шлунка»; 
професор (2000); лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «патологічна анатомія»; автор по-
над 100 наукових публікацій, із них 1 монографія та 4 навчальних посібники; основні напрямки наукових 
досліджень - патоморфологія захворювань серцево-судинної системи та злоякісних пухлин.

 
Штат кафедри складали: завідувач кафедри, професор В. Д. Садчиков, професор 

кафедри І. І. Яковцова, доценти: О. В. Долгая та Є. О. Котик; асистенти: С. В. Іщен-
ко і А. Є. Олійник.

Заняття з курсантами на кафедрі патологічної анатомії 
Харківського інституту удосконалення лікарів 

проводить професор Ю. Л. Бутов (третій справа).
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 З 2007 року кафедрою патологічної анатомії керує І. І. Яковцова. 

ЯКОВЦОВА Ірина Іванівна (нар. 26.01.1958 р.) – народилася в м. 
Харкові; медичну освіту здобула на лікувальному факультеті Хар-
ківського медичноого інституту (1981); у 1981–1983 рр. навчалась в 
клінічній ординатурі на кафедрі патологічної анатомії Харківського 
інституту удосконалення лікарів, а з 1983 до 1985 р. – в аспіранту-
рі на цій же кафедрі; у 1985 р. захистила кандидатську дисертацію 
«Сравнительная патоморфология хронической язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки (к вопросу о предраке и раке из язвы)»; від 
1985 до 1992 р. – старший науковий співробітник лабораторії пато-
морфології Харківського НДІ медичної радіології; з 1992 р.– стар-
ший викладач кафедри патологічної анатомії Харківського інститу-
ту удосконалення лікарів, а з 1995 р. – докторант при цій же кафедрі; 
захистила докторську дисертацію «Серозні пухлини яєчників»; про-
фесор (з 1997 р.), а від 2007 р. – завідувач кафедри патологічної ана-
томії Харківської медичної академії післядипломної освіти; автор 
понад 100 наукових публікацій.

Штат кафедри: завідувач кафедри – професор І. І. Яковцова, професор кафедри 
В. Д. Садчиков, доценти: О. В. Долгая, Є. О. Котик, А. Є. Олійник; асистент С. В. 
Іщенко.

Кафедра розміщена в приміщенні Центрального патологоанатомічного відді-
лення при 2-ій міській лікарні м. Харкова.

Працівники кафедри патологічної анатомії 
Харківської медичної академії післядипломної освіти.
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У різні роки на кафедрі патологічної анатомії працювали висококваліфіковані 
працівники, які внесли вагомий внесок у підготовку кадрів для патологоанатомічної 
служби України та інших республік колишнього Радянського Союзу, – професор 
З. В. Гольберт, яка з часом очолила патологоанатомічне відділення Онкологічного 
інституту імені Герцена (м. Москва); професор М. Г. Іванова, яка з 1930 до 1968 року 
керувала лабораторією патоморфології Українського НДІ туберкульозу; професор 
В. С. Генес – організатор курсу «Загальна клінічна патологія з основами медичної 
кібернетики»; доцент Л. М. Сухова – засновник прозектури Інституту переливання 
крові (м. Харків); доценти: М. О. Чарний, Р. М. Понаровський, М. В. Константино-
вич, М. М. Топорова, Л. І. Счастний, Л. А. Михайлик; асистенти: А. Д. Скорик, Є. О. 
Буткевич, В. С. Клячко, Ю. В. Філоненко.

На кафедрі проводиться первинна (інтернатура) і вторинна спеціалізація з па-
тологічної анатомії, цикли передатестаційної підготовки та тематичного удоскона-
лення лікарів-патологоанатомів – «Мікроскопічна діагностика пухлин і біопсій», 
«Вибрані питання патологічної анатомії». Щорічно на кафедрі навчається 4–6 
лікарів-інтернів та підвищують вкаліфікацію 240–260 лікарів-патологоанатомів.

 Основним напрямком наукових досліджень є вивчення онкоморфології та пато-
логії шлунково-кишкового тракту.

Викладачі кафедри патологічної анатомії надають значну консультативну до-
помогу лікарям практичної системи охорони здоров’я м. Харкова, Харківської, 
Полтавської, Сумської областей України – щорічно консультується 6 – 8 тисяч біо-
псій та 70 – 100 секційних випадків, проводяться 3 – 4 семінари з актуальних пи-
тань патологічної анатомії. 

ХАрКіВСЬКий нАЦіОнАЛЬний УніВерСиТеТ 
імені В. н. КАрАЗінА

 Кафедра загальної та клінічної патології

Кафедра загальної та клінічної патології була створена відповідно до рішення 
Вченої ради університету № 3 від 05.04.1996 р. Основними завданнями кафедри 
було викладання анатомії людини, гістології, загальної та клінічної патології, то-
пографічної анатомії та оперативної хірургії, судової медицини, спецкурсів із за-
гальної патології та медичної біомеханіки. Першим завідувачем кафедри – з 1996 
до 2003 р., був доцент О. А. Гуцол. Курс патологічної анатомії викладала професор 
Т. П. Якимова, курс топографічної анатомії та оперативної хірургії – професор 
Г. М. Топоров, курс анатомії людини – Є. О. Наумова. У перші роки основними на-
прямками наукових пошуків було вивчення та порівняльний аналіз особливостей 
нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні, було розпочато 
дослідження рецепторів до злоякісних пухлин молочної залози. Співробітники ка-
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федри брали участь у розкопках поховань часів Хазарського каганату з подальшим 
вивченням особливостей знайдених кісток. Був зібраний архів мікропрепаратів з 
гістології та патологічної анатомії.

 У 2003 році кафедру очолила О. С. Проценко.

ПРОЦЕНКО Олена Сергіївна (нар. 02.12.1960 р.) – народилася 
в м. Харкові; медичну освіту здобула в Харківському медичному ін-
ституті (1983); у 1983–1984 рр. навчалася в інтернатурі на базі Харків-
ської обласної клінічної лікарні за спеціальністю «патологічна анато-
мія»; у 1984–1987 рр. – завідувач патологоанатомічного відділення I 
клінічної лікарні м. Харкова; з 1987 до 1989 р. навчалася в клінічній 
ординатурі на кафедрі патологічної анатомії Харківського медично-
го інституту; з 1989 р. – завідувач відділення патологічної анатомії 
Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії; від 1994 до 
2002 р. – доцент кафедри патологічної анатомії медичного факультету 
Сумського державного університету; у 1992 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Порівняльне морфометричне дослідження атеросклеро-
зу у чоловіків м. Харкова, проведене з інтервалом у 20 років»; доцент 
(1998); з 2003 р. – завідувач кафедри загальної та клінічної патології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; про-
фесор; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор 

понад 60 наукових публікацій, зокрема 1 монографії та 1 посібника; основні напрямки наукових дослі-
джень – патологічна анатомія печінки у плодів та новонароджених у матерів з ускладненою вагітністю, 
патоморфологія атеросклерозу.

Напрямки педагогічно-наукової діяльності кафедри загальної та клінічної па-
тології: 1) патоморфологія (доцент О. С. Проценко, асистент В. Ф. Омельченко); 2) 
анатомія людини (доцент С. О. Шерстюк, доцент І. І. Торяник, асистенти: Д. П. Вдо-
виченко, канд. мед. наук Є. О. Зубова, канд. мед. наук Л. В. Черкашина); 3) гістоло-

Колектив кафедри загальної та клінічної патології.
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гія, цитологія та ембріологія (доцент В. І. Падалко, старший викладач, канд. мед. 
наук О. В. Шаповал, асистенти: І. Р. Вишневська, І. А. Рінк, В. О. Панасенко); 
4) патологічна фізіологія (доцент Н. О. Ремньова); 5) оперативна хірургія з топогра-
фічною анатомією (асистент Д. П. Вдовиченко); 6) судова медицина (доцент Н. О. 
Ремньова); 7) секційний курс (доцент О. С. Проценко).

 ПАТОЛОгічнА АнАТОмія 
 В нАУКОВО-дОСЛідниЦЬКиХ ЗАКЛАдАХ м. ХАрКОВА

Наукові дослідження з патологічної анатомії в м. Харкові з 20-х років XX сто-
ліття зосереджувались в лабораторіях (відділах) патологічної морфології науково-
дослідних інститутів: Українська рентгенівська академія (заснована в 1920 році) → 
Рентгенологічний інститут (з 1930 до 1941 р.) → Інститут медичної радіології (заві-
дувачі лабораторії – М. М. Шульгін, Г. Л. Дерман); Українська психо-неврологічна 
академія (заснована в 1921 році) → Український психо-неврологічний інститут 
(завідуючі відділом О. І. Гейманович, В. В. Лауер); Інститут лабораторної діагнос-
тики (заснований у 1923 році; завідуючі відділом С. Л. Ерліх, Г. Л. Дерман); Інститут 
туберкульозу (прозектор Є. В. Талієва, завідувач лабораторії Г. Є. Земан); Всеукра-
їнський інститут патології та гігієни праці (завідувач відділу Й. М. Пейсахович, 
консультант К. Ф. Єленевський); Всеукраїнський інститут ендокринології та ор-
ганотерапії (завідувач відділу Й. М. Пейсахович); Український Патолого – Ана-
томічний інститут Укрнауки (заснований у 1925 році) → Інститут біології та пато-
логії імені І. І. Мечникова (з 1930 р.) → Інститут морфології та експериментальної 
медицини (з 1934 року; завідувачі відділом М. Ф. Мельников-Разведенков, Г. Є 
Земан); Український клінічний інститут ортопедії та травматології (заснований у 
1927 році; завідувач відділом експериментальної патології і патологічної анатомії 
К. Ф. Єленевський).

 

УКрАїнСЬКий ПАТОЛОгО-АнАТОмічний інСТиТУТ УКрнАУКи
 
Активна науково-дослідницька діяльність кафедри патологічної анатомії Хар-

ківського медичного інституту створили передумови для організації патологоана-
томічного інституту.

 3 вересня 1925 року «Укрнаука» звернулась до професора М. Ф. Мельникова-
Разведенкова з листом: «Покликуючись на попередні переговори, Укрнаука просить 
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повідомити, чи Ви погоджуєтесь прийняти посаду Директора організуючогося в 
Харкові Анатомо-Патологічного Інституту... На випадок Вашої прінципіяльної 
згоди, просимо повідомити нас, коли Ви зможете переїхати на працю до Харкова, 
подайте Ваші умови праці та матеріальну винагороду».

1 жовтня 1925 року М. Ф. Мельников-Разведенков відповів: «Принимая с благо-
дарностью “посаду Директора організуючогося в Харкові Анатомо-Патологічного 
Інституту (науково-дослідчего)”, выставляю следующие условия: 1) Спецставка 
в размере 250 рублей в месяц, с выдачей этого вознаграждения через Кассу Харьков-
ського Медицинского Института, в котором помещается Анатомопатологічний 
Інститут, по примеру Научноизследовательских кафедр Мединститута. 2) Воз-
мещение расходов по переезду из г. Краснодара в г. Харьков в размере... 3) Возбужде-
ние Укрнаукой ходатайства о возвращении мне Зимней дачи под Харьковом в Со-
кольниках, против б. «Версаля», состоящей из 3-х комнат в полуподвальном этаже 
и 2-х комнат в 1-м этаже, с надворными постройками и усадебной землей при ней. 
Возвращение дачи в мое пользование даст мне возможность освободить для Инсти-
тута две предоставленные мне под квартиру комнаты. 4) Предоставление необ-
ходимого для начала розвертывания Патолого-анатомического Института поме-
щения в размере 3–4 комнат в ближайшем соседстве с кафедрой патологической 
анатомии Мединститута. Проф. М. Ф. Мельников-Разведенков.»

Український Патолого-Анатомічний інститут Укрнауки був відкритий 
01.10.1925 р. (Рішення Президії Укрнауки від 03.10.1925 р.; протокол № 43); 
штат його затверджено 01.01.1926 р.; офіційне відкриття сталося 26.02.1926 р. За 
свідченням О. І. Абрикосова, Патолого-Анатомічний інститут був першим на той 
час і єдиним в СРСР Науково-дослідним інститутом зі спеціальності «патологічна 
анатомія».

Директором інституту був призначений М. Ф. Мельников-Разведенков.
Як зазначав М. Ф. Мельников-Разведенков: «Інсти-

тут засновано, щоб розвивав він на Україні, а через неї 
й в Спілці Республік науку про смерть, або танато-
логію, що в контакті з біологією та профілактичною 
медициною намагається здовшити пересічне життя 
людини до фізіологічної норми – 100 років, намагається 
зробити це, борячись з завчасною «нахабною» смертю, 
організуючи як слід «трупове господарство», як що 
можна так сказати, де «труп», а значить «смерть», 
використовують фахівці, аби поліпшити й продовжи-
ти життя людини...». М. Ф. Мельников-Разведенков 
вважав: «...За основним положенням танатології тоб-
то науки про смерть, треба використовувати тіло 
померлої людини для користи тих, що залишилися 
жити. Трупи людей, особливо тих, що померли перед-

М. Ф. Мельников-
Разведенков
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часно, складають, так би мовити, господарство, що вливається до загального 
господарства країни, ще як мало помітне і мало суспільством усвідомлене, відо-
граючи своєрідну, досить важливу, а не малу, як те здається, ролю. Так, приміром, 
Дніпрельстан починають будувати з робітничих селищ та лікарні з труповим 
при ній осередком». 

Інститут очолював директор (М. Ф. Мельников-Разведенков); крім нього були 
два завідувачі відділів (секцій): танатологічного (В. Мейєр) та онкологічного 
(К. Єленевський); один лікар-асистент, один препаратор, одна служниця. Поза 
штатом також працювали: один професор – член Інституту, один доктор медицини 
– науковий співробітник.

Базами анатомічного матеріалу для Інституту були прозекторські двох найбіль-
ших лікарень Харкова – 1-ої та 2-ої, в яких щороку виконувалось до 500 розти-
нів. Устаткуванням та матеріалами для досліджень ділилася кафедра патологічної 
анатомії Харківського медичного інституту.

М. Ф. Мельников-Разведенков писав: «...Інститут мав досить скромне помеш-
кання, яке складалося з двох невеликих кімнат поруч з кафедрою патологічної 
анатомії в так званому «Медичному або Гістологічному корпусі» Харківського 
медичного інституту. В кутній кімнаті, ясній, з вікнами в двох стінах, містила-
ся лабораторія Інституту, де не могли працювати більше, як 5 чоловік. Без огля-
ду на тісноту там же містилася й редакція «Українського медичного архіву», де 
праця йшла вечорами. З цієї кімнати є двері до другої кімнати, до кабінету дирек-
тора, що є одночасно лабораторією та бібліотекою та де відбувалися засідання 
Інституту, редакційної колегії та правління Українського товариства патоло-
гів. В цих кімнатах різноманітна праця, міняючися, йшла з восьмої години ранку 
до 12 г. ночі». Обмеженість помешкання не давала можливості належно розгорнути 
науково-дослідну роботу. Багато лікарів приходили до Інституту за консультацією 
з препаратами, що вони виготовили поза стінами Інституту.

Інститут мав необхідне обладнання для сучасної тонкої техніки патолого-
гістологічного дослідження – мав усе це він обмежено щодо кількості, але все нове 
й бездоганної якості: 2 мікроскопи, 2 мікротоми, 1 епідіоскоп, 1 препарувальну 
лупу, барвники, реактиви тощо.

Навесні 1928 року Укрнаука затвердила положення про Український науково-
дослідний Патолого-Анатомічний Інститут, згідно з яким були визначені такі його 
завдання:

а) – Всебічно та систематично розроблювати проблеми теоретичної і при-
кладної патології, застосовуючи методи патоморфологічного лабораторно-
експериментального дослідження, а саме: визначає причини смерті розтинаючи 
трупи; провадить експертизи змінених недугами органів і тканей людей, з метою 
діагностики; досліджує пухлини чи не є вони лихі; перевіряє розтинаючи трупів 
встановлені за життя діягнози захорувань; консервує органи та трупи; бере 
участь у розвиткові, регулюванні та доцільному використанні трупного госпо-
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дарства країни; усією своєю науково-дослідницькою та практичною діяльністю 
сприяє розвиткові санітарно-освітньої справи та громадсько профілактичного 
будівництва в УСРР.

б) – Вивчати та сприяти розвиткові на Україні географічної патології, етно-
патології, расової, соціяльної та професійної патології.

в) – Обслуговувати практичні потреби відомчих лікарняних установ консуль-
тацією, експертизою, виконанням потрібних для них досліджень і обслідувань, 
розробленням різних питань практичного характеру т. ін.

г) – Науково об’єднувати і систематизувати всю ту роботу, що ведеться на 
Україні різними установами та особами в різних галузях патологічної анатомії, 
допомагати її розвиткові та репрезентувати її в СРСР й закордоном.

д) – Дбати за поширення наукових знань у зазначеній галузі всіма можливими 
засобами.

е) – Підготовляти нові кадри наукових робітників в галузі патологічної ана-
томії.

ж) – Підготовляти викладачів патологічної анатомії для вищих та серед-
ніх шкіл.

Інститут став координаційним центром з патологічної анатомії науково-
практичних закладів України, Харкова та області. Він підтримував тісний зв’язок з 
кафедрою патологічної анатомії. Завідувач кафедри одночасно завідував онкологіч-
ним відділом Інституту; асистент кафедри, доктор В. Мейєр, завідував танатологіч-
ним відділом. Аспірант Інституту працював при кафедрі, а студенти останніх кур-
сів медичного інституту працювали в Інституті. Директор Патолого-Анатомічного 
Інституту був постійним консультантом кафедри з наукових досліджень, а кафедра 
обслуговувала Інститут своїм анатомічним матеріалом. З клінік Медичного інститу-
ту (пропедевтичної, факультетської та шпитальної) надсилались для дослідження 
матеріали, а їхні лікарі зверталися до Інституту за відповідними консультаціями. 
Патолого-Анатомічний Інститут проводив консультації зі своєї спеціальності для 
харківських науково-дослідних інститутів Народного комісаріату охорони здоров’я 
– психоневрологічного, клінічного психіатричного, туберкульозного, рентгеноло-
гічного та венерологічного. З харківськими лікарнями Окрінспектури охорони 
здоров’я постійний консультативний та анатомічно-матеріальний зв’язок забезпе-
чувався тим, що прозектори великих лікарень Окрздорову: 1-ї – доктор В. Мейєр, 
2-ої – професор К. Єленевський та 4-ої – професор М. Шульгін, були співробітника-
ми Інституту. М. Ф. Мельников-Разведенков був з 01.10.1925 до 01.11.1926 р. інспек-
тором з патолого-анатомічної частини Харківського Окрздорову, головою наукової 
секції наукової Ради Окрздорову та консультантом з танатології при Харківському 
Окрздорові. Через лікувальні установи Окрздорову в Інститут поступав для дослі-
дження матеріал з лікувальних закладів сільської медицини. За участю Інституту 
в Харківській вузловій залізничній лікарні було створено прозектуру, з якої зна-
чний анатомічний матеріал надходив для дослідження в Інститут. Для вивчення в 
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Інститут поступав матеріал з лікарень Харківської округи, які розміщені поза м. 
Харковом – з Куп’янська, Вовчої, Білопілля, Циркунів, Жихор, Новорублівки та 
інш. Для науково-практичного дослідження поступав матеріал також з інших міст 
України – Києва, Дніпропетровська, Полтави, Вінниці, Луганська, Лозової, Охтир-
ки, Запоріжжя та інш. Інститут також надавав постійну танатологічну консульта-
цію для науково-медичних закладів Кисловодська та Єревану.

Інститут мав наукові зв’язки з вченими Берліна, Мюнхена, Фрейбурга, Лейп-
цига, Марбурга, Загреба, Парижа.

У кінці 1928 року в штаті Українського Патолого-Анатомічного Інституту були: 
«...1) академік, професор М. Мельников-Розведенков – директор Інституту; 2) про-
фесор М. Шульгін – дійсний член; 3) професор H. Anders (Freiburg) – дійсний член; 
4) професор К. Єленевський – дійсний член; 5) професор П. Кучеренко – дійсний 
член; 6) професор О. Петров – дійсний член; 7) доктор В. Мейєр – дійсний член; 
8) асистент Ан. Мельнікова-Розведенкова; 9) асистент Г. Махулько  Криво-
шеєв; 12) доктор О. Кричевський – науковий співробітник; 13) доктор Б. Соловйов 
(Київ) – науковий співробітник; 14) доктор медицини Г. Дерман – науковий спів-
робітник; 15) доктор Н. Золотова – науковий співробітник; 16) доктор Г. Масалі-
тинов – науковий співробітник. Співробітники: 17) доктор Є. Талієва; 18) доктор 
Д. Ігнатов; 19) доктор М. Раєвський; 20) доктор Г. Парфентьєва. Працювали в 
інституті: 1) приват-доцент Кероп’ян (Краснодар); 2) доктор Б. Дубинська; 
3) доктор Александровський; 4) аспірант Цифринович; 5) аспірант Федорів; 6) ас-
пірант Гайсинський; 7) доктор Жеребцова; 8) доктор Вайсфлігель; 9) доктор Роза 
Міллер; 10) доктор Гінзбург; 11) приват-доцент Ф. Розе; 12) доктор медицини 
М. Шейнін; 13) доктор медицини А. Сухарєв (м. Феодосія); 14) доктор медицини 
Ю. Вороний; 15) приват-доцент Коган-Ясний; 16) доктор І. В. Грищенко; 17) доктор 
М. Бурлаков; 18) доктор А. Тищенко; 19) доктор І. Фаєрман; 20) доктор Губер-
Гриць; 21) професор М. Шевандін; 22) доктор М. Чарний».

Був визначений план науково-виробничої діяльності Інституту на 5 років 
відповідно до таких трьох відділів (наводиться у стилі того часу): «...1. По тана-
тологічному відділу: а) Розробка каузальної й кондиціональної генези смерти. 
Методика боротьби з завчасним зношуванням тіла людини й за фізіологічне 
продовження середньої тривалости життя приміром до 100 років пересічно. 
б) Вивчення трупного господарства УРСР до чого належать: кладовища, крема-
торії з сухим та вогким спалюванням (NaOH + Cl) трупів людей й тварин. с) 
Методи розтинів трупів людей з використанням їх для наукового дослідження 
та як матеріалу для наочних приладь (популяризації й саносвіти). Бальзаму-
вання трупів й методика виготовлення плівчаних препаратів зі збереженням 
нормального їх коліру. 2. По онкологічному відділу: Вивчення лихих новотворів 
людини й тварини. а) Експериментальні пухлини у тварин. Дьохтярний пі-
стряк у мишей. Один з небагатьох на увесь світ штам, перещепленої від люди-
ни, щуриної саркоми, наукового співробітника інституту О. Кричевського та 
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лаборанта інституту З. Синельнікова розробка його й пропаганда для наукового 
дослідження в Союзі й закордоном. б) Пухлини людини. Боротьба з ними за до-
помогою біопсії їх. Статистика їх на Україні й казуїстика з морфологічним до-
слідженням. Участь інституту в протипістрякових громадських організаціях 
та в спеціяльних онкологічних журналах та з’їздах. 3. По інвазійно – інфекцій-
ному відділу: Патологична Анатомія заразних захорувань, які мають місцеве 
значення, а саме тих що спричиняють шкідники здоров’я робітниче-селянського 
населення України, паразити так з царини тваринної: ехінокок, трихіни, про-
пасниця, пранці то – що, як й з царини рослинної: бактерії риносклероми, прока-
зи, сапу, туберкульози та інш.».

В інституті була добре організована підготовка відібраних за конкурсом аспі-
рантів, загальне число яких за 5 років сягнуло до 15. Одночасно з цим до інституту 
приходили працівники з інших міст, які бажали підвищити свою патологоанато-
мічну кваліфікацію. В патоморфологічних інститутах України підвищували свою 
кваліфікацію та удосконалювались зарубіжні патологоанатоми під час наукових 
відряджень до УРСР – Арид (Марбург), Гамперль (Відень), Рабль (Лейпціг). Висту-
пили з доповідями такі відомі вчені – Ашофф (Фрейбург), Фогт (Берлін).

Цікавим історичним фактом є участь Українського Патолого-Анатомічного Ін-
ституту у виставці, влаштованій при XI з’їзді Рад 8–20 травня 1929 року. Надаємо 
слово М. Ф. Мельникову-Разведенкову: 

«...Експонатів було не так багато, але вони були підібрані за певним пляном, з 
таким розрахунком, щоб, збуджуючи свідомість пролетаріату, ставити його на 
рейки матеріалістичного думання й зміцнювати його в ньому. Так, між іншим, в 
павільйоні було виставлено оригінальні препарати «хвостатих дітей» з відпо-
відними поясненнями на плакатах, у вигляді «німих доповідей». Ці препарати 
користувалися з успіху й викликали міркування й балачки, що зводились з одного 
боку до вияснення їх значення про атавізм і походження людини, а з другого боку 
до ролі їх у боротьбі з забобонами, марновірством і, нарешті, в розумінні науково-
обгрунтованої проти релігійної пропаганди. Теж треба сказати й про зразки пре-
паратів потвор, під містичними назвами: ціклопа, сирени, сіямських близнят, 
що притягали увагу, особливо жіночої половини відвідувачів Виставки. Організо-
вана таким чином пропаганда німими препаратами й живим словом – притягла 
до себе й сусідній санпросвітній павільйон Наркомздоров’я, що в особі Наркома 
Здоров’я УРСР нерідко давав пояснення названих препаратів делегатам З’їзду. 
Крім препаратів потвор, було виставлено експонати пістрякових захорувань, 
що роз’їдають населення України. Останнє виправдовує кинуте останнім часом 
гасло, що пістряк «знахабнів й помолодшав», себто, що він помітно став часті-
шим і почав поступово захоплювати молодші, ніж раніш віки робітниче селян-
ського населення. Поряд з лихими пухлинами, карою українського населення є, як 
показано на Виставці, рослинні й тваринні паразити – якот прокази, туберку-
льози, правців, ехінококу, трихіни й інших. Коли біблейська проказа нараховує 



477Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Харківська область

теперішнім часом на Україні до 60 інтернованих в лепрозоріях хворих на неї, то 
особливо широкого розповсюдження набула друга заразлива хворість, так само 
шкідлива як і проказа, відома під назвою риносклероми, що нараховується со-
тнями. Виставлені в павільйоні препарати, малюнки, фотографії, картограми, 
діяграми справляли на незвичних моторошне, за словами т. Г. Петровського вра-
жіння, але вони змушували відвідувача замислитися й кликали до організованої 
на принципах соціалістичного будівництва, боротьби з ними. Делегати З’їзду за-
кідали вартових у павільйонах аспірантів питаннями наукового й практичного 
характеру, демонструючи цим потребу єднання науки й праці в галузі патології. 
Отже, Виставку при XI З’їзді Рад не можна не визнати за вдалу й доцільну в 
науково-культурному відношенні».

Точних статистичних даних про відвідування патолого-анатомічного відділу 
Виставки зібрати було неможливо, але аспіранти Інституту, що безперервно вар-
тували в павільйоні, даючи пояснення, свідчили, що відвідувачів можна було ра-
хувати сотнями.

Інститут проіснував до 1930 року – внаслідок реорганізації на базі Українсько-
го патологоанатомічного інституту Укрнауки і науково-дослідних кафедр Хар-
ківського медичного інституту в Харкові був розгорнутий комплексний Інститут 
біології і патології імені Мечникова, з перейменуванням Українського патолого-
анатомічного інституту в патоморфологічний відділ зазначеного інституту. 

Виступ М. Ф. Мельникова-Разведенкова на спільному засіданні 
наукових товариств лікарів – Фізико-медичного і Російського 

товариства патологів 2 лютого 1924 р. в Краснодарі.
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У ті, вже далекі часи, патологічні зміни, що виявлялися при патологоанато-
мічних розтинах, особливо це стосувалось відомих людей, не були таємницею за 
сімома замками – вони широко висвітлювалися на різних суспільних заходах та в 
пресі. У цьому аспекті показовим є факт обговорення причин смерті В. І. Леніна та 
участь у ньому М. Ф. Мельникова-Разведенкова. Вже 2 лютого 1924 року він висту-
пив у м. Краснодарі на спільному засіданні наукових товариств лікарів – Фізико-
медичного та Російського товариства патологів, з аналізом результатів розтину 
тіла В. І. Леніна, яке виконав О. І. Абрикосов.

2 березня 1924 р. у газеті «Известия» була опублікована стаття М. Ф. Мель-
никова-Разведенкова «О механизме происхождения анатомических изменений 
мозга В. И. Ленина». Як ілюстрацію тогочасних уявлень про цереброваскулярні 
ураження головного мозку та висвітлення патологоанатомічних даних для широ-
кої спільноти М. Ф. Мельниковим-Разведенковим, подаємо цей блискучий при-
клад публіцистики на патологоанатомічну тематику:

«День 21 января 1924 года будет отмечен в истории, как бесконечно печальный 
день, в который трудящиеся всего мира потеряли в лице В. И. Ленина вождя и друга, 
творца и вдохновителя первой на земном шаре советской революции, потеряли само-
отверженного борца за интересы пролетариата.

Теперь, когда наступила физическая смерть В. И. Ленина, выдающегося ученого и 
мыслителя, мы, его современники и участники в советском строительстве, счита-
ем почтить память защитника обездоленных изучением найденных при вскрытии его 
тела изменений в мозге и сделаем это на основании новейших данных науки, которую 
В. И. Ленин ценил и ставил высоко.

Для изучения мы сосредоточили внимание на выяснении происхождения перерож-
дения в сосудах его мозга, с точки зрения физической коллоидальной химии, с одной 
стороны, корреляции, соотношения, внутренней секреции и вегетативной нервной си-
стемы, с другой стороны.

Не отрицая наследственного предрасположения к артериосклерозу у Ленина, отец 
и мать которого страдали этим недугом, – мы ограничимся истолкованием влияния и 
связи паратипических, прибретенных особенностей жизни и деятельности В. И. Ле-
нина на различие склероза артерий в том самом мозгу, где зарождались беспример-
ные в истории человечества гениальные мысли и откуда исходили потрясающие мир 
волевые импульсы. Как предполагают наблюдавшие Ленина врачи, при аутопсии был 
найден первичный склероз сосудов, так называемый склероз от изнашивания, вызвав-
ший вторично в мозгу размягчение и кровоизлияние. Остальные органы оказались в от-
носительной исправности и могли бы еще послужить, если бы не глубокие изменения 
в сосудах мозга. Судя по данным вкрытия тела В. И. Ленина, ни о каком другом харак-
тере изменений сосудов не может быть и речи, кроме свойственных перерождению их 
и склерозу, который развивается при преждевременном или старческом изнашивании 
их. Оно-то и привело к тому, что в момент вскрытия мозг предстал перед присуство-
вавшими на нем врачами в обезображенном виде, с рубцами, извратившими очертания 
наиболее благородных в функциональном отношении извилин его.
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Первичный склероз сосудов вызвал вторично в мозгу большие разрушения. Краса его 
– извилины запали; пострадало серое и белое вещество, окраска изменилась в оранже-
вую; образовались кисты и очаги размягчения. Дивно художественная картина строе-
ния мозга оказалась нарушенной болезненным процессом. Жуткое чувство охватыва-
ет, когда читаешь протокол с длинным перечислением в нем изменений почти во всех 
долях обох полушарий, преимущественно левом, там, где заложены центры речи и 
иннервации правой половины тела. Разрушения в мозгу настолько обширны, что уму 
непостижимо, как можно было жить с ними. Интерес к изучению мозга Ленина на-
растает при мысли, что это мозг гениального человека.

Обратися к препарату и выслушаем скорбную повесть о том, как его мозг за пол-
тора года из могучего постепенно дошел до состояния анатомического препарата 21 
января 1924 года.

Послушаем, что говорит наука патология о механизме происхождения изменений в 
мозгу В. И. Ленина.

«Закономерная деятельность, – говорит венский ученый Бауэр, – определенного 
физиологического механизма обеспечивается: 1) работой самого непосредственно ра-
ботающего органа, 2) работой нервной системы и 3) регулирующей деятельностью 
эндокринного аппарата».

По Бауэру, в этом заключается принцип второго обеспечения и только правильное 
представление и правильная оценка этого согласованного сотрудничества непосред-
ственно работающего органа с нервной и гормональной регуляцией делают возмож-
ным понимание болезненного процесса в организме В. И. Ленина. Из трех упомянутых 
факторов у Ленина преобладал первый, автохтонная работа мозга: волевые импульсы 
(стальная воля) и гениальные мысли зарождались, выковывались в головном мозгу. Ле-
нинская конституция была “церебральная”, и мозг был у него развит чрезвычайно. Ко-
лоссальное напряжение ума, его феноменальная производительность сопровождались 
чрезвычайной выработкой мозговых гормонов, их перепроизводством. А повышенная 
до крайности деятельность мозговых клеток вызывала интенсивный обмен в них. Два 
других фактора: вегетативная нервная и гормональная системы не успевали за моз-
гом, отставали от него. От этого правильное соотношение между ними, корреляция, 
нарушалась и питание подсобной соединительной ткани страдало. Отработанных 
клеточномозговых шлаков накапливалось непропорционально много, и они засарива-
ли соединительнотканную систему, предназначенную для питання мозга. Последняя 
является посредницей между мозговой клеткой и кровью. Основное ее вещество и 
волокна представляют коллоидное вещество, способное изменять диффузнопропуск-
ные свойства, набухать, активизировать поверхностное напряжение и, превращаясь 
в “гель”, подвергаться ожирению и обызвествлению. У Ленина в этом отношении 
дело далеко было от нормы. Его жизнь, полная забот, риска, труда, лишений, его 
многогранная деятельность, поставившая его на пьедестал мирового колосса, в ряд 
великих людей, потребовавшая сверхчеловеческого напряжения воли, ума и сердца, вся 
духовная жизнь вождя мирового пролетариата и выдающегося ученого экономиста 
сосредоточилась на ограниченной территории головного мозга, весом 1340 грам. В 
нем умственная жизнь, энергия била могучим фонтаном и клокотала как в горниле. 
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Мозг Ленина работал иногда бурным порывом. Такая работа его, функциональная, 
должна была сопровождаться весьма живым обменом веществ, требовать усилен-
ного притока питательного материала из крови, вызывать функциональную артери-
альную гиперемию и усиленную работу артерий. И наоборот, продукты обратного 
метаморфоза, клеточные шлаки, скоплявшиеся в громадном количестве, отводились 
из мозговых клеток в лимфу через опять-таки соединительную ткань, имеющую кол-
лоидальное строение. Функциональный ацидоз был повышен , а клейдающие волокна, 
как известно, отличаются кислотособирательными свойствами.

При условии ленинской жизни “внеклеточное”, коллоидальное вещество соедини-
тельной ткани медленно превращалось из мягкой, богатой водой, сильно дисперси-
рованной молодой студени в твердый, бедный водой гель. Параллельно с этим меня-
лись и физические, и химические свойства: плотность увеличивалась, эластичность 
уменьшалась, диффузнопропускная способность падала, сопротивляемость щелочам 
повышалась. Измененная соединительная ткань представляла слабую коллоидальную 
защиту для насыщения известковых растворов, вследствие чого создавалось предрас-
положение к образованию осадков в стенках артерий, и кальцинаций.

Такова в общих чертах рабочая гипотеза объяснения механизма происхождения 
перерождения артерий у В. И. Ленина, так, как она нам представляется, соответ-
ственно его жизни и деятельности.

И, действительно, равного Ленину еще не было. По образованию классик 80-х годов и 
юрист. Блестящие способности. В гимназии только по “логике” – 4, а остальные – 5. Зо-
лотая гимназическая медаль. И вот скромный симбирский гимназист В. И. Ульянов силой 
свого гениального мозга превращается в Ленина, мировую величину, мирового деятеля.

Не мирное и безболезненное житие, а бурная революционная деятельность влекла 
его к себе. Ученик гениального К. Маркса превзошел своего учителя осуществлением 
социальной революции. Отныне его имя сделалось популярным и в хижине индуса, и в 
юрте эскимоса, и в кибитке кочевника. Все это достигнуто им тяжким путем сверх-
человеческого напряжения воли и ума. Бессмертный дух Ленина воплотился в человече-
ском теле, правда, на редкость крепком и здоровом, но все же смертном. Между ними 
оказалось несоответствие: телесная оболочка не выдержала духовного напряжения. 
Мозг вышел победителем, но служебная, подсобная, соединительная ткань в нем ока-
залась несостоятельной, откуда липоидное перерождение, склероз, обызвествление, 
ломкость, сужение сосудов, размягчение и кровоизлияние в мозгу. Стройность, гармо-
ния, закономерность действия мозгового аппарата были нарушены в физическом от-
ношении, принцип “тройного обеспечения” Бауэра не выдержал. Аутохтонная работа 
мозга задавила вегетативную и гормональную. Не выдержала соединительная ткань, 
работавшая до отказа, не выдержали артерии, орошавше кровью мозг Ленина. Более 
всего пострадало левое полушарие с центром речи. И это станет понятным, если 
указать на манеру Ленина писать быстро, много, бурно, иногда ураганным темпом, в 
тюрьме, в ссылке, и все правой рукой: 20 томов, более 260 названий. И еще понятнее 
сделается, если вспомним его манеру думать и действовать: его кропотливый, моле-
кулярный, гистологический, групповой метод статистики, с одной стороны, и, наобо-
рот, его гигантские синтетические скачки, с другой стороны.
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Теоретик и практик нашли в нем счастливое сочетание. Головокружительные по-
леты мысли сопровождались ленинским действием.

Его историческое предупреждающее “рано” и, наконец, командное “пора», за ко-
торым последовало стихийное движение Октябрьской революции. Его нечеловеческая 
прозорливость, дар предвидения, подкорковое сознание, интуиция, – все проэцирова-
лось, отражалось на коре мозга, от всего этого кровь усиленно приливала к мозгу. А 
10 дней, которые, по определению Дж. Рида, потрясли весь мир, они-то чего стоили 
мозгу Ленина. Какой видержки и напряжения они потребовали от него. Такие пережи-
вания не могли не отражаться на питании мозга, на его соединительной ткани. Хотя 
мозг титанически работал, но он не устал, выдержал. Подвели сосуды, их соедини-
тельная ткань, их перерождение. Они не выдержали. Откуда постепенное угасание 
мозговой ткани в течение последующих полутора лет: размягчение, неполная регене-
рация, кровоизлияния. Не мозговая ткань, а ее сосуды преждевременно сносились. 

Можно ли было предвидеть катастрофу? Да, можно. Можно ли было ее предот-
вратить? Едва-ли. Разве можно было остановить колесо истории и отстранить 
единственного рулевого, опытного кормчего, главного механика социальной револю-
ции. И если бы показать в то время В. И. Ленину его же мозг в том виде, в каком он 
был извлечен 22 января проф. А. И. Абрикосовым, то и после этого он не задумался бы 
остаться на своем посту мирового революционера.

Не для себя, а для миллионов трудящихся жил Ленин.
Свою же жизнь ценил лиш постольку, поскольку она была полезна для борьбы с ка-

питалом на благо пролетариата, для успешного исхода этой борьбы.
 Ленин сознательно жертвовал жизнью для обиженных и униженных, шел туда, 

где горе слышалось, где тяжко дышалось. Он любил человека и отдал всего себя: свой 
талант, здоровье, силы на завоевание счастья народов всего мира. И нет больше той 
любви, как те, когда душу кладут за друзей, за товарищей. Ленин себя не щадил, не 
жалел, работал до переутомления, до отказа, если не мозга, то подсобной соедини-
тельной ткани в сосудах, и пал жертвой любви к ближнему, оставив нам много заве-
тов. Один из них: наука и труд все перетрут, все победят и выведут нас к светлому 
будущему.

Для уточнения понимания анатомических изменений в мозгу В. И. Ленина, в связи с 
функцией его, напрашиваются параллели и сравнения.

Р. Вирхов, как и В. Ленин, принадлежат в настоящеее время истории.
И Вирхов был революционером, был большевиком патологии. Он опрокинул учение 

о “соках” К. Рокитанского и воздвиг на его развалинах ослепительное чудное здание 
целлюлярной патологии, созданной им лично заново. Вирхов был гениальным в своей 
области. И нет уголка в патологии, где бы не потрудился Вирхов. Однако, несмотря 
на колоссальную проделанную им работу, работу мозга, Вирхов дожил до 84 лет, т. е. 
пережил Ленина ровно на 30 лет, в течение которых успел сделать еще очень много, 
обогатив науку. При сравнении Вирхова и Ленина выступает огромная разница в ха-
рактере деятельности. Вирхов делал революцию пером и анатомическим скальпелем, 
в тиши кабинета, с микроскопом в руках. А Ленин, мы все знаем, какую и как он делал 
революцию. Она-то и сократила его жизнь на 30 лет по сравнению с Р. Вирховым.
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Этим мы заканчивам наш краткий очерк изменений в мозгу Ленина.
В настоящую скорбную минуту мы, русские врачи, труженики науки, низко скло-

нив головы над мозгом создателя Советской России, с целью изучения его, не можем 
не испытать чувства восторженного удивления перед гением Ленина, воплощенном в 
этом, самом благородном органе бренного человеческого тела».
 

Мали свої прозекторії також Інститути Наркомату охорони здоров’я (НКОЗ): ту-
беркульозний – завідувач прозектури Є. Талієва, яка одночасно була асистентом ка-
федри патологічної анатомії; рентгенологічний Інститут з онкологічним відділом, 
який очолював завідувач кафедри патологічної анатомії, професор М. Шульгін. 

УКрАїнСЬКий ТУБерКУЛЬОЗний інСТиТУТ

У патолого-анатомічному відділі Українського Туберкульозного інституту у 
20-х роках XX ст. досліджувались: 1) патолого-анатомічні зміни при туберкульозі 
з імунно-біологічного погляду; 2) патолого-анатомічні зміни в нирках при туберку-
льозі; 3) міліарний туберкульоз та первинне вогнище; 4) зміни ліпоїдів у внутріш-
ніх органах при туберкульозі; 5) вегетативна нервова система при туберкульозі.

З 1930 до 1968 року лабораторію патоморфології Українського НДІ туберкульо-
зу очолювала М. І. Іванова.

ІВАНОВА Марія Іванівна (1898 – 03.02.1968) – медичну освіту 
здобула в Харківському медичному інституті (1928); у 1928 р. закін-
чила інтернатуру з патологічної анатомії в Українському інституті 
удосконалення лікарів; від 1930 до 1968 р. – очолювала лабораторію 
патоморфології Українського НДІ туберкульозу в Харкові; у 1933 – 
1936 рр. також працювала викладачем, а потім доцентом кафедри 
патологічної анатомії Харківського медичного інституту; під час ві-
йни – хірург та начальник евакогоспіталю, який був організований 
на базі Інституту туберкульозу; у 1938 р. присвоєно вчений ступінь 
кандидата медичних наук, а у 1967 р. за сукупністю опублікованих 
праць – доктора медичних наук; упродовж тривалого часу була чле-
ном Правління Всесоюзного та Українського товариств фтизіатрів 
та Харківського обласного товариства патологоанатомів; автор 78 
наукових публікацій; наукові дослідження переважно присвячені 
вивченню первинного туберкульозу в юнацькому віці та в дорослих, 
початкових проявів легеневого та внутрішньогрудного туберкульо-

зу; також досліджувавала причини неефективності антибактеріальної терапії легеневого туберкульо-
зу та процеси заживлення в імунологічному аспекті, поєднані ураження легень та лімфатичних вузлів 
туберкульозними мікобактеріями і патогенними грибами, морфологію та патогенез пневмоконіозів; 
у 1950 – 1958 рр. М. І. Іванова виділила алюміноз як самостійний вид пневмоконіозів; за її науковим 
керівництвом були виконані морфологічні розділи 7 докторських та 16 кандидатських дисертацій.
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ХіміКО-міКрОСКОПічні КАБінеТи ТА нАУКОВО-дОСЛідні 
ЗАКЛАди, ЩО БУЛи СТВОрені нА їХ БАЗі в м. ХАрКОВі

 У Харкові учнями професора В. Крилова були засновані два хіміко-мікроско-
пічні кабінети. Найстаріший хіміко-мікроскопічний кабінет виник у Харкові у 
1887 році при старому Медичному Товаристві за участі прозектора кафедри пато-
логічної анатомії В. Високовича та його помічника О. Мойсеєва, який з часом очо-
лив кафедру патологічної анатомії Військово-медичної академії в Ленінграді. В. 
Високовича у 1895 році змінив К. Єленевський. З часом кабінет трасформувався в 
хімічно-мікроскопічний відділ Санбакінституту НКОЗ. Його штат складався з 25 
осіб, із них 12 лікарів. У 1925–1926 роках було виконано 500 патогістологічних 
досліджень, здебільшого пухлин.

Другий хіміко-мікроскопічний кабінет у м. Харкові було засновано у 1899 році 
помічником прозектора кафедри патологічної анатомії, учнем професора В. Кри-
лова – С. Л. Ерліхом. 

ЕРЛІХ Семен Лазарович (02.09.1886 – 10.07.1930) – народився в 
Кишиневі; там же закінчив гімназію; медичну освіту здобув на медич-
ному факультеті Харківського університету (1894); будучи студентом, 
з 3-го курсу працював під керівництвом В. Я. Данилевського, В. П. 
Крилова та В. К. Високовича; після закінчення університету 6 років 
працював на кафедрі патологічної анатомії, яку очолював професор 
В. П. Крилов; послідовно пройшов шлях – асистента, помічника 
прозектора, приват-доцента та професора; у 1892–1893 рр. працю-
вав у Бесарабії, де на той час була епідемія холери; у 1893 р. займався 
дослідженням епідемії пелагри; у 1903–1913 рр. удосконалювався в 
патологоанатомічних центрах Західної Європи – Берліні, Фрейбурзі, 
Відні, Лондоні; як єврею, подальший рух на науковій ниві в універси-
теті був неможливий, і С. Л. Ерліх вимушений був покинути універ-
ситет та зосередитися на роботі в хіміко-мікроскопічному кабінеті; 
у 20-х рр. він, як сумісник, працював прозектором Туберкульозно-
Клінічного інституту; був членом онкологічної секції Наукової ме-

дичної ради Народного комісаріату охорони здров’я УРСР, членом організаційного комітету із скли-
кання Всесоюзного онкологічного з’їзду, членом редакції журналу «Вопросы онкологии»; С. Л. Ерліх 
вважав, що дослідженням будь-якого об’єкта повинен керувати патолог, або, ще правильніше, патоло-
гоанатом; цей напрям, який впроваджувався в життя упродовж всього його життя, викристалізувався в 
так звану лабораторну діагностику, яка повинна розвиватися на основах мікроскопії, гістології, хімії та 
бактеріології; С. Л. Ерліх, пропагуючи ці погляди, першим в СРСР прилучив цю дисципліну до групи 
медичних наук, яку викладали в медичних вузах, у вигляді окремого курсу лабораторної діагностики; 
С. Л. Ерліх створив школу, суть якої полягає в тому, що лабораторна діагностика повинна розвиватися 
на основах патології та патологічної анатомії; С. Л. Ерліх був першим в Україні патологом, що вивчав 
нейрогенні пухлини.

У 1911 році кабінет був зареєстрований як Хіміко-Гістолого-Бактеріологічний 
Інститут, який з часом був перетворений в Інститут НКОЗ. Як писав М. Ф. Мель-
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ников-Разведенков: «Секрет успіху Ерліха полягав у тому, що він увібрав у себе 
Криловські основи патології та невтомно продовжував свій розвиток та освіту 
не лише за мікроскопом, але також вивчаючи сучасну наукову літературу з своєї 
галузі. Він зумів випрацювати собі певне патолого-морфологічне думання і він пе-
реконаний морфолог, який твердо вірить в те, що ще далеко не сказала останньо-
го свого слова патологічна анатомія». 

Кожна нова наукова робота С. Л. Ерліха відзначалася глибиною думки і була 
безсумнівним внеском у науку. Він уперше описав кальцинацію пружних воло-
кон в обвапнованих туберкульозних вогнищах. Його дисертація «Об известковых 
отложениях в мокроте при туберкулезе легких» стала відомою у вченому світі, як і 
відома так звана «тетрада Ерліха». У праці «О генезе карциноидов червеобразного 
отростка», автор вперше висловився про їх нейрогенну природу. Упродовж бага-
тьох років в Інституті опрацьовувалось питання про незрілі нейроми. При клініко-
мікроскопічній діагностиці злоякісних новоутворень С. Л. Ерліх та його учні ви-
явили групу характерних елементів – «тріаду».

В інституті ніколи не переводилися співробітники, з яких визначалися окремі 
фахівці, що зробили честь своєму вчителю та його Інститутові. Серед них виділя-
лася О. О. Фрейфельд.

ФРЕЙФЕЛЬД Олена Осипівна (1888 – 24.10.1960) – медичну 
освіту здобула на медичному факультеті Цюріхського університету 
(1909); у 1910 р. витримала екзамени в Харківському університеті 
і була удостоєна звання «лекарь с отличием»; удосконалювалася за 
кордоном – написала дисертацію під керівництвом відомого гема-
толога Негелі; з патологічної анатомії працювала помічником асис-
тента проф. М. Б. Шмідта; після підготовки за кордоном працювала 
в лабораторії проф. А. А. Максимова у Військово-медичній акаде-
мії в Петербурзі; у 1911–1914 рр. працювала з патологічної анатомії 
та гістології в Інституті Ерліха в Харкові; при цьому в літні місяці в 
Берліні вивчала у професорів Гертвіга та Полля проблеми розвитку 
нервової системи; у клініці проф. Лассара вивчала гістопатологію 
хвороб шкіри; у 1914–1915 рр. працювала в Петрограді у проф. Шу-
єнінова; у 1915–1916 рр. – прозектор у лікарні «Всех скорбящих»; 
від 1916 до 1922 р. – прозектор Олександрівської лікарні в м. Кате-
ринославі; у 1922–1923 рр. працювала в Інституті шкірного туберку-

льозу в Москві; з 1923 до 1940 – в Інституті професійних захворювань імені Обуха, в якому виконала 
дослідження, які набули широкого розголосу; доктор медичних наук (1936); професор (1936); від 1940 
до 1955 р. – завідувач патологоанатомічного відділення дитячої лікарні імені Русакова; автор 37 на-
укових публікацій, які переважно присвячені проблемам професійної патології та патології крово-
творення; монографія «Гематология» тривалий час була настільною книгою для клініцистів та пато-
логоанатомів.

У 1930 році Інститут лабораторної діагностики імені Ерліха був переведений в 
штат Українського центрального рентгено-радіологічного і онкологічного інститу-
ту імені Чубаря.
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УКрАїнСЬКА ПСиХОнеВрОЛОгічнА АКАдемія
Лабораторія загальної гістопатології

У 1932 році в Харкові заснована Українська психоневрологічна академія. В 
лабораторії загальної гістопатології, яку очолив О. І. Гейманович, розроблялись 
питання уражень нервової системи та нейроонкології. Основними напрямками на-
укових пошуків лабораторії спеціальної гістопатології (завідувач – професор Л. 
Й. Смирнов) було вивчення гістоморфології нервової клітини, глії та мезодерми; 
досліджувався пухлинний ріст із застосуванням методу тканинних культур; пато-
морфологія психозів (шизофренія, інфекційні психози).

Експериментальні патологічні відділи були об’єднані в особі їх керівника Пей-
саховича в Інституті гігієни праці та професійних захворювань (організований у 
1924 р.) та в Інституті ендокринології і органотерапії (організований у 1930 р.) з 
чотирма штатними співробітниками

Після Великої Вітчизняної війни в лабораторії спеціальної гістопатології ви-
вчалась патологічна анатомія та патогенез віддалених наслідків черепно-мозкової 
травми, флегмонозного енцефаліту, первинно-множинних гліом та внутрішньоче-
репних пухлин у дітей. Проводились дослідження питань гістохімії жирів у пато-
логічно зміненій тканині головного мозку, вивчались зміни нервової системи при 
ерготизмі, дизентерії, абсцесах та цистицеркозі головного мозку, запропонована 
класифікація пухлин нервової системи, яка грунтувалася на гістобіологічному 
та гістогенетичному принципах. Вивчались морфологічна і морфо-гістохімічна 
характеристики гліом, різного ступеня злоякісності, отримані нові дані про мор-
фологію епендимом та гістохімію пухлин макрогліального ряду (А. Д. Тимофієв-
ський), гістобіологію менінгіом.

інСТиТУТ дермАТОЛОгії ТА ВенерОЛОгії нАмн УКрАїни 
Лабораторія патофізіології, імунології і патоморфології

Основним напрямком наукових пошуків лабораторії патофізіології, імунології 
і патоморфології є вивчення механізмів розвитку шкірних і венеричних хвороб, 
зокрема – розробка тестів для специфічної діагностики захворювань, що переда-
ються статевим шляхом, виявлення специфічної сенсибілізації до лікарських пре-
паратів, вивчення молекулярної біології і генетики алергічних дерматозів.

Штат лабораторії: завідувач лабораторії – кандидат медичних наук Олексій 
Павлович Білозоров; головний науковий співробітник, професор Ельвіра Микола-
ївна Солошенко.
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інСТиТУТ ЗАгАЛЬнОї ТА неВідКЛАднОї ХірУргії 
нАмн УКрАїни

Інститут був створений у 1930 р. за ініціативою академіка В. М. Шамова і нази-
вався Український інститут переливання крові і гематології. У зв’язку зі змінами 
напрямків діяльності та підпорядкування, Інститут неодноразово перейменову-
вався – з 1932 р. його перейменували в Український інститут переливання крові 
і невідкладної хірургії; з 1965 р. – Харківський НДІ загальної та невідкладної хі-
рургії; з 2000 р. – Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України.

Патологоанатомічне забезпечення наукових та клінічних підрозділів інституту здій-
снюється працівниками лабораторії патоморфології і експериментальної хірургії. Три-
валий час – до 2002 р. лабораторію очолювала доктор медичних наук, професор Л. С. 
Гончарова, у 2001–2011 рр. – кандидат медичних наук Г. Е. Миловидова, а від 2011 р. – 
завідувач кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна О. С. Проценко. До штату лабораторії входять: завідувач кабі-
нету електронної мікроскопії , старший науковий співробітник В. П. Невзоров, старший 
науковий співробітник  О. Ф. Невзорова, завідувач відділення патологічної анатомії, 
кандидат медичних наук, доцент В. Ф. Омельченко.

 інСТиТУТ ПАТОЛОгії ХреБТА ТА СУгЛОБіВ 
імені проф. м. і. СиТенКА нАмн УКрАїни

Інститут був заснований у 1907 році.
Патогістологічна лабораторія в Українському інституті ортопедії і травмато-

логії була організована в 1927 році, коли виникла необхідність проводити мор-
фологічні дослідження, які б дозволили зрозуміти характер та послідовність біо-
логічних процесів у кістках та оточуючих тканинах. Завідувачем лабораторії був 
призначений професор К. Ф. Єленевський, який очолював її до 1942 року. За роки 
роботи в інституті К. Ф. Єленевський виконував не тільки значну прозекторську, 
а й науково-дослідницьку роботу. Основним науковим напрямком лабораторії ста-
ло вивчення структурних змін при різних патологічних станах опорно-рухального 
апарату. К. Ф. Єленевським у патогістологічній лабораторії були виконані та 
опубліковані такі праці: «К клинике и патологической анатомии гидатидозного 
эхинококка костей» (у співавторстві з М. В. Ховенко, 1933); «Патологическая ана-
томия хронического костно-суставного туберкулеза» (у співавторстві з Б. В. Куляб-
ко, 1933); «О кальциевой подагре»; «Гистологические данные о паращитовидных 
железах при хронических ревматических полиартритах и спондилоартритах» (у 
спіавторстві з Б. І. Шкуровим, 1934); «Хронические ревматические полиартриты 
и спондилоартриты» (1935); «Патогенез и патологическая анатомия ложных сус-
тавов» (у співавторстві з П. П. Очкур); «К клинике и патологической анатомии 
хондробластом костей» (у співавторстві з І. Л. Зайченко, 1937). За час роботи в ін-
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ституті під керівництвом К. Ф. Єленевського виконано 6 дисертаційних праць, із 
них 3 – докторські дисертації.

На даний час в Інституті функціонує лабораторія патогістоморфології (заві-

дувач Н. В. Дєдух). Відділення патологічної анатомії очолює М. І. Кринічанська. 
Застосовуються електронномікроскопічні, гістохімічні, поляризаційно-оптичні, 
флюорисцентномікроскопічні методи досліджень.

інСТиТУТ ПрОБЛем ендОКриннОї ПАТОЛОгії 
імені В. я. дАниЛеВСЬКОгО нАмн УКрАїни

Інститут був створений у листопаді 1919 року як «Органотерапевтичний інститут». 
З лютого 1926 р. має назву «Український органотерапевтичний інститут». У 30-х роках 
отримав новий статус – став Всеукраїнським інститутом ендокринології і органотерапії. 
У подальшому неодноразово змінював свою назву – Український інститут експеримен-
тальної ендокринології ( 1941); Харківський НДІ ендокринології і хімії гормонів (1964); 
Український НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань МОЗ України (1992); Інсти-
тут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України (2000).

Основними напрямками наукових пошуків інституту були: 1) дослідження про-
блем клініки, діагностики, терапії і профілактики ендокринних захворювань; 2) ви-
вчення механізмів регуляції ендокринних функцій в нормі і при патології; 3) розроб-
ка, експериментальне та клінічне вивчення нових лікарських засобів.

Патоморфологічний відділ був створений у 1927 році. Першим керівником від-
ділу був професор Й. М. Пейсахович.

 

інСТиТУТ ТерАПії імені Л. Т. мАЛОї нАмн УКрАїни
 Лабораторія клінічної та експериментальної морфології

У 1980 році в м. Харкові був організований Республіканський кардіологічний 
диспансер, на базі якого у 1981 році відкрита філія Українського НДІ кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска. У 1986 році Рішенням Ради міністрів СРСР фі-
лія була реорганізована в Харківський науково-дослідний інститут терапії. У 1992 
році інститут отримав назву – «Український науково-дослідний інститут терапії». 
З 1993 року Інститут входить до системи АМН України. Нині він називається –Дер-
жавна установа «Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України».

Лабораторія клінічної та експериментальної морфології існує з часу створення ін-
ституту. Першим керівником лабораторії був О. Р. Синельников. У 1980–1993 роках її 
очолював доктор медичних наук, професор М. І. Яблучанський, у 1993–2010 рр. – док-
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тор медичних наук І. К. Кондаков. З 2010 року лабораторію 
очолює кандидат біологічних наук В. Ю. Гальчинська.

Основні напрямки наукових пошуків: розробка су-
часної методології досліджень в галузі експерименталь-
ної та клінічної морфології; вивчення молекулярних та 
клітинних механізмів виникнення та хронізації хвороб 
серцево-судинної системи, печінки, нирок та шлунку; 
створення нових моделей на тканинному та клітинному 
рівнях для тестування ефективності та індивідуального 
підбору сучасних лікарських препаратів.

В процесі наукових досліджень вивчені особливос-
ті морфо-функціонального стану моноцитів та нейтро-
філів периферичної крові хворих із патологією нирок; 
розроблена нова концепція зворотного транспорту над-
лишку холестерину з судинної стінки до кровообігу, 

завдяки моноцитарному кліренсу ліпідів; розроблені та впроваджені в практику 
методи діагностики загострення та швидкого прогресування атеросклерозу; запро-
поновані способи діагностики початкових проявів діабетичної нефропатії.

Працівники лабораторії за час її діяльності опублікували 210 наукових статей, ви-
дали 5 монографій, отримали 19 патентів України. Захищено 2 докторські дисертації.

Клінічною базою лабораторії є патологоанатомічне відділення, яке очолює 
В. В. Сакал.

Патологічна анатомія в закладах практичної охорони 
здоров’я Харківської області 

Виникнення та розвиток патологічної анатомії на Слобідській Україні зосереджува-
лось у м. Харкові – першому університетському (з 1805 р.) місті в Україні – на кафедрах 
патологічної анатомії Медичного факультету Харківського університету та Жіночого 
медичного інституту, у двох кабінетах Харківського медичного товариства – патолого-
гістологічному (завідувач К. Ф. Єленевський) і хіміко-мікроскопічному (завідувач 
С. Л. Ерліх), та в прозекторіях великих лікарень міста – Харківській губернській зем-
ській лікарні, на Сабуровій дачі (реорганізованій із лікарні Приказа громадської опіки 
в 1865 році; прозектори Д. Ф. Лямбль, В. П. Кри лов, М. Ф. Мельников-Разведенков), 
міської Олександрівської лікарні (відкрита у 1869 році; прозектори В. П. Крилов, М. Ф. 
Мельников-Разведенков), Харківського військового госпіталю (створений у 1874 році 
– Харківський барачний лазарет; відкритий у 1878 році – Харківський військовий 
госпіталь I-го класу; прозектори В. П. Крилов, В. К. Високович, С. Л. Ерліх), міській 
Миколаївській лікарні (відкрита в 1904 році; прозектор К. Ф. Єленевський).

В. Ю. Гальчинська
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В міській Олександрійській лікарні був відсутній трупний покій, а була тіль-
ки каплиця для відспівування трупів, яка могла вмістити не більше 15 осіб. Тому 
старший лікар та попечительська рада категорично відмовляли у проведенні пато-
логоанатомічних розтинів.

Під час Кримської війни (1853–1856 рр.) міські лікарні і лазарети були пере-
повнені пораненими. Місто було вимушено будувати тимчасові бараки. Військові 
цікавились наслідками хвороб і особливо поранень та операцій. Тому в міській лі-
карні в бараках поступово почали виконувати розтини трупів.

В. П. Крилов писав: «...Къ четвертому ряду... светлыхъ моментовъ... я отношу 
случаи открытія некоторыхъ учебно-вспомогательныхъ и научно-практическихъ 

Внутрішній вигляд секційної Олександрівської міської лікарні, 
в якій В. П. Крилов організував перші патологоанатомічні розтини.

Каплиця Харківського військового госпіталю, 
в якій В. П. Крилов виконував патологоанатомічні розтини.
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медицинскихъ учрежденій въ Харькове. Къ первымъ принадлежитъ учрежденіе 
госпитальныхъ клиникъ въ Александровской больнице для чернорабочихъ и введе-
ние въ последней патолого-анатомическихъ вскрытій для учебныхъ целей, а так-
же учрежденіе пропедевтическихъ клиникъ при местномъ военномъ госпитале; 
ходатайства о техъ и других возникли по моей иниціативе и положення о нихъ 
написаны моею рукою.»

Наводимо свідчення очевидця про умови, в яких виконувались патологоанато-
мічні розтини: «Обстановка вскрытій была весьма неудовлетворительна, толь-
ко на последние 10 л. профессоръ патологической анатоміи получилъ спеціально 
для вскрытій выстроенный сарай во дворе Александровской больницы. Зданіе это, 
которымъ вынужденъ пользоваться университетъ и до настоящаго времени, 
имеетъ не более 7 саженъ площади, въ немъ есть железная печь, быстро раскаля-
ющаяся и быстро охлаждающаяся, такъ что зимой за ночь не редко трупы замер-
зали, и двери, которыя открывались прямо во дворъ и по необходимости во время 
вскрытій постоянно открывались и затворялись; не только ветеръ, но иногда 
снегъ доносились изъ дверей прямо до стола, на которомъ происходятъ вскрытія. 
Нужно было железное здоровье, что бы переносить все эти удобства обстановки. 
Однако за все это приходилось благодарить: если бы не старанія покойнаго стар-
шаго врача Якова Григорьевича Яковенко, то не было бы и этого помещения».

На розвиток патологічної анатомії в регіоні мали значний вплив прозекторські 
кабінети у великих міських та земських лікарнях. Прозектура на Сабуровій дачі 
(Харківська губернська земська лікарня) була відкрита 4 травня 1902 року. Цікава 
історія назви лікарні – Сабурова дача. У 1793 році приказ громадського опікування 
в Харкові збудував гамівний будинок. Як зазначав І. О. Устинський (1881): «..Вско-
ре к нему присоединился построенный в 1796 г. дом умалишенных и неизлечимо 

Секційна в каплиці Харківського військового госпіталю
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больных». Інші частини богаділень («богоугодных заведений») розміщались до 
1812 року в особливому будинку. У 1812 році всі соматичні відділення богадільні 
були переведені на територію бувшого заміського будинку генерала Сабурова – на-
місника Катерини II на Слобідській Україні. У 1820 році сюди ж був переведений і 
будинок божевільних. Тому харківські богадільні отримали назву Сабурової дачі.

У 1902 році у «Врачебной хронике Харьковской губерніи» було опубліковано таке 
повідомлення: «Патологоанатомическій кабинетъ Харьковской Земской Больницы 
начал свое самостоятельное существованіе съ назначеніемъ Губернской Управой 
перваго прозектора 4-го мая 1902 года. Таковымъ является Профессоръ патоло-
гической анатоміи Харьковскаго Университета Н. Ф. Мельниковъ-Разведенковъ, 
приглашенный Земской Управой для заведыванія патологоанатомическимъ 
кабинетомъ.

Последній помещается въ недавно построенномъ зданіи трупнаго покоя 
на Сабуровой даче и состоитъ изъ большой секціонной залы и трехъ тесныхъ 
комнатокъ, приспособляемыхъ теперь для лабораторныхъ занятій. Одна поло-
вина подвальнаго этажа отведена для храненія труповъ, въ другой половине его, 
кроме квартиры для служителя, имеется комната, въ которой возможно содер-
жать нужныхъ для опытов мелкихъ животныхъ.

Лабораторія имеетъ, насколько позволяетъ ограниченное помещеніе и от-
пускаемыя на содержаніе средства, три отделенія: 1) Микроскопическое отделеніе 
предназначено для патологическаго изследованія тканей, вырезанныхъ при жиз-
ни больныхъ и после смерти ихъ съ діагностической целью, для изследованія подъ 
микроскопомъ мокроты, осадковъ и пр. 2) Въ химическомъ отделеніи производит-
ся главнымъ образомъ качественный и отчасти количественный анализъ мочи и 
другихъ жидкостей съ клиническими целями. 3) Въ батеріологическомъ отделеніи 
приготовляются культуры патогенныхъ для человека микроорганизмовъ преиму-
щественно для діагноза инфекціонныхъ болезней и, смотря по надобности, могутъ 
производится санитарныя изследованія, равно могутъ заниматься санитарные 
врачи, насколько позволяетъ чрезвычайно тесное помещеніе лабораторіи». Після 
перших мікроскопічних досліджень, виконаних у патологоанатомічному кабіне-
ті, один з повітових лікарів написав: «Какъ я благодаренъ за изследованіе кусочка 
брюшины и сообщенія мне результатовъ его и значеніе моего хирургическаго вме-
шательства – я и выразить не могу! Я всю жизнь – уже 25 летъ бьюсь, чтобы сде-
лать свою работу научной, чтобы вся наука освещала мою деятельность на пользу 
больныхъ. Къ сожаленію я слышкомъ далекъ отъ идеала. Съ грустью замечаешь, 
что становишся ремесленникомъ и работаешъ по шаблону. Вдругъ открытіе Зем-
скаго кабинета блеснуло лучомъ этого света науки, теперь кабинетъ будетъ удо-
влетворять наши запросы на научныя изследованія и выводы, что равносильно 
еще большему фактору – именно, единеніе факультета, даже университета въ ра-
боте на благо нашей многострадальной родины, единенію самой науки съ практи-
ческой медициной: Мы практики – пойдемъ теперь обдуманнее и, следовательно, 
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более умело на помощь больному. Вы, люди науки, получите отъ насъ богатейшій 
матеріалъ для разработки той же науки для блага больного. Сколько тутъ содер-
жится добра, энергіи и всего, что двигаетъ человека идти вперед!».

Штат прозектури складали: один прозектор та два служники. Внаслідок від-
сутності штатної посади помічника прозектора, М. Ф. Мельников-Разведенков за 
власний рахунок прийняв у прозектуру досвідченого лікаря. Тільки з 1 січня 1906 
року була введена посада фельдшера патологоанатомічного кабінету. У 1906 році 
було виконано 150 патологоанатомічних розтинів та 942 хіміко-мікроскопічних 
досліджень. Упродовж 1906 року в патолого-анатомічному кабінеті проводили до-
слідження – приват-доцент Харківського університету М. А. Трахтенберг вивчав 
препарати сифілісу аорти; ординатор хірургічного відділення Харківської губерн-
ської лікарні Є. К. Істомін працював для своєї дисертації «Къ патологической гис-
тологіи varicocele»; ординатор терапевтичного відділення Харківської губернської 
лікарні працював над своєю дисертацією «Къ патологической анатоміи первичнаго 
туберкулеза кишечника»; доктор М. Н. Шевандін досліджував один цікавий і 
рідкісний випадок викривлення руки після віспи; доктор М. Т. Костенко вивчав 2 
випадки гіпернефроми для своєї дисертації; приват-доцент В. Ф. Воскресенський, 
доктор Г. О. Валяшко, доктор М. А. Рамм та доктор С. А. Кричевський займались 
на трупах з топографічної анатомії. Також працювали студенти: В. Р. Мейєр, Г. О. 
Масалітинов, А. А. Скорняков, А. М. Іванов, І. М. Зархі та Д. Л. Елькінд. У 1907 році 
було виконано 142 патологоанатомічних розтини та 1240 хіміко-мікроскопічних 
досліджень. При цьому в патологоанатомічному кабінеті вивченням отриманого 
матеріалу займалися 18 лікарів та 4 студенти, які підготували 17 наукових 
повідомлень та демонстрацій на наукових нарадах. 7 випадків розтинів виявилися 
особливо цінними та цікавими в науковому відношенні: випадок тремтливого 
паралічу та бешихи, діабету та атрофії підшлункової залози, 2 випадки виразки 
шлунка, 2 випадки аневризми та рідкісний випадок інфекції шлунково-кишкового 
каналу стрептококами та бацилами сибірки. У 1910 році було виконано 172 
розтини та 1210 хіміко-мікроскопічних досліджень. В патологоанатомічному 
кабінеті проводили наукові пошуки такі лікарі: В. М. Гаккебуш, О. В. Говоров, 
С. М. Давиденков, С. Ф. Деханов, Н. А. Єршов, Є. К. Істомін, В. Р. Мейєр, Ф. Ю. 
Розе, П. Р. Ферхмін, Н. В. Томашевський, Т. І. Юдін; та студенти: Н. А. Багров і В. В. 
Лауер. У 1910 році патологоанатомічний кабінет брав участь у таких виставках: 
1) з 27 грудня 1909 року до 5 січня 1910 року – в Петербурзі при 3-му з’їзді пси-
хіатрів; 2) в кінці береня 1910 року – в Харкові та 3) в кінці травня 1910 року в 
Харкові при Обласному з’їзді. З 1911 року в лікарні запроваджена окрема посада 
завідувача хіміко-бактеріологічною лабораторією. В 1920 році посаду прозектора 
зайняв М. М. Шульгін. У цей час соматичні відділи лікарні (4-та Радянська лікар-
ня) були закриті і тому число розтинів значно зменшилося.

У 1905 році була створена прозектура Миколаївської лікарні. Її засновником та 
першим прозектором був К. Ф. Єленевський – учень професора В. П. Крилова та 
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прозектор кафедри патологічної анатомії. Прозектура була розміщена в каплиці, 
що було звичайним для тих часів, коли прозекторії лікарень часто розміщували в 
каплицях. У Миколаївській лікарні регулярно проводились наукові наради ліка-
рів, в яких активну участь брав К. Ф. Єленевський. Так, 18 листопада 1909 року 
він виступив з 2-ма повідомленнями: 1) Echinococcus multilocularis (з демонстраці-
єю патолого-анатомічних препаратів); 2) Демонстрація патологоанатомічних пре-
паратів черевнотифозної епідемії 1909 року. Можна вважати, що зазначені нара-
ди лікарів з часом трансформувались у клініко-патологоанатомічні конференції. 
Аналогічні наради також проводились в Харківській губернській земській лікарні 
(Сабурова дача) та Повивального інституту. 

За часів Першої світової війни з ініціативи та за планом професора С. М. Салти-
кова, на території лікарні Спілкою Міст було збудовано будинок для патологічного 
інституту, в який після переходу С. М. Салтикова на кафедру патологічної анатомії 
в м. Катеринославі, у 1918 році вселився прозекторський кабінет К. Ф. Єленевсько-
го. За Радянської влади кабінет розвинувся у Патологічний інститут з гістологічним, 
бактеріологічним та хіміко-мікроскопічним відділами (при 2-й Радянській лікарні).

Очолив Інститут професор К. Ф. Єленевський. Отримавши блискучу морфоло-
гічну школу у професора В. П. Крилова, К. Ф. Єленевський перетворював розтини 
в ланцюг глибоких аналітичних та синтетичних положень, що збуджували розум 
як клініцистів, так і прозектора. Прямолінійний у своїх судженнях про роботу 
клініцистів біля секційного столу, К. Ф. Єленевський багато років впроваджував 
клініко-анатомічний напрямок у патологічну анатомію прозектури. Штат прозек-

В Патологічному інституті 
при 2-й Радянській лікарні м. Харкова.
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тури складав: 6 лікарів, 2 препаратори, 4 служники, які виконували до 300 роз-
тинів у рік. Одночасно прозектура обслуговувала Інститут Наркомату охорони 
здоров’я для удосконалення лікарів.

Після революції розвиток патологічної анатомії зосереджувався на кафедрах 
патологічної анатомії харківських медичних інститутів – I-го, Виробничого, а зго-
дом – 2-го, Інституту удосконалення лікарів, Медичного стоматологічного інсти-
туту, в прозекторіях тих же, але перейменованих лікарень – I-ї радянської лікарні 
(прозектор В. Р. Мейєр), 2-ї радянської лікарні імені Жовтневої революції (про-
зектори К. Ф. Єленевський, В. Г. Штефко), 4-ї радянської лікарні (прозектор М. М. 
Шульгін), Харківської обласної клінічної лікарні, лікарні Харківського трактор-
ного заводу (прозектори в цих лікарнях, за сумісництвом, – працівники кафедр та 
Харківського військового госпіталю С. Л. Ерліх, Є. К. Цієтт, Г. Л. Дерман).

Прозектура при 1-ій Радянській лікарні Харкова була заснована у 1920 році. За-
сновником та першим прозектором був доктор В. Р. Мейєр – асистент кафедри па-
тологічної анатомії медичного інституту. Слід зауважити, що вже на початку 1875 
року в цій старій міській лікарні В. П. Криловим фактично було засновано прозекту-
ру, в якій він почав систематично виконувати розтини разом зі студентами. Але весь 
час від 1875 до 1920 року прозекторство обмежувалось тільки розтинами у непристо-
сованій капличці. При цьому органи, які брались у трупів, у відрах через все місто 
транспортувались у патолого-анатомічні кабінети кафедри патологічної анатомії для 
занять з студентами. У 1920 році був затверджений штат прозектури – 1 прозектор, 1 
препаратор та служник. Кількість розтинів в окремі роки досягала 200 за рік.

Обласна клінічна лікарня була збудована за розпорядженням Імператора Олек-
сандра III в 1896 році і мала три клініки – терапевтичну, акушерсько-гінекологічну, 
офтальмологічну. У 1917–1918 рр. були відкриті неврологічна клініка та клініка 
дитячих хвороб.

У середині 30-х років харківські лікарні поповнилися будівлями для патоло-
гоанатомічної служби. У новій центральній Харківській клінічній лікарні (у По-
мерках) був збудований прозекторський корпус, який складався із 11 кімнат на 
нижньому і 13 – на верхньому поверсі. Була здана в експлуатацію заводська лі-
карня Харківського тракторного заводу, яка мала триповерховий прозекторський 
павільон з 32 кімнат і з 5-ма зовнішніми входами.

У 1932 році клініки Харківського медичного інституту були передпорядковані 
Харківському обласному відділу охорони здоров’я і отримали назву «обласна клініч-
на лікарня». При цьому клініки лікарні залишилися навчальною та клінічною базою 
інституту. Обласна клінічна лікарня стала базою кафедри патологічної анатомії.

З 1950 року в лікарні організовані спеціалізовані відділення, введені посади за-
відуючих відділеннями та головного лікаря. До цього відділеннями керували про-
фесори – завідувачі кафедр інституту.

Від 1945 до 1963 року завідував відділенням завідувач кафедри патологічної 
анатомії ХМІ професор Г. Л. Дерман.
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У 1963–1993 роках завідувачем патологоанатомічного відділення Харківської 
обласної клінічної лікарні (ХОКЛ) та головним позаштатним патологоанатомом 
Харківської області був Б. М. Брук.

БРУК Борис Маркович (нар. 18.03.1923 р.) – народився в м. Хар-
кові; медичну освіту (з відзнакою) здобув у Харківському медично-
му інституті (1940–1945); у 1945–1948 рр. працював у МОЗ Мол-
давської РСР; від 1948 до 1951 р. працював на кафедрі патологічної 
анатомії Харківського медичного інституту; у 1951–1956 рр. слу-
жив у Радянській армії – старший лікар полку в м. Кяхту (Бурят-
Монголія), лікар госпіталю в м. Іркутську; з 1956 до 1993 р. працював 
у Харківській обласній клінічній лікарні – лікар-патологоанатом 
(1956–1963), завідувач патологоанатомічного відділення (1963–
1993); у 1963–1993 рр. – головний позаштатний патологоанатом 
Харківської області; очолював інтернатуру з патологічної анатомії 
на базі обласної клінічної лікарні; був експертом-консультантом 
Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; наукові дослід-
ження переважно присвячені вивченню перинатальної патології 
– первинного ателектазу легень та хвороби гіалінових мембран, 

вроджених вад розвитку, інфекційних хвороб, патогенезу кардіоміопатій у дітей; нагороджений зна-
чком «Отличник здравоохранения», численними грамотами.

У 70–80 роках була проведена реорганізація патологоанатомічної служби Харків-
ської області шляхом створення централізованих патологоанатомічних відділень на 
базі обласної клінічної лікарні був організований обласний перинатальний центр.

Від 1993 до 2000 року завідувачем патологоанатомічного відділення ХОКЛ та 
головним позаштатним патологоанатомом Управління охорони здоров’я Харків-
ської обласної державної адміністрації була Емілія Францівна Городиська.

У 2000 році завідувачем патологоанатомічного відділення та головним поза-
штатним патологоанатомом Харківської області призначена І. В. Борзенкова.

БОРЗЕНКОВА Ірина Василівна (нар. 26.10.1961 р.) – наро-
дилася в станиці Анастасіївська Славянського району Красно-
дарського краю; там же, у 1979 р. закінчила з золотою медаллю 
середню школу № 25; вищу медичну освіту здобула на санітарно-
гігієнічному факультеті Харківського медичного інституту (1979–
1986); у 1986–1987 рр. навчалася в інтернатурі на базі Харківської 
обласної клінічної лікарні (ХОКЛ) за спеціальністю «патологіч-
на анатомія»; після закінчення інтернатури працює в патоло-
гоанатомічному відділенні ХОКЛ – з 1987 р. на посаді лікаря-
патологоанатома, від 2000 р. – завідувача відділення; у 2000 р. 
призначена головним позаштатним патологоанатомом Управлін-
ня охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністра-
ції; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор 
11 наукових публікацій.
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Штат централізованого патологоанатомічного відділення «Харківської обласної 
клінічної лікарні – центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»: 
завідувач відділення – І. В. Борзенкова, лікарі-патологоанатоми: В. В. Захаренко, 
Д. С. Дерій, В. Л. Левинський, В. І. Жолудєва, А. Ф. Яковцова, О. В. Наумова, А. В. 
Сімачова, Н. І. Горголь, О. В. Кіхтенко, О. А. Омельченко, О. М. Плітень, О. П. 
Дмитренко, Д. М. Шиян, М. М. Питенько, М. С. Мірошниченко, С. М. Потапов, А. В. 
Андрєєв, А. С. Шапкін, В. Д. Уржумов, Д. І. Галата.

У 2005 році закінчено будівництво патологоанатомічного корпусу, в якому разом 
з патологоанатомічним відділенням розташувався також діагностичний центр. 

Патологоанатомічне забезпечення Харківської області також здійснює низка 
патологоанатомічних відділень (ПАВ) лікувально-профілактичних установ: ПАВ 
Харківського обласного онкологічного центру – завідувач відділення Л. В.Тур, 
лікарі-патологоанатоми: А. А. Артамонов, І. П. Копич, І. В. Клименко, А. С. Кір-
санов; ПАВ Харківського обласного перинатального центру – завідувач відділен-
ня О. П. Дмитренко, лікарі-патологоанатоми: О. В. Бражник, О. С. Рєзанова; ПАВ 
Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту населення – Т. В. Гану-
ліч; ПАВ Харківського обласного протитуберкульозного диспансеру (ХОПТД) 
№ 1 – І. С. Юрченко; ПАВ Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні 
– І. С. Юрченко; ПАВ Харківської психіатричної лікарні № 1 – завідувач відді-

Колектив централізованого патологоанатомічного відділення Харківської обласної клінічної 
лікарні – центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (2011 р.).
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лення О. В. Горбунов, лікар-патологоанатом Л. С. Купріянова; ПАВ Харківської 
клінічної травматологічної лікарні – завідувач відділення О. Б. Джурмез, лікар-
патологоанатом А. М. Першин; ПАВ Харківського обласного клінічного центру 
урології та нефрології – завідувач відділення М. М. Бабич, лікарі-патологоанатоми 
В. А. Венгеровський та В. В. Василько; ПАВ Харківської обласної психіатричної 
клінічної лікарні № 3 – М. М. Борзанов; централізоване ПАВ Харківської місь-
кої клінічної багато профільної лікарні № 17 – завідувач відділення О. В. Маслов, 
лікарі-патологоанатоми: І. В. Івахно, А. Є. Олійник, С. В. Данилюк, О. В. Калуж-
на; централізоване ПАВ Харківської міської клінічної багато профільної лікарні 
№ 8 – завідувач відділення О. М. Мазний, лікарі-патологоанатоми О. А. Мазепа 
та А. М. Першин; централізоване ПАВ Харківської міської лікарні швидкої та не-
відкладної медичної допомоги імені проф. О. І. Мєщанінова – завідувач відділен-
ня С. А. Шарапанюк, лікарі-патологоанатоми: Д. Ю. Козіна, В. І. Кандиба, В. Д. 
Марковський, Р. В. Сидоренко; централізоване ПАВ Харківської міської клініч-
ної багато профільної лікарні № 25 – завідувач відділення Ю. Б. Халушева, лікар-
патологоанатом М. А. Подадиненко; централізоване ПАВ Харківської міської 
клінічної багато профільної лікарні № 31 – завідувач відділення П. В. Хліманцов, 
лікар-патологоанатом С. В. Іщенко; ПАВ Красноградської центральної районної 
лікарні (ЦРЛ) – І. І. Скичко; ПАВ Куп’янської ЦРЛ – завідувач відділення Т. В. 
Носова, лікар-патологоанатом О. Т. Каторгін; ПАВ Лозовської ЦРЛ – завідувач від-
ділення О. В. Мозковий; лікар-патологоанатом О. І. Жирова; ПАВ Н. Водолазької 
ЦРЛ – С. М. Зінченко; ПАВ Першотравневої ЦРЛ – Р. В. Танчук; ПАВ Сахновщан-
ської ЦРЛ – Т. О. Бурлука; ПАВ Мерефянської ЦРЛ – С. А. Шарапанюк; ПАВ Чу-
гуївської ЦРЛ – І. О. Овчаренко; ПАВ Люботинської міської лікарні – Д. С. Дерій.

.

 
  дЗ «дОрОжня КЛінічнА ЛіКАрня 

 СТАнЦії ХАрКіВ СТгО “ПіВденнА ЗАЛіЗниЦя»
Патологоанатомічне відділення

Відділення здійснює патологоанатомічне забезпечення клінічних відділень лі-
карні. Завідувач патологоанатомічного відділення – Олег Віталійович Гречанов.
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ХерСОнСЬКА ОБЛАСТЬ

Херсонська обласна клінічна лікарня була заснована у 1819 році як губернська 
за розпорядженням губернатора Херсонської губернії та з «высочайшего разреше-
ния» царя Олександра I.

Патологоанатомічні розтини почали виконувати в Херсонській губернській зем-
ській лікарні для нервово- та душевно-хворих на початку XX століття. Розтини ви-
конував ординатор лікарні Л. О. Бобровський-Королько. Коли розтини збігалися в 
один і той же день в центральній лікарні-колонії і в хронічному відділенні в місті, і 
якщо була потреба в трупах для викладання у фельдшерській школі, то в хронічно-
му відділенні тіла померлих розтинали ординатори І. М. Ланда та В. С. Яковенко. 

У 1908 році було виконано 107 патологоанатомічних розтинів із 191 померло-
го хворого. Як зазначав завідувач лікарні В. С. Коссаківський: «По независимым 
причинам и отчасти вследствие болезни врача, ис. об. прозектора, предано земле 
невскрытыми 84 трупа».

25 липня 1932 року Бюро Херсонського міського партійного комітету, на основі 
рішення Колегії Народного комісаріату освіти України, прийняло постанову про 
організацію в Херсоні Інституту професійної освіти з прискореної підготовки із 
середовища робочої та сільської молоді. З 1933 року в Херсоні відкривається ве-
чірній виробничий медичний інститут з підготовки студентів із числа фельдшерів, 
що мали досвід роботи у сільській місцевості та певний стаж роботи в лікарні, для 
подальшого навчання в містах Одесі та Харкові. Директором цього інституту був 
призначений Ю. Ю. Вороний, який за сумісництвом виконував обов’язки завідува-
ча кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Передбачалося створення в штаті інституту кафедри патологічної анатомії. У 
1934 році виробничий медичний інститут в м. Херсоні був ліквідований.

Першим штатним патологоанатомом Херсонської області був П. Є Пилипчук, 
який почав працювати в обласній лікарні у 1947 році. У 1951 році за ініціативою 
П. Є. Пилипчука була організована патологогістологічна лабораторія, в якій по-
чали проводити дослідження біопсійного та післяопераційного матеріалу, а з 1954 
року – інтраопераційні експрес-дослідження операційного матеріалу. Він також 
тривалий час виконував обов’язки головного обласного патологоанатома. Створен-
ня патологоанатомічної служби в Херсонській області відбувалось повільними тем-
пами. У 1960 році в обласній лікарні був тільки один прозектор – П. Є. Пилипчук, 
який обслуговував обласну лікарню та кілька прикріплених лікувальних установ. 
За рік в патологоанатомічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні 
(ХОКЛ) виконувалось біля 300 патологоанатомічних розтинів та біля 3000 біопсій. 
В м. Херсоні також працювали: Б. Я. Давидов – кандидат медичних наук, завіду-
вач патогістологічної лабораторії онкологічного диспансеру; Г. І. Гітман –прозек-
тор 4-ї міської лікарні; З. П. Сухов – прозектор психіатричної лікарні; А. М. Бого-
мазов – прозектор (0,5 ставки) 2-ї міської лікарні. В лікарнях області (Каховська, 
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Велико-Олександрівська, Голопристанська, Скадовська, Генічеська) , які вважа-
лись міжрайонними, як сумісники на 0,5 ставки патологоанатомів працювали 3 
судово-медичні експерти та лікарі-клініцисти.

В м. Херсоні на 10 лікарень було 5 прозектур, які розміщувались у тимчасово 
простосованих приміщеннях із незадовільним освітленням, без препараторської 
та патогістологічної лабораторії, без трупосховища та кімнати для видачі трупів. 
Патогістологічна лабораторія обласної лікарні та онкологічного диспансеру були 
розміщені в непристосованому низькому та вузькому приміщенні, збудованому у 
свій час для потреб підсобного господарства лікарні. Як виняток, була прозектор-
ська 2-ї міської лікарні, але вона використовувалась судовими медиками.

У районних лікарнях також були відсутні типові приміщення для прозектур. 
Розтини виконувались в пристосованих для цього будівлях (старі конюшні, хліви, 
пральні). В області була тільки одна обладнана патогістологічна лабораторія в м. 
Каховка, але в ній не було фахівця-патогістолога та лаборанта.

З 1966 до 1972 року завідувачем патологоанатомічного відділення ХОКЛ та 
головним патологоанатомом Херсонської області був Саул Феліксович Сирота. 
Обов’язки обласного патологоанатома з дитячої патології виконував Г. І. Гітман. 

В кінці 60-х років у Херсонській області функціонувало 10 патологоанатомічних 
відділень з гістологічними лабораторіями та 14 секційних. Патологоанатомічна 
служба мала 4 типові прозектури. 4 патологоанатомічні відділення та 8 секційних 
розміщувались у приміщеннях, які були в незадовільному стані. Так, приміщення 
патологоанатомічного відділення ХОКЛ було розміщене в пристосованому примі-
щенні. Гістологічна лабораторія займала дві кімнати, площею 35 м2, в яких розмі-
щувалось 2 лікарі-патологоанатоми, 1 лікар-цитолог, 4 лаборанти та санітарка.

Штат патологоанатомічної служби Херсонської області складався із 22 посад 
лікаря-патологоанатома, 18 – лаборантів-гістологів та 26 санітарів. Патолого-
анатомічне забезпечення лікувальних закладів області здійснювали 12 лікарів-
патологоанатомів (2 із них працювало на 0,5 ставки), 4 судово-медичних експерти 
(на 0,5 ставки) та 9 прозекторів-клініцистів (на 0,5 ставки). У 1970 році в Херсон-
ській області було виконано 1450 патологоанатомічних розтинів та 34750 гістоло-
гічних досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу. Відсоток розтинів 
досяг 85,9%.

У 1973–1993 роках очолював патологоанатомічне відділення ХОКЛ та патоло-
гоанатомічну службу Херсонської області досвідчений патологоанатом В. П. Строй. 
До приїзду в м. Херсон він керував патологоанатомічними службами мм. Влади-
востока та Мурманська (Російська Федерація). В. П. Строй продовжив створення 
в районах області нових патологоанатомічних відділень з гістологічними лабора-
торіями, що суттєво підвищило рівень патологоанатомічного забезпечення в цих 
регіонах. Значно покращилось матеріально-технічне забезпечення патологоанато-
мічної служби – відділення оснащувались новою оптичною та гістологічною техні-
кою. В районах області започатковано обов’язкове патогістологічне дослідження 
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біопсійного, післяопераційного та секційного матеріалу. Відсоток патологоанато-
мічних розтинів досягнув 96%.

У 1993 році завідувачем патологоанатомічного відділення Херсонської обласної 
клінічної лікарні та головним позаштатним патологоанатомом Управління охоро-
ни здоров’я Херсонської області була призначена С.М. Барбарига. 

БАРБАРИГА Світлана Миколаївна (нар. 1958 р.) – медичну осві-
ту здобула в Чернівецькому медичному інституті (1980); у 1980–
1981 рр. навчалася на базі Херсонської обласної клінічної лікарні 
(ХОКЛ) та Кримського медичного інституту в інтернатурі за фа-
хом «патологічна анатомія»; у 1981–1993 р.– лікар-патологоанатом 
ХОКЛ; від 1993 до 1999 р. – завідувач патологоанатомічного відді-
лення ХОКЛ та головний позаштатний патологоанатом Управління 
охорони здоров’я Херсонської області; з 1999 р. – завідувач патоло-
гоанатомічного відділення Чорноморської центральної басейнової 
лікарні на водному транспорті (м. Одеса); лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії.

 

Колектив патологоанатомічного відділення ХОКЛ (1982 р.); 
I ряд: лаборанти відділення; II ряд: перший зліва лікар-патологоанатом  

В. М. Аристов, друга зліва – лікар-патологоанатом С. Н. Спіцина; 
перший справа – завідувач відділення В. П. Строй.
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У 1999–2001 роках патологоанатомічним відділенням керував О. В. Задніпря-
ний. Була розпочата комп’ютеризація відділення, що суттєво підвищило ефектив-
ність його роботи.

ЗАДНІПРЯНИЙ Олександр Володимирович (нар. 1958 р.) – ме-
дичну освіту здобув у Кримському медичному інституті імені Геор-
гієвського (1981); у 1981–1982 рр. навчався в інтернатурі на базі 
Кримської обласної клінічної лікарні імені Семашка за фахом «па-
тологічна анатомія»; з 1982 р. – завідувач патологоанатомічного від-
ділення Ленінської центральної районної лікарні Кримської області; 
з 1994 р. – лікар-патологоанатом Керченського онкологічного дис-
пансеру; у 1994–1996 рр. – лікар-патологоанатом Одеського облас-
ного онкологічного диспансеру; від 1996 р. – лікар-патологоанатом, 
а у 1999–2001 рр. – завідувач патологоанатомічного відділення 
Херсонської обласної клінічної лікарні; за ці роки в повсякденну 
практику роботи відділення були впроваджені гістохімічні методи 
дослідження, підвищена об’єктивність діагностики пухлин людини; 
з 2001 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Херсонсько-
го обласного онкологічного дипансеру; у 1999–2001 рр. – головний 
позаштатний патологоанатом Управління охорони здоров’я Хер-

сонської області; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Від 2001 до 2003 року на посаді завідувача патологоанатомічного відділення 
працював І. Ю. Головко. У цей час впроваджувались методики гістологічного до-
слідження біопсійного матеріалу при пункційних біопсіях патологічно змінених 
печінки, нирок, передміхурової та підшлункової залоз.

ГОЛОВКО Ігор Юрійович (нар. 1971 р.) – медичну освіту здобув у Кримському медичному ін-
ституті імені Георгієвського (1997); у 1999 році навчався в інтернатурі на базі Херсонської обласної 
клінічної лікарні (ХОКЛ) та Кримського медичного інституту імені Георгієвського; з 1999 р – лікар-
патологоанатом, а у 2001–2003 рр. – виконував обов’язки завідувача патологоанатомічного відділен-
ня ХОКЛ; від 2001 до 2003 р. – головний позаштатний патологоанатом Управління охорони здоров’я 
Херсонської області; з 2003 р. – лікар-патологоанатом ХОКЛ.

У 2003 році завідувачем патологоанатомічного відді-
лення ХОКЛ та головним позаштатним патологоанато-
мом Управління охорони здоров’я Херсонської області 
призначена Н. П. Юрченко.

ЮРЧЕНКО Наталія Петрівна (нар. 1947 р.) – медичну освіту 
здобула в Кримському медичному інституті (1970); у 1970–1971 рр. 
навчалась в інтернатурі за спеціальністю «патологічна анатомія»; з 
1979 р. – завідувач патологоанатомічного відділення Херсонської 
обласної дитячої лікарні; з 1987 р. – завідувач патологоанатоміч-
ного відділення клінічної лікарні Дніпровського району м. Херсо-
на; від 2003 до 2006 р. – завідувач патологоанатомічного відділення 
Херсонської обласної клінічної лікарні та головний позаштатний 
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патологоанатом Управління охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

У 2006 році завідувачем патологоанатомічного відділення ХОКЛ та головним 
позаштатним патологоанатомом Управління охорони здоров’я Херсонської облас-
ті призначений Л. В. Жадов.

ЖАДОВ Леонід Вікторович (нар. 1969 р.) – медичну освіту здо-
був у Запорізькому медичному університеті (1997); у 1997–1999 рр. 
навчався на базі Кримського медичного інституту в інтернатурі за 
спеціальностями «патологічна анатомія» та «судова медицина»; з 
1999 р. – лікар-патологоанатом Херсонської обласної клінічної лі-
карні, а з 2006 р. – завідувач патологоанатомічного відділення цієї ж 
лікарні та головний позаштатний патологоанатом Управління охо-
рони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

 

Відділення було укомплектовано лікарями-патологоанатомами, цитологами, 
лаборантами.

За ініціативи Л. В. Жадова продовжилось оснащення відділення патологічної 
анатомії новою гістологічною технікою – мікроскоп дослідницького класу, рота-
ційні та санні мікротоми, лінійний тканинний гістопроцесор. Всі робочі місця від-
ділення комп’ютеризовані і підключені до загальної комп’ютерної мережі лікарні 
та інтернету.

У м. Херсоні функціонують 6 патологоанатомічних відділень у складі таких 
лікувально-профілактичних закладів: Херсонська обласна клінічна лікарня, Хер-
сонська обласна дитяча лікарня, Херсонський обласний протитуберкульозний 
диспансер, Херсонський обласний онкологічний диспансер, Херсонська міська 
клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних, лікарня імені Луначарського 
Дніпровського району м. Херсона.

Патологоанатомічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні вико-
нує функції обласного консультативного центру з патологічної анатомії. У відді-
ленні проводяться морфологічні дослідження найбільш складного для діагнос-
тики біопсійного та післяопераційного матеріалу, щорічно виконується до 35000 
гістологічних досліджень, із них 200 експрес-досліджень біопсійного матеріалу. 
У зв’язку з відсутністю патологоанатомічних відділень у деяких лікувально-
профілактичних закладах області, відділення за угодами забезпечує патолого-



503Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Херсонська область

Працівники цитологічної служби ХОКЛ (2011 р.); I ряд 
(зліва направо): лаборант-цитолог В. Д. Бєлова, 

лікар-лаборант Н. М. Бєлова; II ряд: лікар-лаборант В. М. Бєлова, 
лікар-лаборант Н. С. Красовська.

Лікарі-патологоанатоми ХОКЛ (2011 р.); сидить: кандидат 
медичних наук Е. З. Ступіна; стоять (зліва направо): 

І. Ю. Головко, С. М. Мазуренко, завідувач відділення Л. В. Жадов.
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анатомічні дослідження в госпіталі інвалідів Вітчизняної війни, обласній сто-
матологічній поліклініці,поліклініці Управління внутрішніх справ та окремих 
центральних районних лікарнях області. На базі відділення організовані курси 
удосконалення лаборантів-патогістологів та курси підвищення кваліфікації на ро-
бочому місці, проводяться заняття з студентами Херсонського базового медичного 
коледжу. У складі відділення працюють: 4 лікарі-патологоанатоми: Л. В. Жадов – 
завідувач відділення; Е. З. Ступіна – лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної 
категорії; І. Ю. Головко – лікар-патологоанатом першої кваліфікаційної катего-
рії; С. М. Мазуренко – лікар-патологоанатом другої кваліфікаційної категорії; 4 
лікарі-лаборанти: В. М. Бєлова та Н. С. Красовська – лікарі вищої кваліфікаційної 
категорії; Л. П. Латиніна – лікар другої кваліфікаційної категорії; Т. В. Рехман – 
лікар-біолог; 16 середніх та молодших медичних працівників.

Патологоанатомічне відділення Херсонського обласного онкологічного диспан-
серу було організовано у 1952 році. Організатором та першим його завідувачем був 
Б. Я. Давидов.

З січня 2002 до вересня 2004 року відділення очолював О. В. Задніпряний; від 
вересня 2004 до лютого 2007 року – В. С. Черкас, а з лютого 2007 року – О. В. За-
дніпряний.

З 2002 року у складі патологоанатомічного відділення працюють лікарі-
цитологи: Г. П. Руденко, Г. О. Лапшина, О. М. Поперешняк.

Лаборанти патологоанатомічного відділення ХОКЛ (2011 р.).
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ДАВИДОВ Борис Якович (нар. 1924 р.) – медичну освіту здобув у 
Харківському медичному інституті (1941–1946 рр.); у 1946–1949 рр. 
навчався в аспірантурі в АМН СРСР; у 1953 р. захистив кандидат-
ську дисертацію; від 1956 до 2002 р. – завідувач патологоанатоміч-
ного відділення Херсонського обласного онкологічного диспансеру, 
у 2002–2004 рр. – лікар-патологоанатом цього ж відділення; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії. 

 

На посаді старшого лаборанта відділення з 1952 до 1996 року працювала Н. Н. Не-
двіженко, від 1996 до 2005 року – Т. П. Андрєєва; у 2005–2007 роках – Т. В. Пих тіна, 
а з березня 2007 року – Л. В. Гришина.

Працівники відділення проводять дослідження біля 30 000 гістологічних пре-
паратів і біля 300 експрес-досліджень за рік та виконують значну консультативну 
роботу в медичних установах області. За угодою відділення забезпечує патолого-
анатомічні дослідження пологового будинку Суворовського району. У штаті відді-
лення 2 лікарі-патологоанатоми – завідувач відділення, лікар-патологоанатом ви-
щої кваліфікаційної категорії О. В. Задніпряний та лікар-патологоанатом першої 
кваліфікаційної категорії В. С. Черкас. 

Патологоанатомічне відділення Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні 
(завідувач – М. В. Рябенко) забезпечує патологоанатомічні дослідження в зазна-
ченій лікарні.

Патологоанатомічне відділення Херсонського обласного протитуберкульозного 
диспансеру здійснює також на своїй базі патологоанатомічне забезпечення Хер-
сонської обласної інфекційної лікарні, Херсонського обласного наркологічного 
диспансеру та Херсонської психіатричної лікарні. Завідувач відділення – лікар-
патологоанатом першої кваліфікаційної категорії С. А. Істомін.

Патологоанатомічне відділення Херсонської міської клінічної лікарні Суворов-
ського району очолює лікар-патологоанатом першої кваліфікаційної категорії 
І. Ю. Головко; у відділенні також працюють – лікар-патологоанатом вищої квалі-
фікаційної категорії, кандидат медичних наук Е. З. Ступіна, лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії Л. В. Жадов та лікар-патологоанатом другої ква-
ліфікаційної категорії С. М. Мазуренко. 

Патологоанатомічне відділення Херсонської міської клінічної лікарні імені 
Афанасія і Ольги Тропіних Комсомольського району також на своїй базі обслуго-
вує Новотроїцьку центральну районну лікарню. У штаті відділення – завідувач 
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відділення, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії Г. А. Єфімов та 
лікар-патологоанатом першої кваліфікаційної категорії В. С. Черкас. Від 1938 до 
1956 року завідував відділенням Олексій Михайлович Богомаз (1895–1967).

Патологоанатомічне відділення Херсонської міської клінічної лікарні імені 
Луначарського Дніпровського району також обслуговує на своїй базі Херсонський 
обласний кардіологічний диспансер. Штат відділення складають – завідувач від-
ділення, лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії Н. П. Юрченко та 
лікар-патологоанатом першої кваліфікаційної категорії Ю. В. Гук.

З 19 районів Херсонської області 6 районів у складі центральних районних лі-
карень (ЦРЛ) мають патологоанатомічні відділення з гістологічною лабораторією, 
які розміщені в мм.: Берислав, Білозерськ, Генічеськ, Каховка, Нова Каховка, 
Ново-Сірогозьк. Із інших районів області (13 районів), в яких відсутні гістологічні 
лабораторії, для гістологічної діагностики весь секційний, біопсійний та післяопе-
раційний матеріал доставляється в патологоанатомічне відділення Херсонської об-
ласної клінічної лікарні. 

Патологоанатомічне відділення Бериславської ЦРЛ (завідувач відділення – лі-
кар вищої кваліфікаційної категорії А. В. Кузаков); за угодою обслуговує Високо-
пільську ЦРЛ. 

Патологоанатомічне відділення Білозерської ЦРЛ (завідувач відділення – 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії Г. А. Єфімов). 

Патологоанатомічне відділення Генічеської ЦРЛ (завідувач відділення – лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії А. Н. Коваль).

Патологоанатомічне відділення Каховської ЦРБ (завідувач відділення – лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії Т. М. Сивкович; працює лікарем-
патологоанатомом упродовж 50 років).

Патологоанатомічне відділення Ново-Сірогозької ЦРЛ (завідувач відділення – 
лікар-патологоанатом другої кваліфікаційної категорії А. І. Кайфель). 

Патологоанатомічне відділення Ново-Каховської ЦРЛ (завідувач відділення – 
лікар-патологоанатом другої кваліфікаційної категорії А. Г. Пальчун).
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ХмеЛЬниЦЬКА ОБЛАСТЬ

 Перше відділення патологічної анатомії в Хмельницькій області було створено у 
1949 році на базі обласної клінічної лікарні за ініціативою лікаря-патологоанатома 
Ганни Григорівни Меламуд. У 1956 році Г. Г. Меламуд була призначена головним 
патологоанатомом Хмельницької області. До цього поодинокі патологоанатоміч-
ні розтини виконувались судово-медичними експертами. Першими лаборантами-
гістологами були О. В. Сотникова та Шевчук. З цього часу почало налагоджувати-
ся дослідження операційного та біопсійного матеріалів.

 На початку 60-х років у Хмельницькій області було організовано 4 міжрайонних 
прозектури – дві в м. Хмельницькому та в мм. Кам’янець-Подільському і Шепетів-
ці. Патологоанатомічне відділення обласної клінічної лікарні, як міжрайонна про-
зектура, обслуговувало 8 районів області з 51 лікувальним закладом та ліжковим 
фондом у кількості 2860. Кам’янець-Подільська міжрайонна прозектура викону-
вала патологоанатомічне забезпечення 3 районів з 17 лікувальними закладами, що 
мали в своєму складі 1730 ліжок. Шепетівська міжрайонна прозектура обслугову-
вала 8 районів з 42 лікувальними установами, які мали ліжковий фонд у кількості 
2025. Вся робота міжрайонних прозектур в основному полягала у виконанні па-
тогістологічних досліджень. В м. Хмельницькому було 2 лікарі-патологоанатоми 
– один з них працював на 1,5 ставки в обласній клінічній лікарні, інший – на 1 
ставку в міській лікарні. В мм. Кам’янець-Подільському та Шепетівці працювало 
по 1 лікарю-патологоанатому. Крім того, як сумісники, працювали на 0,5 ставки 
лікаря- патологоанатома судово-медичні експерти – один в м. Шепетівці та два – в 
мм. Кам’янець-Подільському та Дунаївцях. Розтини в 14 районах області, як пра-
вило, здійснювались лікарями-клініцистами, які працювали на 0,5 ставки лікаря-
патологоанатома. В 10 районах розтини виконувались лікарями-клініцистами в 
порядку черговості. 

 У Хмельницькій області функціонувало 4 онкологічних диспансери – в м. Ше-
петівці – одна ставка прозектора, в м. Кам’янець-Подільському – одна ставка про-
зектора; в мм. Хмельницькому та Дунаївцях – ставки прозектора в штаті диспан-
серів відсутні.

 В області було 9 прозектур, які розміщувались у пристосованих будівлях та 11 
прозектур, розміщених у малопристосованих приміщеннях. При цьому, на тери-
торії міської лікарні м. Хмельницького була збудована типова прозектура, яка ви-
користовувалась не за призначенням – в ній знаходився кабінет головного лікаря 
та станція швидкої медичної допомоги, в той час, коли патологоанатомічне відді-
лення перебувало в малопристосованому приміщенні.

 В 1964 році, у зв’язку з організацією обласного онкологічного диспансеру, час-
тина патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні у складі лікарів-
патологоанатомів Г. Г. Меламуд (завідувач відділення) та Н. О. Серебрянської були 
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переведені в онкодиспансер. Завідувачем відділення обласної лікарні та головним 
обласним патологоанатомом був призначений Е. О. Левицький.

У зв’язку з від’їздом Е. О. Левицького в м. Житомир, у липні 1966 року за на-
правленням був призначений на посаду завідувача патологоанатомічного відділен-
ня Хмельницької обласної клінічної лікарні М. Д. Андрєєв, який незабаром також 
був призначений головним обласним патологоанатомом. 

АНДРЄЄВ Михайло Дмитрович (нар. 21.11.1941 р.) – наро-
дився в м. Хмельницькому; медичну освіту (з відзнакою) здобув у 
1960–1966 рр. у Тернопільському медичному інституті; з 1966 р. – 
завідувач патолоґоанатомічного відділення Хмельницької обласної 
лікарні та головний позаштатний патологоанатом Хмельницької 
області; у 1969 р. організував одне з перших в Україні централізова-
не патолоґоанатомічне відділення; у 1984 р. за його активної участі 
створене перше і єдине в Україні (на той час) обласне патолоґоана-
томічне бюро, начальником якого він і був призначений; у 1994 р. 
патолоґоанатомічне бюро було реорганізовано в Державний пато-
лоґоанатомічний центр України; з 1992 до 1998 р. – головний па-
толоґоанатом МОЗ України; кандидат медичних наук (1976); лікар 
вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «патологічна ана-
томія»; заслужений лікар України (1991), член Нью-Йоркської ака-
демії наук (1994); обирався членом Президії наукового товариства 

патологоанатомів УРСР (1974), членом Президії наукового товариства патологоанатомів СРСР 
(1979); член Координаційної ради Асоціації патологів України; М. Д. Анд рєєв зробив значний 
внесок у розробку та впровадження сучасних форм організації патолоґоанатомічної служби в Украї-
ні; автор понад 120 публікацій, зокрема 2-х монографій

Працівники патологоанатомічної служби Хмельницької області; в першому ряду 
в центрі Ганна Григорівна Меламуд; у другому ряду другий справа Е. О. Левицький.
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На той час у відділенні працювали: один лікар-патологоанатом (він же і за-
відувач відділення), один лаборант-гістолог (О. В. Сотникова) та два санітари. У 
1969–1972 роках М. Д. Андрєєв організував одне з перших в Україні обласне цен-
тралізоване патологоанатомічне відділення. Централізація, як на той час, забез-
печила високий методичний рівень дослідження значної кількості операційного 
та біопсійного матеріалу з міських та сільських лікарень, створила передумови 
для впровадження нових морфологічних методів у повсякденну роботу відділення, 
підвищила професійний рівень співробітників.

В кінці 60-х років у Хмельницькій області функціонувало 30 патологоанатоміч-
них відділень, із них в 23-х виконувались тільки патологоанатомічні розтини. В 
області були створені 2 об’єднані прозектури – 1) на базі ХОКЛ були об’єднані про-
зектури обласних лікувальних закладів (понад 1000 ліжок), за винятком обласно-
го онкологічного диспансеру; 2) на базі міської лікарні були об’єднані прозектури 
лікарських закладів м. Хмельницького (900 ліжок). У 3-х центральних районних 
лікарнях патологоанатомічні відділення розміщувались у типових приміщеннях, 
всі інші, в тому числі в Обласній клінічній лікарні, Хмельницькій міській лікарні, 
– у пристосованих будівлях, які не відповідали елементарним вимогам. При цьому 
2 типові прозектури використовувались не за призначенням – у прозектурі Хмель-
ницької обласної дитячої лікарні були розміщені біологічна і хімічна лабораторії 
обласного бюро судово-медичної експертизи, прозектура обласного туберкульозно-
го диспансеру віддана під склад.

Патологоанатомічна служба Хмельницької області налічувала 24,5 посад 
лікарів-патологоанатомів, 22 – лаборантів-гістологів, 21 – санітарів. Патолого-
анатомічне забезпечення лікувальних закладів області здійснювали 8 лікарів-
патологоанатомів, 1 лікар-цитолог, 19 прозекторів-клініцистів, 3 судово-медичних 
експерти та 19 лаборантів-гістологів. Лікарі-патологоанатоми Хмельницької облас-
ті (1970 р.): Хмельницька обласна клінічна лікарня – М. Д. Андрєєв та В. М. Сар-
нацький; міська лікарня – О. Г. Каплевський; обласний онкологічний диспансер – 
О. Г. Меламуд та лікар-гістолог Н. О. Серебрянська; Кам’янець-Подільська міська 
лікарня – С. В. Блах, Є. В. Імрамзаєва, лікар-гістолог С. І. Гуцалова, лікар-цитолог 
Г. Н. Осадченко; Шепетівська ЦРЛ – А. П. Цикунов; Шепетівський онкологічний 
диспансер – В. Ф. Антонюк.

У 1970 році було виконано 1212 патологоанатомічних розтинів та 36095 гісто-
логічних досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу. Відсоток розти-
нів померлих у лікувальних закладах Хмельницької області дорівнював 53,7%.

У 1975–1981 рр. працівники централізованого патологоанатомічного відділен-
ня брали активну участь у проектуванні та будівництві за індивідуальним проек-
том патологоанатомічного корпусу із загальною площею 3724 м2 . 

У 1984 році Наказом міністра охорони здоров’я УРСР з метою впровадження 
сучасних форм організації патологоанатомічної служби на базі централізованого 
патологоанатомічного відділення було створено перше і єдине на той час в Укра-
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їні Хмельницьке обласне патологоанатомічне бюро (начальник – М. Д. Андрєєв). 
В структурі бюро були організовані відділення: загальної патології, інфекційної 
патології, дитячої патології, гістологічних досліджень, біопсійних досліджень, 
організаційно-консультативне відділення з архівом, 3 гістологічних лабораторії, 
гістохімічна лабораторія, лабораторія електронної мікроскопії, музей патології з 
фототекою, слайдотекою та відеотекою.

2 грудня 1994 року, відповідно до наказу Міністра охорони здоров’я України 
№ 300, Хмельницьке обласне патологоанатомічне бюро було реорганізоване в Дер-
жавний патологоанатомічний центр України (ДПАЦУ). ДПАЦУ розміщений у чо-
тириповерховому патологоанатомічному корпусі, збудованому у 1981 році за інди-
відуальним проектом.

В кінці 90-х років патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів 
Хмельницької області здійснювали: ДПАЦУ – начальник центру М. Д. Андрєєв, 
завідувач організаційно-консультативним відділом з архівом О. Г. Каплевський, 
завідувач відділом гістологічних досліджень О. Г. Курик, завідувач відділом ди-
тячої патології Т. В. Полякова, лікарі-патологоанатоми: А. Д. Великошапко, 
О. Р. Завадко, М. С. Коблик, В. П. Кокошко, І. М. Корабліна, В. В. Лотоцький, 
кандидат медичних наук В. М. Сарнацький, Н. О. Серебрянська, В. В. Чередюк; 
Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1 – завідувач патологоанатомічного від-
ділення С. І. Гуцалова, лікар-патологоанатом І. А. Коваль; Кам’янець-Подільська 
ЦРЛ – завіду вач патологоанатомічного відділення В. В. Жмудовський; Славут-
ська ЦРЛ – завідувач патологоанатомічного відділення В. В. Телендій; Староко-

Будівля Хмельницького обласного патологоанатомічного бюро (тепер – 
Державний патологоанатомічний центр України).
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стянтинівська ЦРЛ – завідувач патологоанатомічного відділення В. М. Букрєєв; 
Шепетівська ЦРЛ – завідувач патологоанатомічного відділення Ю. М. Вахоцький; 
госпіталь в/ч А 2339 – В. В. Баздирьов.

27 червня 2000 року була проведена колегія Управління охорони здоров’я 
Хмельницької обласної державної адміністрації (протокол № 5/2) щодо виконан-
ня рішення колегії МОЗ України від 14.07.99 р. № 11 «Стан патологоанатомічної 
служби в Хмельницькій, Черкаській областях та м. Києві та шляхи її удоскона-
лення». Було зазначено, що навіть в умовах недостатнього фінансового забезпе-
чення патологоанатомічна служба у 1998–2000 роках зробила позитивний крок у 
напрямку поліпшення контролю за якістю діагностично-лікувальної роботи. Змен-
шилась абсолютна кількість та відсоток розходження між клінічним та патолого-
анатомічним діагнозами. У 1997 році кількість біопсій на 1000 хворих в лікуваль-
них закладах області дорівнювала 113, а у 1998–2000 роках – 132. За 1998–2000 
роки кількість хворих, яким було виконано гістологічне дослідження біопсійного 
та післяопераційного матеріалу збільшилась на 8000 і досягла 40 000 хворих. Був 
проведений ремонт та реконструкція патологоанатомічних приміщень в ЦРЛ Ду-
наївецького, Новоушицького, Чемеровецького, Старокостянтинівського, Дераж-
нянського та Славутського районів. У 2001 році було заплановано відремонтувати 
патологоанатомічні корпуси в мм. Білогір’ї, Шепетівці, Волочиську, Славуті, Ле-
тичеві та Кам’янець-Подільському.

У кінці 10-х років XXI століття у складі ДПАЦУ функціонують відділення: загаль-
ної патології (завідувач – В. М. Сарнацький), дитячої патології (завідувач – М. С. Ко-
блик), інфекційних захворювань (завідувач – В. П. Кокошко), гістологічне відділення 
з дослідження операційного та біопсійного матеріалу (завідувач – А. Д. Великошап-
ка), організаційно-консультативне відділення з архівом (завідувач – В. В. Лотоцький), 
адміністративно-господарське відділення, лабораторія електронної мікроскопії та гіс-
тохімічна і імуногістохімічна лабораторія, музей макро- та мікропрепаратів з архівом, 
фотолабораторія. Є конференц-зал на 250 місць.

За рік у ДПАЦУ виконується понад 900 патологоанатомічних розтинів, прово-
диться понад 176 000 гістологічних досліджень біопсійного (після пункційних біо-
псій, біопсій при бронхо-, гастро-, дуодено-, колоноскопій) та післяопераційного 
матеріалу. При цьому виконується біля 30 000 гістохімічних та імуногістохіміч-
них досліджень, застосовуються всі методики світлової мікроскопії, в тому числі 
поляризаційна, люмінесцентна, інтерферентна, фазоконтрастна. 

На базі лабораторій ЦПАЦУ досліджується весь біопсійний, післяопераційний 
та секційний матеріал з усіх лікарень 17 районів Хмельницької області та м. Хмель-
ницького. Здійснюються також консультативні дослідження гістологічного матері-
алу з усіх лікарень Хмельницької області та деяких областей України.

У підпорядкуванні Хмельницької області обласний центр (м. Хмельницький), 
20 районів та 2 міста обласного підпорядкування – Кам’янець-Подільський та Ше-
петівка. В обласному центрі розміщений Державний патологоанатомічний центр 
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України, а в усіх районних центрах та містах обласного підпорядкування патоло-
гоанатомічні відділення. В районних центрах – м. Старокостянтинів, м. Дунаївці, 
м. Кам’янець-Подільський, м. Шепетівка патологоанатомічні відділення мають 
гістологічні лабораторії. Із районів, у яких відсутні гістологічні лабораторії, в 
ДПАЦУ 100-відсотково доставляється біопсійний, післяопераційний та секційний 
матеріал з копією протоколу аутопсії з попереднім патологоанатомічним діагно-
зом. Співробітники ДПАЦУ, які є кураторами цих районів, проводять морфоло-
гічне дослідження, рецензують протоколи патологоанатомічних розтинів і таким 
чином допомагають районному патологоанатому достовірно оформити заключний 
патологоанатомічний діагноз.

 

 

Колектив Державного патологоанатомічного центру України; перший ряд (зліва направо): 
лікарі-патологоанатоми Н. О. Серебрянська та О. В. Павич, завідувач відділення дитячої 
патології М. С. Коблик, завідувач організаційно-консультативного відділення з архівом 

В. В. Лотоцький, лікар-патологоанатом Д. П. Бевза; другий ряд: начальник Центру 
М. Д. Андрєєв, лікарі-патологоанатоми – С. Л. Мельник, Т. В. Полякова, В. І. Зінченко, 

С. В. Вітковська, А. Д. Великошапко, В. П. Лукова, О. В. Прокоп’юк, завідувач відділення 
інфекційної патології В. П. Кокошко, завідувач відділення гістологічних досліджень, 

кандидат медичних наук Л. В. Бондар, завідувач відділення загальної патології, 
кандидат медичних наук В. М. Сарнацький.
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черКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Черкаська область була утворена 7 січня 1954 року. 
Початком створення патологоанатомічної служби Черкаської області вважа-

ється 3 жовтня 1945 року, коли ординатором при 4-й Черкаській терапевтичній 
лікарні «з використанням для роботи в якості патологоанатома по міськздоров-
відділу» була призначена лікар Б. Б. Шевцова.

Патологоанатомічні розтини проводились у непристосованому приміщенні з 
пічним опаленням, без водопроводу та каналізації.

Після створення Черкаської області виникла потреба в організації обласних 
лікувально-профілактичних закладів – обласної клінічної лікарні, обласного онко-
логічного диспансеру, обласного протитуберкульозного диспансеру тощо. У скла-
ді зазначених медичних установ організовуються патологоанатомічні відділення. 
20 серпня 1954 року було відкрито Черкаську обласну лікарню, завідувачем пато-
логоанатомічного відділення якої була призначена Ліна Семенівна Качановська. 
Патологоанатомічне відділення Черкаського обласного онкологічного диспансеру 
очолив В. М. Суденко, який також був першим головним обласним патологоанато-
мом (з 1955 року).

Наказ про призначення Б. Б. Шевцової 
на посаду патологоанатома.
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З 1958 до 1986 року патологоанатомічним відділен-
ням Черкаської обласної лікарні керував В. М. Суденко. 

У 50–60 роках створювались патологоанатомічні 
відділення при центральних районних лікарнях; перші 
з них в містах Умань, Сміла, Ватутіно. Це надало мож-
ливість довести обсяг виконання розтинів померлих до 
1156 (78% від кількості померлих), а число гістологіч-
них досліджень понад 180 тисяч.

В кінці 60-х років в Черкаській області налічувалось 
33 патологоанатомічних відділення, із них в 15 викону-
вались гістологічні дослідження. 8 відділень розміщу-
вались у типових приміщеннях (4 – в міських лікарнях; 
4 – в ЦРЛ), інші – в пристосованих будівлях.

Штати патологоанатомічної служби складались із 
21 посади лікаря-пато логоанатома, із них 13 – на повну 

ставку та 16 – на 0,5 ставки; лаборантів-гістологів – 20 посад. Патологоанатомічне за-
безпечення лікувальних установ області здійснювали 12 лікарів-патологоанатомів, 
8 прозекторів-клініцистів (на 0,5 ставки) та 17 лаборантів-гістологів. У складі пато-
логоанатомічних відділень лікарень працювали такі патогоанатоми: Черкаська об-
ласна клінічна лікарня – В. М. Су денко та Н. Н. Валдаєва; Черкаська міська лікар-
ня № 1 – Б. Б. Шевцова; Черкаська обласна психіатрична лікарня – І. М. Ткачук; 
Смілянська міська лікарня – Ю. М. Давиденко; обласна онкологічна лікарня – 

Л. С. Качановська

Патологоанатоми Черкаської області (1976): I ряд (зліва направо): І. Ф. Гулий, 
3-я – Н. Н. Валдаєва, Л. С. Качановська, В. М. Суденко, Є. І. Броннікова; 

II ряд: 2-й – А. Б. Гришин, поряд Б. Б. Шевцова, І. П. Путятін.
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А. В. Негода, Л. С. Качановська; Уманська міська лікарня – О. М. Огаренко; Зо-
лотоніська ЦРЛ – Ю. Г. Гришин; Черкаський пологовий будинок – А. Б. Гришин; 
Звенигородський онкологічний диспансер – Є. М. Казновська; Канівська ЦРЛ – 
О. С. Якименко. У 1970 році було виконано 1736 патологоанатомічних розтинів. 
Відсоток розтинів померлих у лікувальних закладах області дорівнював 70%. 

У 1982 році в обласній клінічній лікарні було збудовано типове двоповерхо-
ве приміщення для патологоанатомічного відділення. Воно містило на першому 
поверсі дві секційні зали з різними виходами, дві холодильні камери. На друго-
му поверсі розташовані кімнати для лабораторних досліджень, кабінети лікарів, 
кабінет завідувача відділення, архів та актова зала. Поступово у всіх міських та 
обласних лікарнях були збудовані типові приміщення для патологоанатомічних 
досліджень.

У 1986 році завідувачем патологоанатомічного від-
ділення обласної клінічної лікарні призначено І. В. Ір-
кіна. 

1 січня 1987 року була проведена реорганізація па-
тологоанатомічної служби Черкаської області – на 
базі патологоанатомічного відділення обласної лікарні 
створено централізоване патологоанатомічне відділен-
ня, яке обслуговувало всі міські та обласні лікувально-
профілактичні заклади м. Черкаси та Черкаського 
району. У ці роки впроваджувались нові методи лабо-
раторних досліджень, відбувався перехід на парафінову 
заливку, в організації роботи застосовувався бригадний 
підряд. Кількість проведених розтинів зросла до 1700 
(82,1% від померлих у лікарнях), гістологічних дослі-
джень до 150 тисяч; розходження заключного клінічно-

го та патологоанатомічного діагнозів становило 13,5%.
У 1986 році на базі дитячої міської лікарні створено централізоване патоло-

гоанатомічне відділення, яке обслуговувало також два пологових будинки. Від-
ділення очолив А. Б. Гришин; з 1971 року і головний обласний дитячий пато-
логоанатом. У 1989 році А. Б. Гришин був призначений завідувачем обласного 
централізованого патологоанатомічного відділення та головним патологоанато-
мом Черкаської області.

ГРИШИН Анатолій Борисович (нар. 20.05.1938 р.) – народився в м. Горькому (тепер м. Нижній 
Новгород, Російська Федерація); у 1957 р. вступив у Горьковський медичний інститут; завершив здо-
буття вищої медичної освіти на педіатричному факультеті Львівського медичного інституту (1963 р.); 
з 1963 р. – дільничий педіатр у м. Черкаси; за сумісництвом у Черкаському медичному училищі ви-
кладав нормальну анатомію; у 1968 р. пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії та організував 
і очолив централізоване дитяче патологоанатомічне відділення в м. Черкасах; у 1970 р. призначений 
головним позаштатним дитячим патологоанатомом Черкаського обласного відділу охорони здоров’я; 

І. В. Іркін
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у 1986 р., у зв’язку з реорганізацією патологоанатомічної служби, 
переведений у щойно створене централізоване патологоанатомічне 
відділення при Черкаській обласній клінічній лікарні; 29.02.1989 р. 
призначений виконуючим обов’язки завідувача, а з 02.10.1989 р. – 
завідувачем зазначеного відділення та головним позаштатним па-
тологоанатомом Черкаського обласного відділу охорони здоров’я; 
систематично проводить курси удосконалення лаборантів-гістологів 
при Черкаському медичному коледжі; лікар-патологоанатом вищої 
кваліфікаційної категорії; автор 3 публікацій; нагороджений По-
чесними грамотами МОЗ України (2003, 2008) та медаллю «Ветеран 
праці» (1990).

 

Після призначення А. Б. Гришина завідувачем відділення неухильно покращу-
вався методичний рівень роботи, впроваджувались нові форми підвищення квалі-
фікації лікарів.

У 2005 році головним обласним дитячим патолого-
анатомом призначена І. А. Шмідт.

ШМІДТ Ірина Анатоліївна (нар. 10.10.1966 р.) – народилася 
в м. Черкаси; медичну освіту здобула на лікувальному факультеті 
Смоленської медичної академії (Російська Федерація) у 1991–
1998 рр.; у 1998–1999 рр. навчалася в інтернатурі в Київській ме-
дичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за спеці-
альністю «патологічна анатомія»; з 1999 р. – лікар-патологоанатом 
централізованого патологоанатомічного відділення Черкаської 
обласної клінічної лікарні; у 2006 р. призначена головним поза-
штатним дитячим патологоанатомом Черкаського обласного від-
ділу охорони здоров’я; пройшла спеціалізацію за спеціальністю 
«дитяча патологічна анатомія»; лікар-патологоанатом першої ква-
ліфікаційної категорії.

 
12 травня 2000 року була проведена колегія Управління охорони здоров’я Чер-

каської обласної державної адміністрації (рішення № 4/2), на якій було розгляну-
то хід виконання рішення колегії МОЗ України від 14.07.99 р. № 11 «Стан патоло-
гоанатомічної служби в Хмельницькій, Черкаській областях та м. Києві та шляхи 
її удосконалення». При цьому був проведений поглиблений аналіз стану патолого-
анатомічної служби області в цілому, а також у містах та районах; вивчено питан-
ня щодо централізації патологоанатомічної служби шляхом створення обласного 
(міського) патологоанатомічного бюро, в тому числі педіатричного профілю; на-
казом по обласній клінічній лікарні введено одну посаду лікаря-патологоанатома 
педіатричного профілю та забезпечено підготовку лікаря з числа лікарів патолого-
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анатомічного відділення обласної лікарні за зазначеною спеціальністю, розробле-
ний план дооснащення та переоснащення патологоанатомічних відділень кожного 
обласного, міського та районного закладу охорони здоров’я з урахуванням першо-
черговості їх заміни та придбання, було передбачено виділення бюджетних коштів 
на поліпшення матеріально-технічної бази патологоанатомічних відділень. Було 
зазначено, що у 1998 році із числа померлих дорослих хворих було виконано 1804 
патологоанатомічних розтини (70,1%), у 1999 році – 1880 (71,7%), у 2000 році – 
1986 (70,3%). Кількість розтинів дітей померлих у стаціонарах області, які підля-
гали патологоанатомічному розтину, складало – у віці від 0 до 14 років: 1998 рік – 
132 (90,1%); 1999 рік – 136 (92,1%); 2000 рік – 88 (93,6%). Дітям, померлим у віці 
від 0 до 1 року, та мертвонародженим патологоанатомічні розтини виконувались у 
100%. Розходження між патологоанатомічним та заключним клінічним діагноза-
ми за основним захворюванням складало – серед померлих у дорослому віці: 1998 
рік – 8,7%; 1999 рік – 9,1%; 2000 рік – 10,2%; серед померлих у дитячому віці : 
1998 рік – 13,2%; 1999 рік – 13,4%; 2000 рік – 15,1%. Всі розтини виконувались 
із 100% гістологічним дослідженням.

Спостерігалось збільшення числа гістологічних досліджень біопсійного та після-
операційного матеріалу: 1998 рік – 161 585 досліджень; 1999 рік – 174195 (+ 7,8%); 
2000 рік – 177 879 (+ 2,3%). У випадках народження дітей з групи перинатального 
ризику гістологічне дослідження плаценти виконувалось майже у 100% випадків.

Працівники централізованого патологоанатомічного відділення 
Черкаської обласної клінічної лікарні; у першому ряду третій зліва – 

завідувач відділення А. Б. Гришин.
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 На базі обласного онкологічного диспансеру в 2005 році організована імуногіс-
тохімічна лабораторія у складі: завідувача лабораторії Ф. М. Галкіна та лікарів-
патологоанатомів В. В. Бондаренка і В. І. Лахно. 

На даний час в лабораторії виконуються такі дослідження: 1) типування лім-
фом згідно класифікації ВООЗ; 2) визначення гістогенезу низькодиференційова-
них пухлин; 3) визначення походження метастазів при невизначеному первинному 
вогнищі пухлини; 4) визначення гормонального статусу пухлин молочної залози, 
ендометрію; 5) визначення факторів прогнозу пухлинного росту.

Упродовж останніх 5 років (2003 – 2008 рр.) на базі централізованого патоло-
гоанатомічного відділення проводились курси інформації та стажування лікарів-
патологоанатомів області. За цей час пройшли цикл стажування 15 лікарів-
інтернів. Відділення стало базою підвищення кваліфікації лаборантів-гістологів 
області.

В Черкаській області нараховується 15 патологоанатомічних відділень; згід-
но штатного розкладу це становить 39,75 лікарських посад, на яких працює 20 
лікарів-патологоанатомів.

За 2008 рік в області проведено 1840 патологоанатомічних розтинів, що складає 
70,4% від усіх померлих в лікувально-профілактичних закладах. Розходження за-
ключного клінічного та патологоанатомічного діагнозів складає 10,4%. Проведено 
231 464 патогістологічних досліджень, крім того, 4,5 тисячі імуногістологічних 
досліджень.
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черніВеЦЬКА ОБЛАСТЬ

Буковинський державний медичний університет

11 вересня 1944 року Чернівецький облвиконком та обком КП(б)У ухвалили 
спільну постанову № 404 з проханням розмістити 2-й Київський державний ме-
дичний інститут (КДМІ) в місті Чернівці. Рада Народних Комісарів УРСР поста-
новою № 1360 від 20 жовтня 1944 року дозволила Народному Комісаріату охорони 
здоров’я поновити діяльність 2-го КДМІз лікувальним факультетом та передисло-
кувати його в місто Чернівці.

У 1997 році Постановою Кабінету Міністрів України 3 312 від 4 квітня 1997 року 
на базі Чернівецького медичного інституту була створена Буковинська державна 
медична академія. У 2005 році академію реорганізовано у Буковинський держав-
ний медичний університет, якому були підпорядковані вищі медичні навчальні 
заклади I–II рівня акредитації (Чернівецький, Новоселицький, Вашківецький ме-
дичні коледжі).

У Буковинському медичному університеті проводиться підготовка фахівців із 
таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Ме-
дична психологія», «Клінічна фармація», «Фармація», «Сестринська справа», 
«Лабораторна діагностика».

Кафедра патологічної анатомії була організована в квітні 1945 року. Першим 
виконувачем обов’язків завідувача кафедри був кандидат медичних наук П. Г. 
Костенко, а першими асистентами кафедри: лікар-патологоанатом М. С. Васнєцов 
та лікар-дерматолог Л. І. Синьоокова. З 10 вересня 1945 року кафедру очолив Н. М. 
Шінкерман, який вважається організатором кафедри патологічної анатомії. 

ШІНКЕРМАН Наум Мойсейович (04.06.1907 – 25.10.1997) – 
медичну освіту здобув в Одеському медичному інституті (1932); 
з 1932 до 1935 р. – ординатор в одному із сіл Одеської області; у 
1935–1937 рр. – молодший лікар полку в РСЧА; з 1937 до 1941 р. 
– послідовно асистент та виконуючий обов’язки доцента кафедри 
патологічної анатомії Одеського медичного інституту; у 1940 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Первинний рак легень»; одночас-
но працював прозектором у 2-й клінічній лікарні м. Одеси; під час 
війни в діючій армії, де пройшов шлях від лікаря-патологоанатома 
до головного патологоанатома 4-го Українського фронту; з 1945 до 
липня 1946 р. – головний патологоанатом Прикарпатського вій-
ськового округу, одночасно (з вересня 1945 р.) виконував обов’язки 
завідувача кафедри патологічної анатомії Чернівецького медичного 
інституту; у 1953 р., в період компанії гоніння у «справі лікарів», був 
звільнений з роботи; докторську дисертацію «Матеріали до патоло-
гічної і нормальної морфології щитовидної залози в Буковинському 

ендемічному вогнищі зобної хвороби» захистив у 1955 р.; професор (1957); 11.04.1956 р. затвердже-
ний на посаді завідувача кафедри; помер Н. М. Шінкерман на 91 році життя у Москві; автор понад 50 
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наукових публікацій; за керівництвом та консультацією Н. М. Шінкермана підготовлено та захищено 
8 кандидатських та 8 докторських дисертацій.

Навчальний процес на кафедрі почався за наявності 5 мікроскопів та декількох 
таблиць, які були доставлені з Харкова. При цьому в області була відсутня патогіс-
тологічна лабораторія, що зумовлювало недостатність мікроскопічних препаратів 
для навчання – лише невелика їх кількість була привезена асистентом М. С. Васнє-
цовим з кафедри патологічної анатомії Одеського медичного інституту. У вересні 
1945 року була організована патогістологічна лабораторія, що докорінно поліпши-
ло рівень навчального процесу. Особливу роль у роботі патогістологічної лабораторії 
кафедри упродовж кількох десятиліть відіграла старший лаборант Тащук Світлана 
Дмитрівна. В першу чергу саме їй більшість співробітників кафедри та студенти 
завдячують за можливість вивчення високоякісних гістологічних та гістохімічних 
препаратів. Доцентом Г. О. Дікштейн, ученицею відомого патологоанатома, профе-
сора Ш. Й Криницького (м. Ростов-на-Дону; Російська Федерація), були складені 
перші методичні розробки та навчальні плани з патологічної анатомії.

У 50-х роках XX століття штат кафедри складали: завідувач кафедри Н. М. Шін-
керман, доцент Г. О. Дікштейн, асистенти П. Г. Костенко та О. І. Шаніна.

У 1960 році до складу кафедри патологічної анатомії входили: завідувач кафе-
дри, професор Н. М. Шінкерман, асистенти: Е. М. Александрова, Д. Д. Зербіно та 
Г. О. Радіонов.

У 1967 році колектив кафедри складався: завідувач кафедри, професор Н. М. Шін-
керман, асистенти: Е. М. Александрова, Ю. І. Гордієнко, В. С. Прокопчук. 

Колектив кафедри патологічної анатомії Чернівецького медичного 
інституту; в центрі – Н. М. Шінкерман, ліворуч Е. М. Александрова, 

С. Д. Тащук; праворуч – В. С. Прокопчук.
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У березні 1969 року через незадовільний стан здоров’я професор Н. М. Шінкер-
ман залишив посаду завідувача кафедри патологічної анатомії і кафедру очолив 
В. С. Прокопчук.

ПРОКОПЧУК В’ячеслав Савович (нар. 22.08.1939 р.) – народив-
ся в с. Зарічному Тульчинського району Вінницької області; освіту 
здобув у Чернівецькому медичному інституті (1961) та на хімічному 
факультеті Чернівецького університету (1969); з 1961 р. викладач, а 
з 1969 до 1989 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії та судо-
вої медицини Чернівецького медичного інституту; у 1989 – 1990 рр. 
– професор патології Замбійського університету; у 1965 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Васкуляризація нормальної та зобноз-
мінених щитоподібних залоз», а у 1981 р. – докторську дисертацію 
«Морфогенез ендемічного зоба»; доцент (1967); професор (1982 р.); 
професор патології Замбійського університету (1989); член Інтерна-
ціональної академії патології (1995); член редколегії журналу «Бу-
ковинський медичний вісник»; автор понад 160 наукових публіка-
цій, із них – 3 монографії; основні напрямки наукових досліджень 
– вивчення патології щитоподібної залози, серця, судин та пухлин; 

розробив критерії диференційної діагностики вузлуватого зобу та аденом щитоподібної залози; по-
казав, що причиною безперервного росту простого еутиреоїдного зобу є затримка тиреоїдних гормо-
нів у самій щитоподібній залозі, а не екзогенний дефіцит йоду; пусковим механізмом аутоімунного 
тиреоїдину є «атрофія від виснаження тиреоцитів внаслідок порушення їх функціонального біоритму»; 
виявлене явище локальної імунної толерантності пояснило, яким способом малігнізовані клітини 
ухиляються від імунного нагляду, виживають та утворюють пухлину; зазначене створило передумови 
для створення хірургічних методів лікування аутоімунного тереоїдиту та цукрового діабету; запропо-
нована «унітарна» теорія атеросклерозу; показано, що «чернівецька хвороба» була епідемією стертої 
форми скарлатини з алопеційним синдромом; науковий керівник 6 кандидатських дисертацій; у 1974 
р. на базі кафедри патологічної анатомії був проведений II з’їзд патологоанатомів України; нагоро-
джений почесним знаком МОЗ СРСР «Відмінник охорони здоров’я».

У 1973–1974, 1989–1991 та 2001–2002 роках обов’язки завідувача кафедри ви-
конувала доцент Е. М. Александрова.

АЛЕКСАНДРОВА Елеонора Миколаївна (нар. 06.02.1935 р.) 
– медичну освіту здобула в Чернівецькому медичному інституті 
(1958), після закінчення якого працює на кафедрі патологічної ана-
томії; у 1964 р. захистила кандидатську дисертацію «Внутрішньоор-
ганна лімфатична система щитоподібних залоз не підвищеної ваги 
та зобнозмінених»; доцент; у 1977 – 1980 рр. працювала доцентом 
кафедри патології Оранського університету в Алжирі, керувала нау-
ковими дослідженнями алжирських лікарів; у 1984 – 1987 рр. – кон-
сультант викладачів у В’єт’янському університеті (Лаос) та консуль-
тант міністра охорони здоров’я Лаосу; нині на кафедрі відповідає за 
проведення секційного курсу та підготовку інтернів за фахом «па-
тологічна анатомія»; за ініціативою Е. М. Александрової на кафедрі 
патологічної анатомії та судової медицини була створена електро-
нна база всієї методичної документації; основні напрямки наукових 
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досліджень: морфологічні дослідження зобнозмінених щитоподібних залоз на Буковині, патологія 
лімфатичної системи ендокринних органів в клініці та експерименті, морфологічні та статистичні 
аспекти перинатальної та акушерської патології в Буковинському регіоні, порівняльна патологічна 
анатомія ревматичних хвороб, морфологічні особливості туберкульозу, статистика захворюваності та 
смертності цієї хвороби на Буковині; автор біля 90 наукових публікацій, із них французькою мовою – 
Alexandrova E. N. Pathologie generale. Gige pratique. – Ministere de lenseignement superieur et de la recher-
che. Universite d’Oran, ORAN, 1980; Alexandrova E. N. Anatomie Pathologique. T. I. Pathologie generale. 
– R. D. P. Lao. Ministere de la sante public Universite des sciences medicales/ Vientiane, 1985; Alexandrova 
E. N. Anatomie Pathologique. Pathologique speciale. – Republique Democratique Lao Ministere de la sante 
public Universite des sciences medicales Vientiane, 1986. 

У 1985 році кафедрі патологічної анатомії був підпорядкований курс судової ме-
дицини, на якому викладають доценти В. Т. Бачинський (завідувач курсу), О. Ф. 
Кулик, І. Г. Савка та асистент О. Я. Ванчуляк.

 З червня 2002 року кафедру очолив І. С. Давиденко.

ДАВИДЕНКО Ігор Святославович (нар. 12.12.1964 р.) – медичну 
освіту здобув у Чернівецькому медичному інституті (1988); у 1988 
– 1989 рр. спеціалізувався з патологічної анатомії в інтернатурі при 
Харківському медичному інституті на базі Сумського обласного пато-
логоанатомічного бюро; з 1989 р. працює в НДІ медико-екологічних 
проблем МОЗ України (Чернівці) – послідовно старшим лаборан-
том, молодшим науковим співробітником та з 1992 р. – завідувачем 
лабораторії морфологічних досліджень; одночасно за сумісництвом 
– асистент кафедри патологічної анатомії Чернівецького медично-
го інституту та прозектор обласного патологоанатомічного бюро; у 
1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Закономірності морфо-
генезу плаценти за умов впливу промислових полютантів повітря на 
вагітну»; з 1996 р. – асистент кафедри патологічної анатомії Черні-
вецького медичного інституту, з 2002 р. – доцент, а з червня 2002 р. – 
завідувач кафедри; у 2006 р. захистив докторську дисертацію «Пато-

морфологічні аспекти формування синдрому плацентарної недостатності при залізодефіцитній анемії 
вагітних»; професор (2007); голова Чернівецької обласної філії Асоціації патологів України; обласний 
позаштатний консультант за фахом «патологічна анатомія»; член редакційної колегії журналу «Клініч-
на анатомія та оперативна хірургія»; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор біль-
ше 220 наукових публікацій, із них 1 монографія, 16 навчальних посібників, 12 патентів; основними 
напрямками наукових досліджень є перинатальна патологія, розробка сучасних методів гістохімії, іму-
ногістохімії, цифрового аналізу зображень; нагороджений Почесними грамотами Асоціації патологів 
України (2008) та Управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації (2005).

Штат кафедри: проф. І. С. Давиденко – завідувач кафедри, професор І. Ю. Олій-
ник, доценти: І. Г. Савка, Е. М. Александрова, В. Т. Бачинський, І. Ф. Курченко; 
асистенти: О. Я. Ванчуляк, Д. І. Гречко, А. Й. Заволович, М. С. Крилюк, О. А. Тю-
лєнєва, О. П. Шендерюк.

 У різні роки на посаді доцентів кафедри працювали: Е. М. Александрова, Т. Д. Ка-
нарейцева, І. Ф. Курченко, Г. О. Радіонов, Г. Г. Фішер, І. С. Давиденко, В. Т. Ба чинський, 
І. Ю. Олійник, О. Ф. Кулик.
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 Глибокий слід по собі у пам’яті студентів залишили старший викладач кафе-
дри Д. І. Гречко, асистенти В. І. Бешлей, Ю. І. Гордієнко, М. О. Колачова та інші.

 Нині кафедра має 6 навчальних аудиторій, 2 секційні зали, асистентську, кабінет 
завідувача, методичний кабінет, навчальну лабораторію, науково-діагностичний 
блок, комп’ютерний кабінет, музей макропрепаратів (біля 1500 експонатів), музей 
мікропрепаратів, бібліотеку. Курс судової медицини має 3 навчальні кімнати, сек-
ційну залу, наукову бібліотеку, кабінет завідувача курсу, асистентську.

 На кафедрі навчаються студенти різних факультетів та лікарі-інтерни з 18-и 
навчальних програм. Навчальний процес у повній мірі забезпечений методични-
ми матеріалами. Кожний студент має окреме робоче місце, оснащене мікроскопом, 
денним та штучним освітленням, використовуються великі колекції мікро- та ма-
кропрепаратів, цифрових зображень патологічних процесів, таблиці, електроно-
грами, відеофільми автопсій, слайди, проекційна апаратура, комп’ютери.

 Основний напрям наукових досліджень був у свій час започаткований професо-
ром Н. М. Шінкерманом і присвячений вивченню патологічної анатомії буковин-
ської ендемії зоба. Результатом проведених співробітниками кафедри наукових 
пошуків є описання морфологічного профілю буковинської ендемії зоба, відкрит-
тя явища локальної імуносупресії в передпухлинних утвореннях; були описані 
особливості лімфопостачання зобнозмінених щитоподібних залоз, структурно-
функціональні одиниці щитоподібної залози та міокарда, механізми авторегуляції 
функції надниркових залоз та розкритий ряд суттєвих механізмів патогенезу ба-
гатьох хвороб і патологічних процесів, створені математичні моделі морфогенезу 
пухлин та структури міокарду. За результатами наукових досліджень було опу-

Працівники кафедри патологічної анатомії Буковинського державного 
медичного університету (2010 р.).
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бліковано понад 900 наукових праць, отримано понад 40 авторських свідоцтв та 
патентів, захищено 11 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Із співробітників кафедри патологічної анатомії професорами стали: Д. Д. Зер-
біно, І. В. Крижанівська, В. С. Прокопчук, Ю. Ф. Вікалюк, І. Ю. Полянський.

5 листопада 1965 року було організоване Чернівецьке обласне наукове това-
риство патологоанатомів та судово-медичних експертів, яке стало координуючим 
центром з наукової роботи та підвищення професійної кваліфікації його членів.

У листопаді 1976 року на базі кафедри патологічної анатомії був організований 
і успішно проведений II з’їзд патологоанатомів УРСР, у 1982 році – I Українська 
навчально-методична конференція з питань методики та профілізації викладання па-
тологічної анатомії, у 1990 та 2004 роках – науково-практичні конференції з питань 
дитячої патології, а у 2007 році – Всеукраїнська науково-практична конференція «Па-
тологоанатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи», 
присвячена 100-річчю з дня народження професора Н. М. Шінкермана. У різні роки 
кафедра патологічної анатомії забезпечила організацію трьох нарад завідувачів кафедр 
патологічної анатомії, одну нараду завідувачів кафедр судової медицини, дві наради на-
чальників обласних патологоанатомічних бюро, одну нараду-семінар начальників об-
ласних бюро судово-медичної експертизи, Генеральної прокуратури та МВС України.

Співробітники кафедри брали активну участь у централізації патологоанатоміч-
ної служби Чернівецької області (1974 р.), а з часом і створенні обласних патолого-
анатомічних бюро з обслуговування дитячого (1988) та дорослого (1990) населення.

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 2007 р.).



525Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Чернівецька область

Викладачі кафедри, працюючи в університетах Замбії (професор В. С. Прокоп-
чук), Нігерії, Танзанії, Лівії (доцент І. Ф. Кучеренко), Алжиру та Лаосу (доцент Е. 
М. Александрова), допомагали у підготовці кадрів для країн Азії та Африки. Ство-
рення кафедри патологічної анатомії в Лаосі (доцент Е. М. Александрова) створи-
ла підґрунтя для організації практичної патологоанатомічної служби в цій краї-
ні. При цьому була підготовлена та видана навчальна літератури для лаоських та 
алжирських студентів. Доцент І. Ф. Кучеренко став поки що єдиним від України, 
членом авторитетної міжнародної «Спілки біології лейкоцита» – «Society for Leu-
kocyte Biology».

 

Патологічна анатомія системи практичної охорони здоров’я 
чернівецької області

У складі лікарні, яка була відкрита у 1886 році, була збудована також прозек-
тура. Вона мала велику секційну, обладнану секційним столом з цільної плити з 
червоного мармуру та можливістю ізоляції стічних вод від загальної каналізації.

Мала секційна містила типовий секційний стіл з білого мармуру. Були передба-
чені кабінети для лікарів та іншого медичного персоналу. Тіла померлих у холодні 
підвальні приміщення спускалися спеціальним ліфтом. З прозекторської був об-
ладнаний вхід до розміщеної поряд каплиці, яка мала окремий вихід на вулицю. 
У 1918 році, після розпаду Австро-Угорської імперії та окупації Буковини Руму-
нією, прозектура була ліквідована, її приміщення використовувалось для потреб 
клінічної лабораторії. В архіві обласного патологоанатомічного бюро збереглися 

Секційний стіл з цільної плити з червоного мармуру.
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протоколи патологоанатомічних розтинів за 1918 рік і пізніше, але системно пато-
логоанатомічна служба до 1945 року не функціонувала. Засновником патологоа-
натомічної служби на Буковині вважається Наум Мойсейович Шінкерман, який з 
вересня 1945 року очолив кафедру патологічної анатомії Чернівецького медичного 
інституту. У 1945 році Н. М. Шінкерман був призначений головним патологоана-
томом Чернівецької області. Обов’язки помічника обласного патологоанатома з 
1959 року виконувала лікар-патологоанатом Н. О. Родіонова. 

На кінець 50-х років XX століття в м. Чернівці були 4 типові прозектури, в яких 
працювало 8 лікарів-патологоанатомів. Із них 2 патологоанатоми – професор Н. 
М. Шінкерман та лікар В. Н. Фастівський були сумісниками на 0,5 ставки. В про-
зектурах м. Чернівці працювало 6 лаборантів-гістологів. Матеріал для патогісто-
логічного дослідження поступав, як із лікувальних установ міста, так і із районів 
області. Три найближчих райони до м. Чернівці обслуговувалися прозекторами об-
ласної клінічної лікарні. В обласному онкологічному диспансері була одна посада 
лікаря-патологоанатома, який виконував і патогістологічні дослідження. В райо-
нах Чернівецької області – 7 прозектур. В них 2 судово-медичних експерти та 6 
лікарів-клініцистів за сумісництвом на 0,5 ставки виконували роботу прозектора. 

До 1975 року патологоанатомічні відділення були у складі великих лікувально-
профілактичних закладів Чернівців та центральних районних лікарень області.

З 1965 до 1987 року патологоанатомічне відділення Чернівецької обласної лі-
карні очолювала М. О. Колачова. У ці ж роки вона була обласним позаштатним 
патологоанатомом Чернівецького обласного відділу охорони здоров’я. 

КОЛАЧОВА Міліца Олександрівна (нар. 05.10.1931 р.) – наро-
дилася в родині медиків (батько під час Великої Вітчизняної війни 
був головним терапевтом IV Українського фронту); медичну освіту 
здобула в Чернівецькому медичному інституті (1956); з листопада 
1957 р. працювала на посаді лікаря-патологоанатома в Чернівецькій 
обласній клінічній лікарні; від 1966 до 1988 р. – завідувач патоло-
гоанатомічного відділення цієї ж лікарні, а з 1988 р. – лікар- пато-
логоанатом; обласний позаштатний патологоанатом (1965 – 1987); 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії (1974). 

 

В кінці 60-х років у Чернівецькій області налічувалось 2 патологоанатомічних 
відділення з гістологічною лабораторією (обласна клінічна лікарня і обласний онко-
логічний диспансер) та 2 секційні, в яких гістологічні дослідження не проводились. 
Штати патологоанатомічної служби: 8 посад лікарів-патологоанатомів в м. Чернів-
ці та 9 – в районах області. У Чернівцях також було 10 посад лаборантів-гістологів. 
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Патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів області здійснювали: 12 
лікарів-патологоанатомів (із них 8 – в Чернівцях та 4 – в районах області); 2 судово-
медичних експерти (на 0,5 ставки) та 2 лікарі-клініцисти (на 0,5 ставки).

У 1974 році була проведена централізація патологоанатомічної служби шляхом 
створення централізованих патологоанатомічних відділень, які при цьому також 
обслуговували районні лікувальні заклади. З часом створені обласні патологоана-
томічні бюро з обслуговування дитячого (1988) та дорослого (1990) населення.

З 1990 до 2000 року обов’язки начальника Чернівецького обласного патолого-
анатомічного бюро (ЧОПАБ) виконував В. І. Заморняк.

ЗАМОРНЯК Василь Іванович (07.01.1935 – 22.02.2009) – після закінчення технікуму з 1956 до 
1959 р. проходив строкову військову службу; медичну освіту здобув у Чернівецькому медичному ін-
ституті (1960–1966); у 1966–1978 рр. – лікар-патологоанатом в Кіцманській та Кельминецькій ЦРЛ 
Чернівецької області; з 1978 р. – лікар-патологоанатом в Чернівецькій обласній клінічній лікарні, а 
від 1988 р. – завідувач патологоанатомічного відділення цієї ж лікарні; був ініціатором та організа-
тором створення в 1990 р. Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро; від 1990 до 2000 р. 
– начальник бюро; з 2000 до 2008 р. – лікар-патологоанатом ЧОПАБ; лікар-патологоанатом вищої 
кваліфікаційної категорії; автор 7 наукових публікацій.

У 2000 році обласне патологоанатомічне бюро очолив В. І. Беседінський.

БЕСЕДІНСЬКИЙ Володимир Ілліч (нар. 21.04.1958 р.) – медичну 
освіту здобув у Чернівецькому медичному інституті (1975 – 1981); 
з 1982 р. – лікар-патологоанатом Чернівецької обласної клінічної 
лікарні; з 1990 р., після утворення Чернівецького обласного патоло-
гоанатомічного бюро, – завідувач міжрайонного патологоанатоміч-
ного відділення, а з 1993 р. – завідувач відділення загальної патоло-
гії ЧОПАБ; у 2000 – 2004 рр. – начальник ЧОПАБ; з 2004 р., після 
об’єднання обласних патологоанатомічних бюро для дорослих та 
дитячого віку, – заступник начальника бюро; лікар вищої кваліфі-
каційної категорії за фахом «патологічна анатомія» та « організація 
охорони здоров’я»; з 2000 р. – головний позаштатний спеціаліст з 
патологічної анатомії Головного управління охорони здоров’я Чер-
нівецької обласної державної адміністрації; на VII VIII Конгресах 
патологів України обрався членом Координаційної ради Асоціації 
патологів України; автор 11 наукових публікацій.

У 2001 році в Чернівецькій області функціонували: Чернівецьке обласне па-
тологоанатомічне бюро, Чернівецьке обласне дитяче патологоанатомічне бюро 
(ЧОДПАБ) та Чернівецький обласний онкологічний диспансер, у складі яких було 
8 патологоанатомічних відділень. Штат патологоанатомічної служби області скла-
дався із 36,25 посад лікарів-патологоанатомів (ЧОПАБ – 18; ЧОДПАБ – 14,75; 
обласний онкологічной диспансер – 3,5) та 45, 75 посад лаборантів-гістологів 
(ЧОПАБ –21,25; ЧОДПАБ – 19; обласний онкологічний диспансер – 5,5). Патоло-
гоанатомічне забезпечення лікувальних закладів Чернівецької області здійснюва-
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ли 22 лікарі-патологоанатоми (ЧОПАБ –11; ЧОДПАБ – 9; обласний онкологічний 
диспансер – 2) та 27 лаборантів-гістологів. Було виконано 653 патологоанатоміч-
них розтинів померлих у лікувальних закладах дорослих, 83 – померлих дітей та 
31 – мертвонароджених і 127825 гістологічних досліджень біопсійного та після-
операційного матеріалу. Крім того, були виконані 2 патологоанатомічні розтини 
померлих вдома дорослих та 12 – померлих вдома дітей.

 У 2004 році обласні патологоанатомічні бюро дорослого та дитячого віку були 
об’єднані в обласну комунальну установу «Чернівецьке обласне патологоанатоміч-
не бюро». Начальником бюро призначений Ю. І. Коваль.

 КОВАЛЬ Юрій Іванович (нар. 04.01.1952 р.) – народився в 
м. Києві; медичну освіту здобув у Чернівецькому медичному інсти-
туті (1975); працював судово-медичним експертом та патологоана-
томом; у 1994 р. призначений начальником Чернівецького облас-
ного дитячого патологоанатомічного бюро; з 2004 р. – начальник 
Чернівецької обласної комунальної медичної установи «Чернівець-
ке обласне патологоанатомічне бюро»; головний позаштатний ди-
тячий патологоанатом Головного управління охорони здоров’я Чер-
нівецької обласної державної адміністрації; член координаційної 
ради з питань малюкової смертності та клініко-експертної комісії 
Чернівецького ГУОЗ, член правління Буковинської філії Асоціації 
патологів України; керівник заочного циклу інтернатури з дитячої 
патологічної анатомії; лікар вищої кваліфікаційної категорії за фа-
хом «Організація та управління охорони здоров’я» та «Дитяча пато-
логічна анатомія»; брав участь в організації всеукраїнських науково-

практичних конференцій – «Актуальні проблеми морфологічної діагностики хвороб плода і дитини» 
(2004) та «Патологоанатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи» 
(2007), які відбулися в м. Чернівці; автор 23 наукових публікацій та 1 раціоналізаторської пропозиції; 
нагороджений почесними грамотами, преміями та подяками Кабінету Міністрів України, Міністер-
ства охорони здоров’я України, Чернівецького головного управління охорони здоров’я. 
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 чернігіВСЬКА ОБЛАСТЬ

У середині XVIII століття при чернігівських монастирях діяло 9 спеціальних 
приміщень, які поєднували в собі лікарні та богадільні. Одне з них було при Во-
скресенській церкві – від нього й бере початок Чернігівська міська лікарня № 1, 
яка відкрилася у 1755 р. Це була одна з перших великих державних лікарень в 
Україні. У закладі було 2 відділення – чоловіче й жіноче. Поблизу лікарні розта-
шовувалися будинок для божевільних, богадільня, дитячий притулок і сирітський 
будинок. На початку XIX століття земська управа почала будувати лікарняний 
комплекс, який у 1860 році прийняв перших пацієнтів.

На базі зазначеної лікарні – Чернігівської губернської лікарні, утворилися 
майже всі медичні заклади м. Чернігова, які з часом відокремлювалися і функціо-
нували як самостійні медичні заклади. Це губернська фельдшерська школа, вене-
ричний диспансер, психіатрична лікарня, дитяча лікарня, міська лікарня № 2. До 
1941 р. працював Інститут водо- та глинолікування імені Воровськогою

В кінці XIX століття в Чернігівській губернській лікарні (тепер – Чернігівська 
перша міська лікарня) помирало 170 – 180 хворих за рік. Патологоанатомічні роз-
тини проводились спорадично. У 1890 році на V з’їзді лікарів Чернігівської губер-
нії було запропоновано організувати патологоанатомічний кабінет. Але ця пропо-
зиція підтримки в земському зібранні не отримала. За період після революції та 
громадянської війни до Великої Вітчизняної війни патологоанатомічні розтини 
виконувались судово-медичними експертами та лікарями загальної практики.

Патологоанатомічна служба Чернігівської області почала формуватись після 
Великої Вітчизняної війни. Ще в 1946 році в області не було ні однієї прозектури 
і ні одного патологоанатома. Розтини виконували лише судово-медичні експерти. 
При цьому, розходження за основним захворюванням було 0,5%. Мертвонародже-
ні та померлі новонароджені не розтинались. Відповідна документація не велась.

Засновником патологоанатомічної служби Чернігівської області вважається 
І. В. Марков.

МАРКОВ Іван Васильович (1909–1985) – народився в м. Кате-
ринославі (тепер – м. Дніпропетровськ); після закінчення трудової 
школи, продовжував навчання в профспілковій школі; закінчив 
підготовчі курси Київського кооперативного інституту; у 30-х роках 
служив у кавалерійській дивізії Червоної армії; перед початком ві-
йни працював у Томській споживспілці і водночас навчався у Том-
ському медичному інституті; під час війни в діючій армії – викону-
вав обов’язки лікаря-лікувальника та експерта з розтинів загиблих; 
після війни у 1946 р. закінчив з відзнакою Київський медичний ін-
ститут; працював патологоанатомом у Чернігівській міській лікар-
ні; організатор першого в Чернігівській області прозектури та па-
тологоанатомічної лабораторії (1946 р.); у 1949–1975 рр. – викладач 
Чернігівського медичного училища; очолював раду медичної біблі-
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отеки; ініціатор організації курсів для працівників медичної бібліотеки; заслужений лікар України 
(1964); почесний член правління Українського республіканського товариства патологоанатомів; на-
укові праці присвячені історії медицини Чернігівського краю – смертність населення м. Чернігова за 
20 років (1955–1975 рр.) та апендицити у мешканців м. Чернігова за 15 років (1960–1975 рр.). 

Завдяки наполегливості І. В. Маркова у 1946 році на базі Чернігівської міської 
лікарні були відкриті перша прозектура та патологоанатомічна лабораторія. В по-
дальшому створюється патологоанатомічна лабораторія при обласному онкологічно-
му диспансері (завідувач – Олександр Гнатович Іванько). У 1949 році зазначені ла-
бораторії поповнились випускниками медичних інститутів Я. П. Атласовим та Г. Ф. 
Іванько. Першим лаборантом-гістологом Чернігівської області була С. Ф. Рябова.

В 1949 році організовується перша прозектура в м. Прилуках (завідувач – Є. А. 
Антонович), а згодом у Ніжині (завідувач – Л. П. Федорчук), Новгороді-Сіверському, 
Острі, Козельці, Бахмачі, Носівці, Щорсі. У Чернігівській області у 1950 році функ-
ціонувало – 6, а в 1970 році – 8 міжрайонних прозектур із гістологічними лаборато-
ріями. До 1956 року в лікувально-профілактичних закладах виконувались тільки 
патологоанатомічні розтини померлих, з 1956 року розпочинаються гістологічні 
дослідження біопсійного, операційного та аутопсійного матеріалів. З цього ж часу 
розпочинається проведення клініко-патологоанатомічних конференцій.

У 1961 році, відповідно до наказу обласного відділу охорони здоров’я, на базі 
патологоанатомічних відділень обласної лікарні, обласного онкологічного дис-
пансеру, обласного туберкульозного диспансеру та психоневрологічної лікарні 
створюється централізоване патологоанатомічне відділення обласної лікарні (за-
відувач – О. Г. Іванько). У штаті відділення було 4 лікарі-патологоанатоми та 6 ла-
борантів. Для гістологічної лабораторії обласної прозектури було збудовано примі-
щення площею 90 квадратних метри. Зазначене відділення обслуговувало, окрім 
медичних закладів Чернігова також і райони області, в яких не було прозектур. 
Кількість розтинів зросла до 214, гістологічних досліджень біопсій – до 4236, опе-
раційного матеріалу – до 3323 та некропсій – до 1847. Активно надавалась кон-
сультативна допомога медичним закладам міст та районів області.

На початок 60-х років XX століття була сформована патолого-анатомічна служ-
ба Чернігівської області. Вона складалася із 14 прозектур, в тому числі – об’єднана 
прозектура Чернігівської обласної клінічної лікарні; 5 міжрайонних прозек-
тур, в тому числі 3 об’єднані міські прозектури – мм. Чернігів, Ніжин, Прилуки, 
Новгород-Сіверський та Сосниця; 8 районних прозектур – мм. Бахмач, Борзна, Го-
родня, Мена, Козелець, Носівка, Семенівка, Щорс. В прозектурах функціонували 
7 патолого-гістологічних лабораторій, у штаті яких було 17 лаборантів. Вони були 
обладнані 22 мікроскопами, 9 санними та 7 заморожуючими мікротомами і 4 мі-
крофотолабораторіями.

В області налічувалось 16,5 посад лікарів-патологоанатомів, 14 із них були за-
йняті, із них 12 – лікарями-патологоанатомами.
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В районах та великих дільничих лікарнях, які не були охоплені патолого-
анатомічним забезпеченням міжрайонних прозектур, розтини виконували судово-
медичні експерти, патологоанатоми із прозектур м. Чернігова та спеціально виді-
лені лікарі-лікувальники, які пройшли спеціальну підготовку на робочому місці.

У 29 містах та районах області були 32 прозектури; із них у 16 – приміщення 
були у досить задовільному стані, 9 – задовільному, 7 – не задовільному.

Розвиток та функціонування патологоанатомічної служби у ці роки забезпечу-
вали лікарі-патологоанатоми: І. В. Марков, Я. П. Атласов, О. Г. Іванько, В. І. Бель-
ко, А. А. Молошок, О. А. Гуменюк, Г. Г. Михайленко, Л. К. Околєлова, Л. П. Сме-
танко, Г. М. Костенко, В. О. Синиця, О. М. Алексєєв, Ю. О. Воробей, Ю. Д. Бречко, 
В. І. Казанович, Л. П. Федорчук, М. М. Маржан; лікарі-цитологи: Ж. А. П’яткова, 
Л. І. Брезме, В. І. Даєвська, Л. С. Лермонтова; лаборанти: О. О. Касаткін, С. Ф. Ря-
бова, І. С. Мілейко, В. Г. Асмаковець, О. І. Шевель, О. О. Заварицька, М. Д. Лобода, 
К. С. Щуревська, П. Л. Павленко, С. Б. Шерстюкова, Н. К. Гомеляко та інші.

Патологоанатомічна служба забезпечувала всі без виключення лікувальні за-
клади області гістологічними дослідженнями біопсійного та післяопераційного 
матеріалу, кількість яких невпинно зростала. Так, у 1960 році було виконано біля 
12500 досліджень, а у 1961 році – біля 16500.

У лікарнях з штатними прозекторами клініко-анатомічні конференції проводи-
лись, як правило, один раз в місяць. Був також введений (раз в місяць) день аналі-
зу складних секційних випадків та біопсій з правом участі всіх районних та між-
районних прозекторів.

У 1971 році завідувачем патологоанатомічного відділення обласної лікарні та 
головним обласним патологоанатомом був призначений Я. П. Атласов. 

АТЛАСОВ Яків Петрович (1925–1994) – народився в Москві; під 
час війни працював теслею на судоремонтному заводі в м. Барнаулі; 
мобілізований до армії в березні 1943 р.; після закінчення Барнауль-
ського піхотного училища в діючій армії у складі I-го Українського 
фронту (10-й стрілецький полк 6-ої Гвардійської стрілецької Черво-
нопрапорної дивізії); був двічі поранений; демобілізований за ста-
ном здоров’я у травні 1944 р.; екстерном закінчив середню школу; 
медичну освіту отримав у Київському медичному інституті (1949 р.); 
з 1949 до 1971 р. – прозектор Чернігівської психоневрологічної лі-
карні; з 1971 р. – завідувач централізованого патологоанатомічного 
відділення обласної клінічної лікарні та головний обласний патоло-
гоанатом; організатор та з грудня 1988 р. – начальник Чернігівсько-
го обласного патологоанатомічного бюро.

У цьому ж році було організоване патологоанатомічне відділення обласного он-
кологічного диспансеру (завідувач – О. Г. Іванько, а з 1981 р. – А. А. Молошок); у 
відділенні старшим лаборантом працювала Н. М. Мельник, лаборантами – Т. О. 
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Лебедєва, Л. С. Груша, Р. Ю. Романова, С. Т. Смоловик. Значний обсяг роботи ви-
конувала лікар-цитолог Л. І. Будницька.

 На початку 70-х років у Чернігівській області налічувалось 17 патологоанато-
мічних відділень, із них – у 12 виконувались гістологічні дослідження. Прозектури 
розміщувались у 7 типових приміщеннях та 27 – у пристосованих будівлях. Шта-
ти патологоанатомічної служби складались: 31 посада лікаря-патологоанатома, 
37 – лаборантів-гістологів та 25 санітарів. Патологоанатомічне забезпечення ліку-
вальних закладів Чернігівської області здійснювали 18 лікарів-патологоанатомів, 
9 лікарів-клініцистів (на 0,5 ставки), 37 лаборантів-гістологів. У 1970 році було 
виконано 1804 патологоанатомічних розтинів померлих у лікувальних закладах 

Виїзні курси ЦІУЛ (червень 1991 р.). I ряд (зліва направо): Л. С. Лермонтова – зав. відділення 
цитологічних досліджень; Л. К. Околєлова – лікар-патологоанатом відділення загальної 

патології; Л. В. Червонная – доцент кафедри патологічної анатомії ЦІУЛ; Г. Г. Автанділов – 
проф., зав. кафедри патологічної анатомії ЦІУЛ; Я. П. Атласов – начальник ЧОПАБ; II ряд (зліва 

направо): М. О. Сацький – лікар-патологоанатом Чернігівського 1-го міського ПАВ; 
Ю. М. Литвяков – лікар-патологоанатом відділення загальної патології; А. І. Буклан – 

начальник Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи; Л. І. Брезме – лікар-
лаборант відділення цитологічних досліджень; Л. І. Будницька – лікар-лаборант відділення 

цитологічних досліджень; Д. В. Чорноусов – зав. відділенням дитячої патології; Н. І. Плотнікова 
– лікар-лаборант відділення цитологічних досліджень; III ряд (зліва направо): Г. М. Костенко – 
зав. централізованим ПАВ Чернігівської міської лікарні № 2; М. М. Маржан – зав. Прилуцьким 

ПАВ ЧОПАБ; Л. П. Сметанко – лікар-патологоанатом відділення загальної патології; 
О. М. Алексєєв – лікар-патологоанатом відділення загальної патології; А. А. Молошок – 

зав. відділення онкопатології; Л. В. Сиволапова – лікар-лаборант відділення цитологічних 
досліджень; Л. П. Федорчук – зав. Ніжинським ПАВ ЧОПАБ; Ю. Д. Бречко – зав. Козелецьким 

ПАВ ЧОПАБ; Ю. О. Воробей – лікар-патологоанатом відділення дитячої патології.
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області та проведено 38918 гістологічних досліджень біопсійного та післяопера-
ційного матеріалу.

Станом на кінець 1988 року в м. Чернігові було три патологоанатомічних від-
ділення – централізоване на базі обласної лікарні, централізоване відділення при 
Чернігівській міській лікарні № 1 та патологоанатомічне відділення при обласно-
му онкологічному диспансері, які виконували значний обсяг роботи.

1 грудня 1988 року за ініціативою Я. П. Атласова на базі централізованого пато-
логоанатомічного відділення обласної лікарні було створено Чернігівське обласне 
патологоанатомічне бюро (ЧОПАБ) – одно з перших патологоанатомічних бюро в 
Україні. Начальником бюро було призначено Я. П. Атласова. Практика показала 
своєчасність та ефективність нової форми організації патологоанатомічної служ-
би – підвищився методичний рівень морфологічних досліджень, зріс професійний 
рівень працівників бюро.

На базі обласного патологоанатомічного бюро Центральний інститут удосконален-
ня лікарів (м. Москва) періодично проводив виїзні курси підвищення кваліфікації.

В червні 1992 року на базі Чернігівської міської лікарні № 2 було відкрито центра-
лізоване патологоанатомічне відділення (завідувач – Г. М. Костенко), яке забезпечує 
патологоанатомічне забезпечення Чернігівських міських лікарень № 2 та № 3.

З січня 1995 року начальником обласного патологоанатомічного бюро та голо-
вним обласним позаштатним патологоанатомом був призначений В. О. Синиця.

СИНИЦЯ Валерій Олексійович (нар. 14.07.1960 р.) – народився в 
с. П’ятихатка Красногвардійського району Кримської обл., медичну 
освіту здобув у Кримському медичному інституті (1977–1983 рр.); у 1983–
1984 рр. – лікар-інтерн за спеціальністю «патологічна анатомія» в 
Чернігівській обласній клінічній лікарні; з 01.08.1984 р. – лікар-
патологоанатом патологоанатомічного відділення Чернігівської 
обласної клінічної лікарні; з 01.12.1988 р. – завідувач відділення 
загальної патології з гістологічною лабораторією новоствореного 
Чернігівського обласного патологоанатомічного бюро; з 1994 р., 
після смерті Я. П. Атласова ,виконувач обов’язків начальника Чер-
нігівського патологоанатомічного бюро, а з 01.01.1995 р. – началь-
ник бюро; лікар-патологоанатом вищої категорії за спеціальностя-
ми «Патологічна анатомія» та «Організація і управління охороною 
здоров’я»; неухильно підвищує свій професійний рівень – постійно 
навчається на курсах удосконалення та підвищення кваліфікації на 
базі провідних патологоанатомічних закладів України та Росії, бере 

активну участь у роботі наукових конгресів, з’їздів, конференцій, нарад, семінарів; наукові праці В. 
О. Синиці публікуються в науковій періодиці, зокрема в журналах «Архив патологии», «Вопросы он-
кологии» та ін.; проводить активну роботу щодо удосконалення лікувально-діагностичного проце-
су – підвищує методичний рівень дослідження біопсійного, операційного та секційного матеріалів, 
регулярно виступає з лекціями та консультує лікарів-клініцистів лікувально-профілактичних закла-
дів Чернігівської області; В. О. Синиця неодноразово відзначався нагородами Управління охорони 
здоров’я Чернігівської обласної держадміністрації та обласного комітету профспілки працівників 
охорони здоров’я; у 2008 р. нагороджений Почесною Грамотою МОЗ України.
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 Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро складається із 10 патологоана-
томічних відділень:

1. Бахмацьке міжрайонне патологоанатомічне відділення з гістологічною лабо-
раторією (завідувач – Заєць Леонід Антонович) – обслуговує Бахмацький район.

2. Козелецьке міжрайонне патологоанатомічне відділення з гістологічною ла-
бораторією (завідувач – Бречко Юрій Дмитрович) – обслуговує Козелецький та Бо-
бровицький райони.

3. Менське міжрайонне патологоанатомічне відділення з гістологічною лаборато-
рією (завідувач  – Московський Микола Олексійович) – обслуговує Корюківський, 
Менський, Сосницький, Новгород-Сіверський, Коропський та Семенівський райони.

4. Прилуцьке міжрайонне патологоанатомічне відділення з гістологічною лабо-
раторією (завідувач – Маржан Микола Миколайович) – обслуговує Прилуцький, 
Талалаївський, Срібнянський, Варвинський райони та м. Прилуки.

5. Ніжинське міжрайонне патологоанатомічне відділення з гістологічною ла-
бораторією (завідувач – Щербина Олексій В’ячеславович) – обслуговує Ніжинську 
міську лікарню, Ніжинську центральну районну лікарню, Ніжинський пологовий 
будинок та лікувально-профілактичні заклади Ніжинського району.

6. Чернігівське 1-ше міське патологоанатомічне відділення з гістологічною 
лабораторією (завідувач – Злепко Едвард Михайлович) – обслуговує лікувально-
профілактичні заклади м. Чернігова, обласний кардіологічний диспансер (за ви-
ключенням міських лікарень № 2 та № 3).

7. Відділення дитячої патології з гістологічною лабораторією (завідувач – Гоца-
цюк Світлана Степанівна) – обслуговує пологовий будинок м. Чернігова, обласну 
дитячу лікарню та пологові заклади районів області.

8. Відділення цитологічних досліджень (завідувач – Лермонтова Людмила Сте-
панівна) – обслуговує всі лікувально-профілактичні заклади області, за винятком 
2-ї та 3-ї міських лікарень м. Чернігова.

9. Відділення онкологічної патології з гістологічною лабораторією (завідувач – 
Молошок Алла Анатоліївна) – обслуговує Чернігівський обласний онкологічний 
диспансер.

10. Відділення загальної патології з гістологічною лабораторією (завідувач – 
Алексєєв Олександр Мойсейович) – обслуговує Чернігівську обласну клінічну лі-
карню, Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер, Чернігівську 
обласну психоневрологічну лікарню, Левоньківську психоневрологічну лікарню, 
Чернігівську ЦРЛ, Городнянську ЦРЛ, Куликівську ЦРЛ, Ріпкинську ЦРЛ та 
інші лікувально-профілактичні заклади області та м. Чернігова.

 Щорічний об’єм роботи обласного патологоанатомічного бюро складає до 1900 
розтинів померлих, до 200000 досліджень біопсійного та операційного матеріалу, 
до 20000 досліджень некропсій, клініко-патологоанатомічних конференцій до – 
90, лікувально-контрольних комісій – до 120.
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 До складу ЧОПАБ входять висококваліфіковані співробітники, які забезпечу-
ють сучасний рівень морфологічних досліджень.

  Підвищується професійний рівень лікарів-патологоанатомів, впроваджуються 
сучасні методики морфологічних досліджень, покращується матеріально-технічне 
забезпечення. Так, після стажування в лабораторії А. Гауна (США, Сієтл) завідую-
ча відділенням онкопатології А. А. Молошок впровадила в повсякденну практику 
морфологічної діагностики пухлин імуногістохімічні методики.

У 1988 році в складі патологоанатомічного бюро організовано відділення ци-
тологічних досліджень (завідувач – Л. С. Лермонтова). Цитологічні дослідження 
в поодиноких випадках виконувались лікарями-патологоанатомами в патологоа-
натомічному відділенні обласної лікарні з часу його відкриття (О. Г. Іванько). З 
часом були введені штатні посади лікарів-лаборантів з цитологічної діагностики. 
Лікарями-лаборантами працювали Л. І. Бремзе, Л. І. Будницька, В. І. Лаєвська.

Співробітники ЧОПАБ (05.11.2009): I ряд (зліва направо): Н. Д. Куранова – лікар-
патологоанатом централізованого ПАВ Чернігівської міської лікарні № 2; В. О. Синиця – 

начальник ЧОПАБ; Н. В. Чорна – лікар-патологоанатом відділення загальної патології; II ряд 
(зліва направо): А. М. Кармазина – лікар-патологоанатом відділення загальної патології; 
А. А. Молошок – зав. відділення онкопатології; Л. І. Брезме – лікар-лаборант відділення 
цитологічних досліджень; Л. С. Лермонтова – зав. відділення цитологічних досліджень; 
Л. В. Шеремок – лікар-патологоанатом відділення онкопатології; III ряд (зліва направо): 

Н. В. Дубина – лікар-лаборант відділення цитологічних досліджень; О. М. Коваленко – біолог 
відділення цитологічних досліджень; Е. М. Злепко – зав. Чернігівським I-им ПАВ; С. В. Бєляєва 
– лікар-патологоанатом відділення загальної патології; IV ряд (зліва направо): Г. М. Костенко – 
зав. централізованим ПАВ Чернігівської міської лікарні № 2; О. М. Алексєєв – зав. відділенням 

загальної патології; П. В. Савченко – лікар-патологоанатом відділення загальної патології.
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МОЛОШОК Алла Анатоліївна (нар. в 1947 р.) – народилася в 
м. Щорс, Чернігівської області; медичну освіту (з відзнакою) здобу-
ла в Київському медичному інституті імені О. О. Богомольця (1971); 
з вересня 1971 до січня 1973 р. – лікар-отоларинголог Семенівської 
ЦРЛ Чернігівської обл..; у 1973 – 1978 рр. – лікар-патологоанатом 
патологоанатомічного відділення Чернігівської обласної клінічної 
лікарні; з 1978 до 1985 р. – лікар-патологоанатом Чернігівського об-
ласного онкодиспансеру; від 1985 р.– завідувач патоморфологічної 
лабораторії цього ж диспансеру; з часу створення Чернігівського об-
ласного патологоанатомічного бюро (1988) – завідувач відділення 
онкопатології; лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальніс-
тю «патологічна анатомія»; активно застосвує в роботі відділення 
передові морфологічні технології; була запрошена для стажування 
в лабораторію проф. А. Гауна (Сієтл, США), після чого впровадила 
в роботу бюро імуногістохімічні методики; виконує наукові дослі-

дження; активний учасник наукових з’їздів, конференцій, симпозіумів. 

Співробітники Чернігівського обласного патологоанатомічного бюро прово-
дять науково-дослідницьку роботу, результати якої висвітлені в статтях у жур-
налах «Архив патологии», «Вопросы онкологии», матеріалах конференцій, кон-
гресів тощо. В бюро підготовлені та видані методичні рекомендації «Алгоритмы 
патологоанатомических заключений при злокачественных новообразованиях в со-
ответствии с TNM-6 издание», «Краткий справочник лаборанта», «Клинические, 
кольпоскопические и морфологические параллели при патологических состояни-
ях шейки матки», «Гиперпластические процессы и рак эндометрия» (для лікарів 
акушер-гінекологів, патологоанатомів та цитологів).

 На базі Чернігівського обласного патологоанатомічного бюро були проведені V 
Конгрес патологів України (1993 р.), наради обласних патологоанатомів України 
(1980, 1983, 1990 рр.).
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КИЇВ
Патологічна анатомія  у вищих навчальних

 медичних закладах.
медичний факультет імп. київського університету 

св. володимира – київський медичний інститут 
імені о. о. Богомольця –  національний медичний 

університет імені о. о. Богомольця

1 травня 1832 року цар Микола I у запалі боротьби зі «спольщенням» «Южно-
Русского края», після повстання 1831 року видав указ про закриття Віленського 
Університету та Віленської Медико-Хірургічної Академії – «Обращая беспрерывное 
внимание наше на успехи общего, истинно-народного воспитания в государстве, 
признали мы за благо по переводе Волынского Лицея из Кременца в Киев, преоб-
разовать оный в высшее учебное заведение с надлежащим распространением и 
на твердых основаниях, преимущенственно для жителей Киевской, Волынской и 
Подольской губерний, коих наследственное усердие в пользу просвещения упрочат 
и на будущее время благосостояние учебных заведений того края».

У Київському університеті (заснованому 25 грудня 1833 року, відкритому 15 
липня 1834 року), рішення про створення медичного факультету було прийняте 
у 1840 році – 28 квітня був опублікований відповідний царський указ, а 6 травня 
1840 року міністр освіти Уваров запропонував Раді Київського університету внести 
пропозицію «...насчет учреждения при этом университете медицинского факуль-
тета, и между тем заняться соображением о размещении всех принадлежностей 
его в новом университетском здании».

У зв’язку з відсутністю відповідного приміщення для розміщення медичного 
факультету, його відкриття було заплановано на 1842 рік, коли планувалось за-
кінчити будівництво головного університетського корпусу. Але широке розповсю-
дження епідемій і, у зв’язку з цим, велика потреба в лікарях спонукала Уварова у 
грудні 1840 року запропонувати адміністрації Київського університету з початку 
1841–1842 навчального року відкрити 1-й курс медичного факультету.

Відповідно до Статуту 1842 року, який призначався виключно для Київського 
університету, медичний факультет складався із таких кафедр: 1) анатомія фізіоло-
гічна з мікрографією; 2) фізіологія здорової людини; 3) фізіологія хворої людини, 
або патологічна фізіологія з патологічною анатомією; 4) загальна терапія та лікар-
ське «веществословие» з необхідними відомостями з токсикології та викладан-
ня мінеральних вод і рецептури; 5) оперативна хірургія з хірургічною клінікою; 
6) теоретична хірургія з офтальмологією; 7) спеціальна терапія в повному об’ємі; 
8) терапевтична клініка з семіотикою; 9) акушерство теоретичне і практичне, ви-
кладання хвороб породіль та новонароджених, акушерська клініка; 10) державне 
медицинознавство, в яке входять: а) судова медицина, б) медична поліція з гігіє-
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ною, в) лікарське законознавство, тобто коротке викладення ходу справ, порядку 
служби та устрою медичного управління в державі, також відомості про цивільну 
службу та правознавство в необхідному для лікаря об’ємі, г) ветеринарна поліція з 
епізоотичними хворобами.

 Організація та функціонування медичного факультету пов’язані з іменем М. І. Пи-
рогова. У своєму «Дневнике старого врача», згадуючи свою діяльність як члена медич-
ної комісії при міністерстві освіти, він писав: «Все дела и даже выборы медицинских 
факультетов всех русских университетов проходили через наши руки. Особливо же 
вновь учреждавшийся в то время медицинский факультет Киевского университета 
почти всецело учреждался и избирался в нашей Комиссии».

 Зв’язок М. І. Пирогова з медичним факультетом Київського університету був 
тривалим і різноманітним. Перебуваючи на посаді попечителя Київської навчаль-
ної округи (1858–1861), він вникав у всі сторони життя медичного факультету, 
мав великий вплив на науково-педагогічну та громадську діяльність професорів 
факультету, ставив перед ними життєво важливі в той час медичні проблеми. Ви-
знаючи значні заслуги М. І. Пирогова у справі становлення та розвитку Київського 
університету, і в першу чергу його медичного факультету, 20 квітня 1855 року 
М. І. Пирогов був обраний почесним членом Університету.

Пирогов Микола Іванович (25.11.1810 – 05.12.1881) – хірурґ, 
анатом і педагог; народився в Москві в сім’ї чиновника; медичну 
освіту здобув у 1828 р. на медичному факультеті Московського уні-
верситету; з 1928 до 1833 р. удосконалювався в Професорському ін-
ституті (м. Дерпт); у 1832 р. захистив докторську дисертацію на тему: 
«Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой об-
ласти легко выпол нимым и безопасным вмешательством»; у 1836 р. 
М. І. Пирогова обрано професором Дерптського університету; від 
1841 до 1856 р. завідував кафедрою хірурґії у Петербурзькій медико-
хірурґічній академії; в 1847 р. – військовий хірурґ діючої армії на 
Кавказі; у 1854–1855 рр. як хірурґ і організатор військово-медичної 
служби брав участь в обороні Севастополя; у 1856 р. призначений на 
посаду попечителя Одеської учбової округи; 1858–1961 рр. – попе-
читель Київської учбової округи; у 1862–1866 рр. – керівник моло-
дих учених, відряджених для підготовки до професури (Гейдельберг); 

з 1866 р. переважно жив у своєму маєтку «Вишня» поблизу Вінниці; М. І. Пирогов є засновником 
військово-польової хірурґії, організації та тактики медичного забезпечення військ; одним із основопо-
ложників хірурґічної анатомії і анатомо-експериментального напряму в хірурґії; залишив дослідження 
в галузі патолоґічної анатомії; у своєму листі до І. В. Бертенсона від 27 грудня 1880 р. він писав: «Я 
організував у своїй госпітальній клініці особливе відділення для одних тільки хворих справжньою азійською 
холерою і упродовж 6 тижнів у моєму відділенні та інших госпіталях виконав 800 розтинів холерних; ре-
зультати цих спостережень викладені в моїй книзі “Патологическая анатомия азиатской холеры с атла-
сом in folio на русском и французском языках»; він також широко опрацьовував питання знеболювання 
і наркозу, значно збагатив методику хірурґічних втручань; ще до робіт Дж. Лістера та Л. Пастера 
М. І. Пирогов висловив здогадку про причини виникнення госпітальної інфекції («госпітальних мі-
азм») і розробив методи її попередження; у своїй роботі «Військово-лікарська справа і особиста допо-
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мога на театрі війни в Болгарії і в тилу діючої армії в 1877–1878 рр.» він передбачив велике майбутнє 
за активним профілактичним напрямком у хірурґії у зв’язку з впровадженням у практику асептики 
та антисептики; обґрунтував заснування університету в Одесі, зокрема медичного факультету; за 20 
років професорської діяльності М.І. Пироговим було написано більше 10 монографій; за такі класичні 
праці, як «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», «Полный курс прикладной ана-
томии человеческого тела, с рисунками (анатомия описательно-физиологическая и хирургическая)», 
«Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через 
замороженное человеческое тело» Російська академія наук присудила Деми дів ські премії; безпосеред-
німи учнями М. І. Пирогова були анатом О. П. Вальтер, офтальмолоґ і хірурґ В. О. Ка раваєв та хірурґ 
М. В. Скліфосовський.

Професор М. К. Даль писав про М. І. Пирогова: «Пирогов... не был патологоа-
натомом… Патологическая анатомия имеет столь большое отражение в его 
научно-исследовательских и клинических работах, что с полным основанием его 
можно считать врачом-патологом в широком значении этого слова… Клинико-
патологические наблюдения Николая Ивановича и его патологоанатомические 
работы… представляют в настоящеее время не только исторический интерес, но 
в значительной мере они и современны. Поэтому нужно считать Пирогова класи-
ком медицины, при жизни опережавшим многими личными заключениями научные 
достижения своей эпохи и оставившего нам неоценимое наследие. В этом и прояв-
ляется гениальность нашего великого соотечественника Н. И. Пирогова».

Слід зазначити, що, окрім медичного факультету Київського університету, в 
Києві у різні роки створювалися і функціонували різні науково-навчальні заклади 
з підготовки лікарських кадрів. У 1907 році відкрилось медичне відділення при 
Вищих жіночих курсах; у 1916 році – створено Жіночий медичний інститут; у 1917 
році – організовано Український державний університет з медичним факультетом; 
у 1920 році – створено Київський інститут здоров’я, який об’єднав медичний фа-
культет Університету св. Володимира, Жіночий медичний інститут, медичний фа-
культет Українського державного університету; до його складу в жовтні 1920 року 
увійшов Одонтологічний інститут, перетворений в одноіменний факультет; у 1921 
році Київський інститут здоров’я перейменований у Київську державну медичну 
академію; у 1921 році Київська державна медична академія перейменована в Ки-
ївський медичний інститут (у складі інституту 2 факультети – медичний і одонто-
логічний); у 1936 році організовано 2-й Київський медичний інститут, який про-
існував до 1941 року і увійшов до складу Київського медичного інституту; у 1955 
році до Київського медичного інституту приєднано Київський стоматологічний ін-
ститут, реорганізований в стоматологічний факультет; у 1992 році Київський ме-
дичний інститут реорганізовано в Український державний медичний університет 
імені О. О. Богомольця; у 1995 році університету наданий статус Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця.

Майно Віленської кафедри анатомії стало основою, на якій виникла кафедра 
анатомії Університету Св. Володимира. У 1841 році київські професори: геогно-
зії – Е. К. Гофман та хірург В. О. Караваєв, перевезли зазначене майно з Вільного 
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до Києва і саме тоді й почалася організаційна робота з облаштування Медичного 
факультету. До будівництва основного корпусу Університету медичний факуль-
тет розміщувався в найманих приміщеннях. Спочатку це був будинок полковника 
Фреймана на Лютеранській вулиці. На першому поверсі були розміщені кімната 
для прозектора, їдальня для студентів, буфет та ін., на другому поверсі – анато-
мічний кабінет, аудиторія, лабораторія та ін., на третьому – приміщення для 40 
студентів. 

 Навчати студентів патологічної анатомії почав професор описової анатомії М. І. 
Козлов, який з 1845 року читав відповідний курс лекцій. З 1850 року він викладав 
патологічну анатомію біля автопсійного столу (зробив 182 автопсії) у Київському 
військовому госпіталі, орієнтуючись на праці Jean’a Gruveilhier’a та Karl’a Roki-
tansky, сповідуючи методології органіцизму (органопатології та гуморальної пато-
логії). Під час розтинів трупів професор Козлов звертав увагу студентів на: «а) на 
наружные явления, как результат причин и вида смерти; б) на явления развива-
ющиеся в трупах по смерти, то есть явление кадаверальные и гипостатические, 
которые точно должны быть отделены от патолого-анатомических изменений 
тела; в) на явления, принадлежащие периоду агонии и в нем развивающиеся; г) на 
существенные анатомо-патологические изменения органов и тканей, вследствие 
влияния на них болезненных процессов».

Козлов Микола Іларіонович (30.11.1814 – 29.10.1889) – ана-
том і патолоґ; народився в Оренбурзі в сім’ї купця; за кінчив ме-
дичний факультет Казанського університету «со степенью лекаря 
1-го отделения с золотой медалью за рассуждение – “De venenis”» 
(1833); потім навчався в Дерптському університеті, який закінчив 
у 1837 р. «весьма успешно – удостоен степени доктора медицины, 
защитив диссертацию на тему “De tumoris compositis”»; два роки 
удосконалювався у Відні – у Karl’a Rokitansky і Losef’a Skoda; в 
університеті м. Бреславля – у Jam’a Evangelista Purleyne; працюючи 
у К Рокітанського і Й. Шкода, вивчав перші, на той час, шляхи 
гістохімічного аналізу; його праці мали патологоанатомічний або 
ж клініко-анатомічний характер; в 1839 р. служив у Можайському 
госпіталі; з 1841 до 1944 р. – професор і перший завідувач кафедри 
анатомії, а від 1845 до 1853 р. – патолоґічної фізіолоґії і патолоґічної 
анатомії Київського університету; першу лекцію курсу нормальної 

анатомії професор М. І. Козлов прочитав 9-го вересня 1841–1842 академічного року; у 1843–1844 
академічному році професор Козлов почав викладати загальну патологію «по собственным запискам», 
керуючись переважно творами Альберса (Франція), та патологічну анатомію, керуючись творами 
Рокітанського (Австрія), Гессе, Фогеля (Німеччина), Крювельє (Франція); на читання лекцій він «...
употреблял от 6 до 8 часов в неделю»; організував практичні заняття на препаратах і почав проводити 
показові розтини трупів; професор Козлов один із перших вчених Російської імперії, який, 
досліджуючи патологоанатомічні зміни, прагнув розкрити суть процесів застосуванням гістохімічного 
аналізу (початок гістохімічних методів дослідження в патоморфології); створив та систематизував 
при Київському університеті великий патолоґо-анатомічний музей (із препаратів медико-хірурґічної 
Віленської Академії); цей музей, як на той час, був унікальним і тривалий час складав основну частину 
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музею кафедри патолоґічної анатомії; основну частину музею складали виродки та приблизно більше 
200 скальпів ковтунів; викладав також фармаколоґію, патолоґічну хімію, історію медицини; з 1853 р. 
працював на адміністративних посадах у Петербурзі – начальник Імператорської Медико-хірургічної 
академії, головний військово-медичний інспектор, член Головного військово-госпітального комітету, 
мав чин дійсного статського радника; наукові праці присвячені питанням патолоґо-анатомічного, 
клініко-анатомічного характеру та військовій медицині.

На другому академічному році викладання патології і патологічної анатомії 
професором Козловим в Університет Св. Володимира була передана колекція пато-
логоанатомічних препаратів – 555 сухих і 684 консервованих у спирті, із закритої 
Віленської медико-хірургічної академії. Спроможність кафедри в цей період була 
вкрай мізерна. В штаті кафедри не було навіть служника, а в обов’язки професора 
входило доглядання за препаратами патологоанатомічного музею. В 1853 році 
М. І. Козлов клопотав про асигнування на початкове обладнання патологоанато-
мічного кабінету 1000 рублів та щорічне асигнування 700 рублів. Він також на-
полягав на введенні при кафедрі посади прозектора з такою оплатою, яка б нада-
вала йому можливість «не шукати приватної медичної практики, а займатися 
виключно службовими обов’язками». Ця заява, яка була представлена попечителю 
через раду університету, відповіді не отримала. При цьому дозволялось кожного 
разу з особливого дозволу Попечителя округи, витрачати для потреб кафедри до 
300 руб. із суми, зібраної за право навчання. Наступник і співробітник М. І. Козлова 
по кафедрі нормальної анатомії, а потім його тимчасовий заступник з патологічної 
анатомії професор Вальтер, прийнявши кафедру від професора Козлова, написав у 
своїй доповіді про кафедру, що вона перебуває «...у вкрай злиденному стані». 

вАлЬТЕр олександр Петрович (28.12.1817 – 23.09.1889) – ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Дерптського універ-
ситету (1841); у 1845 р. за працю «О механизме сплетения волос 
при колтуне» присвоєний науковий ступінь доктора медицини; 
учень Й. Мюл лера, Рейхерта та К. Рокітанського; за рекоменда-
цією М. І. Пирогова, І. Спаського, К. Е. Бера, П. О. Загорського у 
1843 р. був призначений ад’юнкт-професором кафедри фізіологічної 
анатомії з мікрофотографією медичного факультету Університету 
Св. Володимира; один із засновників та керівник кафедри анатомії 
Університету Св. Володимира (1844–1868); одночасно з викладан-
ням анатомії читав курс фізіології (1862–1865), фармакології (1859–
1861), хірургії та історії медицини; на свої кошти видавав журнал 
«Современная медицина» (1860–1881); відкрив судинозвужуючу 
дію симпатичних нервів; вивчав теплоутворення та теплорегуляцію 
в організмах тварин; за книгу «Курс практической и прикладной 
анатомии человеческого тела» нагороджений премією імені П. О. 

Загорського; у 1874 р. О. П. Вальтера було призначено на посаду інспектора лікарні м. Варшави, в 
якій він і працював до кінця свого життя; помер у Варшаві; за його заповітом, в якому було сказано: 
«Бажаю бути похованим на російській землі, поблизу рідного Київського університету», – О. П. Вальтер 
був похований у Києві на Байковому цвинтарі.
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На початку функціонування медичного фа-
культету єдиним джерелом трупного матеріалу 
для Університету був Київський військовий гос-
піталь. Із збільшенням числа студентів-медиків 
на факультеті у процесі вивчення анатомії та па-
тологічної анатомії сформулювалось визначення 
– «скудность трупного материала». Проблема 
нестачі матеріалу для досліджень залишиться і в 
наступні роки.

Випробуванням для медиків Києва стала епіде-
мія холери в 1847–1848 роках. Джерела інфекції 
локалізувались в Індії, звідки британські війська, 
під час так званої «опійної війни», занесли холеру 
в Китай, а вже звідти вона розповсюдилась по всіх 
країнах, набувши характеру пандемії. М. Закрев-
ський в «Описании Киева» свідчить, що в 1847 
році в Києві захворіло на холеру 1680 осіб, із них 
990 померло. Затихши пізньої осені 1847 року, хо-
лера з новою силою спалахнула в квітні 1848 року. 
Київський військовий госпіталь та створені хо-
лерні лікарні були переповнені хворими. Активну 

участь у ліквідації холери брали участь професори М. І. Козлов, О. П. Вальтер та 
Х. Я. Гюббенет. При цьому вони не тільки лікували хворих, а й проводили наукові 
клінічні та патоморфологічні дослідження. Результатом їх наукової праці (дослі-
дили 1680 випадків холери) стали дві монографії. В першій із них – «Медицинский 
отчет о холерной эпидемии в Києве 1847 г.» (Киев, 1848 г.) вони, на основі вивчен-
ня умов захворюваності, клінічної симптоматики, хімічного дослідження крові та 
виділень від хворих, результатів патологоанатомічного дослідження трупів помер-
лих, познайомили лікарів того часу з цим захворюванням. У період епідемії Х. Я. 
Гюббенет практично не виходив із військового госпіталю – окрім лікування хворих 
він особисто розітнув 187 трупів.

У зв’язку із збільшенням кількості студентів університетські клініки не могли 
забезпечити заняття двох курсів – тому Університет подав клопотання про орга-
нізацію клінік при Київському військовому госпіталі для занять студентів остан-
нього курсу. Військове міністерство пішло назустріч Університету і його Медич-
ний департамент склав правила для клінічних відділень в Київському військовому 
госпіталі. Військова рада у 1849 році затвердила положення «Об учреждении кли-
нического отделения для практических занятий воспитанников Университета Св. 
Владимира при госпитале». Це положення було Височайше затверджено 28 люто-
го 1849 року. У § 1 «Правил для клинических отделений при Киевском госпита-
ле» було зазначено: «Профессоры медицинского факультета Университета Св. 

Могила О. П. Вальтера 
на Байковому цвинтарі в Києві.
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Владимира, по назначению Совета Университета, читают в палатах Киевско-
го военного госпиталя, которые для того будут назначены, у постелей больных, 
клинические лекции Терапии и Хирургии, а Анатомии Патологической и Судеб-
ной Медицины в особом зале, по усмотрению Главного Доктора госпиталя», в § 
14 – «На преподавателя Анатомии Патологической возлагается обязанность 
устройства и поддержания госпитального Анатомо-Патологического кабине-
та». Пізніше професори патологічної анатомії та судової медицини також були 
призначені ординаторами госпіталю з отриманням відповідної платні.

У зв’язку з відкриттям клінічних відділень головним лікарем Київського вій-
ськового госпіталю М. Я. Чорнобаєвим були видані відповідні накази. У першо-
му наказі – «Приказ по Киевскому военному госпиталю. Апреля 14 дня 1849 года, 
№ 19» зазначено: «12. Два покоя, назначаються для занятий по Патологической 
Анатомии и Судебной медицине. 13. Для помещения умерших очистить одну бли-
жайшую к тем покоям беседку»; у «Приказе по Киевскому гопиталю 4 августа 
1849 года № 37» – «10) Для чтения лекций Патологической анатомии и Судебной 
медицины назначается та же зала, которая определена для чтения лекций Г. г. 
Клинических Профессоров; для занятий же анатомических определяется особый 
покой, назначенный для этого предмета. Верхние комнаты над ним могут слу-
жить для помещения Патологического кабинета, химических занятий, а так-
же и чтения лекций. Нужной мебелью: столами, шкафами и проч., эти комнаты 
снабжены будут по требованию Г. г. Профессоров, имеющих читать Патологи-
ческую анатомию и Судебную медицину, и распоряжению Хозяйственой Части 
Госпиталя. 11) По определению Совета Университета Св. Владимира, Клини-
ческими профессорами назначены: …Для чтения Патологической анатомии – 
Ординарный профессор Козлов;».

Відповідно до «Положення» клінічні відділення при Київському військовому 
госпіталі були створені у вигляді експерименту на два роки. За рішенням Ради 
Університету медичному факультету небхідно було підготувати відповідний від-
гук. Його складання було доручено завідувачам клінічними відділеннями. Свій 
звіт написав і професор М. І. Козлов: «...госпитальые клиники и практические 
занятия патологической анатомии доставляют большую пользу воспитан-
никам медицинского факультета, доставляя им случай видеть большое число 
разнородных практических случаев и проверить на трупах те изменения и при-
знаки болезненных процессов, которые обнаруживались объективно в течение 
болезни. Эта польза так велика, что для выгод медицинского образования сту-
дентов необходимо продолжение практических занятий их в госпитале». Він за-
значав, що внаслідок великого завантаження професорів, вони не можуть «...взять 
на себя полного и точного исполнения ординаторських обязанностей» по госпі-
талю і пропонував звільнити професора від звання ординатора госпіталю та при-
значити на посади ординаторів випускників медичного факультету, що закінчили 
його курс, витримали екзамени на звання доктора медицини і повинні залишатися 
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в Києві для захисту дисертації. М. І. Козлов вважав необхідним мати такого орди-
натора для допомоги професору патологічної анатомії, який також одночасно міг 
би завідувати колекцією патологоанатомічних препаратів.

22 вересня 1851 року були затверджені нові «Правила для клинических отделе-
ний в Киевском военном госпитале». Відповідно до них – «§ 3. ...Для помощи Про-
фессорам Патологической Анатомии и Судебной Медицины назначается Про-
зектор Клинических Отделений, на том же основании, как Ассистенты»; «§ 6. 
Должность Прозектора Клинических отделений, сверх общих, для всяких ордина-
торов, обязанностей, заключается в составлении и хранении, под руководством 
Профессора Патологии, патолого-анатомического собрания, и в производстве под 
руководством Профессора Судебной медицины судебно-медицинских исследований 
и упражнении студентов в делании оных. Прозектор должен присуствовать при 
чтении лекций Патологической Анатомии и Судебной медицины.»; «§ 16. На пре-
подавателя Патологической Анатомии, совместно с Прозектором Клинических 
отделений возлагается обязанность устройства и поддержания госпитального 
Анатомико-Патологического кабинета. В приготовлении препаратов Прозекто-
ру помогают Студенты.»

У 1852 році для допомоги професору патологічної анатомії та судової медицини 
прозектором був призначений казеннокоштний випускник медичного факультету 
«лекарь» Даньковський. Пізніше, вже будучи доктором медицини, Даньковський 
буде служити в Київському військовому госпіталі молодшим ординатором.

Завдячуючи зусиллям О. П. Вальтера Університет св. Володимира отримав один 
з найкращих в Європі анатомічних театрів. 

На той час вважалося, що: «Анатомический театр – отдельное учебное заве-
дение университета, назначенное для предметов медицинского факультета, для 
преподавания и изучения которых необходимы трупы. К таким предметам отно-
сятся: нормальная анатомия, патологическая анатомия, хирургическая анато-
мия с производством хирургических операций на трупах, судебная медицина с 
тело-вскрытиями, нормальная гистология, патологическая гистология с общей 
патологией, секционный зал для тело-вскрытий вообще и для практических за-
нятий студентов нормальной анатомией».

Цікава історія створення Анатомічного театру. У 1840 році, коли при Універси-
теті Св. Володимира був заснований Медичний факультет, Анатомічний театр роз-
міщувався на Лютеранській вулиці в будинку Краузе. В ньому читав лекії профе-
сор М. І. Козлов і викладав тільки хірургічні вправи на трупах. Після закінчення 
будівництва головного корпусу університету в північно-західну його частину був 
переміщений анатомічний театр, який був розміщений на нижньому поверсі і за-
ймав чотири кімнати, одна із яких була аудиторією. Із цієї аудиторії вузькі сходи 
вели на другий поверх, де в трьох великих кімнатах був розміщений спільний ка-
бінет нормальної і патологічної анатомії. Секційної зали не було. Музей, привезе-
ний із Вільно та велика кількість спиртових препаратів були розміщені в окремій 
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кімнаті. Для складу трупів був облаштований особливий лідник, із якого вони до-
ставлялись на час лекцій в аудиторію.

У зв’язку з недостатньою кількістю приміщень та неможливістю проводити в них 
практичні заняття, неодноразово «громко» скаржився професор Вальтер, але його 
звернення отримували одну відповідь – «университет не имеет средств». Кошти 
були знайдені, завдячуючи винахідливості професора О. П. Вальтера – він дав вказів-
ку не виносити трупи із приміщень в лідник і відкривати вікна в коридор. Після того, 
як сморід розповсюдився по всьому приміщенню Університету, ректор використав 
свій вплив на Раду Університету та Попечителя Київської навчальної округи, щоби 
виділити окреме приміщення для Анатомічного театру поза стінами Університету. 

Спочатку кафедра розміщувалась у приватному будинку Фадєєва на Тарасівській ву-
лиці, а потім – з серпня 1847 року в кам’яному двоповерховому будинку архітектора 
Беретті на Великій Володимирській вулиці. В нижньому поверсі цієї будівлі був роз-
міщений великий секційний зал, на другому – аудиторія; інші чотири кімнати були 
зайняті професором та його помічниками. Квартири служників були в підвальному 
поверсі. Анатомічний музей залишався в головній будівлі університету, що створю-
вало значні труднощі в його використанні. Професор Вальтер знову почав домагатися 
більшого приміщення – вимагав будівництва «особенного специального здания». За 
допомогою М. І. Козлова та під його впливом на Київського генерал-гебернатора Д. Г. 
Бібікова, в якого Микола Іларіонович був домашнім лікарем, були отримані кошти 
на будівництво Анатомічного театру. У 1853 році Анатомічний театр був збудований 
(архітектор А. Беретті), куди в серпні 1853 року переїхала кафедра анатомії. 

Збудований у 1851–1853 роках, Анатомічний театр складався із шістьох, різної 
величини, кам’яних будівель; дві найбільші будівлі головним фасадом були зорі-

Головний корпус Університету Св. Володимира.
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єнтовані на прилеглі вулиці: Кадетську та Тимофіївську (тепер – вул. М. Коцю-
бинського), чотири містилися у дворі (з садом) площею в 2730 квадратних сажень, 
обгородженому високим (в 41/

2
 аршина) кам’яним муром.

Відкриття Анатомічного театру відбулося 25 жовтня 1853 року. Урочистість 
почали відправленням молебню та освяченням будівель у присутності лейб-медика 
імператора Миколи I доктора Єнохіна, попечителя Київської навчальної округи 
І. І. Васильчикова та багатьох інших поважних осіб м. Києва. Професор Вальтер у 
вітальному слові подякував присутнім за «...просвещенное внимание к скромному 
торжеству открытия Анатомического театра» і звернув особливу увагу на те, 
що більша частина професорів київського Медичного факультету була учнями чи 
послідовниками М. І. Пирогова. На другий день «...начались в нем занятия профес-
соров и упражнения студентов в анатомии». 

Вестибюль (парадний вхід із вулиці Кадетської) головного корпусу Анатомічного 
театру складали чотири чотиригранні колони, з’єднані арками, та двоє симетрично 
розміщених широких чавунних сходів, які вели на верхній поверх – у музей. Музей 
Анатомічного театру містився у трьох великих залах, з’єднаних боковими ходами. 
У середній залі експонувалися колекції з нормальної анатомії: 1) колекція з м. Віль-
но, 2) колекція О. П. Вальтера, 3) колекція В. О. Беца. У східній залі експонували 
препарати з порівняльної анатомії, у західній – препарати з патологічної анатомії.

На другому поверсі, з вестибюля прямо – двері в головну аудиторію, вліво і 
вправо – коридори, розміщені посередині всієї будівлі. У боковій північно-східній 
частині поверху було 13 кімнат різної величини, аудиторія для читання лекцій з 
патологічної анатомії та аудиторія для «микроскопических демонстраций», облад-
нана професором-патологоанатомом Ю. І. Мацоном та професором О. П. Вальтером 
у 1961 році. У боковій північно-західній частині поверху містилася секційна зала, 

Анатомічний театр Університету Св. Володимира. 
(Із архіву С. М. Старченка).
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яка займала три чверті площі. На решті містилася кімната для трупів, препаратів, 
квартири «служителів» зали. Секційну залу вздовж розділяли на три відділення 
(південне, середнє і північне) 12 чотирикутних колон, з’єзднаних одна з одною 
арками, а вище арок були вентилятори. Опалювали залу голландськими печами, 
освітлювали аргоновими, гасовими та газовими лампами.

Підвальний поверх (п’ять відділень, розділених загальним коридором) був при-
значений для складу розпиляних дров; двома великими печами в коридорі опалю-
вали середню частину будівлі. В одному з відділень зберігали лабораторний посуд, 
спирт та інші матеріали кафедри патологічної анатомії.

Трупи зберігали на подвір’ї у коморах-льодівнях.
Секційний матеріал до Анатомічного театру доставлявся спочатку із Київського 

військового госпіталю, а згодом із Кирилівської та міської Олександрівської лікарень.
В Анатомічному театрі розміщувалися анатомічний та патологоанатомічний 

музеї. Основу патологоанатомічного музею склала колекція, яка була передана 
в Київ після розформування Віленської медичної академії. Зазначена колекція – 
«анатомічний музей», в основному була створена ординарним професором Вілен-
ської академії Адамом Бількевичем та його співробітниками – лікарями Севруком, 
Кулаківським та Леоновим. Колекція налічувала біля 3000 препаратів. До колек-
ції також входили кістки з пошкодженнями, які були зібрані Х. Я. Гюбеннетом під 
час оборони Севастополя. 

У 1852 році на посаду ад’юнкта по кафедрі спеціальної терапії був обраний за 
конкурсом доктор медицини Ю. І. Мацон, який з вересня 1857 року почав викла-
дати курс загальної патології та патологічної анатомії. У цьому ж році Ю. І. Мацон 
був затверджений у званні екстраординарного професора з цього предмету, а через 
чотири роки – ординарного професора. До 1861 року кафедри патологічної анатомії 
фактично не було – вона існувала лише номінально. Кафедра патологічної анатомії 
в Університеті Св. Володимира, як окремий структурний підрозділ, сформувалась 
і виокремилась до 1861 року. 

МАцон Юлій Іванович (MAZONN Julius Ferdinand; 22.04.1817 
– 20.12.1885) – патолоґоанатом та організатор охорони здоров’я; 
народився в Ризі у дворянській сім’ї; у 1829 – 1830 рр. навчався у 
Тартуській гімназії; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Дерптського університету (1843) і був «...удостоен по экзамену сте-
пени лекаря 1-го отделения»; патологічну анатомію – лекції, прак-
тичні заняття, «патологоанатомическая казуистика», вивчав у «...
прозектора и экстраординарного профессора анатоми Alexander Frid-
rich Hueck’a (1802–1842)», фізіологію і патологію – у «профессора Al-
fred Wilhelm Volmann’a (1800 – 1877)»; 15.08.1943 р. лікаря Мацона 
було призначено «врачевать» в Київську губернію на посаду «врача в 
сквирскую окружную лечебницу», де він виконував обов’язки «город-
ского врача местечка Сквиры»; у 1944 р. «согласно прошению» Ю. Ф. 
Мацон був переведений на «...вакансию врача при Доме умалишенных 
Киевского Приказа Общественного Призрения», де працював до 1853 р.; 
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у 1848 р. за представленням «...кабинета Его Императорского Величества 6-го ноября определен» на 
посаду лікаря в імператорську Києво-Межигірську фаянсову фабрику (працював за сумісництвом до 
1855 р.; за цей час зібрав цінний патолоґо-анатомічний матеріал, результати дослідження якого пода-
но у докторській дисертації «De primo gradu degenerationis renum in morbo Brightii» (перша дисертація 
патолоґоанатома в Україні), яку в 1950 р. видав окремою книжкою Дерптський університет; 11 лис-
топада 1852 р. доктор медицини Мацон «...был определен (по конкурсу) адъюнктом по кафедре частной 
патологии и терапии»; «1852 года 29 сентября с разрешения Начальника Киевского ученого окрега возло-
жено на него временное преподавание в Университете св. Владимира общей патологии и патологической 
анатомии» і ад’юнкт, доктор медицини Ю. Ф. Мацон був «утвержден в звании эксраординарного про-
фессора по кафедре патологии и патологической анатомии»; вперше в університетах України навчав 
студентів патоморфолоґії за допомогою мікроскопа; він започаткував (при сприянні попечителя Ки-
ївської навчальної округи М. І. Пирогова) систематичні автопсії в університеті і розвивав прозектор-
ську справу в Києві; у Київському військовому госпіталі університет, за пропозицією і кресленнями 
Ю. І. Мацона, обладнав прозекторську; у 1861 і 1871 рр. Міністерство народної освіти преміювало 
професора Мацона за автопсії, виконувані «с неустанной ревностью» і понад прямий обов’язок; у 
1874 р. вийшов у відставку; у ХІХ ст. Київ пережив 13 епідемій азіатської холери; епідемія 1872 р. 
була найлютішою – смертність досягала 48 %; ліквідацію епідемії очолив голова міської санітарної 
комісії професор Мацон; був опублікований (в 1873 р.) «Отчет председателя город ской комиссии о 

бывшей летом 1872 года в г. Киеве холерной эпидемии» 
(перший звіт про київські епідемії холери); звітом вда-
ло скористалося Товариство київ ських лікарів, готую-
чись до «зустрічі» епідемій азі ат ської холери 1885, 1892 
і 1907 років; у 1871–1881 рр. Ю. І. Мацон головував у 
Товаристві київських лікарів; у 1871–1875 рр. очолював 
міську санітарну комісію; брав активну участь в орга-
нізації та будівництві міської Олександрівської лікарні 
в м. Києві і був її першим директором (1875–1885); Ю. І. 
Мацон консультував будівництво єврейської лікарні в 
Києві (третьої в місті), яка була відкрита 21 жовтня 1885 р. 
і за благоустроєм перевершила всі київські лікар ні; у 
1881 р. Ю. І. Мацон опрацював статистичні показни-
ки потреби в лікарняних ліжках з огля ду на зростання 
населення Києва; наукові праці присвя чені вивченню 
захворювань нирок та печінки, дослі дженню змін мі-
кроскопічної будови тканин при запаленнях, питанням 
клінічної діагностики; Ю. І. Мацон був нагороджений 
орденами Св. Станіслава 2-го ступеня (1860), Св. Анни 
2-го ступеня (1863), Св. Станіслава 1-го ступеня (1873), 
Св. Анни 1-го ступеня (1879); мав чин таємного радника.

Штат кафедри складали професор Ю. І. Ма -
цон, доцент І. М. Станкевич, помічники про-
зектора Є. Ф. Черниш (з 1862 до 1872 року) і 
С. А. Радецький (з 1872 до 1875 року). 

Кафедра патології (загальної) та патоло-
гічної анатомії розміщувалась в Анатомічно-
му театрі і почала формуватися в навчально-
наукову структуру, використовуючи досвід 

Дисертація Ю. І. Мацона – 
перша дисертаційна праця 
патологоанатома в Україні.
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відповідних кафедр університетів Берліна, Відня, Парижа, Лондона. Кафедра 
мала апаратуру, інструментарій, реагенти, мікроскопи. У 1855 році професор Ма-
цон придбав мікроскоп фірми «Oberhauser» – «...1855 г. – большой микроскоп, сред-
ний и малый» – перший мікроскоп в університетах України. 

Навчальною базою Медичного факультету з 
1851 року був Київський військовий госпіталь. 
Професор Мацон «...читал общую патологію с об-
щею патологическую анатомиею» по 4 години в 
тиждень студентам III, IV, V і VI семестрів у будів-
лі університету та навчав студентів IX і X семестрів 
патологоанатомічної казуїстики (біля секційного 
столу) по 4 години на тиждень у Військовому гос-
піталі, в секційній, мало пристосованій для за-
нять – в ній професор Козлов викладав патологіч-
ну анатомію та виконав із студентами 5-го курсу 
«182 теловскрытия». У 1857 році за клопотанням 
Ю. І Мацона був збудований дерев’яний зручний 
«секционный покой», що значно покращило умо-
ви викладання та навчання. З 1858 року профе-
сор Мацон «…первый правильно организовал и 
делал вскрытия в выстроенном по инициативе 
Н. И. Пирогова, тогдашнего попечителя, бара-
ке, при Киевском военном госпитале. Студенты 
стали учиться делать патолого-анатомические 
вскрытия. Препараты доставлялись в анатом. 
театр, где Мацон обзавелся кабинетом для вся-

кого рода микроскопических и других исследований. Здесь уже давно делались ми-
кроскопические наблюдения, читались лекции патологической гистологии, когда 
еще в других наших университетах о них и речи не было». Лекції Ю. І. Мацон чи-
тав три рази в тиждень (по 2 години) також у Київському військовому госпіталі. 
Проїзд та переходи студентів вимагали часу, тому у ці дні професор інші заняття 
та лекції в Анатомічному театрі не проводив. Лекції тільки в Анатомічному театрі 
були неможливі, внаслідок малої кількості трупів, що доставлялися із госпіталю. 
Автопсії, які виконував професор-прозектор Ю. І. Мацон, відзначались акуратніс-
тю, виконувались за чіткою схемою (школа Дерптського університету). Патолого-
анатомічні зміни, безпосередньо у секційного столу, пов’язував з клінічними про-
явами захворювання. У своїх лекціях Ю. І. Мацон орієнтувався на твір R. Virchow 
«Die Cellularpathologische in ihrer Bergrundung auf physiologische und pathologische 
Gewebelehre» (1858), проте окремі розділи лекційного курсу, наприклад, «Запа-
лення», викладав, ґрунтуючись на своїх дослідженнях. Стиль праці Ю. І. Мацона 
– грунтовність досліджень, ретельність опрацювання матеріалу, педантичність.

Мікроскоп фірми «Oberhauser» – 
перший мікроскоп в Університетах 

України. (Із архіву С. М. Старченка).
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Створюючи кафедру патологічної анатомії, Ю. І. Мацон неодноразово, почина-
ючи з 1858 року, заявляв перед медичним факультетом про «невыгоды, которые 
терпит кафедра» і перш за все про недоліки в процесі викладання. Головним не-
доліком було те, що при Університеті Св. Володимира не було «настоящего пато-
логического института», в якому б і проводились практичні заняття та лекції. За 
кордоном в університетах Відня, Берліна і Парижа викладання патологічної ана-
томії здійснювалось у патологічних інститутах. Університети мали «...особые, весь-
ма поместительные, даже великолепные здания», в яких професор, «...имея все 
под руками, при значительном сбережении времени, читал большое количество 
лекций и заведовал производимыми в институте работами». 

До 1863 року (у 1863 році був прийнятий новий університетський Статут) 
«кафедры оставались незамещенными, и профессоры, занимающие кафедры, об-
ращались к постоянным занятиям для увеличения своих материальных средств 
и часто более дорожили этими побочными занятиями, нежели своею службою при 
университете». Газета «Врач» писала з цього приводу: «Для успешности препода-
вания необходимо, чтобы профессора были обеспечены таким содержанием, кото-
рое лишало бы их нравственного права заниматься практикой, за исключением 
консультационной… Теперь же не только доценты, но и ординарные профессора 
вынуждены или заниматься практикой, или принимать на себя постоянные за-
нятия. Мы знавали, например, профессоров, которые в карете проводили больше 
времени, чем в клинике, или других, которые читают в трех заведениях разом и 
даже по таким специальностям, которыми сами не занимались никогда».

Практично всі провідні професори медичного факультету вимушені були давати 
оголошення в газети про проведення ними приватної практики. Так, газета «Паро-
воз» 3 липня 1870 року, в розділі «Краткий путеводитель по Киеву» повідомляла 
прізвища відомих в Києві лікарів, що займаються приватною практикою. Це були 
професори: Афанасій Караваєв, О. П. Вальтер, Х. Я. фон Гюббенет, О. В. Іванов, Ф. 
Ф. Мерінг, О. П. Матвєєв, С. П. Алферьєв, Л. К. Горецький, Е. Е. Мірам.

У журналі «Врач» (1885, т. 6, № 52) записано: «…будучи одним из самых видных 
практиков Юго-Западного края, но, убедившись, что практика мешала его про-
фессуре, Ю. И. Мацон с 1863 года совершенно отказался от частной практики». 
Зробити такий крок в той час могли небагато.

У квітні 1864 року Ю. І. Мацон був відряджений (на шість місяців) за кордон 
з метою ознайомлення з викладанням патологічної анатомії та загальної патоло-
гії, встановлення наукових зв’язків із німецькими колегами та закупівлі інстру-
ментарію та апаратури для «патолого-анатомічного кабінету». Після повернення 
професора Мацона із-за кордону кафедра патологічної анатомії збагатилася апа-
ратами – Hartnaka для мікроскопічної фотографії і Lucae для рисування анато-
мічних і патолого-анатомічних препаратів, реагентами та аудиторією для мікро-
скопічних демонстрацій (на зразок аудиторій Р. Вірхова у Вюрцбурзі і Берліні), 
обладнаною Ю. І. Мацоном і О. П. Вальтером. Розміщувалася кафедра в різних 
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та розкиданих кімнатах нового Анато-
мічного театру університету і займала 
корисну площу в 454 аршини. 

За університетським статутом 1863 
року для викладання предметів (загаль-
ної патології та патологічної анатомії) 
необхідні були три викладачі та один до-
цент-патологоанатом. Допомагали про -
фесору військові лікарі М. Х. Фе нен ко та 
І. І. Талько. 

У 1886 році, вже після смерті свого 
засновника, «...Совет Киевской Алек-
сандровской больницы, желая почтить 
деятельность бывшего директора 
больницы проф. Ю. И. Мацона, постано-
вил повесить его портрет в приемной 
больницы и назвать его именем один из 
бараков».

Похований Ю. І. Мацон на Байково-
му цвинтарі (Лютеранська дільниця) в 
Києві.

Після виходу 9 березня 1875 року про-
фесора Ю. І. Мацона у відставку, заві-
дування кафедрою патологічної анатомії 
було доручено професору В. Б. Том са, 
який мав досвід і в патологічній анатомії.

ТоМсА володимир Богумилович (28.02.1830 – 04.04.1895) – фізі-
олоґ; народився в Празі в родині службовця; медичну освіту здобув 
у 1854 р. на медичному факультеті Празького університету, де і зали-
шився працювати; був прозектором при кафедрі фізіолоґічної ана-
томії; у 1859–1864 рр. – співробітник Віденської військово-медичної 
академії, де був асистентом у Карла Людвіга; у 1864–1884 рр. – завіду-
вач кафедри фізіолоґії Київського університету; також читав курс па-
толоґічної анатомії і завідував фізіолоґічною лабораторією; у 1883–
1884 рр. – декан медичного факультету Київського університету; з 
1884 р. очолював кафедру фізіолоґії Празького університету; наукові 
праці присвячені вивченню іннервації кровоносних судин і питан-
ням фізіолоґії симпатичної нервової системи; разом в І. Ф. Ціоном 
відкрив доцентровий нерв і показав його роль в регуляції серцево-
судинної системи; у 1883–1884 рр. опублікував у Києві підручник з 
фізіолоґії та курс своїх лекцій; з іменем В. Б. Томса пов’язано ство-

Надгробок Ю. І. Мацона на Байковому 
цвинтарі в Києві; з 24 квітня 1969 р. до 2011 р. 

упорядковував могилу Ю. І. Мацона – 
С. М. Старченко (біля надгробка); з горельєфа 

погруддя (у ніші пам’ятника) у 1970 р. 
С. М. Старченко створив портрет Ю. І. Мацона 
(Із архіву С. М. Старченка; фотограф В. І. Фалін).
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рення наукової лабораторії при кафедрі фізіолоґії та виникнення школи київських фізіолоґів; основні 
праці В.Б. Томса: «О кровообращении в коже человека» (1865); «Учебник физиологии» (1883); «Физи-
ология: Записки студентов ІІ курса мед. ф-та Киевского ун-та св. Владимира» (1884).

Група професорів Медичного факультету Університету Св. Володимира – В. Т. 
Покровський (терапія), П. І. Перемежко (гістологія, ембріологія), Н. А. Хржонщев-
ський (загальна патологія), П. І. Сущинський (фармакологія), О. С. Шкляревський 
(медична фізика), О. В. Іванов (офтальмологія) звернулися «в Совет Университе-
та» з клопотанням про заміщення вакантної посади приват-доцентом загальної 
патології М. С. Афанасьєвим – учнем професора Д. Ф. Лямбля. У листі-заяві про-
фесори виклали своє розуміння патологічної анатомії, свій погляд на «...возросшее 
значение патологической анатомии». Наводимо фрагмент цього документу, що 
віддзеркалює в певній мірі тогочасні погляди на патологічну анатомію: «Микрос-
копическое изследование создало учение о нормальных тканях – нормальную гис-
тологию. Патологическая гистология сделалась не только необходимой частью 
патологической морфологии, она стала средоточием патоморфологии. Патоло-
гогистологические изследования составляют важнейшую и самую существенную 
часть патологической анатомии. Патологическая анатомия тесно связана с об-
щей патологией, которая, в свою очередь, предполагает знакомство с физиологи-
ей. Только знание общей патологии, пользующейся общей патологической анато-
мией, как одним из своих источников, позволяет патологоанатому надлежащим 
образом оценить потребности клинициста. Связь между патологической анато-
мией и общей патологией настолько тесна, что оба эти предмета в большинстве 
заграничных университетов читаются одним лицом».

 Проти запропонованої кандидатури різко виступив професор медичної хімії і 
фізики А. А. Шиффер і не без підстави – М. С. Афанасьєв не мав належного досвіду 
в патологічній анатомії і написав усього дві наукові праці – про початок лімфатич-
них судин у серозних оболонках і про гази в крові. При голосуванні в раді факуль-
тету голоси розділилися надвоє. В раді ж університету на засіданні 16 травня 1875 
року 15 чоловік голосували за Афанасьєва, 22 – проти.

 Заяву про заміщення вакантної посади подав прозектор Одеської міської лікар-
ні доктор медицини Г. М. Мінх. Рецензентами конкурсної справи були призначені 
професори – терапевт Ф. Ф. Мерінг та фізіолог В. Б. Томса. 

 Перед кандидатом були поставлені такі вимоги: 
1. Кандидат повинен мати належний досвід в секційній роботі. Г. М. Мінх за час 

своєї прозекторської діяльності виконав біля 4000 розтинів, що комісія визначила 
як велику кількість, зазначивши при цьому, що в Києві за 25 років було проведено 
2500 розтинів.

2. Кандидат зобов’язаний добре знати гістологічні методи дослідження і вмі-
ти їх застосовувати у процесі наукових досліджень. Г. М. Мінх подав 14 наукових 
праць, що ґрунтувались на гістологічних дослідженнях.
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3. Від кандидата вимагалось знання «фізіологічних доктрин» і застосування 
їх в основній спеціальності особи, що бажає здобути дану посаду. Рецензенти під-
креслювали, що патологоанатом не може «задовольнятися» тільки правильним 
визначенням всіх ознак і характерних рис патологічно змінених тканин і всьо-
го організму, але повинен старатися, «користуючись фізіологічними відомостя-
ми», вказати на умови розвитку різних хворобливих змін. Зазначена вимога була 
розв’язана Г. М. Мінхом у його працях з вивчення крові. 

20 січня 1876 року Г. М. Мінх одностайно був обраний радою медичного фа-
культету екстраординарним професором патологічної анатомії. При балотуванні 
його кандидатури в раді університету він отримав 27 голосів – за, при 3-х голосах – 
проти. Ректор університету звернувся до Одеської міської лікарні, чи не заперечує 
вона проти переходу Г. М. Мінха на роботу в Університет св. Володимира. Одеська 
лікарська управа відповіла згодою. Попечитель навчальної округи санкціонував 
обрання Г. М. Мінха, а 8 травня 1876 року він був затверджений на посаді і Мініс-
терством освіти.

МІнх григорій Миколайович (07.09.1835 – 11.12.1896) – патоло-
ґоанатом і епідеміолоґ; народився в с. Грязі Липецького повіту Там-
бовської губернії; дитинство провів у с. Колені Саратовської губернії, 
де здобув хорошу початкову освіту; в Саратові навчався в 1-й гімназії, 
яку закінчив у 1856 р.; у 1856 р. зараховується студентом медичного 
факультету Казанського університету; у 1857 р. переводиться на ме-
дичний факультет Московського університету, навчання в якому за-
кінчив (з відзнакою) у 1861 р.; «...курс патологической анатомии изучал 
у московского профессора А. И. Полунина. В 1861 – 1862 академическом 
году работал в факультетской терапевтической клинике Московского 
университета в должности ординатора и самостоятельно изучал пато-
логическую анатомию»; у 1863 р. удосконалювався з патолоґічної ана-
томії за кордоном – в Німеччині в м. Берліні у Rudolf Virchow’a; в м. 
Вюрцбурзі – у August Forster’a; тимчасово повернувшись до Москви, 
склав докторантські екзамени, після яких знову навчався в Німеччині 
в м. Бонні – у Georg Eduard Rindfleisch’a; з вересня 1867 р. «занял долж-

ность прозектора патологической анатомии в Московской Чернорабочей больнице»; у 1869 р. Г. М. Мінх оби-
рається помічником секретаря фізико-медичного товариства при Московському університеті, потім, 
17 листопада 1870 р. – секретарем цього товариства; написав і в 1870 р. захистив докторську дисертацію 
«К учению о развитии ложных оболочек на серозных поверхностях» (консультант – професор Георг 
Ріндфлейш); слабке здоров’я Г. М. Мінха – з 5 листопада 1872 р. до березня 1873 р. він навіть перебував 
у відставці, примусило його залишити роботу в Москві і переселитися на південь – в м. Одесу; від 1873 
до 1876 р. – прозектор одеської Старої лікарні; за час своєї прозекторської діяльності (до приїзду в Київ) 
виконав біля 4000 аутопсій; в січні 1876 р. Рада медичного факультету Університету Св. Володимира 
одноголосно обрала Г. М. Мінха екстраординарним професором патологічної анатомії; першу лекцію 
в Університеті професор Мінх прочитав 20 вересня 1876 р.; завідував кафедрою патолоґічної анатомії 
до 1894 р.; 29.05.1881 р. затверджений Міністром Народної Освіти ординарним професором; за майже 
20-літній період діяльності, приділяючи велику увагу організації викладання та забезпечення кафедри 
секційним матеріалом для занять зі студентами, високо підняв авторитет кафедри; 5 листопада 1894 р. 
напередодні своєї відставки, Г. М. Мінх подав до Ради Олександрівської лікарні «Заявление, касающее-
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ся нужд кафедры патолоґической анатомии в Киевском университете и о средствах удовлетворить этим 
нуждам»; цей документ поряд з перечисленням необхідних вимог для нормальної роботи кафедри у від-
ношенні організації патолоґоанатомічного інституту, призначення прозекторів та служників, доставки 
трупів і т.п., містить викладення поглядів Г. М. Мінха на предмет патолоґічної анатомії, значення її для 
лікарської справи, правила оформлення «скорботного листа», висвітлення деяких питань етики про-
зектора стосовно родичів покійного та інші питання, що виражають його ставлення до прозекторської 
справи; з 1882 до 1886 р. був головою Товариства київських ліка рів; за 5 років перебування на посту го-
лови була розгорнута велика суспільно-наукова робота, наприклад, складені інструкції з боротьби з хо-
лерою (1885) та іншими інфекційними хворобами, накреслені заходи з благоустрою Києва; організова-
не Товариством Санітарно-статистичне бюро запропонувало проекти міської та безкоштовної лікарень 
(1873) та нічних притулків; у 1881 р. в Києві вперше в Російській імперії Товариством були організовані 
нічні лікарські чергування, де в більшості випадків обслуговування хворих було безкоштовним; Г. М. 
Мінх довів факт перенесення ряду інфекційних хвороб деякими кровососними комахами (блохами, 
вошами, клопами); у 1874 р., будучи прозектором в Одесі, з науковою метою ввів собі в шкіру кров 
хворого на поворотний тиф, внаслідок чого тяжко перехворів; цим дослідом було доведено значення 
кровосисних комах у передаванні поворотного тифу; описав особливості перебігу чуми, показав шляхи 
перенесення інфекції; ряд праць присвятив дослідженню прокази, яку вважав заразною; Г. М. Мінх до-
вів, що кишкова і легенева форми сибірки мають одне походження; його праця «Чума в Росії» (1898) є 
класичною в літературі з епідеміолоґії чуми; визнанням наукових заслуг Г. М. Мінха було те, що його 
обрали почесним членом 12 наукових товариств, зокрема почесним членом Київського, Кавказького, 
Орловського, Катеринославського та Одеського товариств лікарів. 

Під час приїзду Г. М. Мінха кафедра патологічної анатомії містилася в шести 
кімнатах у різних частинах будинку анатомічного театру. У двох невеликих кім-
натах проходили заняття з патологічної гістології, дві кімнати були виділені під 
музей, який мав 1559 макроскопічних препаратів. Кафедра мала 8 мікроскопів. 
Одна кімната була аудиторією, в іншій розміщувався кабінет професора. Була при 
кафедрі і спеціальна лабораторія, обладнана професорами Ю. І. Мацоном та О. П. 
Вальтером у 1861 році «...для микроскопических демонстраций», з переміщенням 

«вагонов» з поставленими на них мікроскопами по мі-
ніатюрній залізниці, за прикладом вірховської аудито-
рії (у Вюрцбурзі та Берліні). Зручність таких аудиторій 
полягає в тому, що мікроскопи з препаратами на «ва-
гонах» проходять перед всіма слухачами на столах по 
колу і не наражаються на небезпеку зіпсуватися при пе-
редачі із рук у руки.

 Навчальні розтини проводились із студентами пе-
реважно у військовому госпіталі, частково – в універ-
ситетських клініках. Їх кількість коливалась у межах 
60–70 за рік. 

 Викладацький штат кафедри складався з професора 
і одного асистента. З часом по кафедрі була затверджена 
штатна доцентура. Спочатку цю посаду займав І. І. Суда-
кевич, а потім до смерті Г. М. Мінха – В. Ф. Недельський.

І. І. Судакевич 
(Із архіву М. К. Даля).
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нЕДЕлЬсЬКиЙ володимир Філаретович (1861–1907) – наро-
дився в Подільській губернії; у 1872–1880 рр. навчався в 1-й Київ-
ській гімназії; медичну освіту здобув на медичному факультеті Уні-
верситету Св. Володимира (1880–1886); ще в студентські роки на 
В. Ф. Недельського звернув увагу професор Г. М. Мінх; в березні 
1887 р. В. Ф. Недельський був зарахований на посаду позаштатного 
помічника прозектора при кафедрі патологічної анатомії; невдо-
взі був переведений на посаду штатного помічника прозектора, а 
у 1893 р. призначений «...исполняющим должность прозектора»; в 
1893 р. з метою удосконалення з патологічної анатомії був відрядже-
ний за кордон; результати проведених досліджень були освітлені 
в монографії «Къ вопросу об анатомическомъ деленіи в патолого-
анатомическихъ новообразованияхъ, преимущественно в саркомахъ 
и ракахъ»; зазначена монографія була подана до медичного факуль-
тету Університету Св. Володимира як дисертація на ступінь доктора 
медицини; організував і очолив при Київському товаристві лікарів 

хіміко-мікроскопічний кабінет; виступав з доповідями в Товаристві київських лікарів – «Къ вопросу 
о ретроперитониальныхъ грыжахъ»; в Акушерсько-гінекологічному товаристві – «Объ эрозіи шейки 
матки»; в Сифіліс-дерматологічному товаристві – «Endarterutus syphilicle», «Porotonitus villosoe».

З часом штат кафедри складався: професор Г. М. Мінх, помічники прозектора, 
доктори медицини І. В. Радзімовський та Є. В. Вербицький, «лекари с отличием» 
В. Ф. Недельський і І. І. Судакевич, докторант І. І. Лінтварьов, асистенти (понад-
штатні): «лекарь с отличием» К. О. Спренжин та «лекарь» Є. П. Пориваєв. На ка-
федрі також «работал по патологической анатомии» студент, починаючи з 3-го 
курсу навчання, І. Г. Савченко.

 Викладання патологічної анатомії в семестрі першого півріччя починалося 21 
серпня, в другому семестрі – після зимової перерви – 10 січня. Заняття провади-
лись на 3 курсі (5–6 семестр) і на 5 курсі (9–10 семестр) по 4 години на тиждень. 
Два заняття на 3 курсі були по 1 годині і одне – 2 години. Читалися лекції і про-
водилися практичні заняття з патологічної гістології. На 5 курсі проводились за-
няття з «патологоанатомічної казуїстики», тобто курсу розтинів.

 Г. М. Мінх користувався великою повагою у студентів. Слово доктору медици-
ни Л. Г. Попкову, який слухав лекції Г. М. Мінха (М. К. Даль, 1956): «Я побачив 
професора Г. М. Мінха вперше в 1890 р., будучи студентом 3 курсу Київського уні-
верситету. Він мав нам читати теоретичний курс патологічної анатомії і про-
водити практичні заняття з даної дисципліни. Ще до приходу професора звичай-
ний у таких випадках поголос випередив його появу. Про професора Г. М. Мінха ми 
вже чули, що це визначний спеціаліст-патологоанатом. Г. М. Мінх був відомий як 
різносторонньо освічений вчений, вимогливий на практичних заняттях, і, крім 
того, що більш за все говорило студентському серцю, – явний і стійкий захисник 
студентських інтересів. В той час особливо лютував на перших курсах професор 
фізики, що ставив надзвичайно суворі вимоги перед студентами на екзаменах, і, 
як кажуть, неодноразово «ганяв їх».
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Проф. Г. М. Мінх, виступаючи на раді професорів, вказував, що з огляду на не-
помірні і важковиконувані через відсутність відповідних посібників і друкованих 
лекцій вимог професора фізики студенти відстають в знаннях по медичних пред-
метах. Цей захист студентства і постійне бажання прийти йому на допомо-
гу, чутливість до наукової заінтересованості та побутового життя студентів 
створювали велику популярність і якусь чарівливість імені професора Г. М. Мін-
ха. Але він цієї популярності не шукав і до неї не прагнув, був дуже скромним.

На першій лекції, коли я вперше побачив проф. Г. М. Мінха, в аудиторію спо-
кійно і не поспішаючи увійшов злегка згорблений, сутулуватий, літній, вже поси-
вілий професор в окулярах. Він сів за кафедру і поклав перед собою рукопис – став 
читати. Його читання було дещо монотонним, але в передаваному помітна була 
строга наукова думка, послідовність, образність і точність викладу патологіч-
них явищ, ясність спостережень і висновків. Ми слухали, і тиша панувала в ауди-
торії. Кожний, здавалося, сприймав і проймався тим, що чув.

Професор закінчив і так само спокійно, уривчасто покашлюючи, вийшов; а ми 
ще сиділи і мовчали – його виклад захопив нас.

У поводженні із студентами Г. М. Мінх був завжди рівний, спокійний, ніколи 
ні один фамільярний вираз не проривався в його словах. Величезна повага до про-
фесора Григорія Миколайовича Мінха створювала йому ореол величі. І ніхто не 
посмів би порушити цю гармонію загального почуття глибокої поваги до нього.

На практичних заняттях він підходив до студента, що сидів за мікроскопом, 
ставив препарат і, вказавши яке-небудь місце, вимагав пояснення. Поступово 
розвиваючи задане питання, професор провадив по суті колоквіум, але в формі 
співрозмови. Якщо студент, відповідаючи, проявляв знання, Г. М. Мінх був задо-
волений і відзначав прізвище студента у себе в книжці. Але якщо студент не знав 
предмета – професор починав хвилюватися.

– Іване Івановичу, що ж це... як же це так? – звертався він до асистента лікаря 
І. І. Судакевича, згодом професора Томського університету, що керував тоді за-
няттями.

Іван Іванович поспішав до зніяковілого студента, сідав біля нього і пояснював 
незрозумілий мікроскопічний препарат».

У 1883 році професор Г. М. Мінх виступив з ініціативою про заснування на базі 
кафедри патологічної анатомії Патологоанатомічного інституту Університету Св. 
Володимира. «Проект плана отдельного Патолого-анатомического института 
Университета Св. Владимира», розроблений Г. М. Мінхом, у січні 1883 року був 
запропонований Раді університету та Київській міській управі. 

 На кресленні дуже ретельно і досить раціонально розпланований перший по-
верх будівлі, план другого поверху був представлений описово – на північному 
боці “А” повинен був розміщатися Музей, який сполучається з аудиторією за допо-
могою сходів. На південному боці “В” мала розміщуватися квартира прозектора. 
В пояснювальній записці автор зазначав: «Предлагая этот план, нарисованный 
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мною, я не премину обратиться к специалисту с целью представления плана бо-
лее удовлетворяющего техническим требованиям и с проектом устройства в 
верхнем этаже квартиры директора Института». Ідею Г. М. Мінха підтримали 
професори П. І. Перемежко та Н. А. Хржонщевський, які вважали, що «...прин-
ципиально не возможно не признать настоятельной необходимости устройства 
такого института, существующего во всех лучших Медицинских факультетах 
Европы». Г. М. Мінх вважав, що стан кафедри патологічної анатомії «...страдал 
от трех существенных недостатков: отсутствия самостоятельного институ-
та, скудности материала и неудобства пользоваться этим последним». Г. М. 
Мінх клопотав про повну реорганізацію кафедри – створення Патологоанатоміч-
ного інституту при клініках, «...построенных в близком соседстве с городскою 
больницею», організації при кафедрі (яка буде входити до складу Інституту) двох 
прозекторій – старшої і молодшої (за прикладом патологоанатомічних інститутів 
Німеччини). Клінічною базою для київського Патологоанатомічного інституту 
планувався великий лікарняний комплекс, який міська Управа мала намір збу-
дувати на пустирі – на схід від Анатомічного театру. 28 березня 1883 року на за-
сіданні Медичного факультету голосуванням визначили: «...ходатайствовать 
перед Советом университета об устройстве согласно представлению профессора 
Минха отдельного патолого-анатомического института». Збудувати спеціаль-
ну будівлю для інституту університет не мав можливості – у 1883–1886 роках від-

Проект плану перебудови із типографії Патологоанатомічного інституту, 
який розроблений Г. М. Мінхом; нижній поверх (м. Київ, 1883 р.). 
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бувалося спорудження будівель факультетських клінік, тому Г. М. Мінх свій про-
ект прив’язав до перебудування флігеля університетської типографії. Питання «...о 
перестройке Типографского флигеля в помещение для Патолого-Анатомического 
института изучала назначенная 19 декабря 1885 года Комиссия факультета из 
господ профессоров: Г. Н. Минха, В. А. Беца, Н. А. Хржонщевского, А. В. Ходина, 
под председательством В. А. Субботина». Невдозі, у 1889 році кафедра патологіч-
ної анатомії була реорганізована в Патологоанатомічний інститут університету (за 
прикладом університетів Німеччини) – вищий ступінь розвитку кафедри, зокрема 
її дослідницького начала, інституцію «відкритих дверей» для лікарів-дослідників 
усіх компетенцій, з науковими напрямками: 1) клініко-анатомічне трактування 
патоморфологічних змін, – наука патологічна анатомія слугувала клініці; 2) епі-
деміологія і патологічна морфологія чуми, холери, лепри; 3) патоморфологічна 
казуїстика; 4) удосконалення прозекторської справи. Окрім наукових досліджень, 
як окремого напрямку функціонування Інституту, в ньому вдосконалювались клі-
нічні патологи та встановлювались і здійснювались зв’язки та наукове співробіт-
ництво із патологоанатомічними інститутами університетів Німеччини, Австрії, 
Франції. Патологоанатомічний інститут був розміщений у спеціально вибудуваній 
та оснащеній меблями, приладами та апаратурою будівлі по Бібіковському бульва-
ру, 17. Інститут, а з 1936 року кафедра патологічної анатомії Київського медично-
го інституту містилися в цій будівлі до осені 1976 року. 

Приміщення для Патолого-анатомічного інституту із семи кімнат було двоповер-
ховою прибудовою до старої будівлі університетської типографії, яка розміщувала-
ся між факультетськими терапевтичною і хірургічною клініками та акушерсько-

Будівля, в якій розміщувалися з 1889 р. Патологоанатомічний 
інститут, а від 1936 до 1976 року – кафедра патологічної анатомії 

Київського медичного інституту. 
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гінекологічною і офтальмологічною клініками. На верхньому поверсі розміщувались: 
зала для практичних занять з патологічної гістології із студентами 3-го курсу, кім-
ната для бібліотеки і кабінет професора; в нижньому поверсі – каплиця, кімната для 
постійних занять студентів старших курсів, дві кімнати для прозектора і його поміч-
ника. Аудиторія була розміщена в прилеглому старому приміщенні університетської 
типографії. У 1888 році в це приміщення із Анатомічного театру було перенесено 
майно кафедри патологічної анатомії. Музей залишився в попередньому місці.

Професор Г. М. Мінх викладав систематичний спеціальний курс патологічної 
анатомії по 4 години на тиждень, «практический курс патологической анато-
мии» – автопсії у Військовому госпіталі, практичні заняття «патологическою гис-
тологиею» – дослідження патологічних об’єктів в анатомічному театрі, а з листопа-
да 1886 року – практичний курс і в «секционной камере» міської Олександрівської 
лікарні по 6 годин за тиждень для студентів V і VI семестрів; автопсії (у Військово-
му госпіталі та Олександрійській лікарні) по 6 годин за тиждень для студентів IX і 
X семестрів; технічний курс автопсій самими студентами VII та VIII семестрів – у фа-
культетських клініках. Автопсії в камері при каплиці Олександрівської лікарні, 
що виконувалися тільки під керівництвом та наглядом професора, читання лекцій 
в приміщенні (на території Олександрівської лікарні), що належало університету 
та в секційній камері, свідчили про розширення навчальної бази кафедри.

Штат інституту складали: професор Г. М. Мінх, помічники прозектора, док-
тори медицини І. В. Радзімовський та Є. В. Вербицький, лікарі І. І. Судакевич, 
В. Ф. Не дельський, М. С. Славчанський, докторант І. І. Лінтварьов (з 1894 р.), 
асистенти (понадштатні): К. О. Спренжин та Є. П Пориваєв. В колективі інсти-
туту «работал по патологической анатомии» студент (починаючи з 3-го курсу) 
І. Г. Сав ченко. Через багато років професор І. Г. Савченко згадував: «...посто-
янно чувствовалось, что этот замкнутый круг руководителей и работников 
Института всегда находится в атмосфере высшей морали, преподанной всеми 
учителями морали от Будды до Христа, так сжато и образно выраженной в не-
скольких словах славянского текста Евангелия: “Аще хочете да творять Вам 
человецы, тако де Вы творите им”».

В Патологоанатомічний інститут надходив прозекторський матеріал із лікарень 
Києва – Олександрівської, Рейтарської, Києво-Кирилівської, Військового клініч-
ного госпіталю, факультетських клінік. Науково-дослідна робота, яку очолив 
К. М. Мінх, була підпорядкована переважно інтересам клініки.

Патологоанатомічний інститут Київського університету мав наукові зв’язки з 
Патологічним інститутом Вюрцбурзького університету. Професор Мінх – талано-
витий дослідник; він сформулював положення, згідно з яким «...лише на грунті 
широкого знання фізіології та патологічної анатомії може бути заснована раціо-
нальна клініка, себто практична діяльність лікаря». Це положення й було лейтмо-
тивом діяльності професора Мінха в Києві. Лекції з патологічної анатомії (частина 
спеціальна) професор Мінх читав у приміщенні Олександрівської лікарні (аудито-
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рія університету). Великого значення надавалось навчанню студентів у прозектор-
ських (Військового госпіталю, Олександрівської лікарні, факультетських клінік); 
у «секційній камері» прозекторської Олександрівської лікарні автопсії виконували 
тільки під керівництвом і наглядом професора Мінха (у певні дні й години). 

В середовище лікарів Києва професор Мінх патологічну анатомію впроваджу-
вав доповідями і показом препаратів на засіданнях Товариства київських лікарів. 
Він вважав, що «...патологія... повинна служити основою клінічної справи, без зна-
ння якої неможливий хоч у якійсь мірі освічений лікар...».

З Патологоанатомічного інституту за 19 років вийшли: 49 наукових статей (у ві-
тчизняних і зарубіжних журналах), дві книги лекцій і три монографії Г. М. Мінха, 
дві докторські дисертації: М. М. Волкович «Риносклерома (Scleroma respiratorium) 
с клинической, патолого-анатомической и бактериологической сторон» (1888) та 
І. І. Судакевич «К патологии проказы (Lepra arabum)» (1888).

Наукові дослідження Г. М. Мінха вирізнялись своєю точністю та бездоганною 
документацією. Він говорив, що якщо в будь-якій праці є «...искажение факта, 
я не читаю даже труда и не придаю никакого значения выводам, исходя из той 
логической мысли, что автор, исказивший один факт, легко может исказить и 
другой…».

Учні професора Г. М. Мінха – В. В. Підвисоцький, І. Г. Савченко, І. І. Судаке-
вич, В. Ф. Недельський. Відомі також спів-
робітники кафедри патологічної анатомії 
часів Мінха – доктор Славчанський, який 
працював на кафедрі 6 років; доктори меди-
цини Радзімовський та Вербицький, з часом 
професори клінічних дисциплін, та лікарі 
Спренжин і Пориваєв.

У 1879 році Г. М. Мінх прийняв пропо-
зицію Московської міської думи обслідува-
ти спалах захворювань на чуму у Ветлянці, 
Астраханської губернії. Ця експедиція про-
довжувалась з березня по липень 1879 року. 
Згодом, у 1880 році Г. М. Мінх на субсидію 
(1000 крб.) Університету св. Володимира здій-
снив більш тривалу поїздку з метою з’ясувати 
шляхи проникнення чуми в південні губернії 
Росії. Він пробув два місяці в Астраханській 
губернії, обслідував деякі райони Кавказу і 
поїхав у Персію, в місто Решт. Свої спостере-
ження і основні висновки Г. М. Мінх опублі-
кував у короткому звіті (1881 р.). В останні 
роки життя Г. М. Мінх детально обробляв свої 

Титульна сторінка книги Г. М. Мінха 
«Чума въ Россіи» (1898).
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багаті матеріали про чуму, плануючи видати працю, що складалася б з трьох частин. 
Авторові вдалося підготувати до друку тільки першу частину праці – «Чума в Росії 
(Ветлянська епідемія 1878–1879 р.», яка була відредагована і видана в 1898 році, 
вже після смерті Г. М. Мінха, його найближчим помічником В. Ф. Недельським.

Одним із найважливіших розділів наукової діяльності Г. М. Мінха було вивчен-
ня прокази. Завдяки Г. М. Мінху Київ на якийсь час став центром Росії з вивчення 
прокази. Відомий фахівець з даного захворювання О. В. Петерсен у нарисі «Про по-
ширення прокази в Росії» писав: «Питання про проказу на півдні Росії стало на 
новий шлях, коли київський професор Г. М. Мінх... з великою ретельністю взявся 
за вивчення цієї цікавої і разом з тим серйозної хвороби». Загалом Г. М. Мінх за-
ймався вивченням прокази з 1879 до 1894 року. Г. М. Мінх не закінчив своєї осно-
вної праці про проказу, яка за планом повинна складатися з трьох частин. Були 
видані ґрунтовні огляди «Проказа на півдні Росії (1884–1887 рр.», «Історія про-
кази в Терській області» (1894 р.). Перша зазначена праця була перекладена на 
англійську (1891 р.) та німецьку (1893 р.) мови. Г. М. Мінх був обраний почесним 
членом товариства боротьби з проказою в Петербурзькій губернії і членом комісії з 
вивчення прокази в Англії.

Крім викладацької і науково-дослідної роботи Г. М. Мінх брав активну участь 
у роботі різних комісій, зокрема з розв’язання ряду «лікарських справ», а його до-
свід і об’єктивність були загальновизнаними.

27 липня 1895 року Г. М. Мінх, за розпорядженням Міністерства освіти, звіль-
няється у відставку з призначенням повної пенсії і переїжджає в маєток дружини, 
в Саратовську губернію поблизу села Нові Бураси. Тут, у сільській тиші, він по-
спішає завершити свої наукові праці, але разом з тим піклується про побут селян, 
«...где на свою профессорскую пенсию выстроил для крестьян паровой машинный 
кирпичный и черепичный завод с ветряным двигателем для подачи воды в ремес-
ленную школу на 300 детей обоего пола». Напередодні своєї смерті в 1896 році, 
він з рідкісним самовладанням, продиктував до Києва своєму асистенту В. Ф. Не-
дельському телеграму незвичайного змісту – «Негайно від’їжджайте, візьміть з 
собою інструменти для розтину, школи не осоромте, розітніть і набальзамуйте 
як слід». Передсмертну волю було виконано і для патологоанатомічного інституту 
Київського університету було залишено препарат гіпернефроми, від якої загинув 
Г. М. Мінх. Навіть своєю смертю Г. М. Мінх продовжував служити медичній науці. 
Похований Г. М. Мінх у Саратові на кладовищі Спасо-Преображенського монасти-
ря (до нашого часу могила не збереглася).

У пам’ять про подвижницьке життя та працю Г. М. Мінха, Асоціація патологів 
України у 2002 році запровадила вищу нагороду Асоціації – медаль Г. М. Мінха.

У 1895 році Патологоанатомічний інститут очолив (призначений Міністер-
ством народної освіти) доктор медицини, виученик, прозектор і екстраординарний 
професор-патологоанатом Харківського університету В. К. Високович – учень про-
фесора В. П. Крилова.
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висоКович володимир Костянтинович (02.03.1854 – 13.05.1912) 
– патолоґоанатом і бактеріолоґ; народився в м. Гайсині Подільської 
губернії (тепер Вінниччина) в родині ветеринарного лікаря; у 1871 р. 
закінчив Першу харківську гімназію з золотою медаллю; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Імператорського Харків-
ського університету (1876) – «...признан лекарем со званием уездного 
врача»; студент Високович «...особенно усердно» вивчав хімію (у відо-
мого професора М. М. Бекетова) та патологічну анатомію, яку «осо-
бенно любил»; професор В. П. Крилов, у якого студент Високович 
вивчав патологічну анатомію, помітив здібного і працьовитого сту-
дента і «...выбрал из выпуска 1876 года стипендиата для оставления 
при университете»; під час Російсько-турецької війни у 1877–1878 рр. 
був мобілізований і направлений на Кавказ; служив у Тифлісько-
му військовому госпіталі прозектором госпіталю, в Ахалцинському 
військовому госпіталі, в Абас-Туманському госпітальному відділен-
ні та Ериванському військовому госпіталі ординатором госпіталю; 

у вересні 1878 р. з посади молодшого лікаря Дорогобужського полку відряджений до клінік Харків-
ського університету, у 1879 р. – до Харківського військового госпіталю; в жовтні 1882 р. медичний 
факультет Харківського університету «...избрал лекаря Высоковича на 2 года в стипендиаты для при-
готовления к профессорскому званию по предмету патологической анатомии»; будучи співробітником 
проф. Крилова, з 1879 р. проводив самостійні практичні заняття на трупах та читав лекції з пато-
лоґічної анатомії; у 1881 р. стипендіат Високович склав екзамен на ступінь доктора медицини і за-
вершив роботу над докторською дисертацією «О заболевании кровеносных сосудов при сифилисе», 
яку захистив 31 травня 1882 р. в Харківському університеті; призначений понадштатним асистентом 
кафедри патологічної анатомії; у 1884 – 1887 рр. спеціалізувався в Німеччині (м. Геттінген) в Пато-
логічному інституті Johannes Orth’a, в Бактеріологічній лабораторії Karl Flugge та у фізіолога Karl 
Ludwig’a; в інституті професора О. Orth’a та лабораторії професора K. Flugge В. К. Високович 
зарекомендував себе «...прекрасным экспериментатором исключительной работоспособности»; він в 
короткі терміни виконав дві фундаментальні праці: 1. Beitrage zur Lehre von der Endocarclitis (1888), 2. 
Ueber die Schieksatle der in’s Blut injiirten Mikroorganismen im Körper der Warmbluter (1886); як зазначав 
М. Ф. Мельников-Разведенков в 1913 р., ці праці «...делали новую эру в экспериментальной патологии»; 
два роки праці В. К. Високовича за кордоном набули розголосу в наукових колах Західної Європи і 
висунули його в перші ряди патологів тієї доби; на початку 1886 р. В. К. Високович обійняв посаду 
прозектора кафедри патологічної анатомії Харківського університету зі званням приват-доцента 
загальної патології; 20 квітня 1887 р., через рік після відкриття Одеської бактеріолоґічної станції, 
почала функціонувати Харківська лабораторія для теоретич ного вивчення і практичного застосування 
пастерівського методу лікування сказу, яку з 2 травня 1887 р. було перейменовано в Пастерівський 
інститут щеплень та бактеріолоґічну станцію Медичного товариства; старій шина вітчизняної мікро-
біолоґії Л. С. Ценковський, який брав активну участь в організації станції і вже погодився завідувати 
нею, повинен був у травні 1887 р. виїхати за кордон на лікування, і посада завідуючого була запро-
понована В.К. Високовичу; у 1889 р. станція набула статусу Бактеріолоґічного інституту Харківсько-
го медичного товариства, і з 3 липня 1889 р. В. К. Високовича було призначено її директором; 27 
липня 1895 р. В. К. Високович був призначений «Высочайшим приказом по гражданскому ведомству» 
ординарним професором Університету Св. Володимира по кафедрі патологічної анатомії; 21 жовт ня 
1896 р. був відкритий Київський бактеріолоґічний інститут, завідуючим відділенням щеплень якого 
було обрано В.К. Високовича; у 1899 р. відкрито ветеринарне відділення, завданням якого стало ви-
готовлення сибіркової вакцини, вакцини бешихи свиней, мишачого тифу, антистрептококової си-
роватки; це відділення також очолив В. К. Високович; у 1908 р. В. К. Високович створив кафедру 
патологічної анатомії Жіночого медичного інституту й очолював її (за сумісництвом) до 1911 р.; у 1910 р. 
– вчений секретар (за сумісництвом) Бактеріологічного інституту (м. Київ); громадська діяльність 
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В. К. Високовича зосереджувалась у Київському товаристві 
лікарів (голова), Фізико-медичному товаристві (при Універ-
ситеті св. Володимира), у Товаристві швидкої медичної допо-
моги (голова); володів німецькою (читав, писав, спілкувався) 
та французькою (читав, писав) мовами; наукові праці В. К. 
Високовича присвячені експериментальному дослідженню 
інфекційних захворювань; він започаткував учення про за-
хисну ретикуло-ендотеліальну систему, досліджував імунітет 
та сприйнятливість організму до інфекційних хвороб; у 1904 р. 
вперше застосував масові щеплення проти черевного тифу; у 
1894 р., незалежно від Вейксельбаума (A. Weichselbaum), довів 
мікробну етіолоґію цереброспінального менінґіту; у 1890 р. 
підтвердив те, що золотуха є туберкульозним захворюванням; 
у 1897 р. очолив експедицію в Індію для вивчення епідеміоло-
ґії чуми і розробки ефективних заходів боротьби з нею; брав 
участь у боротьбі з холерною епідемією в 1892 р., з епідеміями 
чуми в Одесі в 1902 і 1910 рр., був органі затором протиепіде-
мічних заходів у російській армії під час російсько-японської 
війни 1904–1905 рр; основні праці В.К. Високовича: «Об 
отношении золотухи к бугорчатке» (1890); «Ползучая сарко-
ма лица и костей черепа» (1896); «Случай многокамерного 
эхинококка печени» (1899); «Два случая первичной саркомы 
печени» (1900); «Патологическая анатомия» (1911); «Патоло 
гическая гистология» (1911); В. К. Високович похований на 
Байковому цвинтарі (м. Київ).

 

Професор Високович вступну лекцію «О самозащите организма» прочитав (у 
присутності професорів і студентів) 20 вересня 1895 року. Лекцію читав учений з 
європейським ім’ям, котрий у лабораторії Karl’a Flugge (м. Геттінген, 1885) експе-
риментальними дослідженнями відкрив факт захоплювання бактерій ендотелієм 
кровоносних судин – нове пристосування організму теплокровних, за допомогою 
якого бактерії видаляються зі струму крові і знешкоджуються.

Очоливши кафедру патологічної анатомії – Патологоанатомічний інститут Уні-
верситету св. Володимира професор Високович насамперед продовжив науково-
творчі зв’язки київської кафедри із Патологоанатомічними інститутами універси-
тетів Німеччини, започаткованими і сформованими за часів професора Ю. І. Мацона 
та професора Г. М. Мінха. У 1897 році були встановлені й підтримувані до 1912 
року зв’язки із Патологоанатомічним інститутом, який очолював Felix Marschand 
(м. Лейпціг, Німеччина) та Патологоанатомічним інститутом на чолі з Hans Chiari 
(німецький університет у м. Прага).

Слід зауважити, що В. К. Високович досить критично сприйняв вчення Р. Ві-
рхова, яке на той час набуло розповсюдження. У своєму курсі лекцій «Патологи-
ческая анатомия» (1911), В. К. Високович полемізує з Р. Вірховим та вказує на 
його помилки. Наприклад, при поясненні амілоїдозу він доводить, що в результаті 

Могила В. К. Високовича 
на Байковому цвинтарі м. Києві; 

дільниця католиків.
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переродження, яке розглядається Р. Вірховим як амілоїдоз, утворюються речови-
ни білкової природи, а не близькі до вуглеводів, як вважав останній.

 Патологоанатомічний інститут мав своє приміщення (Бібіковський бульвар, 
19), з аудиторією, прозекторською та доброю клінічною базою, був достатньо укомп-
лектований приладами й апаратурою, тому новий керівник інституту мав змогу зо-
середитись на творчій роботі. Слово О. І. Смирновій-Замковій (1954): «Институт 
патологической анатомии кафедры медицинского факультета был центром на-
учной жизни. Сотрудники возвращались в вечерние часы в институт, и в это вре-
мя обычно собирались врачи разных специальностей, многие имели свои рабочие 
места в лаборатории, а другие приходили за разъяснениями разных научных и 
практических вопросов. Владимир Константинович Высокович до поздней ночи 
работал у себя в кабинете». 

 Штат Патологоанатомічного інституту (1898 р.): професор В. К. Високович, ви-
конуючий обов’язки прозектора, докторант В. Ф. Недельський, помічник прозек-
тора, докторант І. І. Лінтварьов, лікар В. М. Константинович; з 1907 року прозек-
тори: приват-доцент В. М. Константинович, доктор медицини В. Ф. Недельський, 
докторант І. Т. Титов; асистент, доктор медицини О. І. Смирнова-Замкова, поміч-
ник прозектора, «лекарь с отличием» К. Е. Куліговський.

 З часом професор Високович набув у Києві репутації зразкового викладача та 
авторитетного фахівця. Сила впливу В. К. Високовича на студентів і лікарів по-
лягала у видатних якостях професора – гідних подиву працездатності й енергії, 
рівного життєрадісного характеру, любові до науки, розвиненого інстинкту гро-
мадськості – професор Високович створив Жіночий медичний інститут, був голо-
вою Комісії удосконалення лікарів.

 У 1905 році «Университетские известия» писали: «В институте патологи-
ческой анатомии, состоящем в заведовании проф. Высоковича, благодаря неболь-
шому числу (около 20) студентов на третьем курсе, имелась в истекшем году 
возможность, при занятиях по 2 раза в неделю, показать гораздо больше препа-
ратов, чем в прежние годы при 100 с лишком студентах. Всего в отчетном году 
было произведено 175 вскрытий трупов. Из них в факультетских клиниках было 
23 вскрытия, в военном госпитале произведено 24 вскрытия, в Александровской 
больнице – 86, в больнице для чернорабочих – 42. Особой успешностью в занятиях 
по патологической анатомии отличались студенты Таборисский и Крамаренко. 
Кроме студентов, в патологоанатомическом институте в истекшем году были 
произведены ученыя работы докторами: Недельским, Янушкевичем, Станкеви-
чем и Лисянским и доктором Константиновичем». 

 Наукові напрямки Патологоанатомічного інституту розширилися: 1) патоло-
гічна морфологія та епідеміологія чуми, холери, дифтерії; 2) злоякісний ріст (рак, 
саркома); 3) інвазивний процес (актиномікоз); 4) жировий обмін. В інституті, що 
став центром наукового життя лікарів Києва, охоче працювали лікарі різного фаху, 
вони мали свої робочі місця в лабораторіях і наполегливо опрацьовували різні на-
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укові питання. Школу Високовича вирізняли точність і ясність у роботі, висока гіс-
тологічна і бактеріологічна техніка, ретельність оброблення матеріалу та гарний 
літературний виклад результатів досліджень. Наукові праці насамперед вирізня-
лись методологією лікарського мислення на рівні теорії і практики патологічної 
анатомії того часу: «...Мы, все врачи, воспитанные на идеях Целлюлярной пато-
логии, сохранившей до сих пор всю свежесть и прелесть высоконаучного и удиви-
тельно талантливого трактата («Die Cellularpathologie in ihrer Begrundung auf 
physiologische und pathologische Gewebelehre» – Berlin, 1858 – С.С.» слишком глубоко 
проникнуты ее принципами, для того, чтобы ревизовать ее громадное значение. 
Формула «Omnis cellula e cellula» – лозунг биологической целлюлярной патологии 
повторяется с кафедр до сих пор» (В. К. Високович, 1902). Незважаючи на те, що 
«Целюлярна патологія була і залишається основою морфологічних поглядів у всьо-
му науково-культурному світі» (Johannes Orth, 1910), «...Однак накопичені факти 
в патології показують, що целюлярна патологія XIX століття потребує змін і 
доповнень» (Ludwig Aschoff, 1909). Накопичені наукові факти стали передумовою 
формування нового наукового напряму – «нео-гуморального». 

Патологоанатомічний інститут мав наукові зв’язки з вітчизняними наукови-
ми установами, Патологічним інститутом Лейпцизького університету (дирек-
тор інституту – професор Felix Marchand) та Патологічним інститутом Празького 

університету (директор інституту – професор 
Hans Chiari). 

Творчий доробок інституту за 16 років ста-
новили 64 наукові статті, чотири докторські 
дисертації, посібник В. К. Високовича «Па-
тологическая анатомия» (1911) і брошура «О 
холере» (1905, 1907).

Через 15 років після смерті В. К. Високови-
ча, в урочистому засіданні Першого Всесоюз-
ного з’їзду патологів було остаточно вирішено і 
проголошено: професор Володимир Костянти-
нович Високович – основоположник сучасного 
вчення про ретикуло-ендотеліальну систему.

В Києві професор Високович був головним 
і, можливо, єдиним на той час консультантом 
з питань патологічної анатомії, і тому будь-
який цікавий чи неясний випадок потрапляв 
до нього. Прозектори при Олександрійській 
та при Покровській лікарнях часто звертали-
ся до нього за консультацією. 

 Як прозектор, В. К. Високович біля авто-
псійного столу – типовий представник Харків-

Посібник В. К. Високовича 
«Патологическая анатомія» (1911).
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ської школи професора Крилова: ті ж самі прийоми зовнішнього дослідження трупа, 
логіка в аналізі патологічних змін органів і систем організму померлого, прийоми 
узагальнення та висновку. Проте зв’язкам захворювання з конституцією, схильніс-
тю до захворювання професор Високович надавав меншого значення – у нього на-
самперед визначальний вплив на організм мав безпосередньо етіологічний фактор. 
Професор Високович був патологоанатом «более современным» із еволюцією в бік 
загальної патології і бактеріології. Діагнози прозектора Високовича біля автопсійно-
го столу сприймали «непререкаемо справедливыми», а біля автопсійного столу часто 
були уславлені клініцисти – В. П. Образцов, Ф. Г. Яновський, М. М. Волкович.

В. К. Високович-лектор користувався популярністю в студентів та лікарів за-
вдяки «стройному, деловому, всегда связанному общей мыслью изложению предме-
та»; питання теми подавав і розглядав у загальнобіологічному висвітленні. Склад-
ні наукові питання подавалися доступно. Викладене підтверджувалось простими і 
переконливими прикладами з практики та органами-препаратами із прозекторії.

О. І. Смирнова-Замкова (1963) згадує: «…Я окончила третий курс медицинско-
го факультета в г. Монпелье (Франция), по болезни вынуждена была пропустить 
год учебы и остаться в России. Я жила в Киеве и мне удалось получить разреше-
ние посещать лекции и практические занятия на кафедре патологической ана-
томии, руководимой Владимиром Константиновичем Высоковичем.

Уже первое посещение практических занятий произвело на меня очень силь-
ное впечатление. За большими столами сидело около 40 студентов, у каждого 
был микроскоп и набор препаратов. Профессор предварительно знакомил студен-
тов с патологическим процессом и морфологической картиной тех препаратов, 
которые они должны были рассматривать. Ассистенты все время подходили к 
студентам и помогали разобраться в препаратах.

Такая постановка дела была для меня совершенно необычной. В Монпелье во вре-
мя практических занятий на столе стояло три-четыре микроскопа, студенты 
толпой стояли возле и по очереди подходили к ним. Разобраться в препаратах 
полагалось самостоятельно.

Я до сих пор помню, как на занятиях Высоковича во мне возникало чувство за-
висти, удивления и я подумала о том, как хорошо должны эти студенты знать 
патологическую анатомию».

У 1907 році вперше в Російській імперії В. К. Високовичем були організовані по-
вторні курси для лікарів з патологічної анатомії. Для цього старанно були відібрані 
та приготовані препарати. На курси із всіх кінців імперії приїхало біля 40 лікарів. 
Перед кожним практичним заняттям повідомлялись теоретичні пояснення у ви-
гляді лекції. В. К. Високович сам проводив практичні заняття і сам читав лекції.

В історії медицини України назавжди залишиться пам’ятною подією проводжан-
ня професора В. К. Високовича в м. Бомбей (Індія) на боротьбу з епідемією чуми.

Наприкінці 1896 року в Індії, у м. Бомбей спалахнула велика епідемія чуми (зі 
смертністю 350 хворих щодня). Ця епідемія становила загрозу і для Європи. Уря-
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ди деяких європейських держав почали надсилати до Бомбею наукові експедиції 
лікарів з метою вивчення чуми та ліквідації епідемії. Були споряджені німецька, 
австрійська, італійська, єгипетська, французька експедиції. Академічною окра-
сою експедиційного корпусу були такі відомі вчені, як Georg Gaffky, Richard Pfe-
iffer, Robert Koch, Alexander Jеrsen. 11 січня 1897 року вийшов царський указ про 
заснування «Высочайше учрежденной комиссии о мерах предупреждения и борьбы 
с чумной заразой». Комісію очолив принц Олександр Петрович Ольденбурзький, 
який чимало зробив для розвитку мікробіології в Росії. За його сприяння були за-
сновані Інститут експериментальної медицини в Санкт-Петербурзі, бактеріологіч-
ні лабораторії, споряджались (часто його коштом) експедиції. У січні 1897 року 
було вирішено: в Індії мусить бути і експедиція з Росії з метою вивчення чуми на 
місці виникнення епідемії. 

В кінці січня 1897 року В. К. Високович отримав запрошення поїхати в Індію 
для «...ознакомления, на месте развития эпидемии, с чумою и с лечебным зна-
чением противочумной сыворотки», яку запропонував автор відкриття чумної 
бацили Jersin. Прийнявши запрошення, 8 лютого 1897 року В. К. Високович та 
Д. К. Заболотний на засіданні Київського товариства лікарів доповіли про мету 
та завдання «чумної експедиції», присутні «...встретили докладчиков овацией 
и искренне желали им успехов». 10 лютого експедиція виїжджала з Києва 
– «...занятый членами экспедиции вагон был завален цветами; везде (в толпе 
врачей, студентов, горожан) слышны были пламенные речи ораторов и теплые 
пожелания членам экспедиции успехов и просьбы «беречь себя и возвратить-
ся живыми и здоровыми». Поезд здвинулся, в толпе грянуло дружное «ура» и 
победный марш духового оркестра Бендерского 132-го пехотного полка, в кото-
ром служил военный врач Заболотный».

16 лютого 1897 року експедиція у складі В. К. Високовича та його помічників – 
асистента кафедри загальної патології Д. К. Заболотного, лікаря Є. О. Редрова і служ-
ника А. Петрова з необхідним обладнанням для прооведення бактеріологічних до-
сліджень та патологоанатомічних розтинів завантажилась на англійський пароплав 
у порту Бриндизи (Італія) і 28 лютого прибула в Бомбей. Експедицію фінансував 
принц Ольденбурзький. Важливу роль у спорядженні експедиції відіграла ігуменя 
«Покровського общежительного женского монастыря» велика княгиня Олександра 
Петрівна (інокиня Анастасія) родом із принцес Ольденбурзького дому. Вона відря-
дила доктора Д. К. Заболотного з лікарні Покровського монастиря у склад «чумной 
экспедиции, посылаемой тогда в Индию». 

Діяльність експедиції відбувалася в двох госпіталях, виділених їй Комісією для 
боротьби з чумою. Лабораторія була обладнана в бюро французького консульства, 
а «трупный покой» – при Grand-Road госпіталі. В прозекторії цього госпіталю був 
зручний для роботи, оббитий цинком стіл (цю обставину особливо підкреслював 
В. К. Високович). В. К. Високович, при асистенції Д. К. Заболотного виконав 27 
розтинів, із них 17 померлих від чуми. Окрім того, В. К. Високович відвідував 
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прозекторію доктора Альбрехта (керівник австрійської експедиції) і використав 
матеріал із семи розтинів.

За три місяці роботи експедиції були вивчені та детально описані клінічні 
форми чуми, шляхи проникнення збудника хвороби в організм людини, вивчена 
патологічна анатомія, досліджена протичумна сироватка.

Після експедиції в Індію професор Високович у 1899–1910 роках виїздив 
досліджувати чуму на станцію Колобовку (Астраханська губернія), селище 
Владимирове (Киргизький степ), в Інкою (Далекий Схід), у м. Одесу (1901, 1902 та 
1910 рр.) та з метою організації протиепідемічних заходів у вогнищах холери – у 
містах Ляоляні (1904), Самарі, Ростові-на-Дону, містах Південного берегу Криму 
(1908). Плани боротьби із заразними хворобами в усіх відрядженнях професора 
Високовича ґрунтувались на ретельному вивченні місцевих умов. На епідеміях 
професор був перший «чорнороб» і рішучий противник всіляких «крутых мер» 
стосовно людей, котрих спіткало лихо. Обережність, знання і тверда воля В. К. Ви-
соковича вносили урівноваження і порядок, сприяли успіхові заходів.

Київська міська дума, як тільки місту загрожувала якась епідемія, негайно звер-
талась до професора Високовича. В епідемію холери 1907 року в м. Києві професор 
Високович перший діагностував холеру в померлого хворого, і перший висловився 
про водне походження київської епідемії. Населення почало вживати артезіанську 
воду і епідемія зникла. А брошуру В. К. Високовича «О холере» (1905) городяни на-

зивали «Катехізисом Високовича».
В результаті патоморфологічних дослі-

джень чуми в Індії сформовано доктрину про 
чумну пневмонію як бронхопневмонію і ви-
значено ознаки первинного бубона. Невдо-
зі В. К. Високович набув репутації одного з 
кращих знавців бубонної чуми. У 1901 року 
професор Високович виступив з концепцією: 
«Борьба з чумой легче, чем с холерой и диф-
терией; бациллы чумы весьма неустойчивы 
и быстро погибают в окружающей среде».

 У Патологоанатомічному інституті Уні-
верситету Св. Володимира з 1907 року (на 
підставі «Свода Военных Постановлений», 
Книга 16-я, Параграф 7) була введена «ассис-
тентура по Военному госпиталю». Першим 
асистентом-прозектором був лікар М. В. Ше-
баєв, другим – П. О. Кучеренко. Помічники 
прозектора Інституту (прозектор – професор 
В. К. Високович) – старші асистенти докто-
рант К. Е. Куліговський або докторант 

Титульна сторінка брошури 
В. Високовича «О холере» (1905).
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В. Ф. Недельський з групою студентів приходили до прозекторії військового госпі-
талю задля «тематичного» заняття. У веденні занять їм допомагали «ассистенты 
по Военному госпиталю» М. В. Шебаєв та П. О. Кучеренко.

Учні професора В. К. Високовича – В. М. Константинович, О. І. Смирнова-Замкова, 
І. Т. Титов, П. О. Кучеренко. Співробітником професора Високовича був також док-
тор В. Ф. Недельський, який, залишившись на кафедрі після смерті Г. М. Мінха, був 
більше його учнем, ніж учнем В. К. Високовича. 

За клопотанням Медичного факультету і Ради професорів Університету св. Во-
лодимира, Міністерство народної освіти Російської імперії – на відзнаку пам’яті 
про видатного вченого з європейським ім’ям і невтомного борця з епідеміями хо-
лери та чуми в Росії, дозволило 22 березня 1913 року «...поместить портрет по-
койного заслуженного ординарного профессора Императорского университета св. 
Владимира Высоковича в аудитории Патологического института названного 
университета».

Як свідчать документи Департаменту Народної Освіти (16 березня 1912 року): «За 
болезнью професора Высоковича, заведывание кафедрой патологической анатомии 
поручено ординарному профессору Линдеману, преподавание – приват-доценту и 
прозектору той же кафедры Константиновичу. По мнению попечителя, наиболее 
желательным кандидатом на кафедру патологической анатомии, на котором по-
видимому должно было бы сойтись большинство членов факультета, … является 
приват-доцент Киевкого университета» доктор В. Н. Константинович, сведения 
о котором попечителю представили двадцять профессоров медицинского факуль-
тета; подали свои положительные отзывы о докторе медицины В. Н. Констан-
тиновиче профессор Chiari (Hans Chiari) – Киари (Страсбург) и Marchand (Felix 
Marchand) – (Лейпциг).

В. М. Константинович був досвідченим викладачем, прозектором і науковцем; 
він спеціалізувався у відомих вчених Західної Європи – у містах Берліні, Марбур-
зі, Гейдельберзі, Фрейбурзі, Базелі, Цюріху, Відні, Франкфурті-на-Майні.

Слід зазначити, що на кафедру патологічної анатомії разом В. М. Константи-
новичем претендували професори: Г. С. Кулеша, А. Ф. Чистович, С. М. Салтиков, 
М. М. Покровський, І. І. Широкогоров та В. К. Миролюбов. Той факт, що на кафе-
дру патологічної анатомії Університету св. Володимира претендувало таке сузір’я 
імен, є свідченням високого авторитету кафедри, освітленої іменами Ю. І. Мацона, 
Г. М. Мінха та В. К. Високовича.

На початку 1913 року: «...Высочайшим приказом по гражданскому ведом-
ству от 14 января 1913 года за № 3, напечатанном в № 16 Правительствен-
ного Вестника, прозектор и приват-доцент Имп. Университета св. Влади-
мира, доктор медицины, колежский советник Константинович назначается 
экстраординарным профессором того же университета по кафедре патологичес-
кой анатомии».
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КонсТАнТинович володимир Миколайович (09.03.1872–
10.02.1919) – народився в Чернігові; закінчив Чернігівську класич-
ну гімназію у 1890 р.; того ж року вступив на юридичний факультет 
Санкт-Петербурзького університету; проте 19 грудня 1890 р. подав 
ректору «прошение» про переведення його в Київ, в університет; за 
постановою Правління Університету Св. Володимира «...студент 
Константинович Владимир 19 января 1891 года принят в число сту-
дентов Медицинского факультета сего университета»; студент Кон-
стантинович вивчав патологічну анатомію у професора В. К. Висо-
ковича і на 3-му курсі «..отдался изучению этой науки», працював 
«...постоянно в Патолого-анатомическом институте», і за характе-
ристикою професора Високовича «обнаруживал явную склонность к 
занятиям по предмету патологической анатомии и выдающиеся спо-
собности, которые давали надежду на то, что из него выйдет впослед-
ствии дельный исследователь и трудолюбивый работник»; на 4-му – 
5-му курсах навчання студент Константинович «...состоял постоянно 

ассистентом-добровольцем» у професора Високовича; навчання на медичному факультеті Університету 
Св. Володимира К. В. Константинович завершив у 1896 р. «со степенью лекаря», і за представленням 
професора В. К. Високовича був «...оставлен при Патолого-анатомическом институте», і в лютому 
1897 р. обраний понадштатним помічником прозектора без утримання по кафедрі патологічної ана-
томії; у квітні 1898 р. медичний факультет, за рекомендацією професора Високовича, обрав В. М. 
Константиновича стипедіатом «...для приготовления к профессорскому званию по кафедре патологичес-
кой анатомии на два года»; у 1899 р., під час літніх канікул, був відряджений на три місяці в Санкт-
Петербурзьку Військово-медичну академію з метою удосконалення в патологоанатомічних розтинах; 
у червні 1903 р. у Київському університеті захистив докторську дисертацію «До питання про жирове 
переродження. Фізіолоґічне відкладення жиру в організмі різних хребетних тварин»; у 1904 р. обраний 
приват-доцентом патологічної анатомії; з 1904 р. два роки спеціалізувався у відомих наукових центрах 
Західної Європи – упродовж двох семестрів працював у м. Лейпцігу в Патологічному інституті профе-
сора Felix Machund’a та один семестр – в м. Прага в Патологічному інституті професора Hans Chiari; з 
метою ознайомлення з методикою викладання патологічної анатомії та з музеями патологічної анатомії 
В. М. Константинович також відвідав патологоанатомічні інститути та лабораторії Західної Европи, 
де слухав лекції професорів: в Берліні – Johanes Ortha’a, в Марбурзі – Ludwig Aschoff’a, в Фрейбур-
зі – Ernest Ziegler’a, в Базелі – Kaufmann’a, в Цюріху – Alexander Ernestt’a, у Відні – Weischelbaum’a, 
в Парижі – І. І. Мечникова; з 1909 р. приват-доцент Константинович почав викладати патологічну 
гістологію на медичному відділенні Вищих жіночих курсів та керувати секційним курсом для слухачок 
5-го академічного року; у 1911 р. був відряджений за кордон в м. Бреславль, де упродовж трьох місяців 
вивчав питання імунітету в лабораторії Pfeiffer’a, а в Патологічному інституті Ponfick’a був присутнім 
на патологоанатомічних розтинах, які виконував професор Ponfick; у весняному семестрі 1911–1912 
академічного року виконував обов’язки викладача кафедри патологічної анатомії; 14.01.1913 р. нака-
зом по цивільному відомству прозектор, приват-доцент та доктор медицини В. М. Константинович 
призначений екстраординарним професором Університету Св. Володимира по кафедрі патологічної 
анатомії, яку очолював до 1919 р.; виконував обов’язки завідувача кафедри і в Жіночому медичному 
інституті; наукові праці присвячені вивченню патоґенезу і патолоґічної анатомії дистрофій, запальних 
процесів, туберкульозу та риносклероми; В. М. Константинович заразився від свого сина – медика, що 
працював у пошесному госпіталі, на плямистий тиф; син одужав, батько ж помер у лютому 1920 року.

До штату кафедри патологічної анатомії входили: професор В. М. Константи-
нович, старші асистенти: О. І. Смирнова-Замкова та П. О. Кучеренко, асистент 
І.Т. Титов, помічник прозектора В. Г. Гаршин.
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Штат кафедри на 1 січня 1918 р. складали: ординарний професор В. М. Кон-
стантинович; приват-доценти М. П. Нещадименко та І. Т. Титов (він же і прозектор 
кафедри); штатні помічники прозектора Д. Й. Іоселевич та В. Г. Гаршин; старший 
асистент П. О. Кучеренко; професорський стипендіат П. Г. Бережанський.

У часи великих соціальних змін (Першої світової війни, Лютневої революції і 
Жовтневого перевороту в Петрограді, національної революції в Україні) стиль на-
вчання, наукових досліджень на кафедрах мало змінився, вдалося зберегти госпо-
дарство кафедр, але не пощастило покращити умови роботи, та ж сама лаборато-
рія, ті самі умови щодо користування трупним матеріалом, що були за Г. М. Мінха 
та В. К. Високовича. Надаємо слово професору П. О. Кучеренку (1927):

«...під час перебування на катедрі ще В. К. Високовича та В. М. Константи-
новича, в Київі розпочали були будувати нові приміщення для різних інституцій 
медичного факультету, в тому числі і для катедри патологічної анатомії; але 
зайшла імперіалістична війна 1914 р. і всі мрії киян щодо поліпшення стану ка-
тедри пат. Анатомії розвіялися; навіть, можна сказати, що під цей час катедра, 
незалежно від В. Константиновича, втратила, загубивши чудовий будинок на 
Батиєвій горі; про цю подію слід зауважити, що перед війною 1914 р. Міністер-
ство Народної Освіти разом з радою Університету в Київі бажало виправити ту 
історичну помилку, що було зробило ще міністерство С. С. Уварова при Миколі I. 
Ще в ті часи була думка улаштувати «факультетське місто», яке мало охопи-
ти територію від теперішньої Гімназіяльної вулиці до кол. «Больничної», що те-
пер називається «Пирогівською»; в ті часи це було майже порожнє місце, поросле 
бур’яном; але ця думка, через режим ощадности, не була здійснена; на цій терито-
рії виросли приватні будинки і думка про «факультетське місто» була захована 
на довгий час; перед війною 1914 р. ця думка відродилася, виникли різні плани що-
до переведення її в життя; одною з найвлучніших пропозицій був намір будувати 
нові клініки та лабораторії на Шулявці проти Політехнічного інституту; але 
чомусь ця ідея відпала і будівельні роботи було розпочато на Батиєвій горі, далеко 
за містом, коло Бактеріологічного Інституту. Перед війною 1914 р. ці роботи по-
сувалися дуже швидким темпом, було збудовано вже дві клініки (терапевтичну 
і хірургічну), які під час війни було використано під військові шпиталі, – і було 
збудовано дві однотипові лабораторії – загальної патології та патологічної ана-
томії; можна зауважити, що з переходом до цього будинку катедра патологіч-
ної анатомії виграла б надзвичайно – 3-х поверхові помешкання було збудовано за 
останнім словом сучасної техніки, воно мало багато кімнат, велику авдиторію, 
приміщення для експеримнетальних тварин, окрему секційну та льодовню для 
трупів, тощо; за кошторисом на одне лабораторне устаткування мало бути від-
пущено щось із 60000 карбованців.

В цій справі багато попрацював проф. В. К. Константинович, але, як уже зазна-
чено вище, зайшла війна, а потім революція і нині від тих будинків (не рахуючи 
клінічних, де міститься школа міліції) фактично облишилися лише руїни». Ко-
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шти на будівництво нового Анатомічного театру та інших будівель для Медичного 
факультету планували отримати від продажу приміщення Анатомічного театру на 
Фундуклеївській вулиці.

 В. М. Константинович одночасно також керував кафедрою патологічної ана-
томії Жіночого медичного інституту, а з 1918 року входив до складу професорів 
Українського Народного Університету в Києві

 У 1915 році кафедру патологічної анатомії Жіночого медичного інституту очо-
лив (обрано на професора) прозектор і приват-доцент Університету св. Володимира 
доктор медицини Іван Трохимович Титов (1875–1949) – учень В. К. Високовича. 
Будучи студентом, він під керівництвом професора Високовича написав працю 
«Про різницю в нагноєнні, що спричинюється різними мікроорганізмами», за яку 
був нагороджений срібною медаллю. Працював прозектором Покровської лікарні. 
До штату кафедри увійшов в останні роки роботи В. К. Високовича. При професо-
рі Константиновичі працював у якості його найближчого помічника. Докторську 
дисертацію «О влиянии сыворотки тиреоидэктомированных животных на функ-
цию щитовидной железы» І. Т. Титов захистив у березні 1912 року в Університеті 
Св. Володимира.

 5 жовтня 1917 року, за ініціативою Українського наукового товариства іме-
ні Тараса Шевченка, був відкритий Український Народний Університет. Безпосе-
редньо Університет створювали та організовували навчальний процес товариства 
«Праця», «Шкільна освіта», «Просвіта». 19 червня 1917 року відбулося спільне 
засідання зазначених товариств задля «обговорення справи улаштування з осені 
цього року Українського Народного Університету». Голова зборів – професор Пав-
луцький (т-во «Праця»), секретар – О. Грушевська (дружина доцента О. С. Гру-
шевського – брата Михайла Сергійовича Грушевського). У подальшому засідан-
ня також відбулися 25 липня та 17 серпня. Обговорювали питання приміщення і 
широкої інформації про заснування університету. Були створені комісії з улашту-
вання Українського Народного Університету: 1. Адміністративна, 2. Історична, 3. 
Правнича, 4. Природно-технічна, 5. Медична (доктори Черняхівський, Бійський, 
Коцюба). 21 вересня 1917 року на засіданні факультетських комісій Українського 
Народного Університету обрали ректором І. І. Ганьїцького та заслухали «начерк 
Статуту». Спеціально сформована комісія через 10 днів представила «хартію» 
Університету.

Проспект
Народного Українського Університету

Народний Український Університет є вища школа з українською викладаць-1. 
кою мовою, лише виїмково з деякими курсами на інших мовах, як російська й 
інш.
Як український, він надає велике значіння наукам українознавства, як наці-2. 
ональний – обслуговує потреби переважно українського народу і взагалі всієї 
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людності на Україні, разом з тим, як всякий Університет намічає широкий 
обсяг наукових предметів викладання, як і Університети інших народів.
Відкриваючи зараз три факультети, а саме: історико-філологічний, фізико-3. 
математичний і правничий, він має не в далекому часі закласти й інші фа-
культети.
Приймаються в Університет дійсними слухачами ті, що скінчили середню 4. 
школу різних типів, або менше 6 класів хлоп’ячої гімназії і відповідних шкіл, 
а саме: учительські інститути, учительські семінарії, воєнно- і земсько-
фельдшерські школи, а також усі студенти і студентки вищих шкіл; при-
ймаються без ріжниці полу, віри, нації, віком не молодше 18 років. Крім дій-
сних м. б. і вільні слухачі, а також приблизно освітою.
Курс викладання лекцій в Університеті трьохрічний.5. 
Крім факультетів при Університеті мають бути курси дофакультетськи і 6. 
позафакультетськи.
З дофакультетських відкриваються з 1917/18 акад. року два підготовчі до 7. 
Народного Університету курси: дворічні або молодший підготовчий курс і од-
норічні або старший підготовчий курс. Перший за 3 і 4 класи гімназії, другий 
за 5–6 класи.
До молодшого вступають ті, що мають освіту шкільну або домашню за 2 8. 
класи не молодше 16 років, до старшого за 4 класи гімназії або іншої школи, 
хоча би й без нових та старих мов, не молодше 17 років.
З поза факультетських мають відкритися з 1917/18 акад. року кооператив-9. 
ні курси.
Навчання на підготовчих курсах, лекції в Університеті проводяться з Жовтня 10. 
до Різдва (в осінньому півріччі), з Водохрещі до Квітня (в весенньому півріччі).
Платня в Університеті – 40 крб., а на підготовчих курсах – 60 крб. за півроку.11. 
Лекції читатимуть в Університеті Св. Володимира, між 6 – 10 год веч., а саме 12. 
в аудит. № 2 Історико-філологічний факультет, в аудиторії № 13 Фізико-
математичний, в аудиторії № 16 Правничий, в аудит № 9 Старший під-
готовчий курс (однорічний), в аудит. № 11 Молодший підготовчий (дворіч-
ний) курс. Про лекції на кооперативному відділі буде оголошено окремо. Вхід 
на лекції студентам і курсантам окремий і єдиний, а саме – через «Северный 
двор» та двері з написом «Лабораторный вход».

Ректор Університету
професор І. Ганьїцький
Секретар О. Сінціцький

Університет було відкрито у складі «Історико-філологічного, Фізико-
математичного, Медичного факультетів 5 жовтня 1917 року». У списку про-
фесорів та викладачів, які своєю працею створювали Університет, – професор-
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патологоанатом В. М. Константинович. Медичний факультет почав функціонувати 
з весняного півріччя 1917–1918 академічного року. Патологічну анатомію (лекції 
та практичні заняття) викладав професор В. М. Константинович. Навчальною ба-
зою Медичного факультету були: Анатомічний театр Жіночого медичного інсти-
туту, кафедри біології, фізики, латинської мови Університету Св. Володимира. 
Навчально-клінічну базу Медичний факультет створював у Міській лікарні Цеса-
ревича Олександра та у шпиталях (Першої світової війни) Українського Червоного 
Хреста: № 10 – Лікарня доктора А. Маковського; № 6 – Безкоштовна Цесаревича 
Миколи лікарня для чорноробочих; № 2 – Євангелічна лікарні. У цих лікарнях 
влаштовували «кабінети, лабораторії, клініки».

16 жовтня 1917 року в будівлі Педагогічного музею (вул. Володимирська, 57) 
відбувся Краєвий медично-санітарний з’їзд України, який «...висловився: медично-
санітарне діло на Україні повинно бути збудованим на підставах, відповідних 
новому автономному станові України. Лекції та популярна література повинні 
бути викладені для українського народу на його рідній мові, на тій же мові пови-
нен лікарський персонал звертатись до народу при лікуванні. Для підготовки ме-
дичного персоналу, на Україні повинні бути відчинені Український університет 
та українські фельдшерські школи».

Перший рік існування Українського Народного Університету був напруженим 
і важким – новий Університет право на життя виборював у Тимчасовому уряді (м. 
Петроград) та колах російського Університету Св. Володимира (м. Київ). Україн-
ський Народний Університет був мішенню, «...куди спрямовувалась антиукраїн-
ська боротьба російської професури та її прибічників серед лікарів м. Києва, воро-
жих до національної української ідеї й чужих соціально ідеології вищої школи». У 
травні 1918 року студенти Українського Народного Університету вдарили на спо-
лох – «...чорна зграя, що засіла за червоними стінами Університету Св. Володими-
ра, робить перші кроки до ліквідації одного із здобутків нашої революції».

Професура Університету Св. Володимира «...заняла резкую великодержавную 
шовинистическую позицию» і вороже зустріла створення Українського Народного 
Університету. Правові відносини між двома університетами було регламентовано 
«Соглашением», в якому зазначалось: «Под крышей Университета Св. Владими-
ра помещается два государственных университета – украинский и русский. Оба 
университета имеют свои административные независимые одна от другой про-
фессорские коллегии или Советы и их организации (факультеты и т. д.). Каждый 
из обоих университетов автономен в пределах своей внутренней организации. Су-
ществование обоих университетов строится на паритетных началах…».

21–25 травня 1918 року в м. Києві відбувся II делегатський з’їзд професорів і 
викладачів вищих державних і приватних навчальних закладів міст Києва, Хар-
кова, Одеси, Катеринослава, Ніжина. З’їзд «...полагал, что долг русских высших 
учебных заведений на Украине прийти сейчас на помощь созданию украинской 
науки и украинских научных учреждений. Принято: за 35, против 8, воздержа-
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лось 11». З’їзд визнавав ...недопустимость слияния Украинского Народного Уни-
верситета с Университетом св. Владимира. Принято единогласно – 80-ю делега-
тами». З’їзд визнав, що «...в каждом университете и родственном ему по типу 
высшем учебном заведении должны быть учреждены кафедры: а) по истории 
Украины, б) украинской филологии, в) истории западно-русского права и другим 
наукам, способствующим изучению Украины. Принято единогласно, воздержался 
1. Сверх того желательно учреждение лектур украинского языка при всех высших 
учебных заведениях для лиц, желающих изучать таковой. Принято: за 35, против 
5, воздержались 6». З’їзд визнавав «...ненормальным существование в одном и том 
же учебном заведении параллельных кафедр на русском и украинском языках в 
качестве общего правила. Съезд считал возможным – по постановлению факуль-
тетських Советов – временно открывать параллельные кафедры на украинском 
языке в существующих учебных заведениях».

1 липня 1918 року «Український Народний Університет» перейменували в 
«Київський Державний Український Університет». У середині вересня 1918 року 
відбулося «...с большим торжеством открытие Украинского университета». Уні-
верситет розмістили на Солом’янці, в «...великолепном здании артиллерийского 
училища» (тепер – Академія Збройних сил України).

 У державних українських університетах професорів обирали за узгодженням 
у міністерстві освіти та культури, і затвердженням міністра. Лекції викладались 
українською мовою, проте «в окремих випадках», з дозволу міністра можна було 
лекції викладати російською мовою. Конкурс на заміщення «...вакансій професорів 
по кафедрах» оголошували декани. Право на «заняття кафедри» мали фахівці, 

Будівля Київського Державного Українського Університету (1918–1919 рр.); 
тепер – Академія Збройних сил України.
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котрі за умовами конкурсу «...задовольняли Статуту російських університетів 
1881 року». Декан Медичного факультету О. В. Корчак-Чепурківський у липні 
1918 року оголосив конкурс; заяви «...з відповідними науковими творами та Cur-
riculum vitae приймав до 1 лютого 1919 року».

Восени 1919 року в м. Києві була встановлена Радянська влада. «Совет 
Комиссаров высших учебных заведений г. Киева 6 июля постановлением № 18» 
Київський Державний Український Університет та Університет Св. Володими-
ра з 1 липня 1919 р. об’єднав в «Київський університет», в якому відкривали 
...параллельные кафедры с преподаванием предметов на украинском и русском 
языках».

Медичний факультет цього об’єднаного Університету мав два відділи: укра-
їнський та російський, з окремими самостійними «советами». На медичних фа-
культетах з українською і російською лектурами «шла между лектурами ожес-
точенная борьба». Професори медичного факультету російського відділу «вместе 
с остальной профессурой Университета св. Владимира, заняли резкую велико-
державную позицию и, борясь “за единую и неделимую”, прямо выступали против 
демократизации и украинизации высшей школы». Відділи мали «свої» навчальні 
бази; російський відділ (як «заможніший») “давав деякі лишки” своєї бази, аби 
не пускати до себе український відділ. Відтак ситуація була такою, що ці відділи 
мусили «розвести» – керівництво російського відділу містилося у Червоному кор-
пусі (вул. Володимирська, 58), а керівництво українського відділу – у будівлі дру-
гого лазарету Михайла Івановича Терещенка (заснованого у серпні 1914 року) на 
південно-східному розі Бібіковського бульвару і Терещенківської вулиці № 13/7. 
Кафедра патологічної анатомії – Патологоанатомічний інститут Університету св. 
Володимира стали кафедрою патологічної анатомії (завідувач – професор І. Т. Ти-
тов) російського відділу і містилася в будівлі № 17а по Бібіковському бульвару. Ка-
федра патологічної анатомії Жіночого медичного інституту була реорганізована в 
кафедру патологічної анатомії (завідувач – професор В. М. Константинович) укра-
їнського відділу і розмістилася в будівлі Анатомічного театру Жіночого медичного 
інституту за адресою Собача Тропа (нині вул. Мечникова, 5).

Навчальною базою українського відділу були: «Городская больница Цесаре-
вича Александра» (з жовтня 1922 р. – Міська лікарня імені Жовтневої револю-
ції), вул. Левашівська, 23 та шпиталі (у Першу Світову війну) Українського 
Червоного Хреста – шпиталь № 10 («лечебница доктора А. Маковского», ул. 
Столыпинская, 33), шпиталь № 6 («Бесплатная Цисаревича Николая больница 
для чернорабочих», Кадетское шоссе, 24), шпиталь № 2 («Евангелическая боль-
ница», ул. Мариинско-Благовещенская, 75». У зазначених будівлях Медичний фа-
культет «улаштував свої кабінети і клініки».

31 серпня 1919 року в Київ увійшли денікінці, які зразу ж відновили Універ-
ситет Св. Володимира, але Український медичний факультет залишився. У грудні 
1919 року після вигнання денікінців Київський університет відновили.
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1919 року відновлений Університет св. Володимира (в часи денікінщини) розді-
лили на Всеукраїнський інститут народної освіти імені М. Драгоманова та Інститут 
охорони здоров’я (Головпрофосу), в якому медичний факультет (у серпні 1920 року) 
склали Український медичний факультет, Жіночий медичний інститут і Медичний 
факультет Університету Св. Володимира. Цей новостворений факультет мав три ка-
федри патологічної анатомії зі своїми штатами працівників і мовою викладання: 
I-ша кафедра (колишнього університету Св. Володимира; російська лектура): про-
фесор І. Т. Титов, помічники прозектора Д. Й. Іоселевич, П. Г. Дубинський; 2-га ка-
федра (колишнього Жіночого медичного інституту; російська лектура); професор 
І. Т. Титов, прозектор О. І. Смирнова-Замкова; 3-я кафедра: (колишнього Україн-
ського медичного факультету; українська лектура): доктор медицини П. О. Кучерен-
ко, прозектор О. І. Смирнова-Замкова, помічник прозектора П. Г. Бережанський. 5 
січня 1921 року було оголошено: «Київському інституту охорони здоров’я» надалі 
іменуватись «Київська Державна Медична Академія». Академія мала дві лектури: 
українськомовну та російськомовну, і відповідно дві кафедри патологічної анатомії 
– кафедра з українськомовною лектурою: завідувач кафедри приват-доцент П. О. 
Кучеренко, прозектор О. І.Смирнова-Замкова, помічник прозектора П. Г. Бережан-
ський; кафедра з російськомовною лектурою: завідувач кафедри, професор І. Т. Ти-
тов, помічники прозектора Д. Й. Іоселевич та П. Г. Дубинський. У січні 1921 року 
всі споріднені кафедри медичного факультету об’єднали; мова викладання – україн-
ська. Об’єднану кафедру очолив доктор медицини П. О. Кучеренко. 

КучЕрЕнКо Павло олександрович (15.10.1882 – 28.05.1936) 
– народився в м. Єлисаветполі в родині військового коменданта 
станції Ростов; закінчив Єлисаветпольську гімназію; з вересня 1902 р. 
– студент Імператорського Новоросійського Університету; у лис-
топаді 1904 р. за не внесення плати за право навчання звільнений 
з університету; 1 вересня 1904 р. прийнятий без екзаменів у число 
студентів 3-го курсу Військово-медичної академії в Петербурзі, яку 
закінчив у 1908 р.; після закінчення академії «...Высочайшим прика-
зом по военному ведомству о чинах гражданских от 1908 года 30 ноября 
за № 53 определен в 47-й пехотный Украинский полк младшим врачем. 
Прибыл в полк 1909 года 20 февраля; 1909 года 5 марта командирован в 
45-й пехотный Азовский полк для несения службы. 1909 года 29 марта 
командирован на глазную-санитарную станцию. Прибыл из команди-
ровки 1909 года 5 октября. 1910 года 30 января командирован в Киев-
ский военный госпиталь для усовершенствования химико-гигиенических 

и бактериологических исследований»; зголосився працювати у прозекторії госпіталю; за клопотанням 
військово-санітарного інспектора Київського військового округу «Предложением г. Попечителя Ки-
евского Ученого округа от 23 февраля 1911 года за № 8931, младший врач П. А. Кучеренко допущен к 
исполнению обязанностей прозектора Университета св. Владимира патологической анатомии Киевско-
го военного госпиталя 1911 года 1 января»; 24 січня 1913 р. «Предложением г. Попечителя Киевского 
учебного округа допущен к исполнению должности прозектора при Патолого-анатомическом институте 
Университета Св. Владимира по вольному найму»; 7 жовтня 1912 р. завідувач Лабораторії загальної па-
тології у Патологоанатомічному інституті професор В. К. Ліндеман виступив з клопотанням до Ме-
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дичного факультету «...о немедленном замещении должности помощника прозектора, освободившуюся 
за выходом в отставку К. Кулиговского, по вольному найму лекарем П. А. Кучеренко, состоящего до сего 
времени в качестве врача, прикомандированного к Военному госпиталю, испольняющего обязанности про-
зектора с содержанием от Университета, и в настоящеее время подавшего прошение об увольнении от 
военной службы»; 3 квітня 1913 р. Медичний факультет «...подверг баллотированию лекаря Павла Алек-
сандровича Кучеренко для избрания на должность штатного помощника прозектора… при сем Кучеренко 
избран большинством 12 голосов, против 1»; 13 травня 1913 р. Попечитель Київської Учбової округи 
повідомив ректора Університету: «...я утверждаю испольняющего должности помощника прозектора 
при кафедре патологической анатоми Императорского университета св. Владимира лекаря Павла Олек-
сандровича Кучеренко в должности штатного помощника прозектора по той же кафедре»; брав участь у 
Першій світовій війні – наказом Начальника «Санитарной части Юго-Западного фронта от 15 января 
1915 г. за № 16 назначен старшим ординатором военного госпиталя, с 5 декабря 1914 г.»; у жовтні 1915 р. 
призначений на посаду «...врача для поручений VIII кл. при 57-м тыловом эвакуационном пункте в г. 
Киеве»; розпорядженням «Санюза 20 июля 1917 г... командирован во Фронтовую лабораторію 26 июля 
1917 г. убыл в распоряжение заведующего бактериологической лабораторией Юго-Западного фронта»; 1 
січня 1915 р. «...переведен в старшие ассистенты Университета Св. Владимира»; 21 лютого 1918 року 
«...как ассистент Университета св. Владмира уволен от службы в первоначальное состояние»; 25 квітня 
1918 р. захистив докторську дисертацію на тему «К вопросу об отложении гликогена в почке при са-
харном мочеизнурении (Отложение гликогена и растительных полисахаридов в почке при различных 
экспериментальных условиях»; тему докторської дисертації запропонував професор В. К. Ліндеман, 
він же консультував експериментальну частину дослідження і був опонентом при захисті дисертації; 
опонентом також був професор В. М. Високович; у 1920 р. був обраний приват-доцентом при кафедрі 
патологічної анатомії Київського медичного інституту; з 1921 р. – професор Київ ського медичного 
інституту і професор Київського інституту удосконалення лікарів; шістнадцять років П. О. Кучеренко 
керував Київським патологоанатомічним інститутом; у 1927 р. брав участь в організації кафедри (від-
ділу) патанатомії при Всеукраїнській академії наук; лекції П. О. Кучеренка користувались великою 
популярністю і студенти завжди виявляли до нього як до вчителя особливу любов і пошану; наукові 
праці (65) присвячені вивченню змін нирок при цукровому діабеті, ендемічного зобу в Україні, лім-
фоґранульоматозу, проблем онколоґії, питань фізичної хімії; основні праці П. О. Кучеренка: «Основи 

патологічної морфолоґії» (у 2-х частинах, 
1929); «Патологічна анатомія. Частина спе-
ціальна: Підручник для медвишів» (1936); 
«Інкреторні залози і злоякісні новотвори» 
(1937); водночас П. О. Кучеренко був ба-
гатогранною людиною і знаходив час для 
занять з різних інших наукових галузей; у 
нього є низка праць з фізичної хімії; свою 
велику педагогічну роботу він поєднував 
з активною громадською діяльністю – 
член Київської міськради, член медичної 
ради Наркомздоров’я, член кваліфкому 
Наркомздоров’я, зав. відділу науки медич-
ного інституту, інституту удосконалення 
лікарів; помер раптово від крововиливу в 
головний мозок; похований П. О. Куче-
ренко на Лук’янівському цвинтарі м. Ки-
єва (дільниця № 13).

Могила П. О. Кучеренка на Лук’янівському цвинтарі; 
дільниця № 13. (Із архіву С. М. Старченка).
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Штат кафедри: професор П. О. Кучеренко, прозектор О. І. Смирнова-Замкова, 
помічники прозектора П. Г. Бережанський, Д. Й. Іоселевич, Ф. І. Паляничка.

У Київському медичному інституті на початку «...1922–1923 навчального року 
були скорочені штати кафедр – з трьох або двох посад до однієї посади». У 1923 
році з переходом кафедри патологічної анатомії з українською лектурою, під ке-
рівництвом професора П. О. Кучеренка, до Патологоанатомічного інституту (Бібі-
ковський бульвар, 17) – почали формувати (за новими вимогами) з двох колишніх 
кафедр патологічної анатомії нову кафедру патологічної анатомії – Патологоана-
томічний інститут Київського державного медичного інституту. На цю «...тяжку 
і мало помітну роботу було витрачено багато часу протягом 1922–1926 років». 
Зазначену роботу виконував колектив кафедри, очолюваний П. О. Кучеренком. 
«...Склад кафедри: зав. кафедри професор, доктор медицини П. О. Кучеренко; про-
зектор доктор медицини О. І. Смирнова-Замкова, пом. прозектора: д-р П. Г. Бе-
режанський, д-р В. С. Лисовецький, д-р Д. Й. Йоселевич, д-р Е. М. Кудрицька, д-р Г. С. 
Махулько-Горбацевич. Служників 3 душі». Професор І. Т. Титов – завідувач кафе-
дри патологічної анатомії з російською лектурою та однодумець русофільської про-
фесури Університету св. Володимира за несприйняття нового ладу був видворений 
у 1922 році з м. Києва.

Як свідчить архівні документи (1923 рік): «Кафедра Патологічної анатомії має 
в своєму розпорядженні Інститут по Шевченківському бульвару № 17, при якому 
є Аудиторія, Зала для практичних робіт студентів (в якій одноразово може вміс-
титися до 80 душ), Лабораторія, Патолого-Анатомічний музей (до 1000 назв) і 
Спеціальна бібліотека (до 4000 назв книжок). Ця Інституція цілком відповідає 
своєму завданню – інструментарію досить, матеріалів майже не бракує».

В аудиторії, в лабораторії кафедр, у клініки прийшла молодь із села, із робітни-
чого середовища, мало підготовлена для навчання у вищій школі. І професор Куче-
ренко конструював навчання за полегшеною програмою. Застосовували лекційно-
семінарську систему в супроводі практичних вправ.

Викладачі-науковці кафедри опрацьовували (1920 р.) плямистий тиф, скарла-
тину, ретикуло-ендотеліальну систему, новоутвори, старіння організму, риноскле-
рому, цистоцеркоз, сапні гранульоми, спірохетоз, дистрофію, лейкемію. У дослі-
дженнях разом з морфологічними методами, застосовували методи мікро-хімічні, 
капілярно-хімічні, фізико-хімічні. У лабораторіях кафедри – Патологоанатоміч-
ного інституту постійно працювали (за дозволом деканату) лікарі клінік, лікарень, 
госпіталю. Кафедра була пов’язана з лікарнями Київського, Житомирського, Чер-
каського, Чернігівського округів – проводили аналітичну і консультативну робо-
ту з патологічної анатомії. Патологоанатомічний інститут Київського медичного 
інституту мав наукові зв’язки з кафедрами патологічної анатомії і патологічними 
інститутами в Україні, Росії, Грузії, Чехословаччині, Бельгії, Латвії, Голландії, 
Японії. Патологоанатомічний інститут організаційно об’єднував засновані кафе-
дри патологічної анатомії Інституту вдосконалення лікарів (1927) і Всеукраїнської 
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академії наук (1927); на цих кафедрах готували прозекторів і науковців, опрацьо-
вували актуальні наукові питання патоморфології.

Створена єдина кафедра патологічної анатомії Київського медичного інституту 
була поновлена щодо майна, але перебувала майже в попередньому стані щодо труп-
ного матеріалу. Знову, як і за часів Г. М. Мінха, бракувало трупного матеріалу для 
роботи кафедри. Здобувати його потрібно було виїздами (головним чином, до Жов-
тневої лікарні). Після переведення госпітальних клінік з Військового госпіталю до 
Жовтневої (Олександрівської) лікарні, робота зі студентами з патологоанатомічної 
діагностики на трупах була зосереджена в секційній Жовтневої лікарні (прозек-
тор – Г. І. Квятковський). Клінічний патолог лікарні імені Жовтневої революції, 
доктор медицини Г. І. Квятковський був прекрасним лектором біля автопсійного 
столу для студентів 5-го курсу, з якими приходив у прозекторію професор П. О. Ку-
черенко. Виконував секцію і коментував Г. І. Квятковський, професор доповнював 
доповідь даними з найновіших часописів, що надходили до редакції «Українських 
Медичних Вістей». При цьому, секційна перебувала в «...жахливому стані – хо-
лодна, брудна, темна і завалюється». Єдиним виходом з цього – «...побудувати 
нове приміщення для прозектури Жовтневої лікарні і одночасно врегулювати вза-
ємини між кафедрою патологічної анатомії та прозектурою Жовтневої лікарні» 
(П. О. Кучеренко, 1927). При цьому, ще в 1894 році зазначені питання були врегу-
льовані Г. М. Мінхом в його «докладной записке»: «...Сущность моих предложе-
ний заключается в следующем: 1) Город уступает трупный материал больницы 
в полное заведование представителя кафедры патологической анатомии при 
Университете. 2) Кафедра назначает прозектора, специально заведывающего – 
под надзором и ответственностью представителя кафедры – секционным отде-
лением и часовней больницы. 3) Выбор и назначение служителей на основаниях, 
которые будут указаны ниже, зависит от кафедры. 4) Освобождение трупа от 
вскрытия зависит: а) в клинических отделениях больницы – от соглашения пре-
подавателя патол. анатомии с клиническим профессором, б) в общей больнице 
– от такового же соглашения с директором. 5) Директор больницы пользуется 
правом требовать непременного вскрытия с подробным протоколом оного в тех 
случаях, когда этого требуют административные соображения: сомнительные 
причины смерти, как напр. хронические последствия бывших ушибов, подозрение 
в хроническим отравлении и т. д. 6) В интересах как самой клиники, т. е. при-
жизненного наблюдения, так и кафедры патол. Анатомии, в часовню больницы 
доставляется, как это установлено законом по отношению военного госпиталя 
и факультетских клиник, скорбный лист больного, в который студент (сам ли 
преподаватель или прозектор) вписывает патолого-анатомический диагноз и 
№ протокола вскрытия».

«...Я далек от мысли, что Городская Управа, в акте передачи заведования труп-
ным материалом находящейся под ее ведением больницы усмотрит оскорбительное 
для своего достоинства нарушение прерогатив ее власти, ибо Университет состав-
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ляет часть города и интересы их взаимно и тесно связаны. Во всех других отноше-
ниях указанная передача представляет городу только известные выгоды…». 

У час, коли пишуться ці рядки – а це початок XXI століття, умови, про які пише 
професор Г. М. Мінх, мало змінилися, на що можна «...громко жаловаться».

Київський патологоанатомічний інституту (кафедра патологічної анатомії) в се-
редині 20-х років був пов’язаний «анатомической и консультационной работой» 
з лікарнями Київського, Житомирського, Черкаського та Чернігівського округів, 
підтри мував наукові зв’язки з патологоанатомічними інститутами (кафедрами пато-
логічної анатомії) УРСР та інших республік СРСР – з академіком М. Ф. Мельниковим-
Разведенковим (Харків), прозектором Є. О. Кураєвим (Дніпропетровськ); з професо-
рами: О. І. Абрикосовим і О. О. Богомольцем (Москва), К. П. Улезко-Строгановою 
(Ленінград), В. О. Донсковим (Іркутськ), В. Г. Жгенті (Тифліс), І. І. Широкогоровим 
(Баку); з патологоанатомічними інститутами зарубіжних країн та їх керівниками: – 
професорами: В. Ружечка (Прага), Н. Ватерман (Амстердам), А. Дюстен (Брюссель), 
К. Ямагина (Токіо), А. Гон (німецький патологоанатомічний інститут в Празі), Ф. Ве-
бер (Грац), з приват-доцентом, доктором медицини М. Брандт (Рига).

У середині 20-х років у науковій медицині означилися кризові тенденції. С. П. 
Федоров опублікував брошуру «Хирургия на распутьи» (1924), І. В. Давидовський 
виголосив доповідь «О некоторых уклонах в современной патологии» (1925), О. О. 
Богомолець виступив з доповіддю «Кризис эндокринологии» (1926). У цих умовах 
хитань наукової думки П. О. Кучеренко наважився сформулювати (бодай схема-
тично) нову концепцію патологічної морфології й подав її у доповіді «Про нові шля-
хи в патології», виголошеній на засіданні Медичної секції Всеукраїнської академії 
наук. Завдання клінічних патоморфологів-прозекторів професор виклав у статті 
«Про стан та перспективи розвитку прозекторської допомоги в м. Києві» (1933).

У 1923 році Головпрофосвіта УРСР поставила питання про українізацію Київ-
ського медичного інституту, котрий, зокрема, виконував завдання «...підготовки 
червоних лікарів для обслуговування села на Вкраїні». Було визнано: ця вища ме-
дична школа «...є однозначно й центром української національної культури в галу-
зі медичної науки». У Київському медичному інституті, як вважали, «...історично 
склалися умови, що сприяли перетворенню в життя цієї дуже важливої політичної 
мети». В Інституті був «...кадр молодої активної української радянської професу-
ри, певна кількість селянського студентства з міцним ядром незаможників». На 
1 вересня 1925 року викладали українською мовою на 35-ти кафедрах (в Інституті 
було 49 кафедр). Із 36 професорів володіли українською мовою 25; із 39 старших 
асистентів – 25; із 72 молодших асистентів – 48; із 40 ординаторів – 21. Служни-
ки і молодший санітарно-допоміжний персонал навчалися у спеціальних гуртках 
українізації. Діловодство з 1920 року (рік заснування Інституту охорони здоров’я) 
вели українською мовою. В Інституті правильно зрозуміли національну політику – 
українізацію проводили «...нормально і цілком безболісно». Конкретний план укра-
їнізації опрацьовувала Комісія «...в складі проф. В. Удовенка, секретаря Правління 
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інституту М. Стадниченка і представника Місцевкому № 14 М. Каліцького». 
Ректор Л. Левитський визначав: «На черзі дня стоять видання медичних підруч-
ників та наукової медичної літератури вкраїнською мовою. Серйозним початком 
цієї роботи треба вважати видання «Українських Медичних Вістей» – першого 
друкованого українською мовою на Вкраїні медичного наукового часопису».

 Слід зазначити, що до Лютневої революції 1917 року в Україні офіційно укра-
їнська мова не використовувалась, не існувало офіційного українського правопи-
су. У 1919 році, за доби Української Народної Республіки були видані «Головніші 
правила українського правопису», створені професорами-філологами Іваном Огі-
єнком, Агатангелом Кримським, Євгеном Тимченком. Професори інституту Ф. О. 
Цешківський, О. Г. Черняхівський, О. В. Корчак-Чепурківський опрацьовували 
українську медичну термінологію, створювали словники, перекладали тексти на 
українську мову, і цим сприяли розвиткові наукової української мови. П. О. Ку-
черенко написав підручники «Основи патологічної морфології» (1929) та «Патоло-
гічна анатомія. Частина спеціальна (1936)» – перші книги з патологічної анатомії 
українською мовою.

Титульна сторінка підручника 
П. О. Кучеренка «Основи патологічної 

морфології» (1929).

Титульна сторінка підручника 
П. О. Кучеренка «Патологічна анатомія. 

Частина спеціальна» (1936).
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Зазначені книги вирізнялись двома ознаками – 1) матеріал поданий на рівні 
останніх досягнень європейської науки; 2) матеріал викладено так, що його міг зро-
зуміти студент з робітничо-селянського середовища. Професорові П. О. Кучеренку 
та його колегам належить честь впровадження українського правопису у мовлен-
нєву науково-медичну практику. Консультували професорів медичного інституту 
літератори-мовознавці Інституту мовознавства Всеукраїнської Академії наук про-
фесори: Олена Курило, Євген Тимченко, Михайло Драй-Хмара. Будучи рецензен-
том книги О. М. Пучківського «Хвороби вуха, носа та горлянки. Підручник для 
студентів та лікарів» (1926), П. О. Кучеренко зазначав: «Вітаємо появу першого на 
радянській Україні підручника для вищих медичних шкіл українською мовою, ві-
таємо цю першу ластівку, що (гадаємо) зробить весну національно-культурного 
відродження». 

Персональний склад кафедри патологічної анатомії у 1927 році був таким: професор, 
доктор медицини П. О. Кучеренко; старший асистент, доктор медицини О. І. Смирнова-
Замкова; молодші асистенти, лікарі: М. С. Сисак, Т. С. Шведкова-Роше, Г. С. Махулько-
Горбацевич, позаштатний помічник прозектора без утримання В. С. Лисовецький.

У Патологоанатомічному інституті завершена одна докторська дисертація 
Б. П. Кучеренка «Про ожиріння і парадоксально добру вгодованість при зло-
якісних опухолях».

Зростання потреби в патологоанатомічних дослідженнях та збільшення кіль-
кості науково-дослідних установ в Києві призвели до того, що багато співробітни-
ків кафедри перейшли на самостійну роботу: О. І. Смирнова-Замкова – в Академію 
наук, П. Г. Бережанський – на кафедру патологічної фізіології, а потім в організо-
вану ним лабораторію при рентгенологічному інституті, Т. С. Шведкова-Роше – в 

В патогістологічній лабораторії; асистент кафедри 
М. Д. Юркевич з лаборантами.
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лабораторію П. Г. Бережанського. В цей період на кафедрі працювали, головним 
чином, молоді асистенти – М. С. Сисак, В. С. Лисовецький та М. Д. Юркевич.

У 1925 та 1926 роках професор П. О. Кучеренко консультував дослідження в 
патогістологічній лабораторії Ветеринарно-Зоотехнічного інституту (погодинна 
оплата праці). В цей час у зазначеній лабораторії (за сумісництвом) працював асис-
тент Патологоанатомічного інституту В. С. Лисовецький.

У 1932 році були визначені основні напрямки наукових пошуків на наступне 
5-ліття. Професор Кучеренко 3 листопада 1932 року писав: «Вдруге кафедра спові-
щає, що вона поставила перед собою на другу 5-літку такі науково-дослідні про-
блеми: 1. Проблема ендемічного вола на Україні. 2. Проблема склероми або рино-
склероми на Україні. 3. Проблема ревматизму. 4. Проблема лихих неоплазм». На 
1933 рік були визначені конкретні наукові пошуки працівниками кафедри: «Про-
фесор П. О. Кучеренко: а) Патолого-морфологічні зміни в секреторних залозах 
при лихих неоплазіях. б) експедиційна робота в справі дослідження ендемії вола 
на Україні (літо 1933 р.). 2. Асистент М. С. Сисак: Патологічна анатомія при 
ревматизмі. Асистент М. Д. Юркевич: Аденоматозні форми ендемічного вола, їх 
патогенеза. Асистент П. С. Лисовецький: Строма і паренхіма щитуватої зало-
зи при ендемічному волі. Асистент Б. П. Кучеренко: Hypophys cerebri при лихих 
неоплазіях».

У 1934 році склад кафедри майже повністю обновився. На кафедру прийшла мо-
лодь, частково із аспірантів кафедри, частково лікарі, які не були пов’язані з кафе-
дрою. На посаду доцента кафедри запрошений прозектор лікарні імені Жовтневої 
революції Є. І. Чайка. У 1936 році штат кафедри патологічної анатомії I-го Київ-
ського медичного інституту імені С. В. Косіора складали: професор П. О. Кучерен-
ко, доценти В. С. Лисовецький та Є. І. Чайка; асистенти: М. І. Буслова, В. Л. Бялик, 
В. А. Гримайловська, Г. Л. Ємець, Е. А. Залковер, П. І. Коростенський, Б. М. Со-
ловйов, М. Д. Юркевич, Б. П. Кучеренко; аспіранти: О. С. Мамолат, К. М. Танцюра, 

В. Ф. Юр’єва.
Репресії 30-х років проти української інтелігенції не 

минули й патологоанатомів. У травні 1935 року органа-
ми республіканського НКВС був заарештований доцент 
кафедри патологічної анатомії Київського медичного 
інституту Микола Софронович Сисак (1890–1960). 

Його звинуватили в належності до Української 
військової організації і засудили на 3 роки виправно-
трудових таборів. На допитах, щоб М. С. Сисак підтвер-
див свою належність до Української військової органі-
зації, йому «...делали намеки: или кафедра или белые 
медведи на севере, но я сказал, что лучше выберу белых 
медведей, чем стану говорить неправду». 7 січня 1939 
року – по відбуттю терміну покарання – Управлінням М. С. Сисак 
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Сєвжелдорлага у Княжпогості Комі АРСР М. С. Сисак був звільнений з місць по-
збавлення волі. Оскільки проживання в Україні йому заборонили, він переїхав до 
Казані, де працював асистентом кафедри нормальної анатомії Казанського медич-
ного інституту, завідувачем патологоанатомічних відділень у міських психіатрич-
ній та 1-ій інфекційній лікарнях. Автор біля 60 наукових публікацій. М. С. Сисак 
у 1944 році захистив кандидатську дисертацію та успішно в подальшому працював 
над докторською дисертацією. У 1943 році М. С. Сисак звернувся з клопотанням 
про перегляд своєї «справи», на що не отримав ніякої відповіді. 14 грудня він вдру-
ге звернувся до МДБ СРСР з проханням про реабілітацію, але Особлива нарада при 
МДБ СРСР рішенням від 27 вересня 1947 року відмовила йому у знятті судимості. 
Це перешкоджало М. С. Сисаку захистити докторську дисертацію. 26 грудня 1954 
року він звернувся з листом до першого заступника голови Ради Міністрів УРСР 
О. Є. Корнійчука, в якому зазначав: «Прошу Вас внести предложение на Совете 
Министров УССР проверить деятельность органов НКВД на Советской Украине 
за период 30(-х) годов, когда этими органами иногда выдумовались мифические 
украинские националистические организации и опустошались ряды советской 
интелигенции на Украине».

Але в ті часи ніхто з керівництва УРСР, зокрема, і такий «літературний гене-
рал», як О. Є. Корнійчук, не прагнули об’єктивно розслідувати репресивну діяль-
ність органів НКВС.

Учні професора П. О. Кучеренка – В. С. Лисовецький, П. Г. Бережанський, 
Г. С. Ма хулько-Горбацевич, Б. М. Соловйов, М. Д. Юркевич, Є. І. Чайка, Б. П. Ку-
черенко, І. Ф. Разгон, які з часом очолювали лабораторії та кафедри патологічної 
анатомії.

У 1928–1935 роках П. Г. Бережанський керував гістологічною лабораторією 
Київського науково-дослідного рентгено-радіологічного та онкологічного інсти-

туту. Г. С. Махулько-Горбацевич у 1933 – 1938 роках 
очолював кафедру патологічної анатомії Омського ме-
дичного інституту.

Під кінець 1936 року Патологоанатомічний інститут 
почав занепадати.

Після смерті професора П. О. Кучеренка (28 травня 
1936 року), дирекція I Київського медичного інституту 
оголосила конкурс на заміщення вакантної посади за-
відувача кафедри патологічної анатомії. 

1 червня 1936 року «...тимчасово, до закінчення конкур-
су, виконувати обов’язки завідувача кафедри патологічної 
анатомії» було призначено доцента В. С. Лисовецького. У 
зимово-весняному семестрі 1938 року кафедру очолював 
професор, доктор медицини В. Г. Штеф ко (Москва).Г. С. Махулько-Горбацевич
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15 липня 1938 року «...у зв’язку з відмовленням від 
роботи», професора Штефка «...з посади завідувача ка-
федри патанатомії» звільнили, і тимчасово поклали 
...«обов’язки завідувача кафедри патанатомії на до-
цента Лисовецького з 15.VIII 1938 року». З вересня 1938 
року кафедру очолював професор І. І. Широкогоров 
(м. Баку), потім кафедру очолив доцент В. С. Лисо-
вецький. У штаті кафедри також були: «...тимчасово 
виконуючий обов’язки завідуючого кафедри, доцент В. С. 
Лисовецький, доценти Б. П. Кучеренко, Є. І. Чайка; асис-
тенти: Г. Л. Ємець, М. І. Буслова, В. Л. Бялик, П. Г. Ко-
ростенський, В. А. Гримайловська; аспіранти: О. С. Ма-
молат, З. С. Лойтерштейн, К. Б. Верба, Е. Г. Вінницька, 
А. В. Смирнова-Замкова». 10 жовтня 1939 року доцен-
та В. С.Лисовецького «...звільнено від обов’язків т.в.о. 

зав. кафедри патанатомії, залишивши за сумісництвом (50% ставки) на тій же 
посаді». доценту Лисовецькому дозволили працювати (за сумісництвом) у «...Сто-
матологічному інституті з оплатою півставки».

ШироКогоров Іван Іванович (1896–1946) – медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Юріївського університету; упро-
довж 17 років працював в Юрієві на посаді прозектора та асистента у 
професора В. О. Афанасьєва; у 1903 р. удосконалювався в Німеччині 
в професорів Орта, Бенда, Фішера; у 1911 р. працював в інституті 
Л. Пастера у І. І. Мечникова та в 1913 р. – в раковому інституті в 
Лондоні; у 1920 р., після відкриття Азербайджанського університету, 
очолив у ньому кафедру патологічної анатомії; в кінці 1938 р. очо-
лював кафедру патологічної анатомії Київського медичного інсти-
туту; відомі праці І. І. Широкогорова, присвячені вивченню пато-
логічної анатомії малярії; ним описаний «лієно-гепато-медулярний 
синдром» при цьому захворюванні.

лисовЕцЬКиЙ віктор семенович (10.09.1891 – 05.02.1957) – народився в м. Києві у родині 
службовця «казначейства»; початкову освіту здобув у церковнопарафіяльному училищі; закінчив на-
вчання у Земсько-фельдшерській школі; у 1914 р. вступив на медичний факультет Університету св. 
Володимира; студент Лисовецький навчався у вищій медичній школі сім років – в Університеті св. 
Володимира, у Київському університеті, Інституті охорони здоров’я; закінчив навчання у Київській 
державній медичній академії «...зі званням лекаря 1921 року»; патологічну анатомію студент Лисовець-
кий вивчав у професора В. М. Константиновича та приват-доцента П. О. Кучеренка; у 1921 р. об-
раний Фаховою комісією Київського медичного інституту на штатну посаду помічника прозектора 
при кафедрі патологічної анатомії (українська лектура); у 1922–1926 рр. працював за сумісництвом 

В. Г. Штефко
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у Лабораторії патологічної гістології Київського ветеринарно-
зоотехнічного інституту; у 1927 р. молодшого асистента В. С. Лисо-
вецького було переміщено на посаду надштатного молодшого асис-
тента без утримання; у 1927 – 1930 рр. працював (без утримання) 
у Лабораторії акушерсько-гінекологічної клініки, де було визнано: 
«...патологоанатомічна діагностика Лисовецького завжди відзначала-
ся об’єктивністю і точністю, а макроскопічні препарати – тонкою 
роботою та демонстративністю»; на початку 30-х років В. С. Лисо-
вецький сформувався «...як добрий і сумлінний робітник і як фахівець-
патолог, добре обізнаний з технікою патологоанатомічного та пато-
логогістологічного досліду»; у 1931 р. запрошений (за сумісництвом) 
на посаду старшого асистента кафедри патологічної анатомії Київ-
ського інституту удосконалення лікарів (працював у 1931–1937 рр.); 
у 1935 р. захистив кандидатську ди сертацію «Материалы к изучению 
гранулезоклеточных струм»; це була перша дисертація на кафедрі (і 
друга за ліком) після 1918 року; після смерті П. О. Кучеренка нео-

дноразово – від 1.06.1936 р. до початку 1938 р.; з 15.08.1938 р. до 1.09.1938 р. та від 7.01. 1939 р. до 
10.10.1939 р. тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри патологічної анатомії; з 10.10.1939 р. 
до 1941 р. працював на посаді завідувача кафедри патологічної анатомії (за сумісництвом, з оплатою 
півставки) у Стоматологічному інституті; у 1941 – 1943 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії 
«Polimedicum» – інституції на базі 1-го Київського медичного інституту; у 1944 р. виконував обов’язки 
завідувача кафедри патологічної анатомії 1-го Київського медичного інституту, ревакуйованого 
з Челябінська; від 22.06.1944 р. – доцент цієї кафедри; у 1951 р. захистив докторську дисертацію 
«Материалы к вопросу об этиологии и патогенезе смертности детей в раннем возрасте», яку ВАК 
СРСР не визнав; неофіційна причина – перебування під час війни на окупованій території; основні 
напрямки наукових досліджень – загальна патологічна анатомія, спеціальна патологічна анатомія 
в галузі акушерства, гінекології та педіатрії, патологія в стоматології, дослідження патоморфології 
хвороб свійських тварин. 

10 жовтня 1939 року обов’язки завідувача кафедри були покладені на доцента 
Є. І. Чайку.

Перед війною значно збільшився музей кафедри – загальна кількість препаратів 
сягала до 5000; постійно оновлювався і поповнювався мікромузей – 4000 препара-
тів. Бібліотека кафедри нараховувала 6000 книг. Крім того, кафедра була пов’язана 
міжміськими абонементами з великими бібліотеками Москви та Ленінграда.

У 1941 році Вчена рада Київського медичного інституту обрала завідувачем ка-
федри патологічної анатомії вихованця цього ж інституту, доцента, доктора ме-
дичних наук Є. І. Чайку, який вважав себе учнем прозектора (клінічного патолога) 
доктора медицини Г. І. Квятковського та патолога (патологічна фізіологія) акаде-
міка О. О. Богомольця.

чАЙКА Євген Іванович (12.02.1902 – 16.11.1976) – народився в с. Розбишівці (тепер Гадяцького 
району Полтавської обл.); гімназичну освіту отримав у Миргороді та Гадячі; у 1919 – 1920 рр. займав-
ся педагогічною діяльністю в Гадячі; у 1920 р. вступив у Київську державну медичну академію, яка 
восени 1921 р. була реорганізована в Київський державний медичний інститут; з січня 1921 р. до 15 
вересня 1927 р. навчання суміщав з роботою лікарського помічника в інфекційному відділенні I-ї ра-
дянської лікарні (з жовтня 1922 р. – лікарні імені Жовтневої революції); патологічну анатомію студент 
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Чайка вивчав у проф. П. О. Кучеренка; з 1927 р., після закінчення 
Київського медичного інституту, працював у лікарні імені Жовтне-
вої революції на посаді лікаря-лаборанта Центральної лабораторії 
(завідувач – прозектор Г. І. Квятковський), потім інтерна у відділен-
ні інфекційних хвороб, у відділенні невідкладної терапії, лікарня-
ного ординатора в туберкульозному та терапевтичному відділеннях; 
одночасно також працював у прозекторії цієї ж лікарні; у 1930 р. 
призначений лікарем-лаборантом, а потім завідувачем Центральної 
лабораторії та помічником прозектора; з 1932 р. – прозектор лікарні 
імені Жовтневої революції в Києві; у 1934 р. обраний доцентом ка-
федри патологічної анатомії Київського медичного інституту; у 1939 
р., як тимчасовий керівник, керував кафедрою патолоґічної анато-
мії; у 1941 р. обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри па-
тологічної анатомії КМІ, яку займав до 1970 р.; 15 років виконував 
обов’язки проректора з навчальної та наукової роботи інституту; 11 
лютого 1941 р. на засіданні вченої ради I-го Київського медичного 

інституту «...блестяще защитил» докторську дисертацію на тему «Сполучнотканинний скелет серця 
і його значення в патолоґії», в якій розширив та поглибив поняття сполучної тканини до розумін-
ня гематопаренхіматозного бар’єру, що активно бере участь у метаболізмі паренхіматозних елементів 
серця; професор (1943); тривалий час виконував обов’язки проректора інституту з наукової роботи; 
заслужений діяч науки УРСР (1955); голова Київського наукового товариства патологоанатомів, член 
Наукової ради МОЗ УРСР; автор 38 наукових публікацій; наукові праці присвячені вивченню бруце-
льозу, брайтової хвороби, панкреатиту, захворювань крові, змін периферійного відділу нервової сис-
теми при різних захворюваннях; науковий керівник та консультант 20 кандидатських та 7 докторських 
дисертацій; значний внесок Є. І Чайка здійснив в організацію патологоанатомічної служби в Україні; 

нагороджений орденами Червоної Зірки, Трудового Червоного 
Прапора та «Знак Пошани», медаллю «За победу над Германи-
ей»; похований на Байковому цвинтарі в м. Києві.

Склад кафедри (1939 р.): виконуючий обо-
в’язки завідувача кафедри, доцент Є. І. Чайка, 
доценти В. С. Лисовецький та Б. П. Кучеренко, 
асистенти: Г. Л. Ємець, М. І. Буслова, В. Л. Бя-
лик, П. Г. Коростенський, В. А. Гримайловська; 
аспіранти: О. С. Ма молат, З. С. Лойтерштейн, 
К. Б. Верба, Е. Г. Вінницька, А. В. Мельниченко.

 З початком війни багато співробітників кафе-
дри патологічної анатомії були мобілізовані до ді-
ючої армії. 28 липня 1941 року кафедра отримала 
наказ про евакуацію в глибокий тил. Було еваку-
йовано основне обладнання кафедри – мікроско-
пи, мікротоми та колекція мікроскопічних пре-
паратів. З листопада 1941 року по травень 1944 
року кафедра працювала на базі прозектури Челя-
бінської обласної лікарні. В цей час в повній мірі 
виконувались програмні вимоги з викладання па-

Могила Є. І. Чайки та його дружини 
О. В. Проскури на Байковому 

цвинтарі в м. Києві.
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тологічної анатомії. Не зупинялась в нових умовах і наукова праця – розроблялись 
питання патології бруцельозу, аліментарної дистрофії, ранового сепсису, ранової 
інтоксикації, а також проблеми регенерації кісток в умовах рваної рани. 

У 1942 році завідувачем кафедри патологічної анатомії за конкурсом був обра-
ний доктор медичних наук, доцент Є. І. Чайка. До цього часу Є. І. Чайка зарекомен-
дував себе, як сказано в архівних документах, «...одним из самых талантливых 
молодых ученых Киевского медицинского института».

Перед реевакуацією із Челябінська Київського медичного інституту, був від-
критий Челябінський медичний інститут. Кафедра патологічної анатомії КМІ сво-
їм обладнанням допомогла обладнати кафедру патологічної анатомії зазначеного 
інституту.

У 1941–1943 роках «...завідував кафедрою патологічної анатомії “Poli-
medicum’a”» – інституції на базі I-го Київського медичного інституту, доцент 
В. С. Лисовецький, який сприяв збереженню історичної будівлі кафедри. В. С. 
Лисовецький «...1944 року виконував обов’язки завідувача кафедри патологічної 
анатомії 1-го Київського медичного інституту, реевакуйованого з Челябінська».

Під час війни загинули музей та бібліотека кафедри патологічної анатомії. 
В кінці 40-х та на початку 50-х років штат кафедри складали: завідувач кафе-

дри, професор Є. І Чайка, доценти: В. Л. Бялик, В. С. Лисовецький, доцент О. П. 
Кисельова, асистенти: В. А. Гримайловська, Н. М. Коврижко, Ю. С. Козачук, О. М. 
Кучер, Т. А. Лур’є, К. М. Танцюра.

Штат кафедри у 1960 році складався: завідувач кафедри, професор Є. І. Чайка, 
доценти О. П. Кисельова, К. М. Танцюра, асистенти В. А. Гримайловська, Ю. С. 
Козачук, О. М. Кучер, Н. М. Коврижко, В. І. Мацуй, А. П. Федотов; аспіранти В. Г. 
Пінчук, Л. О. Зотіков.

У 1967 році колектив кафедри складався: завідувач кафедри, професор Є. І. Чайка, 
професор кафедри О. П. Кисельова, доценти В. І. Мацуй та К. М. Танцюра, асистенти: 
Н. М. Коврижко, Ю. С. Козачук, О. М. Кучер, О. В. Петрова; виконуючі обов’язки 
асистента: В. М. Благодаров, Л. Т. Калиниченко, С. О. Коломійченко, В. П. Сільчен-
ко, М. Б. Хомінська.

Визначальний вплив на роботу кафедри мав її завідувач Є. І. Чайка. На почат-
ку 30-х років «талантливый молодой ученый» (за атестацією М. Ф. Мельникова-
Развєдєнкова) своїми працями з патології кровотворної системи, з проблем панкре-
атиту та пухлинного росту в експерименті Є. І. Чайка набув високого авторитету 
в науковому світі. Всі ці роботи вийшли із патоморфологічного відділу Інституту 
клінічної фізіології АН УРСР та прозекторії міської лікарні імені Жовтневої ре-
волюції. Кафедра патологічної анатомії I-го Київського медичного інституту до-
тримуючись напрямку наукових пошуків, започаткованого ще В. К. Високовичем, 
продовжувала досліджувати патологію інтерстиціальної тканини внутрішніх ор-
ганів. Зазначена тематика була головною в наукових працях Є. І. Чайки та його 
співробітників. На основі результатів досліджень Є. І. Чайка сформулював поло-
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ження, згідно з яким зміни в інтерстиції внутрішніх органів необхідно розглядати 
як патологію гемато-паренхіматозного бар’єру.

Професора Є. І. Чайку вважали «блискучим лектором». Аудиторія на його лек-
ціях завжди була переповнена. Мистецтво читання лекцій, методику викладан-
ня Є. І. Чайка безсумнівно запозичив у професора П. О. Кучеренка, в якого ще в 
студентські роки прослухав лекційний курс патологічної анатомії, був доцентом 
кафедри, а пізніше запозичене удосконалив своїм талантом. Викладання предме-
та характеризувалось своїм розумінням патологічних процесів, яке базувалось на 
тогочасних класичних доктринах, на глибоких та всебічних знаннях прозектор-
ської справи, на розумінні зв’язку патологічних процесів з клінічним перебігом 
захворювання. Є. І. Чайка аргументовано пропагував анатомо-фізіологічний та 
клініко-анатомічний напрямок в патології. С. М. Старченко, який прослухав по-
вний лекційний курс з патологічної анатомії у професора Є. І. Чайки, писав: «Од-
нією з особливостей читання лекцій професором Чайкою був динамізм: лектор (з 
прекрасними сценічними даними) розмірено (але енергійно) ходив по естраді ау-
диторії у бувшому Патологоанатомічному інституті (бульв. Шевченко, 19), не-
наче сповідував педагогічний канон Жан-Жака Руссо – в “ходьбі є щось, що збуджує 
думку”, і приглушеним голосом, але чітко викладав матеріал лекції. Напевно лек-
тор так створював особливий емоційний стан, що супроводжує творчий процес, 
натхнення; а лекції професор Чайка читав – підкреслюєм – з натхненням».

Прозекторське мистецтво Є. І. Чайка осягав у Г. І. Квятковського, який упро-
довж 33 років працював у прозекторії міської Олесандрівської, а з часом імені Жов-
тневої революції, лікарні. Є. І. Чайка разом з Г. І. Квятковським працював біля сек-
ційного столу як помічник та заступник. Техніка, послідовність виконаня аутопсій, 
мікроскопічна діагностика були високопрофесійними. Пояснення Є. І. Чайки біля 
секційного столу були простими та зрозумілими, але при цьому будили думку.

Наукові напрямки кафедри: 1) поглиблене вивчення сполучної тканини; 2) ре-
активність нервової системи в патологічних умовах; 3) вікові зміни внутрішніх 
органів; 4) судинна система нирок і печінки при гіпертонічній хворобі; 5) експери-
ментальний грип.

Учні професора Є. І. Чайки – професори: О. П. Кисельова, Н. М. Коврижко, 
В. Г. Пін чук, А. П. Федотов, В. П. Сільченко; кандидати медичних наук, доценти: 
В. А. Гримайловська, Ю. С. Козачук, О. М. Кучер, Т. А. Лур’є, К. М. Танцюра.

У 1971 році на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії було обрано 
О. П. Кисельову.

КисЕлЬовА олександра Пилипівна (19.12.1918 – 07.06.1995) – народилася в с. Єнісейськ Ал-
тайського краю; медичну освіту здобула в Бійському медичному технікумі (1932–1935) та Томському 
медичному інституті (1935–1940); у 1940 р. вступила до аспірантури при кафедрі нормальної анатомії 
Томського медичного інституту; з квітня 1941 р. навчалась на хірурґічних курсах; з вересня 1941 р. – вій-
ськовий хірурґ у діючій армії, де пройшла шлях від асистента хірурґа до провідного хірурґа госпіталю; з 
1945 р. – аспірант кафедри патолоґічної анатомії Київського медичного інституту (КМІ), яку очолював 
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Є. І. Чайка; у 1949 р. захистила кандидатську дисертацію; у 1955 р. – 
докторську дисертацію «Реактивність внутрішньоорганної нервової 
системи серця при гіпертонічній хворобі»; з 1960 р. – професор кафе-
дри патолоґічної анатомії; у від 20.09.1993 р. до 20.02.1964 р. удоско-
налювалася в Англії в професора Пірса, де оволоділа гістохімічними 
методиками і дала поштовх до впрова дження їх в Україні; з 1971 до 
1991 р. – завідувач кафедри патолоґічної анатомії КМІ; підвищува-
ла свою кваліфікацію в Угорщині (5.01.1967 – 2.02.1967 рр.), Фран-
ції (10.01.1968 – 5.02.1968 рр.), Болгарії (1.07.1968 – 29.07.1968 рр.) та 
Німеччині (6.04.1980 – 15.04.1980 рр.); з 1991 до 1995 р. – професор 
тієї ж кафедри; у 1955–1957 рр. – декан стоматолоґічного факультету 
КМІ; з 1960 до 1967 р. – проректор з навчальної роботи КМІ; О. П. Ки-
сельова є організатором кафедри патолоґічної анатомії Медичного 
інституту Української асоціації народної медицини, яку очолювала 
у 1994–1995 рр.; тривалий час (1976–1989) очолювала Українське на-
укове товариство патолоґоанатомів; виконувала обов’яз ки головного 

патолоґоанатома МОЗ УРСР; напрямки наукових досліджень – вивчення закономірностей структур-
них змін і патогенезу патолоґічних процесів у різних орґанах і тканинах при захворюваннях серцево-
судинної системи, печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту.

Штат кафедри: професор О. П. Кисельова, доценти К. М. Танцюра, О. М. Кучер; 
асистенти Ю. С. Козачук, М. Б. Хомінська, К. О. Богомолець, В. М. Благодаров.

Співробітники кафедри патологічної анатомії Київського медичного інституту імені 
О. О. Богомольця. I ряд (зліва направо): старший лаборант патогістологічної лабораторії 

В. І. Глаголєва, доцент К. М. Танцюра, асистент М. Б. Хомінська, завідувач кафедри 
О. П. Кисельова, доцент К. О. Богомолець, асистент Л. В. Дегтярьова, асистент В. А. Діброва; 

II ряд (зліва направо): асистент С. Г. Гичка, лаборант кафедри (?), асистент В. Є. Іщенко, 
професор В. М. Благодаров, лаборант кафедри (?), асистент Г. В. Петрова, лаборант 

О. Денеш. (Із архіву кафедри патологічної анатомії НМУ імені О. О. Богомольця).
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Наукові напрямки кафедри: 1) гіпертонічна хвороба; 2) ниркова патологія. З 
кафедри вийшов ряд докторських дисертацій.

У 1991 році завідувачем кафедри патологічної анатомії було обрано В. М. Благо-
дарова.

БлАгоДАров володимир Миколайович (нар. 14.02.1939 р.) – на-
родився в м. Києві; медичну освіту здобув у Київському медичному 
інституті (1962); від 1962 р. працював у Київському медичному інсти-
туті; у 1962–1965 рр. – навчався в аспірантурі на кафедрі патолоґіч-
ної анатомії; у 1965 р. захистив кандидатську дисертацію «Гістохімічні 
дослідження нирок при так званій Брайтовій хворобі»; від 1965 р. 
– асистент кафедри патолоґічної анатомії, від 1976 р. – доцент цієї 
ж кафедри; у 1979 р. захистив докторську дисертацію «Морфогенез 
нирково-кам’яної хвороби»; з 1982 р. – професор кафедри патоло-
ґічної анатомії; у 1981–1990 рр. – заступник проректора з наукової 
роботи – начальник науково-дослідного центру; з 1990 до 2008 р. 
– декан I лікувального факультету; від 1991 р. – завідувач кафедри 
патолоґічної анатомії; професор (1983); член Міжнародної академії 
патолоґії, почесний академік Української медичної стоматолоґічної 
академії; заслужений діяч науки і техніки України (2000); автор понад 

200 наукових публікацій, зокрема 7 монографій, 2 підручників, 5 посібників; наукові праці присвячені 
вивченню патолоґічної анатомії захворювань нирок, серцево-судинної та травної систем; розробле-
ні оригінальна концепція сечо-кам’яної хвороби та нові підходи до вивчення етіолоґії та патогенезу 
ішемічної хвороби серця; основні праці В.М. Благодарова: «Нирково-кам’яна хвороба» (у співавтор-
стві, 1978); підручник «Патологічна анатомія (загальнопатологічні процеси)» (у співавторстві, 1997); 
«Патологія: клінічно-анатомічний аналіз» (у співавторстві, 2001); «Патологічна анатомія у рисунках та 
схемах» (у співавторстві, 2001); «Загальна патологія» (у співавторстві, 2002); «Основи патоморфології» 
(2007); «Спеціальна патоморфологія» (2010).

Колектив кафедри складається із висококваліфікованих викладачів та науковців.
 Клінічними базами кафедри патологічної анатомії є патологоанатомічні відді-

лення Київських міських клінічних лікарень № 4 і № 18 та Олександрівської клі-
нічної лікарні м. Києва. 

 Працівники кафедри беруть активну участь у науково-громадському житті Ки-
єва та України. Так, доцент кафедри патологічної анатомії К. М. Танцюра трива-
лий час очолювала патологоанатомічну службу системи Київського міського від-
ділу охорони здоров’я, а доцент В. А. Діброва упродовж кількох років виконував 
обов’язки головного позаштатного патологоанатома Головного управління охорони 
здоров’я Київської міської державної адміністрації, а у 2009 році був призначений 
головним позаштатним патологоанатомом МОЗ України. У 2010 році головним по-
заштатним патологоанатомом Головного управління охорони здоров’я Київської 
міської державної адміністрації призначений І. І. Сидоренко.
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ТАнцЮрА Катерина Мусіївна (16.04.1917 – 22.08.2001) – на-
родилася в с. Ставище Брусилівського району Житомирської об-
ласті; медичну освіту за спеціальністю «лікарська справа» здобула 
в Київському медичному інституті (1932 – 1937); після закінчення 
інституту навчалась в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії; 
учасник бойових дій; після закінчення війни працювала на кафедрі 
патологічної анатомії Київського медичного інституту, послідовно 
на посадах асистента та доцента; у 1949 р. захистила кандидатську 
дисертацію; доцент (1961); у 60-х роках виконувала обов’язки го-
ловного позаштатного патологоанатома Київського міськздоров-
відділу; у 1970 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 
вищої школи УРСР»; нагороджена орденами Червоної Зірки та Ві-
тчизняної війни II ст., медалями – «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую 
доблесть» та ювілейними медалями.

Співробітники кафедри патологічної анатомії Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця. I ряд (зліва направо): лаборант 

Ю. Покришень, доцент К. О. Богомолець, доцент М. Б. Хомінська, завідувач 
кафедри В. М. Благодаров, доцент В. А. Діброва, асистент Н. М. Лагода; II ряд 

(зліва направо): асистент М. В. Данилишина, старший лаборант У. В. Черкасов, 
старший лаборант Т. М. Грідіна, доцент О. С. Рудницька, асистент Н. В. Шульц, 

асистент О. В. Анісімов, асистент С. В. Лагода, асистент М. А. Клешня, 
асистент В. В. Вербицький. (Із архіву кафедри патологічної анатомії НМУ 

імені О. О. Богомольця).
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 ДІБровА в’ячеслав Андрійович (нар. 03.08.1948 р.) – народився 
в с. Харківці Лохвицького району Полтавської області; після закін-
чення середньої школи з срібною медаллю вступив на лікувальний 
факультет Харківського медичного інституту; у 1969 р. був переве-
дений на 3 курс лікувального факультету Київського медичного ін-
ституту (КМІ) імені О. О. Богомольця, який з відзнакою закінчив 
у 1973 р.; у 1973 – 1976 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі пато-
логічної анатомії КМІ; а у 1976 р. призначений на посаду асистента 
цієї ж кафедри; у 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Ультра-
структура міокарда оживленого організму після експериментальної 
клінічної смерті, спричиненої електротравмою»; у 1988 р. за конкур-
сом обраний на посаду доцента кафедри; вчене звання «доцент» при-
своєно у 1989 р.; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної кате-
горії; з 1998 до 2006 р. виконував обов’язки головного позаштатного 
патологоанатома Головного управління охорони здоров’я Київської 

міської державної адміністрації, а у 2009 р. призначений головним позаштатним патологоанатомом 
МОЗ України; член Правління Асоціації патологів України; член Республіканської проблемної ко-
місії за спеціальністю «Патологічна анатомія»; член апробаційної ради «Морфологія людини» На-
ціонального медичного університету імені О. О. Богомольця; автор понад 140 наукових публікацій, 
із них 9 навчальних посібників; основні напрямки наукових досліджень: реанімаційна патологія та 
патологія серцево-судинної системи.

сиДорЕнКо Ігор Іванович (нар. 25.03.1969 р.) – народився в 
м. Тростянці Сумської обл.; у 1986 р. вступив до Полтавського ме-
дичного стоматологічногоо інституту (ПМСІ); з 1987 до 1989 р. – 
служба в Радянській армії; від 1989 р. навчався на лікувальному фа-
культеті ПМСІ, який закінчив (з відзнакою) у 1994 р.; у 1994–1996 рр. 
навчався в магістратурі, а у 1996 – 1999 рр. – в аспірантурі на кафедрі 
патологічної анатомії (завідувач кафедри – професор А. П. Гасюк) 
ПМСІ; від 1999 р. працював на посаді асистента, а з 2006 р. – доцента 
кафедри патологічної анатомії Української медичної стоматологіч-
ної академії (УМСА); у 2000 р. захистив кандидатську ди сертацію 
«Морфологічні особливості дрібноклітинного раку легень»; у 2005 
– 2009 рр. – заступник декана стоматологічного факультету УМСА; 
доцент (2008); від 1994 до 2009 р. працював за сумісництвом на по-
саді лікаря-патологоанатома в Полтавському обласному патологоа-
натомічному бюро; з 2009 р. працює на посаді доцента кафедри па-
тологічної анатомії НМУ імені О. О. Богомольця; куратор кафедри 

з навчально-методичної роботи на IV медичному факультеті; від 2009 р. працює за сумісництвом на 
посаді лікаря-патологоанатома Олександрівської міської клінічної лікарні м. Києва; у 2010 р. при-
значений головним позаштатним патологоанатомом Головного управління охорони здоров’я Ки-
ївської міської державної адміністрації; основний напрям наукових досліджень – патологія легень, 
онкологічні захворювання жіночих статевих органів; автор 67 наукових публікацій; відзначений По-
дякою Полтавської обласної ради народних депутатів. 
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лабораторія структурного і метаболічного аналізу
 інституту проблем патології нму імені о. о. Богомольця

У 1966 році в Центральній науково-дослідній лабораторії Київського медичного 
інституту було створено відділення гістохімії.

Штат відділення гістохімії складали: завідувач відділення, кандидат медичних 
наук Андрій Петрович Федірко та молодший науковий співробітник Н. А. Колесова.

У 1971 році завідувачем відділення гістохімії була призначена Н. А. Колесова.

КолЕсовА надія Арнольдівна (нар. 10.11.1942 р.) – народила-
ся в с. Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області; у 1959 
р. закінчила з золотою медаллю Золотоніську середню школу № 3; 
медичну освіту здобула на стоматологічному факультеті Київсько-
го медичного інституту (КМІ) імені О. О. Богомольця (1959–1964); 
у 1964–1966 рр. – лікар-стоматолог Золотоніської ЦРЛ; від 1966 р. 
працює у відділенні гістохімії Центральної науково-дослідної лабо-
раторії (КМІ) на посаді: молодшого наукового співробітника (1966–
1971), старшого наукового співробітника (1971–1982); від 1982 
р. – завідувач лабораторії гістохімії; у 1972 р. захистила кандидат-
ську дисертацію «Патоморфологические и гистоэнзимологические 
изменения тканей пародонта при пародонтозе», а у 1982 р. – док-
торську дисертацію «Структурные основы дистрофических и 
воспалительных заболеваний пародонта»; професор (1988); обира-
лася скарбником (1976–1981), Генеральним секретарем (1986–1991) 
Українського наукового товариства патологоанатомів; у 1991–1993 

рр. – виконувала обов’язки заступника голови правління зазначеного товариства; основні напрямки 
наукових досліджень: метаболічне та структурне забезпечення функціональної активності органів і 
тканин в нормі та за розвитку патологічних процесів різного генезу; автор 275 наукових публікацій, із 
них – 1 монографія, 11 авторських свідоцтв та 7 патентів України.

Штат лабораторії структурного та метаболічного аналізу Інституту проблем 
патології НМУ імені О. О. Богомольця (2012 р.): завідувач лабораторії Н. А. Коле-
сова, науковий співробітник В. І. Литвиненко, молодший науковий співробітник 
Н. М. Сухарева.

У різні роки в Київському університеті, Київському медичному інституті працюва-
ли вчені, які зробили значний внесок у патологічну анатомію. Серед них О. А. Кронтов-
ський, М. М. Лапинський, В. К. Ліндеман, М. П. Нещадименко, Ф. З. Омельченко.

КронТовсЬКиЙ олексій Антонінович (12.03.1885 – 15.08.1933) – патолоґ; народився в м. Пензі; 
закінчив медичний факультет Київського університету (1911); з 1917 р. – доктор медицини; з 1921 р. 
– професор кафедри бактеріолоґії, а з 1923 р. – загальної патолоґії Київського медичного інституту; 
з 1924 р. – співробітник Київського бактеріолоґічного та Київського рентґенолоґічного інститутів; 
наукові праці присвячені проблемам порівняльної та експериментальної онколоґії, патолоґії спад-
ковості, вивченню процесу реґенерації, впливу рентґен-променів і бактерійних токсинів на ріст тка-
нин; особливу увагу приділяв розробці методу культивування тканин поза організмом; показав, що 
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обмін речовин у нормальних тканинах в умовах позбавлення регулюючого впливу з боку орґанізму 
набуває деяких рис, характерних для обміну речовин у відповідних злоякісних тканинах; у 1928 р. 
запропонував метод вивчення обміну речовин злоякісних пухлин шляхом створення в організмі тва-
рини «ізольованої» пухлини.

лАПинсЬКиЙ Михайло Микитович (1862–1926) – невропатолоґ, 
психіатр; медичну освіту здобув на медичному факультеті Київського 
університету (1891); у 1897 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Про захворювання судин при стражданнях периферичних нервових 
стовбурів»; після проходження ординатури в клініці нервових захво-
рювань удосконалювався в ряді клінік та лабораторій Парижа (Рай-
мон, Дежерин), Берліні (Оппенгейм), де вивчав клінічну невролоґію 
і патоморфолоґію нервової системи; від 1903 до 1918 р. – завідувач 
кафедри невролоґії та психіатрії Київського університету; М. М. Ла-
пинський є одним із засновників київської невролоґічної школи; як 
писав Б.М. Маньківський: «Проф. Лапинський володів досконало ме-
тодикою клінічного морфолоґічного дослідження нервової системи і був 
озброєний величезною ерудицією з основних питань фізіолоґії та фізіопа-
толоґії нервової системи»; напрямки наукових досліджень – вивчення 
клінічної невролоґії та патоморфолоґії нервової системи; розробив 
вчення про вісцеро-рефлекторну патолоґію нервової системи.

Працівники лабораторії структурного та метаболічного аналізу Центральної науково-дослідної 
лабораторії НМУ імені О. О. Богомольця (2005 р.); сидить – завідувач лабораторії 

Н. А. Колесова; стоять (зліва направо): провідний науковий співробітник О. О. Масіцька, 
науковий співробітник В. І. Литвиненко, молодший науковий співробітник Н. М. Сухарева.
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лІнДЕМАн володимир Карлович (30.07.1868 – 18.04.1933) – на-
родився в Москві в родині професора зоолоґії Петровської рільни-
чої академії; медичну освіту здобув у Московському університеті 
(1893); був залишений стипендіатом на кафедрі загальної патоло-
ґії, яку очолював професор О.Б. Фохт; у 1896 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Про вплив перев’язування сечоводів на будову 
та функції нирки»; з 1897 р. – приват-доцент на кафедрі загальної 
патолоґії Московського університету; у 1898–1900 рр. перебував у 
закордонному відрядженні; працював у провідних європейських 
лабораторіях; у лабораторії І.І. Мечникова в Пастерівському інсти-
туті відкрив нефролітичну сироватку; після повернення в Москву 
виконав і опублікував у 1903 р. разом з О.Б. Фохтом класичне екс-
периментальне дослідження «Про порушення кровообігу і діяль-
ності серця при емболії легеневої артерії»; у 1901 р. був обраний 
професором кафедри загальної патолоґії Київського університету; 

брав активну участь в організації Київського жіночого медичного інституту, де читав курс зоолоґії 
і разом з М.П. Вашетко заснував зоолоґічний музей; очолив Київський бактеріолоґічний інститут, 
в якому створив експериментально-медичний відділ; в цьому інституті В.К. Ліндеман організував 
масове виробництво сироваток, орґанотерапевтичних препаратів; у 1910–1911 рр. видав фундамен-
тальний двотомний «Підручник загальної патології»; за часи роботи в Київському університеті В. К. 
Ліндеман створив наукову школу загальних патолоґів, з якої вийшли професори К. Р. Мірам, М. П. 
Вашетко, П. О. Кучеренко, І. В. Гоффман, О. А. Кронтовський та інші; після німецької газової атаки 
у квітні 1915 р., під час якої потерпіло кілька тисяч солдатів, В.К. Ліндеман організував у Києві і очо-
лив газову секцію Військово-промислового комітету; впровадив курс лекцій для офіцерських шкіл, 
даючи певні відомості про гази та способи захисту від них; у 1922 р. за рекомендацією професора Ц. 
Войнич-Сяножецького, В. К. Ліндеману було запропоновано очолити Протигазовий інститут у Вар-
шаві; внаслідок сміливих експериментів були поглиблені знання про хімічні отруюючі речовини та їх 
дію на орґанізм; видав кілька праць: «Токсикологія БОР» (1923); «Токсикологічна класифікація БОР» 
(1927); «Дозиметрія хімічних засобів» (1928); «Іприт» (1929); від 1922 р. також вів курс фармаколоґії і 
токсиколоґії у Варшавському університеті; в останні роки свого життя – професор загальної патолоґії 
Ягеллонського університету.

нЕщАДиМЕнКо Марко Петрович (28.04.1869 – 01.10.1942) 
– мікробіолог, патолог; народився в с. Сердегівці (тепер Шполян-
ського району Черкаської обл.) у селянській родині; медичну освіту 
здобув у 1896 р. на медичному факультеті Київського університе-
ту; слухав навчальний курс патологічної анатомії і опановував ав-
топсію у Г. М. Мінха; після завершення навчання обійняв посаду 
асистента Сироваткового відділу Київського бактеріологічного ін-
ституту; працював в інституті з 1896 до 1940 р. (від 1919 до 1931 р. 
– директор інституту); у 1898 – 1900 рр. на базі інституту вів прак-
тичні заняття на Курсах удосконалення з бактеріології; двічі бував 
за кордоном з метою вдосконалення: 1902 р. – в Австрії (м. Ві-
день) у Серотерапевтичному інституті професора Paltauf’a; 1908 р. 
– бактеріологічних інститутах Німеччини (міста: Берлін, Дрезден, 
Франкфурт-на-Майні); Австрії (м. Відень); Франції (м. Париж); там 
опрацював низку питань з бактеріології і написав та опублікував сім 

праць; з 1906 до 1912 р. – завідувач «...Заразного відділення Київського військового клінічного госпіталю, 
з 1912 по 1921 рік був прозектором-консультантом цього ж госпіталю»; у 1911 р. здобув вчений ступінь 
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доктора медицини; у «...1911–1912 роках читав лекції студентам 3-го і 4-го курсів і вів практичні 
заняття з бактеріології із ученням про пошесні хвороби у Київському військовому клінічному госпіталі»; 
у 1914 р. здобув звання приват-доцента кафедри патологічної анатомії (Лабораторія бактеріології); 
1918 р. – професор; в 1919–1941 рр. – завідувач кафедри епідеміолоґії та мікробіолоґії в Київському 
університеті (з 1921 р. – Київський медичний інститут); за часів УНР став одним з організаторів 
першого українського медичного факультету, очолив кафедру загальної патолоґічної анатомії з 
бактеріолоґією; голова Київського єдиного медичного товариства (1928–1930); володів німецькою 
і французькою мовами (читав, писав, розмовляв), англійською (читав); наукові праці присвячені 
різним проблемам мікробіолоґії та імунолоґії; М. П. Нещадименко одним із перших вивчив вплив 
дифтерійного токсину на організм, застосував анатоксин для профілактики дифтерії, специфічної 
профілактики туберкульозу за допомогою вакцини БЦЖ; основні праці: «Специфическая 
профилактика туберкулеза по Кальметту» (1929); «Цереброспинальный менингит» (у співавторстві, 
1935); «Стрептококк» (1937). 

оМЕлЬчЕнКо Федір захарович (21.02.1865 – 04.02.1924) – па-
томорфолоґ та мікробіолоґ; народився в м. Кролевці (тепер Сум-
ської обл.); у 1890 р. закінчив медичний факультет Університету св. 
Володимира; з 1893 р. працював військовим лікарем та викладачем 
патолоґіч ної анатомії і бактеріолоґії в Києві, Варшаві та Петер-
бурзі; з 1918 р. працював у Києві; організував власну лабораторію, 
яку подарував Українському науковому товариству; з 1921 р. пра-
цював в організованому ним Біолоґічному інституті АН УРСР, а з 
1922 р. – також у Київському ветеринарно-зоотехнічному інституті 
(професор, ректор); напрямки наукових досліджень – патолоґічна 
анатомія, мікробіолоґія, цитолоґія, антрополоґія (вивчав антропо-
лоґічний тип українців) тощо; брав участь у складанні російсько-
українського медичного словника.

Жіночий медичний інститут

У 1878 році в Києві, за ініціативою жіночого колективу на чолі з Алексєєвою, 
Антонович, Ватиновою, Гогоцькою, Горовою, Покровською та Толочиновою були 
відкриті вищі жіночі курси. Засновником курсів був обраний професор С. С. Гогоць-
кий, який головував у педагогічній раді до 1881 року, потім його замінив В. С. Ікон-
ніков.

Курс навчання, який спочатку був дворічний, 1881 року поступово розширений 
до чотирилітнього. На курсах було 2 відділення – словесно-історичне або історико-
філософське та фізико-математичне. Відсутність у випускниць курсів будь-яких 
прав, порівняно з особами з середньою освітою, була головною причиною відпливу 
слухачок до завершення навчання. У 1889 році курси були закриті.
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У 1906 році були відновлені Київські вищі жіночі курси, робота яких будува-
лася за університетським зразком. З 1906–1907 навчального року було відкрите 
історико-філологічне та фізико-математичне відділення, а з наступного року – 
юридичне та медичне відділення.

Процес офіційного визнання Київських курсів університетським закладом осві-
ти розпочався, як і для інших вищих жіночих курсів, у 1911 році, а остаточно за-
вершився у 1913 році, коли, після розгляду навчальних програм Київських курсів 
у міністерстві народної освіти, їх випускниці були допущені до складання держав-
них іспитів на тих же підставах, що й випускники університетів, без будь-яких 
додаткових умов.

У 1907 році на базі медичного відділення Київських вищих жіночих курсів був 
створений Жіночий медичний інститут. Найбільші утруднення у справі організа-
ції викладання були спричинені відсутністю в розпорядженні Педагогічної Ради 
власного приміщення для викладання базових предметів медичної освіти: анатомії, 
гістології, загальної патології, патологічної анатомії тощо. Викладання цих дисци-
плін відбувалось або в найнятих і, по можливості, пристосованих для цього при-
ватних будівлях, або ж, з дозволу Попечителя Київського навчального округу і за 
згодою ректора Університету Св. Володимира, у відповідних навчальних установах 
університету. 

Ініціатором побудови Анатомічного театру був професор Високович, який 12 
грудня 1901 року звернувся з відповідним клопотанням та обґрунтуванням до 
керівництва Університету: «...Ввиду того, что занимаемое съ 1885 г. Патолого-
анатомическимъ Институтомъ Университета Св. Владимира помещение край-
не мало и весьма неудобно для предназначенной ему цели...».

8 червня 1907 року Правління Університету св. Володимира підготувало таку 
«Справку»: «Выдана настоящая справка от Правления Университета св. Вла-
димира Педагогическому Совету медицинского отделения при Высших женских 
курсах в г. Киеве, согласно его (Совета) просьбе, в том, что Университет св. Вла-
димира не имеет в виду в настоящее время воспользоваться участком земли в 
усадьбе Киевской Городской Александровской больницы, предложенном универ-
ситету Киевским Городским Управленим в 1902 году под постройку патолого-
анатомического института на условиях особо составлявшегося с городом согла-
шения, так как по определению Правления Университета, состоявшемуся 7 июля 
1906 года постройку здания для патолого-анатомического института предполо-
жено возвести в учадьбе Анатомического театра Университета св. Владимира».

19–20 липня 1907 року Київська міська Дума ухвалила: «...На основании ре-
зультатов закрытой баллотировки Дума определила: 1) состоявшеееся 16–28 
мая 1902 года постановление Думы (журнал № 12, ст.. 16-я, ч. 2-я) об отводе в 
усадьбе Александровской больницы места под знание патолого-анатомического 
института Университета св. Владимира – отменить, и 2) отвести в означен-
ной усадьбе указанные в протоколе Больничного Совета от 19-го июня место в 
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350 – 400 кв. сажен под постройку здания анатомического театра женских меди-
цинских курсов, при условии присоединения означенного здания и городской кана-
лизации и бальзамировки поступающих в это здание для вскрытия трупов».

Упродовж жовтня 1908 – квітня 1909 років, біля підніжжя Кловського пагорба 
(південно-західна сторона) на землі Олександрівської лікарні (Собача Тропа) спо-
рудили триповерхову будівлю – Анатомічний театр Жіночого медичного інституту 
(архітектор Ф. Ессен). У 1909 році професор В. К. Високович організував у цій бу-
дівлі кафедру патологічної анатомії, яку очолював до 1911 року.

Кафедра патологічної анатомії розміщувалась у правому крилі першого повер-
ху будівлі Анатомічного інституту і складалась із таких приміщень: кабінет про-
фесора, кабінет прозектора, патологогістологічної лабораторії та бактеріологічної 
лабораторії. Поряд з ними розміщена зала (41/

2 × 4 сажені) патологоанатомічного 
музею, а на другому поверсі, також у правому крилі, розміщена велика зала (61/

2 
× 

41/
2 
сажені) для практичних занять слухачок з патологічної гістології. У 1913 році, 

завдячуючи ініціативі та зусиллям В. К. Високовича, кафедра була обставлена, за 
свідченням професора С. П. Томашевського: «...самым раскошным образом». Клі-
нічною базою патологоанатомічного матеріалу була Олександрівська лікарня.

Не маючи можливості особисто проводити весь курс патологічної анатомії, В. К. Ви-
сокович запропонував Педагогічній раді розділити викладання цього предмету між 
двома викладачами. Залишивши за собою викладання патологічної анатомії та вико-
нання патологоанатомічних розтинів, В. К. Високович запропонував доручити читан-
ня патологічної гістології та практичні заняття з неї прозектору при кафедрі патоло-
гічної анатомії Університету Св. Володимира приват-доценту В. М. Константиновичу.

Анатомічний театр Жіночого медичного інституту; 20-ті роки ХХ ст. 
(Із архіву С. М. Старченка).
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 Такий план викладання патологічної анатомії незмінно зберігався упродовж 
усього часу перебування В. К. Високовича керівником кафедри.

 З часом штат кафедри складався: професор В. К. Високович (за сумісництвом), 
доцент В. М. Константинович (приват-доцент університету), асистенти: О. І. Смир-
нова-Замкова, І. Т. Титов, помічник прозектора В. Г. Гаршин.

 З 1915 року на посаді професора кафедри патологічної анатомії працював І. Т. 
Титов.

 Будівля Анатомічного театру колишнього Жіночого медичного інституту, без-
умовно, знакова – тут зародилося українство у науковій медицині. І це українство 
пов’язане із професурою Українського Народного Університету та із професором 
В. М. Константиновичем зокрема. 

 кафедра Патологічної анатомії 
всеукраїнської академії наук

2 травня 1927 року в Києві, за ініціативою 
М. Ф. Мельникова-Разведенкова, була засно-
вана кафедра (поверхштатна) патологічної 
анатомії Всеукраїнської академії наук. Заві-
дувачем кафедри був обраний директор Укра-
їнського Патолого-анатомічного Інституту 
Упрголовнауки професор М. Ф. Мельников-
Разведенков. 

За постановою Управи ВУАН кафедрі 
було надане приміщення на третьому поверсі 
нового будинку Академії на вулиці Королен-
ка, 55 (нині вул. Володимирська, 55), в яко-
му вона перебувала до 1937 року. 

Упродовж 1928 року за грошової допомо-
ги від Київської міськради та допомоги професора кафедри патологічної анатомії 
Київського медичного інституту П. О. Кучеренка і його учнів Б. М. Соловйова та 
М. Д. Юркевича на кафедрі були здійснені роботи з пристосування і устаткування 
отриманого приміщення. 

Організована в плановому порядку робота на кафедрі патологічної анатомії ста-
ла можливою тільки з другої половини 1930 року, після того як кафедра з понад-
штатних була переведена до числа штатних з постійним, щоправда скромним, бю-
джетом і з затвердженням з 15 липня 1930 року О. І. Смирнової-Замкової на єдиній 
тоді штатній посаді співробітника при цій кафедрі.

М. Ф. Мельников-Разведенков 
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У лабораторії кафедри, за свідченням О. І. Смирнової-Замкової: «...вскоре скон-
центрировалась научная патологоанатомическая жизнь не только Киева, но и пе-
риферии, и всех городов правобережной Украины». З перших днів існування кафедра 
почала підготовку кадрів патологоанатомів для м. Києва та київської округи,  пере-
кваліфікацію лікарів із інших республік СРСР, переважно з Кавказу. У 1931 році 
вона взяла шефство над кафедрою патологічної анатомії Донецького медичного інсти-
туту (заснованого у 1931 році). У 1928 році почалось формування при кафедрі патоло-
гічної анатомії «Музею-пантеону видатних діячів України». У другій половині 1933 
року кафедра патологічної анатомії трансформувалась у патологоанатомічний відділ 
Інституту клінічної фізіології АН УРСР. Перший штат відділу: академік М. Ф. 
Мельников-Разведенков (завідувач відділу); старший науковий співробітник, про-
фесор О. І. Смирнова-Замкова; старший науковий співробітник, професор П. Г. Бере-
жанський, доцент, кандидат медичних наук Т. С. Шведкова-Роше; молодші наукові 
співробітники, доценти, кандидати медичних наук А. Д. Дина бург та Є. І. Чайка; лі-
карі В. Д. Мельниченко, А. А. Терехов; позаштатний співробітник В. Г. Лазарєв.

Упродовж першого десятиліття існування наукові дослідження кафедри-
відділу переважно концентрувались на вивченні патоморфології інфекційного та 
інвазивного процесів у людини при скарлатині, висипному тифу, риносклеромі, 
актиномікозі, хроніосепсисі, аскаридозі та альвеолоехінококозі. Теоретичні пошу-
ки зосереджувалися на вивченні інтерсексуалізму, ендемічного зобу, передрако-
вого стану, алергічних процесів, патоморфології набряку, ембріогенезу людського 
зародка та інших примежових з патологією проблем. В науково-дослідних роботах 
переважно вивчались: 1) гранульоматозний, 2) дизонтогенетичний та 3) бластома-

Будівля, в якій перебувала кафедра патологічної анатомії ВУАН. (20-ті роки ХХ ст.)
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тозний ріст тканин. Наукові праці майже всіх співробітників висвітлювали про-
блему патології мезенхіми. Рівень методів досліджень був європейський.

Успішності наукових робіт кафедри і її досягнень чимало сприяла одноразова 
дотація Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, надана у 1930 році, яка до-
зволила значно поліпшити лабораторне устаткування кафедри. Проте, не зважаю-
чи на підсилене розгортання науково-дослідної роботи, скромний бюджет кафедри 
патологічної анатомії і далі відставав від її потреб. Кількість штатних співробітни-
ків стабілізувалась на одній штатній одиниці, встановленій ще у 1930 році, в особі 
О. І. Смирнової-Замкової. 

При кафедрі була організована Комісія для дослідження проблем патології.
Мікроскопічний музей відділу містив понад 5000 препаратів, був організова-

ний цінний музей анатомічних препаратів.
З часом відділ став центром патологоанатомічного життя в Україні. Під час 

приїздів М. Ф. Мельникова-Разведенкова з Харкова проводились конференції, які 
завжди збирали велику аудиторію і проходили дуже жваво.

Кафедра патологічної анатомії ВУАН заслужила своєю діяльністю на подальший 
свій розвиток у формі створення комплексного Українського патологоанатомічно-
го інституту, але у другій половині 1933 року вона була введена до новоствореного 
Інституту клінічної фізіології АН УРСР як патоморфологічний відділ. Спочатку 
були затверджені три нові штатні посади. На них були запрошені – молодший спів-
робітник В. Д. Мельниченко та дві лаборантки. Керівником відділу (позаштатним) 
був М. Ф. Мельников-Разведенков. Згодом новозатверджену штатну посаду стар-
шого співробітника посів відомий знавець експлантації П. Г. Бережанський. Іншу 
штатну посаду молодшого співробітника зайняла фахівець з нейропатогістології, 
кандидат медичних наук А. Д. Динабург. Через деякий час третя посада молодшо-
го співробітника була надана прозекторові Київської клінічної лікарні імені Жов-
тневої революції, кандидату медичних наук Є. І. Чайці, що мав великий, цікавий 
та різноманітний патологоанатомічний досвід. Після смерті П. Г. Бережанського, 
на посаду старшого співробітника у 1937 році була призначена кандидат медичних 
наук, доцент Т. С. Шведкова-Роше – визнаний фахівець з онкологічної патогісто-
логії. У 1938 році керівником відділу патологічної анатомії з музеєм була призна-
чена О. І. Смирнова-Замкова.

сМирновА-зАМКовА олександра Іванівна (31.05.1880 – 22. 09.1962) – народилася в м. Пере-
яславі (тепер м. Переяслав-Хмельницький Київської області) в родині земського лікаря; у 1898 р. в 
Києві закінчила гімназію; медичну освіту здобула у 1898 – 1905 рр. на медичному факультеті універ-
ситету в Монпельє (Франція); на 3-му курсі почала працювати в лабораторії кафедри патологічної 
анатомії Монпельєвського університету (керівник – проф. Bosc) та під час канікул – на кафедрі пато-
логічної анатомії Університету Св. Володимира (завідувач – проф. В. К. Високович); тему майбутньої 
дисертаційної роботи запропонував В. К. Високович; у 1906 р. захистила в медичному факультеті 
м. Монпельє докторську дисертацію «Les recherches sur les lesions et le parasite de l’aotinomycose» – 
«Дослідження уражень і паразита актиномікозу»; у 1907 р. склала іспит на лікаря в Комісії Університету 
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Св. Володимира; у вересні 1907 р. призначена на посаду асистента 
Київського Бактеріологічного інституту по боротьбі з холерою (під 
керівництвом проф. В. К. Високовича); з вересня 1908 р. – асистент 
кафедри патологічної анатомії Жіночого медичного інституту; від 
1922 до 1930 – прозектор кафедри патологічної анатомії Київського 
медичного інституту; 15.07.1930 р. обрана за конкурсом на 
посаду наукового співробітника, а з 1931 р. – старшого наукового 
співробітника та керуючого Патоморфологічної комісії ВУАН, а з 
перебудуванням структури Академії наук – заступника завідувача 
відділом патологічної анатомії Інституту клінічної фізіології; від 1938 
до 1953 р. – зав. відділом патологічної анатомії цього ж інституту; 
професор (1933); одночасно у 1934–1936 рр. – зав. кафедрою 
патолоґічної анатомії Київського виробничого медичного інституту, 
а у 1936 – 1941 рр. – зав. кафедри патологічної анатомії 2-го Київського 
медичного інституту; у 1934 р. Кваліфікаційна комісія Виробничого 
медичного інституту вирішила: «...обрати лікаря Смирнову-Замкову 

на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії Київського виробничого медичного інституту, 
надати їй звання професора»; кваліфікаційна комісія НКОЗ УРСР 11 грудня 1934 року постановила: 
«...Дати лікарю Смирновій-Замковій звання професора патологічної анатомії Київського виробничого 
інституту», а 30 грудня 1935 р. затвердила рішення, згідно якого – «...Постановою Київського 
виробничого інституту від 20.12.1935 року надано вчений ступінь доктора медичних наук без захисту 
дисертації професору Смирновій-Замковій»; під час війни працювала прозетором психіатричної лікарні 
в м. Уфа; у 1953–1962 рр. – зав. лабораторією морфолоґії Інституту фізіолоґії імені О.О. Богомольця; 
заслужений діяч науки УРСР (1944); член-кореспондент АН УРСР (1939); академік АН УРСР (1952); 
суміщала наукову та педагогічну діяльність з прозекторською роботою; працювала прозектором 

великих лікарень (Психіатричної, Водного транспорту, 
I Робочої лікарні) та відділи патологічної анатомії НДІ 
(Інституту охорони материнства і дитинства, НДІ клінічної 
медицини імені М. Д. Стражеско, НДІ педіатрії, акушерства 
та гінекології, Рентгенінституту та ін.; 5 разів обиралась 
депутатом Київської міської ради народних депутатів; була 
членом редакційних колегій кількох журналів; всі наукові 
дослідження О. І. Смирнової-Замкової мали або клініко-
анатомічний або експериментально-морфологічний харак-
тер; основні наукові праці присвячені вивченню патолоґічної 
анатомії інфекційних хвороб та променевої хвороби, 
передраку і походження клітин, дослідженню неклітинних 
структур орґанізму; у своїх дослідженнях скарлатини вперше 
вказала на раннє ураження слизової оболонки шлунка та 
наявність перваскулярних інфільтратів у багатьох органах, 
що дозволило припустити алергічну природу скарлатини 
та можливість поєднаної інфекції; створила вчення про 
систему основної аргірофільної речовини – внутрішнє 
середовище орґанів і тканин, функціонально пов’язану 
з нервовою системою; відома її монографія «Основное 
аргирофильное вещество и его функциональное значение» 
(1955; у співавторстві); нагороджена орденами Леніна, «Знак 
Пошани» та медалями; похована О. І. Смирнова-Замкова на 
Байковому цвинтарі в м. Києві.Могила О. І. Смирнової-Замкової 

на Байковому цвинтарі (м. Київ).
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Наукова проблематика кафедри патоло-
гічної анатомії ВУАН – відділу патологічної 
анатомії упродовж перших 10 років зосеред-
жувалась на вивченні патоморфології інфек-
ційного і інвазивного процесу в людини при 
скарлатині, висипному тифі, риносклеромі, 
актиномікозі, хроніосепсисі, аскаридозі та 
при альвеолоехінококозі. Вона стосувалась 
патоморфології як епідемічних, так і енде-
мічних захворювань, включаючи високо 
гірський і рівнинобугристий види вола. Ця 
проблематика була тісно пов’язана з науково-
практичною медициною, особливо з клініч-
ною хірургією. Особлива увага приділялась 
проблемі раку і проблемі боротьби з ним за 
допомогою можливо раннього розпізнавання 
його з метою лікування хірургічним спосо-

бом. Наукова проблематика кафедри також була зосереджена на вивченні теоре-
тичних проблем, зокрема – проблеми статі, інтерсексуалізму (гермафродитизму), 
теорія ендемічного вола, проблеми передракового стану, алергічної патоморфоло-
гії, патогістології набряку та інші, межові з патоморфологією, проблеми, як напри-
клад, ембріогістогенез людського зародка і та біологія альвеолярно-ехінококового 
паразита, з вченням про проміжного живителя стьожаків у тілі людини.

Кафедра патологічної анатомії ВУАН – Відділ патологічної анатомії Інституту 
клінічної фізіології АН УРСР направленістю наукових досліджень, методикою і 
географією збору анатомічного матеріалу та запрошенням позаштатних співробіт-
ників різного фаху з регіонів збору матеріалу – від Шепетівського району УРСР до 
арктичного узбережжя Омської області РРФСР та від Харкова до Сухумі (Донбас, 
Крим, Азово-Чорноморський та Північно-Кавказький краї), – був єдиною за своєю 
суттю науковою інституцією в СРСР. В лабораторії кафедри – відділу проводили 
наукові пошуки спеціалісти з клінічної медицини: А. З. Цейтлін, Я. М. Волошин, 
О. М. Руденко, А. І. Мещанинов, П. М. Ліфшиц (Харків); Ф. Я. Примак, Е. Я. Ян-
келевич, І. Б. Бурштейн, А. Г. Гатинський (Київ); С. М. Азарян (Симфорополь); Є. В. Та-
лієва (Сухумі); А. П. Колибаєв (Мерефанська районна лікарні); В. І. Акімов (Каді-
євська гірська лікарня), А. Г. Вороний (Яготинський районний лікар) та фахівці з 
теоретичної медицини: М. М. Шульгін, І. Е. Ромшин, О. І. Кривошеєв (Харків); 
С. Д. Шахов, Б. Ю. Андріївський (Київ). Постійно (поряд зі штатними співробітни-
ками) виконували наукові дослідження професори: невропатолог В. Г. Лазарєв та 
гістолог О. Г. Черняхівський; лікарі: Л. А. Зарицкий, С. А. Рабинович (Київ).

Базами патологоанатомічного матеріалу в Києві для Кафедри – патологоанато-
мічного відділу були: Міська лікарня імені Жовтневої революції (Кафедра патоло-

О. І. Смирнова-Замкова та доцент 
Т. С. Шведкова-Роше; Інститут 

клінічної фізіології АН УРСР, 24 травня 
1948 р. (Із Центрального державного 

кінофотофоноархіву України
 імені Г. С. Пшеничного).
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гічної анатомії та клініки 2-го Київського медичного інституту), лікарня водного 
транспорту, Інститут ОХМАТДИТ’у, Рентгенологічний інститут. В цих лікуваль-
них закладах прозекторами працювали (за сумісництвом) працівники відділу.

Патолого-анатомічна комісія
всеукраїнської академії наук

Патолого-анатомічна комісія була утворена при кафедрі патологічної анатомії 
Всеукраїнської Академії наук (ВУАН), відповідно до постанови колегії II фізико-
математичного відділу від 11.11.1927 року за № 229 і затвердженої Загальним зі-
бранням ВУАН. 

Склад Комісії був затверджений у такому складі: 1) голова – академік М. Мельников-
Разведенков (Харків); 2) заступник – професор КМІ П. Кучеренко (Київ); 3) секре-
тар – лікар Б. Соловйов (Київ); члени Комісії: 4) прозектор Жовтневої лікарні, док-
тор медицини Г. Квятковський (Київ); 5) прозектор кафедри патологічної анатомії 
КМІ, доктор медицини О. Смирнова-Замкова (Київ). З часом були затверджені чле-
нами Комісії: 6) академік Д. Заболотний (Київ); професор В. Селюцький (Київ); 
приват-доцент КМІ Л. Смирнов; професор О. Германович (Харків). У червні 1929 
року Б. Соловйов був звільнений за його проханням від обов’язків Секретаря Комі-
сії та замість нього призначений лікар М. Юркевич (Київ).

Весною 1928 року Правління ВУАН надало для Патолого-анатомічної комісії 
приміщення (дві довгі кімнати, які з’єднував коридор) на останньому поверсі Но-
вого біологічного корпусу, яке не було пристосоване для потреб та завдань комісії.

Головними завданнями Комісії були підготовка матеріалів та устаткування для 
музею та лабораторій, що мали при ній відкритись: 1) організація Пантеону мозків 
видатних діячів України, у формі збирання препаратів мозку та зберігання їх з ме-
тою анатомічного дослідження за допомогою лабораторних методів; 2) організація 
національно–расового та географічного музею патологічної анатомії, через зби-
рання колекції відповідних препаратів в лікувальних установах Києва та інших 
міст на території України; 3) організація та розгортання науково-дослідних лабо-
раторій, з метою обслуговувати переважно вимоги та потреби Пантеону та Музею; 
4) розробка та втілення в життя принципу «наука для мас», популяризуючи зна-
ння з відповідної спеціальності поміж широкими колами трудящих на Україні; 
5) розвиток та зміцнення науково-дослідного зв’язку з аналогічними Комісіями, 
Інститутами та установами на Україні, в Союзі та за кордоном.

 Про результати діяльності Комісії в 1928 році звітував її голова академік 
М. Мельников-Разведенков:



6075. Патологічна анатомія в регіонах УкраїниПатологічна анатомія в регіонах України. Київ

1. Комісія утворила бюро для опрацювання проекту скликання міжнародного 
конгресу патологів у Києві. З початку жовтня 1927 р. бюро розпочало підготовчу 
роботу, готувало грунт для можливості скликання цього конгресу як в Україні, 
так і в Союзі та підтримувала постійні наукові зв’язки із закордонними вчени-
ми, незалежно від конгресу.

2. Комісія готувала різні матеріали та устаткування для музею та лабора-
торій, що мають бути при ній відкриті.

а) Для спеціального відділу свого музею, що зватиметься «пантеон Україн-
ських Учених», комісія колекціонувала препарати мозків, а подекуди й інших ор-
ганів видатних діячів науки, мистецтва, техніки, праці, політики тощо. Мозки 
колекціонуються не тільки для експонування, але й для всебічного наукового їх 
дослідження.

б) Для відділу музею під назвою «Авіохімічний куток» комісія розпочала зби-
рання патолого-анатомічних препаратів з органів людей, що загинули під час 
минулої імперіалістичної війни від отруйних та задушливих газів. Так само зби-
раються органи тварин зі змінами після експериментальних отруєнь їх різними 
бойовими газами. В цьому ж кутку має бути зосереджено й органи жертв авіації. 
Відділ органів жертв авіації влаштовується за зразком такого спеціального му-
зею в Німеччині (Берлін, інвалідів № 3), де зібрано до 5000 препаратів.

в) Третім відділом музею патокомісії, основним та найголовнішим, має бути 
«расової патології». Патолого-анатомічні препарати для цього відділу музею зби-
рається разом з устоями недуг до них, з протоколами розтинів, з характеристи-
ками конституційного типу, даними антропометрії, з дослідженнями інших ра-
сових особливостей народів України. Для того, щоб кожний такий препарат зміг 
бути об’єктом всебічних досліджень з погляду патоморфології та давав можли-
вість для танатологічних висновків у кожному конкретному випадкові, до нього 
має бути додано низку мікроскопічних препаратів.

3. Лабораторія наукового та науково-популярного кіно. За директивами Нар-
комосу, даними ВУФКУ, останнє увійшло в згоду з паткомісією. Уповноваженим 
комісії у ВУФКУ є секретар комісії. Патокомісія намітила для технічної пророб-
ки разом в ВУФКУ такі теми для кіно-фільмів: 1) таємниці бальзамації трупів, 
2) страхіття собачого сказу у людини, 3) зараження людей ехінококом від соба-
ки, 4) пропасниця (малярія), 5) туберкульоза, 6) пістряк, 7) проказа, 8) нещас-
тя правобережної України – склерома й т. інш.

 ВУФКУ замовило за кордоном спеціальну апаратуру, що потрібна для техніч-
ного виконання цих фільмів, на завдання патокомісії.

4. Лабораторія тканинових культур. Розпочато організацію спеціальної лабо-
раторії тканинових культур (експлантація) для розроблювання ріхних проблем 
експериментальної цитології.

5. Бюро вивчення кров’яних угруповань. Бюро засновано при патокомісії, яко 
центр досліджень правобережної України, в тому числі й військових частин. Дослі-
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дження кров’яних угруповань має, як відомо, велике значення як антропологічне, 
так клінічне й судово-медичне. Для бойців нашої Червоної армії таке дослідження 
має велике практичне значення, а тому його треба здійснити на десяту річницю 
існування Червоної армії. Патокомісія наладила зв’язок з військово-санітарним 
відомством та приступає до організації масових досліджень кров’яних угрупо-
вань в армії. Патокомісія гадає використовувати для переведення цієї роботи 
спеціяльно мобілізованих для цього ударним порядком військових лікарів та сту-
дентів Київського медичного інституту. Цифрові дані, що їх буде одержано вна-
слідок переведення цієї кампанії, буде зосереджено для наукової розробки в руко-
писному відділі бібліотеки патокомісії. Ці дані, з яких усім можна буде вільно 
користуватися, зможуть дати багато матеріалів як для расової патології, так 
і для антропології.

Київське бюро вивчення кров’яних угруповань при патокомісії УАН увійшло 
до складу постійної комісії вивчення кров’яних угруповань, що існує при медич-
ній секції Харківського наукового товариства при УАН, а разом з цією комісією 
входить до складу німецького товариства вивчення кров’яних угруповань. Треба 
тут одмітити, що міжнародний орган «Постійної комісії», що видається в м. 
Харкові мовами українською та німецькою, – «Бюлетені комісії» є єдиним у світі 
спецяльним періодичним органом, у якому беруть участь найвидатніші фахівці 
цієї справи цілого світу.

Патокомісія УАН, влаштовуючи бюро кров’яних угруповань, стає на шлях пев-
ної допомоги нашій Червоній армії, захисниці науки та праці в Союзі республік.

6. Бібліотека. Першим завданням патокомісії, з чого й розпочиналась її робота, 
була організація бібліотеки. Цим пояснюється те, що в найкоротший час було зі-
брано понад сто книжок, брошур та журналів. Серед усього зібрано є досить цінні 
та коштовні видання, не кажучи вже про рукописні матеріали, систематичні 
збірки яких можуть являти собою велику вартість. Придбано цінну бібліотеку 
доктора С. Вайсенберга з антропології, антропометрії, расово-національної та ге-
ографічної патології, переважно єврейського народу. Комісія одержала від колиш-
ньої університетської бібліотеки достатню кількість добрих книжних шаф.

Крім усього вищенаведеного, треба додати, що патокомісія почала нав’язувати 
постійні регулярні ділові стосунки з низкою наукових, громадських та державних 
установ республіки та Союзу, як, приміром, Українська асоціація сходознавства, 
Комісія національностей ЦВК, антропологічні установи Академії Наук СРСР 
(акад. Вишневський і т. інш.).

У подальшому, у зв’язку з охопленням комісією інших галузей патології, згід-
но постанови II відділу ВУАН від 1.07.1928 року за № 246, затвердженою Президі-
єю Академії Наук, вона була перейменована у «Постійну комісію по дослідженню 
проблем патології». 

З 1 жовтня 1928 року Патолого-анатомічна Комісія увійшла до кошторису 
ВУАН, але без штатних співробітників. Приміщення для наукових досліджень 
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остаточно сформувалися лише навесні 1929 року, одночасно з влаштуванням у 
ньому Пантеону мозків видатних діячів України. 

Восени 1928 року після капітального ремонту дві великі кімнати № 58 та № 59 
були поділені перегородками на 6 кімнат середнього розміру, до них була проведена 
вода. Північна група з 3-х кімнат, вікна яких виходили на вул. Леніна, були утво-
рені з великої кімнати № 58; її складали: а) кімната, спільна з Медичною Секцією 
ВУАН, – приймальна, бібліотека та канцелярія, яка мала площу 8,44 квадратних 
сажень (сажень – давня східнослов’янська лінійна міра, яка застосовувалася до за-
провадження метричної системи мір; з XVIII століття дорівнювала 3-м аршинам, 
або 2,134 м); б) кімната, яку займала фотолабораторія ВУАН, площа 6,31 квадрат-
них сажень (кв. с.); в) темна фотографічна кімната – 3,9 кв. с. Південну групу скла-
дали три кімнати, утворені з кімнати № 59, а саме: а) зал для Пантеону – 19,59 
кв. с.; б) лабораторія для Пантеону – 10,02 кв.с.; в) лабораторія для музею расової 
та географічної патології – 4,77 кв. с. Коридор між двома групами кімнат, який 
правим боком був відкритий до конференц-залу ВУАН мав площу 17,17 кв. с. Зо-
внішня глуха його стіна була заставлена великими високими шафами для музею 
расово-національної та географічної патології.

У зв’язку із зміною стану кафедри патологічної анатомії ВУАН (з другої поло-
вини 1930 року кафедра переведена до числа штатних), пожвавилась і діяльність 
її Постійної комісії, особливо після того, як у наукових засіданнях почали брати 
активну участь київські невропатологи (професор В. Г. Лазарєв та Л. І. Смирнов) 
та інші фахівці як з теоретичної, так і клінічної медицини. Про кількісні показ-
ники роботи Комісії можна судити вже з того, що з 72 доповідей, повідомлень та 
демонстрацій, зроблених на 22 засіданнях її в 1931 році, 26 стосувались історії і 
методології експериментальної медицини, 30 – галузі неврології, 23 – онкології, 
11 – вад розвитку, 14 – альтернативних запалень, 9 – інфекційних гранульом, 3 – 
змін у тканинах автозиту, спричинюваних тваринними паразитами.

український музей – Пантеон мозку видатних діячів

В Україні колекціонувати мізки вчених почали з 1906 року після смерті хар-
ківського професора патологічної анатомії В. П. Крилова, який заповів виконати 
розтин його тіла, що й було виконано. У 1925 році в Харкові було зібрано 14 форма-
лінових препаратів мозку.

На цю колекцію, яка не була досліджена, звернули увагу вчені та громадсько-
наукові діячі після смерті В. І. Леніна в 1924 році, коли O. Vogt провів гістологічне 
вивчення головного мозку Леніна. Він виявив збільшення клітин 3-го шару його 
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кори та пов’язав з цим геніальність та обдарованість Леніна. У 1930 році Л. Ашофф 
після відвідування Інституту мозку в Москві, який очолював С. А. Саркісов, 
писав, що під час вивчення препаратів мозку В. І. Леніна при О. Фогту: «...завжди 
повинен був бути будь-хто із комуністів, щоб правильно виконувались численні 
вказівки уряду... Для цього, як мені здається, особливо підходить пан Саркісов, 
член Комуністичної партії. Він не тільки розумна, винахідлива, але й люб’язна 
людина...». В журналі «Врачебное дело» (1928) зазначалось: «Институт по изу-
чению мозга В. И. Ленина, наряду с детальным архитектоническим исследовани-
ем мозга В. И. Ленина, подвергает такому исследованию мозги недавно умерших 
т.т. Михайлова, Богданова, Плеханова, проф. Зимницкого и др. Для сравнения 
результатов этих исследований институт в настоящеее время располагает 18 
мозгами людей индивидуального среднего развития».

У 1927 році виявилось, що в патолого-анатомічному музеї Київського медич-
ного інституту перебувають препарати мозку 3-х професорів, у Дніпропетровську 
– теж 3-х професорів.

Організована при 2-му відділі ВУАН Патолого-анатомічна Комісія висунула, 
у зв’язку з агітацією В. Бехтерєва, питання про формування в Києві при Акаде-
мії Наук Музею – Пантеону мозку видатних діячів України, з метою наукового 
дослідження їхнього мозку. До ідеї українського Музею – Пантеону в пристосу-
ванні його до національної української культури прихильно поставились Укра-
їнська Академія Наук та Комісаріат Народної Освіти – останній дозволив зібрати 
в одному місці розпорошені по українських анатомічних музеях у різних містах 
препарати мозку вчених і видатних діячів України, надавши цій колекції респу-
бліканського характеру. Формування музею почалося з того, що з Харкова, з до-
зволу Народного Комісаріату освіти УРСР, у віданні якого перебували як Ака-
демія наук, так і медичні вузи, була перевезена до Києва колекція препаратів 
мозку, зібрана у Патологоанатомічному музеї Харківського медичного інституту. 
У газеті «Вечерний Киев» (1929) повідомлялось: «Седьмого апреля в Киеве ожи-
дали из Харькова Всеукраинского Пантеона выдающихся деятелей науки, поли-
тики, искусства и литературы. Пантеон сопровождал председатель Комиссии 
по изучению проблем патологии ВУАН академик Н. Ф. Мельников-Разведенков 
и специально прикомандированный врач. Среди привозимых останков имеется 
мозг и сердца писателя В. Г. Короленко, В. Блакитного, окулиста Л. Л. Гиршма-
на, патологов професоров В. П. Крылова, Сагредо, физика Пильщикова и др., всего 
до 20 останков».

Перевезена колекція була поповнена київськими препаратами мозку вчених: 
Добромислова, Цешківського, Вороного та ін.

 Місце для Українського музею-пантеону було відведено в новому Біологічному 
корпусі (вул. Короленка, 55), що його Академія надала Патолого-Анатомічної ко-
місії. Це приміщення було наново відремонтовано й пристосовано до потреб Музею 
–пантеону у 1928 році. При Пантеоні створена спеціальна лабораторія, де можна 
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було досліджувати мозок, виготовляючи з нього серії мікроскопічних препаратів. 
До дослідження залучені київські та харківські неврогістологи.

 У 1930 році Музей – Пантеон налічував 22 головних мозки:
Харківська група Музею –  Пантеону вчених:1. 

професор-хірург В. Ф. Воскресенський – помер у 1909 р.; вік 56 р.; 1) 
вага мозку 1510 р;
професор-офтальмолог Л. Л. Гіршман – помер у 1921 р.; вік 82 р.; 2) 
вага мозку 1350 г.;
рентгенолог С. П. Григор’єв – помер у 1920 р.; вік 53 р.; вага мозку 3) 
1320 г.;
 професор-патологоанатом В. П. Крилов – помер 1906 р.; вік 65 р.; 4) 
вага мозку 1380 г.;
професор-терапевт О. Х. Кузнєцов – помер 1910 р.; вік 72 р; вага 5) 
мозку 1260 г.;
професор-біохімік Д. І. Кураєв – помер 1909 р.; вік 39 р.; вага мозку 6) 
1470 г.;
професор-хірург Л. В. Орлов – помер 1928 р.; вік 68 р.; вага мозку 7) 
1420 г.;
лікар-бактеріолог Г. Я. Острянин – помер 1907 р.; вік 39 р.; вага 8) 
мозку 1600 г.;
професор-фізик М. Д. Пильщиков – помер 1906 р.; вік 50 р.; вага 9) 
мозку 1700 г.;
професор-гінеколог М. Ф. Толочинов – помер 1908 р.; вік 69 р.; вага 10) 
мозку 1420 г.;
професор-філолог М. Г. Халанський – помер 1910 р.; вік 53 р.; вага 11) 
мозку 1400 г.;
професор-терапевт П. І. Шатилов – помер 1921 р.; вік 52 р.; вага 12) 
мозку 1380 г.;
письменник В. Г. Короленко – помер 1921 р.; вік 68 р.; вага мозку 13) 
1425 г.;

письменник В. Блакитни14) й – помер 1925 р.; вік 33 р.; вага мозку 1500 г.
Київська група: 2. 
 15) професор-хірург В. Д. Добромислов – помер 1910 р.; вік 58 р.; вага 
        мозку 1475 г.;
 16) професор-анатом Ф. О. Цешківський – помер 1924 р.; вік 42 р.; вага       
        мозку –;
 17) академік-хірург М. М. Волкович – помер 1928 р.; вік 70 р.; вага 
        мозку 1750 г.;
 18) академік-мікробіолог Д. Заболотний – помер 1929 р.; вік 63 р.;  
        вага мозку –;
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 19) професор-математик Ю. Вороний – помер 1910 р.; вік 40 р.; вага 
мозку –;
Дніпропетровська група:3. 

 20) професор-патологоанатом М. П. Сагредо – помер 1923 р.; вік 42 р.; 
        вага мозку 1360 г.;
 21) професор-патологоанатом І. П. Коровін – помер 1927 р.; вік 62 р.;           
        вага мозку 1540 г.;
 22) професор-патофізіолог А. І. Тальянцев – помер 1929 р.; вік 72 р.; 
         вага мозку .

Вважалось, що Музей – Пантеон повинен стати показовим у справі насадження 
й закріплення серед трудящих Республіки діалектичного матеріалізму, повинен 
слугувати його пропаганді «...не так наказом, як показом». Він і зовнішнім сво-
їм виглядом повинен слугувати культові науки взагалі, національної і республі-
канської зокрема. Планувалось, що об’єкти майбутнього дослідження – препарати 
мозку необхідно переховувати у спеціальних урнах-банках, розставлених у стиль-
ному вмістилищі, що можна було б їх вільно оглядати. Навколо можна розмістити 
декоративні рослини. Можливі деякі світлові ефекти при вечірньому освітленні, 
які викликали б відповідний настрій відвідувачів пантеону. Від цього мав виграти 
в очах трудящих культ науки й пошана до його представників, що після фізичної 
смерті слугують своїми останками.

Незважаючи на зазначені вище плани, Музей-пантеон, що став найбільшим в 
СРСР, перебував у незадовільному стані – він не використовувався в повній мірі в 
науковому відношенні через відсутність належної апаратури та відповідного при-
міщення, потрібного для складного і відповідального цитоархітектонічного дослі-
дження кори головного мозку. І все-таки ці музейні реліквії діячів культури та 
науки, їх «макропрепарати» знадобились московському анатому, професору Б. К. 
Гінце, авторові монографії про розвиток та розподіл артерій у головному мозку ви-
соко обдарованих людей науки, мистецтва і техніки. Вони послужили йому мате-
ріалом для обґрунтування його теорії «артеріальних полів», яка є, на його думку, 
більш досконалою, ніж прийнята теорія бродманівських «кіркових полів».

Деякі препарати мозку, зокрема В. Г. Короленка, В. Блакитного, Д. Заболотно-
го, зберігаються в наші дні на кафедрі анатомії людини (зав. кафедри проф. В. Г. 
Черкасов) Націонвльного медичного університетту імені О. О. Богомольця. 

 
національна медична академія ПіслядиПломної 

освіти імені П.л. ШуПика

У 1918 році вихованці медичного факультету Університету св. Володимира, 
представники професійної Спілки київських лікарів, професори М. А. Левитський, 
О. З. Лазарєв, Є. Л. Скловський, Г. Б. Биховський, І. Й. Фрумін виступили з ініціа-
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тивою щодо створення в Києві нового для України навчального закладу – Клінічного 
інституту для удосконалення лікарів. У травні 1918 року загальне зібрання Спілки 
київських лікарів ухвалило рішення про передання «...Союзу киевских врачей зда-
ний ликвидированного Сводного лазарета Красного Креста имени Ф. А. Терещенко 
на углу Бибиковского бульвара и Терещенковской улицы № 13/7 (нині бульв. Шев-
ченка) вместе с частью медицинского снабжения и хозяйственного оборудования 
в целях учреждения Клинического Института». В липні 1918 року Спілкою київ-
ських лікарів обрана Організаційна комісія щодо формування Клінічного інститу-
ту для удосконалення лікарів. У серпні 1918 р. Комісією відкриті перші навчальні 
бази Клінічного інституту – «...показательная клиническая амбулатория по всем 
специальностям, а также дневная и ночная поликлиника для выезда к больным 

на дом по вызовам через Институт» 
(бульв. Шевченка 13). У цьому ж році, 
як навчальні бази, були відкриті аптека 
та хіміко-бактеріологічна лабораторія. 
У жовтні 1918 року Організаційна ко-
місія завершила свою роботу і переда-
ла справи про готовність інституту до 
роботи першому його Правлінню (голо-
ва – проф. М. А. Левитський). Офіційно 
Інститут був відкритий «...19 октября 
1918 г. на базе упраздненного лазарета 
Красного Креста – дом на углу Бибиков-
ского бульвара и Терещенковской улицы, 
№13/7, – Клинический институт для 
усовершенствования врачей».

З листопада 1918 року в Клінічно-
му інституті для удосконалення ліка-
рів розпочались заняття: у денні часи 
– практична робота, у вечірні – відвіду-
вання лекцій.

У 1919 році «Декретом Совета 
народных Комиссаров УССР № 68, от 14 
мая» Київський клінічний інститут для 
удосконалення лікарів «...был национа-
лизирован, Высшее учебное заведение, 
показательное для всей Украины, и пре-
образован в Киевский государственный 
институт для усовершенствования 
врачей – первый на Украине». Інститут 
переселили на Лук’янівку, у велику 

Будинок на розі Бібіківського бульвару 
та Терещенківської вулиці , № 13/7; (Лазарет 
Червоного Хреста; з 19.10.1918 р. – Клінічний 

Інститут для удосконалення лікарів; 
з 1920 р. – Інститут охорони здоров’я → 

Київська державна академія → Київський 
державний медичний інститут → Київський 

медичний університет імені О. О. Богомольця 
→ Національний медичний університет 

імені О. О. Богомольця).
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і впорядковану садибу «I-ой Рабочей больницы» (колишня Єврейська лікарня – 
найбільш устаткована в м. Києві), на потужну навчальну базу, вулиця Багговутів-
ська, 1.

До 1921 року «...За отсутствием собственных клиник учебная деятельность 
Института преимущественно ограничивалась теоретическими лекциями, а 
также сосредотачивалась на амбулаторном материале».

При заснуванні Інституту на посаду викладача патологічної анатомії обрали 
доктора медицини, професора І. Т. Титова (з 1915 р. – професор кафедри патоло-
гічної анатомії Жіночого медичного інституту).

ТиТов Іван Трохимович (20.02.1875 – 27.10.1949) – народився 
в родині службовця в м. Радомишль Київської губернії; початкову 
освіту здобув у церковно-парафіяльному училищі м. Києва, серед-
ню освіту – в Києво-Печерській гімназії (1893); з 1893 р. навчався 
на медичному факультеті Університету Св. Володимира; патологіч-
ну анатомію вивчав у професора В. К. Високовича; курс медично-
го факультету завершив 31 жовтня 1898 року зі ступенем «лекарь»; 
при цьому за науково-літературний твір «Разные виды нагноения 
в зависимости от различных микроорганизмов» був нагородже-
ний медаллю; після закінчення Університету «...приватно занимал-
ся при кафедре патологической анатомии»; 9 лютого 1899 року як 
військовозобов’аний був «зачислен» у запас армії, у травні 1899 року 
– у запас «...Главного военно-медицинского ведомства по Киевскому 
уезду»; 5 серпня 1900 р. лікар Титов був «допущен» до виконання 
обов’язків «мл. Врача 4-го пехотного батальона»; 21 липня 1903 р. 
призначений «...на службу в 129-й Бессарабский полк» на посаду мо-

лодшого лікаря – служив у «...сводном дивизионном лазарете 33-ей и 34-ой пехотных дивизий, в 43-м 
пехотном Охотском полку» та з 18 червня 1905 р. в Київському військовому госпіталі; 30 липня 1906 р. 
«был уволен в отставку» і вже як цивільний лікар продовжував працювати (з серпня 1902 р. працював 
за сумісництвом) на посаді прозектора лікарні при Київському Покровському жіночому монастирі 
та на посаді лікаря у Київській чоловічій гімназії, а ще «...находил время для работы в госпитале и на 
кафедре патологической анатомии, выполняя обязанности нештатного ассистента»; учень проф. 
В. К. Високовича; 1903 р. прозектор І. Т. Титов «...выдержал єкзамен на степень доктора медицины», а 
потім у Експериментально-медичному відділенні Київського Бактеріологічного інституту почав до-
сліджувати та опрацьовувати дисертаційний матеріал; на початку 1912 року була завершенав дисерта-
ція – «О влиянии сыворотки тиреоидэктомированных животных на функцию щитовидной железы»; 
рецензентами дисертації були – професор Володимир Ліндеман (патолог), професор Конрад Вагнер 
(терапевт), професор Всеволод Чаговець (фізіолог); рецензенти підкреслили, що автор дисертації «...
впервые дает научное обоснование для применения при Базедовой болезни антитироидных препаратов, 
показания для которых были пока лишь чисто эмпирическими… Работа выполнена вполне добросовестно, 
и написана хорошим языком, и составляет несомненно ценный вклад в литературу физиологии и пато-
логии щитовидной железы»; захист дисертації відбувся на засіданні медичного факультету в березні 
1912 р.– було визнано «...лекаря Титова Ивана Трофимовича удостоить звания доктора медицины»; 6 
квітня 1913 р. завідувач кафедри патологічної анатомії Університету св. Володимира, професор В. М. 
Константинович порушив клопотання перед Медичним факультетом про заміщення вакантної по-
сади «...прозектора при кафедре патологической анатомии доктором медицины Иваном Трофимовичем 
Титовым – прозектором при Покровском женском монастыре»; 28 серпня 1913 р. І. Т. Титов був «избран 
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на должность прозектора при кафедре патологической анатомии Университета св. Владимира» та 
«...допущен к чтению лекций приват-доцента», залишаючись на посаді прозектора кафедри; у 1915 р. 
обраний професором кафедри патологічної анатомії Жіночого медичного інституту; 19 жовтня 1918 
р. на базі розформованого лазарету Червоного Хреста (будівля на розі Бібіковського бульвару і Те-
рещенківської вулиці 13/7) заснували «Клинический институт для усовершенствования врачей», на 
посаду викладача патологічної анатомії в зазначеному інституті було обрано професора І. Т. Титова; 
професор І. Т. Титов – «...председатель Факультетского совета Медицинского факультета Киевского 
университета» та завідувач кафедри патологічної анатомії (російська лектура) після смерті 10 лютого 
1920 р. професора В. М. Константиновича, належав до «табору» професури Університету св. Володи-
мира, котра не сприймала українізації та демократизації вищої школи, і відверто «созерцала» Радян-
ську владу; це стало причиною того, що нова влада оголосила «...гражданина И. Т. Титова persona non 
grata» в м. Києві; ректор Інституту вдосконалення лікарів, головний лікар «I-й рабочей больницы» 
– клінічної бази Інституту, «Педагогический совет II Государственных медицинских курсов» од-
ностайно заступилися за професора І. Т. Титова – патологоанатома і декана Інституту, прозектора 
лікарні, викладача курсів – 16 жовтня 1922 р. подали до «Укрглавпрофобра» три клопотання «...об 
оставлении в г. Киеве профессора И. Т. Титова – гражданина вполне лояльно относящегося к Советской 
власти, специалиста высшей квалификации, в данный момент совершенно незаменимого»; захисники 
І. Т. Титова вважали, що «...удаление его болезненно отразится на работе больницы», а медичні курси 
втрачали «...опытного преподавателя и воспитателя будущих ответственных работников здравоохра-
нения»; однак революційний «Укрглавпрофобр» був невмолимий – у листопаді 1922 р. «гражданина 
Титова И. Т.» видворили з м. Києва; у 1924 р. І. Т. Титов очолив кафедру патологічної анатомії, яка 
була об’єднана з кафедрами фізіології та судової медицини медичного факультету Білоруського дер-
жавного університету (з 1930 р. Білоруський медичний інститут); заслужений діяч науки БРСР (1939); 
академік АН БРСР (1940); з іменем І. Т. Титова пов’язаний розвиток патологічної анатомії, як науки, 
та організація патологоанатомічної служби в Білорусі.

В архівних документах до 1922 року не виявлені дані про заснування кафедри 
патологічної анатомії. І. Т. Титов згадується як професор патологічної анатомії. І 
лише в 1922 році в «Расписании часов преподавания» є перша згадка про кафед-
ру патологічної анатомії: «...Преподавание в Киевском Клиническом Институте 
для усовершенствоания врачей в настоящее время разбито на 14 кафедр» і серед 
них – кафедра патологічної анатомії. Таким чином, документально підтверджено 
існування (формальне) кафедри патологічної анатомії з 1922 року. До складу ка-
федри входили (1922 р.): професор І. Т. Титов та помічник прозектора Шведкова-
Трегубова. Професор І. Т. Титов упродовж тижня мав читати 4 години лекції та 
4 години виконувати секції. Помічник прозектора Шведкова-Трегубова була 
зобов’язана упродовж тижня 16 годин виконувати секції.

З 1923 року Київський інститут удосконалення лікарів перебував під опікою 
Київського державного медичного інституту – професори консультували, ство-
рювали кафедри та клініки, асистенти працювали за сумісництвом. Після ви-
дворення «Укрглавпрофобр’ом» професора І. Т. Титова з Києва, кафедра патоло-
гічної анатомії Медичного інституту продовжувала процесс створення кафедри 
патологічної анатомії – кадрами (за сумісництвом), майном, інструментарієм, 
апаратурою. Професор П. О. Кучеренко майно трьох колишніх кафедр патоло-
гічної анатомії розподілив між трьома новоствореними кафедрами патологічної 
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анатомії – 1) кафедра Київського медичного інститу-
ту, 2) кафедра Інституту для удосконалення лікарів, 
3) кафедра патологічної анатомії Всеукраїнської Ака-
демії наук (вул. Володимирська, 55). Створення кафе-
дри Інституту удосконалення лікарів було важким, 
повільним – лікарям, які вдосконалювались, читали 
«повторительный курс» (В. К. Високович, 1907 р.) 
патологічної анатомії за методом професора І. Т. Тито-
ва. Лише у 1931 році штат кафедри «обособился»: про-
фесор П. О. Кучеренко (за сумісництвом), доцент Р. М. 
Майзліш (за сумісництвом), старший асистент В. С. 
Лисовецький, прозектор Є. І. Чайка, Б. П. Кучеренко. 

Кафедра розміщувалась у приміщенні патолого-
анатомічного відділення Першої робітничої лікарні 
м. Києва (нині – Київська обласна клінічна лікарня). 

Педагогічна робота кафедри у 20-і та першій полови-
ні 30-х років полягала в читанні лекцій та проведенні 

практичних занять за спеціальністю «патологічна анатомія» на суміжних циклах, 
а також керівництві окремими лікарями, які спеціалізувалися при кафедрі пато-
логічної анатомії на робочих місцях. Від 20.09.1935 року до 20.02.1936 року були 
проведені перші курси підготовки з патологічної анатомії – кафедра патологічної 
анатомії випустила перших курсантів – сім лікарів-патологоанатомів.

Як зазначав М. К. Даль (1968): «Научно-исследовательская работа на ка-
федре осуществлялась слабо». Наукові дослідження виконувались лікарями-
клініцистами, яких консультували основні працівники кафедри. 

П. О. Кучеренко. (Із архіву 
кафедри патологічної 
анатомії НМАПО імені 

П. Л. Шупика). 

Будівля, в якій розміщувалась кафедра патологічної анатомії в 20–30-их роках  ХХ ст.
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Після смерті П. О. Кучеренка (28.05.1936 р.) менше року кафедрою патологіч-
ною анатомії керував його син – доцент Борис Павлович Кучеренко.

У 1936–1941 роках кафедру патологічної анатомії очолював В. В. Лауер. 

лАуЕр володимир вільгельмович (1888 – 03.07.1963) – народив-
ся в м. Харкові; від 1900 до 1908 р. навчався в I Харківській гімназії; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Харківського уні-
верситету (1908–1913); у 1913–1916 рр. – лікар військово-польових 
запасних госпіталів та лікар Троїцько-Сергіївського полку царської 
армії; від 1916 до 1918 р. – прозектор Бобруйського обсерваційно-
го пункту (м. Бобруйськ, Білорусія); у 1918–1922 рр. працював у 
прозекторії Губернської лікарні в м. Полтаві; у 1922–1923 рр. – за-
відувач діагностичною лабораторією в м. Харкові; від 1923 до 1928 р. 
– про зектор кафедри патологічної анатомії Кубанського медич-
ного інституту (завідувач кафедри – професор М. Ф. Мельников-
Разведенков); в цьому ж інституті отримав звання доцента; у 1928 р. 
удосконалювався у Патологічному інституті Фрейбурзького універ-
ситету у Ludwig Aschoff’a, де вивчав організацію праці в Інституті, 
слухав лекції професора Aschoff’a, опановував методологію в 
патологічній анатомії та лекційне мистецтво, у лабораторіях 

опановував методи дослідження, пізнавав і сприймав європейський рівень у патологічній анатомії; 

Перші курси патологоанатомів при Київському Інституті Удосконалення Лікарів 
(20.09.1935 – 20.02.1936 рр.); перший ряд (зліва направо): курсантка, прозектор 

Є. І Чайка, професор П. О. Кучеренко, секретар Є. Д. Тимченко, д-р Р. М. Майзліш, 
старший асистент В. С. Лисовецький. (Із архіву кафедри патологічної анатомії 

НМАПО імені П. Л. Шупика).
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у 1929–1933 рр. – професор кафедри патологічної анатомії Омського медичного інституту; у 1933–
1936 рр. – організатор (на базі прозекторії колишньої земської лікарні в м. Полтаві) і завідувач кафедри 
патологічної анатомії Полтавського медичного виробничого інституту; від 1936 до червня 1941 р. – 
завідувач кафедри патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів; за сукупністю 
праць у 1938 р. було присвоєно вчений ступінь доктора медичних наук; професор (1941); у червня 
1941 р. евакуйований в м. Ставрополь, де був призначений професором та завідувачем кафедри пато-
логічної анатомії Ставропольського медичного інституту; працював у професорсько-викладацькому 
колективі Ставропольського та Дніпропетровського медичних інститутів до кінця червня 1942 р.; у 
листопаді 1942 р. повернувся до Києва; у 1943–1945 рр. – лікар німецької лабораторії; 14.06.1947 р. 
військовим трибуналом військ МВС по Київській області був визнаний винним за статею 54–1а КК 
УРСР і засуджений на 8 років позбавлення волі; у 1950 р. захворів; 14.07.1953 р. термін ув’язнення був 
скорочений і В. В. Лауер повернувся до Києва; похований на Байковому цвинтарі у м. Києві (дільни-
ця 9); реабілітований 17.08.1994 р.

До штату кафедри входили: професор В. В. Лауер, доцент Б. П. Кучеренко (за 
сумісництвом), Р. М. Майзліш, старший асистент В. С. Лисовецький, асистент 
Д. О. Якуша, асистент-лаборант О. М. Могилевська, а з 1937 року – інтерн В. А. 
Гримайловська. Завідувач кафедри та його помічники були основними працівни-
ками інституту.

Спроби кафедри організувати спеціальні цикли з підготовки патологоанатомів 
не мали успіху, і її педагогічна діяльність, як і раніше, полягала в читанні лекцій 
на різних клінічних циклах та проведенні на них демонстраційних практичних 
занять. Відсутність циклів спеціалізації пояснювалась недостатнім розвитком 
прозекторської справи в лікувальних закладах та незначною кількістю патолого-
анатомів у республіці.

До 1941 року кафедра патологічної анатомії була оснащена необхідним облад-
нанням для проведення наукових досліджень, був створений музей макроскопіч-
них та мікроскопічних препаратів, який мав значну кількість препаратів. У 1938 
році до існуючого приміщення були прибудовані дві будівлі («крила»).

Кафедра патологічної анатомії на Лук’янівці набула авторитету і як база ка-
федри патологічної анатомії Київського медичного виробничого інституту (з 1936 
року – II Київського медичного інституту), яку (за сумісництвом) очолювала про-
фесор О. І. Смирнова-Замкова.

У зв’язку з тимчасовою окупацією м. Києва в роки Другої світової війни з червня 
1941 року до листопада 1943 року була припинена діяльність інституту. Кафедра 
патологічної анатомії відновила свою роботу у 1944 році, коли був сформований 
штат кафедри – завідувач кафедри, професор О. І. Смирнова-Замкова, асистент 
Д. О. Якуша та асистент на 0,5 ставки Б. Ю. Шур (начальник патологоанатоміч-
ного відділення Київського військового госпіталю). Посада доцента кафедри була 
вакантна.

У січні 1945 році кафедру патологічної анатомії очолив професор М. К. Даль, 
який до цього працював на посаді завідувача кафедри патологічної анатомії Ленін-
градського інституту удосконалення лікарів. 
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ДАлЬ Михайло Костянтинович (18.03.1901 – 17.06.1984) – на-
родився в м. Уфі в родині агронома; як свідчить архів Казанського 
університету – із дворян, православного віросповідання; результа-
ти журналістських пошуків показали, що М. К. Даль та знаменитий 
вчений діалектолог та етнограф, літератор і лікар Володимир Іва-
нович Даль – гілки одного генеалогічного дерева, і що професор 
М. К. Даль є правнуком В. І. Даля; середню освіту отримав у Сімфе-
ропольській класичній гімназії – у травні 1920 р. закінчив повний 
8-літній курс з атестатом зрілості та «...приложением серебрянной 
медали»; у громадянську війну був мобілізований як член асоціації 
моряків та річників торгового флоту в Чорноморський флот; у 1921 
р. відряджений Чорноморським червоним флотом на навчання в 
університет; медичну освіту здобув у Кримському університеті імені 
М. В. Фрунзе та на медичному факультеті Казанського імені В. І. 
Ульянова-Леніна університетах (1921–1926); патологічну анатомію 
з патологічною гістологією та практичними заняттями студент Даль 

вивчав у професора Г. С. Кулеши у Кримському університеті; після закінчення Казанського універ-
ситету був призваний в Робітничо-Селянську Червону Армію, як «лікар-пільговик»; дійсну військову 
службу проходив в м. Севастополі; після звільнення з військової служби, у 1927 р. обраний асистен-
том кафедри патолоґічної анатомії (завідувач – проф. Г. С. Кулеша) Кубанського медичного інститу-
ту; у 1928 р. асистент М. К. Даль призначений завідувачем патологоанатомічним кабінетом Північно-
Кавказького інституту туберкульозу та прозектором I-ї радянської міської лікарні м. Краснодара; у 
1932 р., після смерті професора Г. С. Кулеши, переїжджає в Ленінград; з 1932 до 1935 р. працював в Ін-
ституті організації охорони праці старшим науковим співробітником експериментально-біологічної 
лабораторії та за сумісництвом (з 1932 до 1942 р.) старшим науковим співробітником, а з 1938 р. – за-
відувачем патологоанатомічним відділенням Інституту хвороб вуха, горла, носа та мовлення, про-
зектором лікарні імені В. В. Куйбишева та Центрального акушерсько-гінекологічного інституту; 
консультантом–патологоанатомом Центрального вітамінного інституту, Інституту імені Луї Пастера, 
Інституту хірургічного туберкульозу; у 1932 р. запрошений на кафедру патолоґічної анатомії (завід-
увач – професор Ф. Я. Чистович) Ленінградського інституту удосконалення лікарів на посаду викла-
дача; у 1934 р. призначений старшим асистентом цієї ж кафедри; у листопаді 1935 р. рішенням Вищої 
кваліфікаційної комісії за сукупністю наукових праць, без захисту присвоєна вчена ступінь кандидата 
медичних наук; у 1938 р. захистив докторську дисертацію «Про вплив разних видів пилу на організм 
піддослідних тварин (експериментально-гістологічне дослідження)»; дисертація М. К. Даля була од-
нією з перших в країні, присвячена експериментальному патоморфологічному вивченню професій-
ної патології – коніозів у шахтарів північної гірськорудної зони СРСР; професор (1940); під час війни 
– начальник патологоанатомічної служби евакопункту в м. Ленінграді; з 1942 р., після смерті проф. 
Ф. Я. Чистовича, завідував кафедрою патологічної анатомії; виконував обов’язки вченого секретаря 
інституту; під час війни продовжував педагогічну та прозекторську діяльність, очолював патолого-
анатомічну службу фронтового евакогоспіталю; з 01.01.1945 р. до 01.09.1973 р. – завідувач кафедри 
патолоґічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів КІУЛ); одночасно почав керувати 
прозектурою Київської обласної клінічної лікарні; у 1945 – 1946 рр. виконував обов’язки заступника 
директора УКІУЛ з навчально-лікувальної частини; з травня 1945 до 1976 р., за сумісництвом, голов-
ний патолоґоанатом Міністерства охорони здо ров’я УРСР; був членом президії Вченої ради МОЗ 
УРСР, членом лікарняної Ради МОЗ СРСР, очолював правління Українського товариства патоло-
гоанатомів, був головою Пироговської комісії МОЗ УРСР та Хоріонепітеліальної комісії; почесний 
член Всесоюзного товариства патологоанатомів (1966) та Київського товариства істориків медицини; 
у процесі наукових досліджень М. К. Даль вивчав за хворювання легень, туберкульоз, грип, історію 
патолоґічної анатомії та організацію патолоґо-анатомічної служби; автор 97 наукових публікацій, із 
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них найбільш відомі монографії та методичні посібники: «Инфекционная лептоспироидная желту-
ха» (1944, у співавторстві), «Эндокринная система при гипертонической болезни» (1946, у співавтор-
стві), «Клинико-патологоанатомический анализ врачебной диагностики. Структура, задачи и работа 
клинико-патологоанатомических конференций. Частота некоторых заболеваний» (1949), «Григорій 
Миколайович Мінх (1835–1896)» (1956); «Формулировка патологоанатомического и клинического 
диагнозов. Патологоанатомическая документация» (1958), «Медицинская диссертация» (1959), «Тех-
ника вскрытия с обследованием органов трупа на месте (Sectio in situ)» (1973); науковий керівник та 
консультант понад 200 дисертацій, із них 60 докторських; нагороджений орденами Вітчизняної війни 
II ст. та Трудового Червоного Прапора, медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ювілейними медалями; похований на 
київському цвинтарі «Берківці», дільниця 52.

Кафедри патологічної анатомії, на час обрання М. К. Даля її завідувачем, як фі-
зичної одиниці не існувало, її необхідно було створювати. Були відсутні лабораторне 
обладнання, центральне опалення, електричне освітлення. У патологоанатомічному 
відділенні можна було виконувати лише розтини. Проводити заняття з патологічної 
анатомії та виконувати наукові дослідження було неможливо. У важких умовах во-
єнного та післявоєнного часу (з січня 1945 р.) М. К. Даль зумів швидко «...сооргани-
зовать кафедру с патогистологической лабораторией» в старому одноповерховому 
корпусі Першої робочої лікарні (колишньої Єврейської) (вул. 9-січня, 1), яка невдозі 
стала одним із науково-теоретичних центрів Київської обласної клінічної лікарні.

У перші роки роботи в Києві М. К. Даль виконував прозекторську роботу в Інституті 
інфекційних хвороб та Інституті туберкульозу. Його учні та шанувальники стверджу-
вали: «...Михайло Костянтинович, досліджуючи біля секційного столу, маніпулює 
так віртуозно – рухи точні, економні, раціональні, – що може працювати без спецодя-
гу».  Для розтинів, які проводив М. К. Даль, були властиві досконала техніка та висока 

Будівля, в якій розміщена кафедра патологічної анатомії НМАПО 
імені П. Л. Шупика (сучасний вигляд).
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культура роботи. Макроскопічна діагностика була логічна і переконлива. Із найвід-
даленіших місць України та СРСР пошта приносила гістологічні препарати – потріб-
не заключення Даля. Особливо на високому рівні М. К. Даль проводив патогістоло-
гічну діагностику уражень лімфатичної системи.

Як лектор, М. К. Даль вважався досвідченим та талановитим. Безсумнівно, у 
його лекціях трансформувались методи викладання професорів Г. С. Кулеши, І. Г. 
Савченка та Ф. Я. Чистовича, у яких М. К. Даль навчався та з якими працював. 
Учень М. К. Даля – кандидат медичних наук С. М. Старченко зазначав: «В лекці-
ях професора М. К. Даля є “мазки класиків” патологічної анатомії – їх метода, 
методології, манери говорити, подавати, – М. І. Пирогова, Рудольфа Вірхова, 
Г. М. Мінха. Матеріал лекції він викладав просто, тихо, майже монотонно, у під-
креслено академічному стилі – чітко вивіреними фразами, літературною мовою; 
і відчувалось, що лектор повідомляє тільки потрібну, але незначну частину із 
великого запасу знань. Описання патологічних явищ робилось простим стилем, 
без метких слів, зайвих епітетів та пишномовних фраз. Щоб слухати лекції про-
фесора М. К. Даля, потрібно було добре знати основи патологічної анатомії. Без 
ораторської інтонації в голосі, так же як і читав лекції, М. К. Даль виступав з 
доповідями на наукових забраннях лікарів».

Напрямки наукових пошуків професора М. К. Даля підказувала його прозек-
торська практика, повсякденне життя лікарень, тенденції розвитку патологічної 
анатомії. Для М. К. Даля були властиві висока працездатність, свій метод науко-
вої праці, вміння визначити тему дослідження, уміння узагальнити досліджува-
ний матеріал, визначити його наукову цінність. С. М. Старченко підкреслював: «У 
професора М. К. Даля особливе чуття на актуальність теми дисертації, яка по-
повнить патологоморфологічну науку, збагатить прозекторську службу; і, зви-
чайно ж, в наявності мистецтво вибору дослідника теми – дисертанта – вже 
піготовленого (своєю працею!), здатного упоратися з темою, належно її виріши-
ти… Професор М. К. Даль не уявляв собі, щоб люди, які звернулися до нього з про-
ханням підказати – яким питанням зайнятися, не були треновані роботою, щоб 
у них були відсутні такі необхідні в дослідницько-творчій роботі генетичні якос-
ті, як організованість (внутрішня зібраність), пам’ять, акуратність, педан-
тизм, скрупульозність, фантазія; щоб у них була відсутня культура мислення, 
культура праці, культура діалогу, дискусії». 

До травня 1957 року кафедра і прозектура лікарні мали 25 мікроскопів (у тому 
числі поляризаційний мікроскоп, фазовоконтрастна установка), лабораторні при-
лади, колекцію гістологічних барвників ( 100 назв).

У 1955 році вдовою Б. П. Кучеренка на кафедру патологічної анатомії передана 
особиста спеціальна бібліотека П. О. Кучеренка та Б. П. Кучеренка кількістю 4000 
назв, значна кількість діапозитивів, деякі цінні реактиви та гістологічні барвники.

Штат кафедри в цей час складався із завідувача кафедри, асистента, двох 
лаборантів-гістологів та 1,5 посади обслуговуючого персоналу. З 1946 до 1949 року 
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на кафедрі працювала на посаді доцента Н. О. Максимович. Від 1948 року обов’язки 
асистента, а з 1960 року – доцента, виконував І. М. Естрін. 

ЕсТрІн Ізраїль Мойсейович (01.01.1920 – 1989) – народився в 
м. Гомелі (Республіка Білорусь); медичну освіту здобув у Ленінград-
ському медичному інституті (1924); від 1946 до 1980 р. працював на 
кафедрі патологічної анатомії Київського інституту удосконалення 
лікарів: з 01.10.1946 р. – старший лаборант кафедри, з 16.11.1948 р. 
– асистент, від 01.09.1960 р. – доцент за контрактом, з 09.02.1962 р. – 
доцент; у 1952 р. захистив кандидатську дисертацію «Застойная почка 
(патологоанатомическое исследование)», у 1967 р. – докторську ди-
сертацію «Происхождение плазмоцитов и их функции как клеточных 
элементов физиологической системы соединительной ткани»; у 
1961 р. призначений головним патологоанатомом Київської області; 
у 1981–1989 рр. – повторно виконував обов’язки головного патоло-
гоанатома Київської області.

З 1958 до 1966 року на посаді другого професора кафедри працював доктор 
медичних наук, професор В. Л. Бялик, який у подальшому перейшов на посаду 
з погодинною оплатою. У 1966 році на посаді асистента кафедри затверджений до-
свідчений патологоанатом В. С. Вятченко. До викладання курсантам залучались 
прозектори патологоанатомічного відділення – Київської обласної клінічної лікар-
ні, частіше Р. Д. Шальман, – досвідчений фахівець з патологічної анатомії захво-
рювань дитячого віку і акушерської патології та В. С. Вятченко.

 Основні напрямки наукових досліджень кафедри патологічної анатомії: 1) ви-
вчення післявоєнної патології – гістоморфологія грануляційної тканини виразок 
з тривалим перебігом після вогнепальних поранень; 2) вивчення ранніх та пізніх 
змін після грипу (в експерименті); 3) удосконалення прозекторської служби та ла-
бораторної справи в Українській РСР; 4) історія вітчизняної патологічної анатомії.

 Під керівництвом кафедри патологічної анатомії з 1945 до 1967 року виконано 
та успішно захищено 80 дисертаційних праць; із них 28 – з спеціальності «пато-
логічна анатомія» (7 – докторських дисертацій та 21 – кандидатська). У більшості 
особи, що захистили дисертації, працювали в різних науково-дослідних установах 
або великих лікарнях міст: Києва, Вінниці, Одеси, Ялти, Львова, Мукачевого. Те-
матика дисертаційних досліджень була різною, але в більшості із них вивчалась 
регенерація тканин та інфекційна патологія.

 У 1946–1947 роках на кафедрі здійснювалась спеціалізація тільки окремих 
прозекторів на робочих місцях. В основному читались лекції та проводились прак-
тичні заняття на суміжних циклах (до 23 в рік). З 1948 року почали проводитись 
цикли спеціалізації з патологічної анатомії, спочатку упродовж дев’яти, а потім 
шести місяців. 
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З осені 1951 року цикли спеціалізації та удосконалення проводились за чоти-
рьохмісячною програмою. При цьому, особлива увага зверталась на мікроскопічну 
діагностику біопсій та патологічних процесів по кусочках органів і тканин із розі-
тнутих померлих хворих та гістологічну діагностику захворювань жіночої статевої 
системи.

Кафедрою також проводились короткотермінові цикли (упродовж двох міся-
ців) із спеціальною програмою гістологічної діагностики біопсій, переважно пух-
лин різної локалізації.

Від 1946 до 1967 року на кафедрі патологічної анатомії пройшли спеціалізацію 
та удосконалення 308 прозекторів, в основному з України.

У 1946 році при кафедрі патологічної анатомії була затверджена аспірантура, 
навчання в якій до 1967 року закінчили 10 лікарів-патологоанатомів. 

Учні професора М. К. Даля: Є. І. Маковська, Г. І. Окайомова, В. С. Вятченко, Ю. 
О. Радіонов, М. Б. Рапопорт, І. М. Естрін, А. С. Кочубайло, С. М. Старченко.

Окрім підготовки лікарів–прозекторів на кафедрі патологічної анатомії за спе-
ціально розробленою програмою проводилась підготовка лаборантів-гістологів. 
Від 1946 до 1967 року було підготовлено 17 лаборантів.

 З 1965 року МОЗ УРСР надав право кафедрі патологічної анатомії проводити 
атестацію лаборантів-гістологів лікувальних закладів та науково-дослідних ін-
ститутів.

Працівники кафедри патологічної анатомії КІУЛ та курсанти циклу 
спеціалізації (1949 р.); у першому ряду: другий зліва асистент 
І. М. Естрін, в центрі – професор М. К. Даль. (Із архіву кафедри 

патологічної анатомії НМАПО імені П. Л. Шупика).
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Працівники кафедри патологічної анатомії КІУЛ та курсанти циклу удосконалення (осінь, 
1957 р.); перший ряд (зліва направо): М. С. Джанумова, асистент І. М. Естрін, професор 

М. К. Даль, А. Герасун; другий ряд: В. М. Суденко (Черкаси), В. Л. Фесвков, Ф. Є. Шаляпіна, 
І. М. Костенко, Є. Я. Каган, Антимонов; третій ряд: Р. М. Руденко, М. А. Гуревич, І. М. Зодун.

Працівники кафедри патологічної анатомії КІУЛ та курсанти циклу удосконалення лікарів 
(лютий – квітень 1958 р.); перший ряд (зліва направо): М. З. Зоріна (Дніпропетровськ), 

професор М. К. Даль, доцент І. М. Естрін, В. А. Хребтова (Житомир); другий ряд: 
М. М. Полякова-Гобберман (Дніпроперовськ), Л. Д. Москаленко (Дрогобицька обл.), 

В. Ф. Овдєєв (Одеса), М. Л. Рахлін (Сімферополь), Т. О. Кушкова (м. Горлівка 
Донецької обл.), Л. С. Качановська (Черкаси).
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Працівники кафедри патологічної анатомії КІУЛ та курсанти циклу удосконалення (1962 р.); 
перший ряд (зліва направо): А.М. Синяпкіна (м. Луганськ), проф. В. Л. Бялик, проф. 

М. К. Даль, доц. І. М. Естрін, О. І. Полтавська (м. Дніпропетровськ); другий ряд (зліва направо): 
Г. І. Ліхтман (м. Коростень), В. С. Дрема (м. Пологи), В. А. Павлюченко (м. Первомайськ),
 А. К. Васильєв (м. Кривий Ріг), В. М. Красій (м. Запоріжжя), М. Г. Стратонович (м. Дубно). 

(Із архіву кафедри патологічної анатомії НМАПО імені П. Л. Шупика).

Працівники кафедри патологічної анатомії КІУЛ та курсанти циклу удосконалення (квітень – 
червень 1963 р.); перший ряд (зліва направо): проф. В. Л. Бялик, О. І. Гавата, 

проф. М. К. Даль, В. І. Белько, доц. І. М. Естрін; другий ряд: І. І. Литвинов, О. І. Лапп, 
С. П. Совіна, А. Ф. Головіна. (Із архіву кафедри патологічної анатомії НМАПО імені П. Л. Шупика).
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 З 1973 до 1992 року кафедру патологічної анатомії очолював А. П. Федотов. 

ФЕДоТов Август Пилипович (23.10.1925 – 25.07.2011) – наро-
дився в м. Городище Пензенської області (Російська Федерація); 
після закінчення середньої школи, з червня 1943 р. у Діючій армії 
– командир взводу автоматників; переніс контузію та 2 вогнепальні 
поранення; демобілізований у 1948 р. у званні лейтенанта; медичну 
освіту (з відзнакою) здобув у Київському медичному інституті (1949 
– 1954); після закінчення інституту, з 1954 до 1957 р. навчався в ас-
пірантурі на кафедрі патологічної анатомії Київського медичного 
інституту (зав. – проф. Є. І. Чайка); у 1958–1961 рр. працював на 
посаді молодшого, а потім старшого наукового співробітника в ла-
бораторії патоморфології НДІ туберкульозу та грудної хірургії імені 
академіка Ф. Г. Яновського – послідовно молодшим та старшим на-
уковим співробітником; у 1961 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Вікова гістоморфологія артерій м’язового типу в людини»; у 1961 – 
1973 рр. – завідувач лабораторії гістохімії та електронної мікроскопії 
Київського НДІ оториноларингології; у 1969 р. захистив докторську 

дисертацію «Морфогістохімічні аспекти патогенезу тонзилітів»; від 1973 до 1992 р. – завідувач ка-
федри патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів імені П. Л. Шупика; про-
фесор; член Міжнародної академії патології; напрямки наукових досліджень – проблеми запалення 
та імуноморфології; автор 180 наукових праць; під його консультацією та керівництвом виконано 14 

Працівники кафедри патологічної анатомії КІУЛ та курсанти циклу спеціалізації (вересень 
1964 р. – березень 1965 р.); перший ряд (зліва направо): проф. В. Л. Бялик, проф. 

М. К. Даль, доц. І. М. Естрін, І. М. Немировська (м. Сімферополь); другий ряд: 
В. І. Зелененький (м. Жмеринка), В. П. Нечипоренко (м. Івано-Франківськ), Р. Н. Атаманова 

(м. Артемівськ), Є. А. Зеленкевич (м. Хмельницький), А. П. Остахнович (м. Біла Церква), 
В. В. Рябовол (м. Марганець); третій ряд: П. Ф. Горбунов (м. Київ), В. В. Авсюкевич (м. Малин), 
Ю. П. Гільов (м. Каховка). (Із архіву кафедри патологічної анатомії НМАПО імені П. Л. Шупика).
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докторських та 24 кандидатських дисертації; нагороджений орденом Вітчизняної війни I ступеня, 
медалями «За взятие Варшавы», «За победу над Германией» та численними ювілейними медалями.

У ці роки штат кафедри складали: завідувач кафедри, професор А. П. Федотов, 
доценти: І. М. Естрін, В. П. Сільченко, А. С. Костромін, асистенти: В. О. Войтенко, 
А. М. Птиця, К. М. Шатрова та С. В. Дейнека. 

 Основні напрямки наукових досліджень кафедри патологічної анатомії: 1) мор-
фологічні аспекти патології травної системи; 2) морфологічні аспекти патології 
серцево-судинної системи; 3) колагенові хвороби: етіологія, патогенез, діагности-
ка, імунологія (разом з клініцистами); 4) морфологічні аспекти опікової хвороби 
та її лікування (разом з клініцистами); 5) функціональна морфологія ендокринної 
і імунної систем при алкогольній інтоксикації.

 У 1990 році були об’єднані кафедри патологічної та топографічної анатомії в 
єдину кафедру, якою з 1992 року керує В. П. Сільченко.

Працівники кафедри патологічної анатомії та курсанти циклу спеціалізації 
з патологічної анатомії (1983 р.); у першому ряду: другий зліва – асистент 

А. М. Птиця, третій зліва – доцент А. С. Костромін, в центрі – проф. А. П. Федотов. 
(Із архіву кафедри патологічної анатомії НМАПО імені П. Л. Шупика).
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сІлЬчЕнКо валерій Петрович (нар. 17.11.1940 р.) – народився 
в м. Караганда (Казахстан); медичну освіту здобув у Київському ме-
дичному інституті (1963); у 1963–1966 рр. навчався в аспірантурі на 
кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інституту 
імені О. О. Богомольця; з 1966 до 1971 р. – асистент цієї ж кафедри; 
у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію «Гістохімічна характерис-
тика слизової оболонки червоподібного відростка при різних формах 
апендициту»; учень проф. Є. І. Чайки; від 1971 до 1979 р. керівник 
групи патоморфології відділу біохімії, патоморфології та бактеріології 
Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії; з 1979 р. – до-
цент кафедри патологічної анатомії Київського інституту удосконалення 
лікарів, а з 1992 р. – завідувач цієї ж кафедри; у 1992 р. захистив док-
торську дисертацію «Функціональна морфологія органів імуногенезу 
при хронічній алкогольній інтоксикації»; у 1981–1987 рр. виконував 
обов’язки головного позаштатного патологоанатома дитячого віку 

МОЗ України; напрямки наукових досліджень – актуальні питання загальної патологічної анатомії, мор-
фологія серцево-судинних та церебральних порушень; автор 115 наукових праць; під керівництвом 
В. П. Сільченка виконано 5 кандидатських дисертацій. 

На кафедрі працюють (2012 р.): завідувач кафедри, професор В. П. Сільченко, 
професори І. В. Іркін та П. С. Кризина, доцент К. М. Шатрова, асистенти: С. О. Ру-
денко і В. І. Заріцька, лаборанти: Л. М. Мейта та Г. Ф. Федорченко.

Працівники кафедри патологічної анатомії та курсанти циклу удосконалення 
(1990 р.); перший ряд зліва направо: асистент С. В. Дейнека, доцент 

В. П. Сільченко, професор А. П. Федотов, асистент К. М. Шатрова, доцент 
А. С. Костромін. (Із архіву кафедри патологічної анатомії НМАПО імені П. Л. Шупика).
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ІрКІн Ігор васильович (нар. 21.07.1942 р.) – народився в м. Чита 
(Російська Федерація); медичну освіту здобув у Читинському медич-
ному інституті (1965); у 1965–1967 рр. – головний лікар м. Гусино-
горськ (Бурятська АРСР, Російська Федерація); 1967–1970 рр. – голо-
вний патологоанатом м. Чита; з 1970 до 1972 р. навчався в аспірантурі 
на кафедрі патологічної анатомії Новосибірського медичного інсти-
туту (НМІ); у 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Мікроцир-
куляція та паренхіматозно-стромальні взаємовідносини в серці лю-
дини у віковому аспекті та при гіпертонічній хворобі»; у 1972–1976 рр. 
– асистент, а з 1976 до 1985 р. – доцент кафедри патологічної анатомії 
НМІ; з 1985 р. – головний патологоанатом Черкаської області; від 
1989 р. завідувач патологоанатомічного відділення Київської облас-
ної клінічної лікарні (КОКЛ) та головний позаштатний патологоана-
том Управління охорони здоров’я Київської обласної державної ад-
міністрації (КОДА); одночасно за сумісництвом доцент (з 1993 р.) та 
від 1996 р. – професор кафедри патологічної анатомії Медичного ін-

ституту Української асоціації народної медицини; з 1999 р. – професор кафедри патологічної анатомії 
Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині – Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); одночасно за сумісництвом працював завідува-
чем відділення патологічної анатомії КОКЛ та головним позаштатним патологоанатомом Управління 
охорони здоров’я КОДА; у 1994 р. захистив докторську дисертацію «Мікроциркуляція серця люди-
ни у віковому аспекті і при серцево-судинній патології»; основні напрямки наукових досліджень – 
серцево-судинна патологія, патологія органів ендокринної системи, вроджені дитячі інфекції; автор 
120 наукових публікацій, із них 6 монографій; науковий керівник 5 кандидатських дисертацій.

Працівники кафедри патологічної анатомії (2004 р.). Перший ряд зліва направо: 
доцент С. В. Дейнека, доцент К. М. Шатрова, професор В. П. Сільченко, професор І. В. Іркін. 

Другий ряд: лаборант Г. Ф. Федорченко, клінічний ординатор Халіль (Лівія), лаборант 
Л. М. Мейта, аспірант В. Д. Павлюк, аспірант С. О. Руденко, доцент А. С. Костромін. 

Із архіву кафедри патологічної анатомії НМАПО імені П. Л. Шупика). 
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КосТроМІн Анатолій степанович (16.09.1939 – 06.09.2004) – 
народився в м. Одесі; медичну освіту здобув на лікувальному фа-
культеті Одеського медичного інституту (1962); від 1962 до 1967 р. 
працював на посаді лікаря-інфекціоніста в мм. Тальне та Маньківка 
Черкаської обл.; у 1967–1970 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі 
патологічної анатомії Київського медичного інституту; учень профе-
сора Є. І. Чайки; з 1970 до 1972 р. – лікар-патологоанатом Київської 
міської клінічної лікарні № 9; від 1972 до 1977 р. – молодший на-
уковий співробітник лабораторії біохімії, бактеріології та патомор-
фології Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії; у 
1974 р. захистив кандидатську дисертацію «Морфологическая и гис-
тохимическая характеристика слизистой оболочки тонкого кишеч-
ника в условиях функционального напряжения (экспериментально-
морфологическое исследование)»; з 1977 р. – послідовно асистент 
та доцент кафедри патологічної анатомії Київського інституту удо-

сконалення лікарів; доцент; напрямок наукових досліджень – вивчення патоморфології захворювань 
травної системи.

Базами кафедри є: об’єднане патологоанатомічне відділення Комунального за-
кладу Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», лікувально-
діагностична установа Міністерства оборони України «Центральна патологоана-
томічна лабораторія» та патологоанатомічне відділення Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ».

ШАТровА Клавдія Михайлівна (нар. 23.04.1945 р.) – народилася 
в м. Чуднів Житомирської обл.; у 1961 р. закінчила в м. Дзержинськ 
середню школу № 1 з золотою медаллю; медичну освіту здобула на 
педіатричному факультеті Київського медичного інституту іме-
ні О. О. Богомольця (1969); у 1969–1970 рр. навчалась в інтернату-
рі на базі Київської міської дитячої лікарні № 2; від 1970 до 1974 р. 
– лікар-ординатор відділення інтенсивної терапії Київської міської 
дитячої лікарні № 2; у 1973 р. навчалася на курсах спеціалізації за 
фахом «патологічна анатомія» на кафедрі патологічної анатомії Ки-
ївського інституту удосконалення лікарів; з 1974 до 1976 р. – лікар-
патологоанатом Київської міської клінічної лікарні № 2, а від 1976 до 
1979 р. – лікар-патологоанатом Київської міської клінічної лікарні 
№ 3; з 1979 р. – асистент кафедри патологічної анатомії Київського 
інституту удосконалення лікарів імені П. Л. Шупика, а від 1993 р. – 
доцент цієї ж кафедри; у 1981 р. захистила кандидатську дисертацію 
«Морфологічні зміни лімфоїдної тканини тонкої кишки при тран-

сплантації ендокринних органів та інших видах антигенного впливу»; з 2008 р. – головний спеціаліст 
МОЗ України за спеціальністю «патологічна анатомія педіатричного профілю»; автор 91 наукової пу-
блікації; основні напрямки наукових досліджень – патологічна анатомія захворювань у дітей, онкомор-
фологія, імуноморфологія, питання викладання патологічної анатомії у вищих навчальних закладах.

Співробітники кафедри досконало володіють сучасними методами гістохімічно-
го, гістоензимологічного та електронномікроскопічного аналізу, ними неодноразово 
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удосконалювались методики забарвлення препаратів та виявлення різних структур 
тканин. На кафедрі виконувались фундаментальні наукові розробки практично з усіх 
видів сучасної патології – «Імунологія атеросклерозу», «Функціональна морфологія 
органів імуногенезу та ендокринної системи при алкогольній інтоксикації», «Функ-
ціональна морфологія шлунку при хронічному гастриті, виразковій хворобі та раку», 
«Морфологічні аспекти загоєння опікових ран», «Коагулопатії у дітей», «Принципи 
прижиттєвої морфологічної діагностики захворювань сполучної тканини», «Морфо-
логічні зміни судин головного мозку при радіаційному впливі», «Нагла смерть».

За період існування кафедри патологічної анатомії її співробітники були кон-
сультантами та керівниками понад 130 дисертацій, з них понад 40 – зі спеціальнос-
ті «патологічна анатомія». Працівниками кафедри опубліковано 5 монографій та 
понад 500 наукових праць.

Співробітники кафедри плідно співпрацюють з науковцями кафедр НМАПО 
імені П. Л. Шупика, мають наукові зв’язки з Інститутом педіатрії, акушерства та 
гінекології АМН України, Інститутом нейрохірургії АМН України імені А. П. Ро-
моданова.

Колектив кафедри створив програми та робочі плани з усіх видів спеціалізації 
та удосконалення з патологічної анатомії. Вперше в Україні розроблені та впрова-
джені в практичну діяльність програми спеціалізації та удосконалення з дитячої 
патологічної анатомії, створені нові програми та навчально-методичні плани для 
підготовки інтернів із загальної та дитячої патологічної анатомії. 

На кафедрі проводяться такі цикли з підготовки лікарів: спеціалізація «Пато-
логічна анатомія», спеціалізація «Дитяча патологічна анатомія», передатестацій-
ний цикл (ПАЦ) «Патологічна анатомія», ПАЦ «Дитяча патологічна анатомія», 
ТУ «Патологічна анатомія акушерсько-гінекологічних захворювань», ТУ «Пато-
логічна анатомія інфекційних захворювань», ТУ «Патологічна анатомія для лабо-
рантів гістологів», ТУ «Мікроскопічна діагностика біопсій» (Онкоморфологія), ТУ 
«Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій», «Патологічна 
анатомія (стажування за індивідуальним планом)», «Дитяча патологічна анатомія 
(стажування за індивідуальним планом)», інтернатура «Патологічна анатомія». 
Також на кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів на суміжних циклах.

Заняття на кафедрі проводяться в аудиторії № 1 (площа – 380 кв. м.) та п’ятьох 
навчальних кімнатах.

На кафедрі створений музей мікроскопічних препаратів практично з усіх ви-
дів сучасної патології, який нараховує близько 35 тисяч одиниць. За програмами 
та комп’ютерними тестами, розробленими на кафедрі, навчаються та підвищують 
кваліфікацію більшість лікарів-патологоанатомів України. За період існування ка-
федри програми спеціалізації та удосконалення проходили не тільки патологоана-
томи України, а й значна кількість лікарів-патологоанатомів з колишнього СРСР.

Кафедра патологічної анатомії є консультативним центром для патологоанато-
мів та судово-медичних гістологів України.
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II київський медичний інститут
кафедра патологічної анатомії

За клопотанням Народного комісаріату охорони здоров’я Рада Народних Комі-
сарів УРСР Постановою № 1049 від 16 липня 1936 року реорганізувала з 1 вересня 
1936 року Київський виробничий медичний інститут, який розміщувався на базі 
Першої робітничої лікарні, в стаціонарний 2-й Київський державний медичний 
інститут (2-й КДМІ) із лікувальним факультетом. Цією ж постановою будівлі та 
оснащення Першої робітничої лікарні були передані у власність 2-го КДМІ.

Кафедра патологічної анатомії була заснована у 1934 
році О. І. Смирновою-Замковою, яка і стала її завідувачем. 

Базою кафедри була Перша робітнича лікарня міс-
та Києва. Штат кафедри складався із двох асистентів 
та двох аспірантів. Кафедра була також базою для ка-
федри патологічної анатомії АН УРСР, постачаючи їй 
трупний матеріал.

З початком війни 1-й та 2-й Київські медичні інсти-
тути були евакуйовані до м. Харкова. Рішенням уря-
ду УРСР, шляхом об’єднання штатного персоналу та 
навчально-матеріальної бази двох київських медінсти-
тутів, які вдалося зібрати в Харкові після евакуації з 
Києва, був створений Київський медичний інститут 
(об’єднаний). Таким штатом і оснащенням Київський 
медичний інститут працював в евакуації в Челябінську 

до 1944 року, коли була поновлена діяльність 1-го та 2-го медичних інститутів як 
окремих навчальних закладів.

У серпні 1944 року Народний комісаріат охорони здоров’я УРСР звернувся до 
Ради Народних Комісарів УРСР з клопотанням поновити діяльність 2-го Київсько-
го медичного інституту з передислокацією його в місто Чернівці. 20 жовтня 1944 
року Раднарком дозволив поновити діяльність 2-го Київського медичного інститу-
ту з лікувальним факультетом та передислокувати його в м. Чернівці.

О. І. Смирнова-Замкова
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медичний інститут української асоціації 
народної медицини

кафедра патологічної анатомії

 Кафедра патологічної анатомії, гістології і судової 
медицини була створена у 1994 році. Організатором та 
першим завідувачем кафедри була професор кафедри 
патологічної анатомії Київського медичного універ-
ситету імені О. О. Богомольця Олександра Пилипівна 
Кисельова.

З 1995 року кафедрою керує С. Г. Гичка.

гичКА сергій григорович (нар. 01.01.1959 р.) – народився в с.м.т. 
Чорнобай Черкаської області; у 1976 р. закінчив із золотою медаллю 
Чорнобаївську середню школу; медичну освіту (з відзнакою) здобув 
на лікувальному факультеті Київського медичного інституту імені 
О. О. Богомольця (1982); у 1982–1984 рр. навчався в клінічній орди-
натурі на кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інсти-
туту імені О. О. Богомольця; у 1984–1994 рр. – асистент зазначеної 
кафедри; з 1994 р. – доцент, а з 1995 р. – завідувач кафедри патоло-
гічної анатомії Медичного інституту Асоціації народної медицини 
України; у 2001–2007 рр. – I проректор зазначеного інституту; з 
1985 р. – за сумісництвом лікар-патологоанатом медичних закладів 
м. Києва; у 1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Структурні 
зміни міокарду при гормональних пошкодженнях та їх фармаколо-
гічна корекція», у 2001 р. – докторську дисертацію «Патоморфологія 
легень у гострому періоді інфаркту міокарду»; професор (2002); лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; академік АН вищої 

школи (2007); член Координаційної ради Асоціації патологів України (1998, 2003, 2008); віце-президент 
Асоціації патологів України (2003, 2008); з 2010 р. виконуючий обов’язки президента Асоціації патоло-
гів України; автор 250 наукових публікацій, із них 3 монографії, 1 атлас, 7 навчально-методичних по-
сібників, 15 патентів; основні напрямки наукових досліджень; патоморфологія захворювань серцево-
судинної системи, статевої системи жінки, хірургічна патологія; науковий керівник 2 кандидатських 
дисертацій; нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Міністерства освіти, Київського місь-
кого голови.

О. П. Кисельова
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Колектив кафедри патологічної анатомії Медичного інституту 
Української асоціації народної медицини; зліва направо: 

асистент Є. М. Березовська, лаборант О. В. Лісовська, завідувач 
кафедри, професор С. Г. Гичка, лаборант А. О. Медведєва, 

доцент В. Г. Хаджинський.
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Патологічна анатомія
в науково-дослідних установах киЄва 

інститут геронтології імені д. ф. чеБотарьова 
намн україни

лабораторія морфології та цитології

Інститут геронтології, один із трьох найбільших у світі, був організований у 
1958 році. Директором інституту був призначений академік АМН СРСР М. М. Го-
рєв. З 1961 року цю посаду зайняв академік АМН СРСР Д. Ф. Чеботарьов, а з 1988 
року – професор В. В. Безруков.

Лабораторія патоморфології була заснована у 1959 році. Першим керівником 
лабораторії (за сумісництвом) був завідувач кафедри патологічної анатомії Київ-
ського інституту вдосконалення лікарів, професор М. К. Даль (1959 – 1961 рр.). У 
1961 році лабораторію очолила професор Н. О. Левкова, яка до цього працювала 
завідуючою кафедри патологічної анатомії медичного факультету Ужгородського 
університету. 

У 1965 році Н. О. Левкову запросили до м. Запоріжжя, де вона очолила ново-
створену кафедру патологічної анатомії Запорізького медичного інституту, і у 
червні 1965 року на посаду керівника лабораторії морфології та цитології за кон-
курсом обрана О. С. Ступіна.

сТуПІнА олександра семенівна (нар. 14.03.1924 р.) – народила-
ся в м. Дмитрові Курської області; після закінчення школи, з червня 
1941 р. у складі шкільного загону працювала на будівництві укрі-
плень на берегах річки Сож біля Смоленська; в евакуації у м. Чка-
лов (тепер – м. Оренбург) вступила до 1-го Харківського медичного 
інституту, який там перебував в евакуації; з другого курсу – сталін-
ський стипендіат; на I-III курсах була художником-оформлювачем 
інститутської стінної газети, головним редактором якої був завіду-
вач кафедри патологічної анатомії, професор А. І. Струков, який зі-
грав вирішальну роль у виборі майбутньої професії – патологічної 
анатомії; у 1946 р. з відзнакою закінчила інститут (у 1944 р. рееваку-
йований до Харкова); з 1946 р. працівник кафедри патологічної ана-
томії, якою керував проф. Г. Л. Дерман; від 1947 до 1951 р. навчалась 
в аспірантурі кафедри патологічної анатомії; у 1951 р. захистила кан-
дидатську дисертацію «Патоморфология и гистохимия околощито-
видной железы при различных заболеваниях»; з 1951 р. – асистент, 

а з 1953 р. – доцент кафедри патологічної анатомії; у 1964 р. захистила докторську дисертацію «Пато-
морфологические изменения в сердце при хронических неспецифических воспалительных заболева-
ниях легких»; упродовж багатьох років була вченим секретарем Вченої ради з захисту дисертацій при 
Харківському медичному інституті; з 1964 р. – завідувач лабораторії патоморфології Інституту охоро-
ни материнства та дитинства (м. Київ); у червні 1965 р. обрана за конкурсом завідувачем лабораторії 
морфології та цитології Інституту геронтології АМН СРСР; з 1989 р. – науковий консультант зазначе-
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ної лабораторії; упродовж багатьох років була членом правління Всесоюзного товариства патологоа-
натомів СРСР та заступником голови правління Товариства патологоанатомів УРСР; лауреат премії 
імені І. В. Давидовського; основні напрямки наукових досліджень – патологія плаценти при гіперто-
нічній хворобі в матері; структурні зміни серцево-судинної та центральної нервової систем при ста-
рінні і в умовах підвищеного функціонального навантаження; вікові патоморфологічні, гістохімічні 
та ультраструктурні особливості експериментального атеросклерозу; послідовність та темп розвитку 
вікових ультраструктурних змін клітин з різною мітотичною активністю; ультраструктурні особли-
вості гісто-гематичного бар’єру міокарду, мозку, печінки та деяких ендокринних залоз; перебудова 
енергоутворюючих структур, зміни білоксинтезуючого апарату клітин у процесі старіння та в умовах 
підвищенного функціонального навантаження і при експериментальній патології у тварин різного 
віку; вплив геропротекторів на структуру клітин експериментальних тварин різного віку; у процесі 
наукових пошуків виявлені адаптаційні процеси в клітинах та гісто-гематичному бар’єрі; запропо-
нована методика оцінки вираженості якісних та кількісних змін у клітинах; автор біля 200 наукових 
публікацій, із них 5 монографій (у співавторстві) та розділи у 3-х керівництвах; основні публікації: 
«Экспериментальный атеросклероз» (1972); «Структурные изменения клеток и тканей в процессе 
старения организма» – в кн. «Руководство по геронтологии» (1978); «Старение клетки» – в кн. «Би-
ология старения. Руководство по физиологии» (1982); «Функциональная морфология эндокринных 
желез при атеросклерозе и старении» (1989); «Старение мозга» (1991); науковий консультант та ке-
рівник 7 докторських та 30 кандидатських дисертацій; серед учнів проф. О. С. Ступіної – проф. 
Т. Д. Задорожна та проф. Т. Ю. Квітницька- Рижова.

У різні роки в лабораторії патоморфології працювали: Н. О. Межиборська, О. А. Дави-
денко, Ч. М. Зимболевська, Носов, В. М. Шапошников, Н. В. Бережков, Я. М. Черній.

З 1989 року лабораторією керує учениця професора О. С. Ступіної – Т. Ю. 
Квітницька-Рижова.

КвІТницЬКА-риЖовА Тетяна Юріївна (нар. 04.12.1951 р.) – 
народилася в Києві в родині відомого вченого-патоморфолога, ток-
сиколога, історика медицини Ю. М. Квітницького-Рижова; у 1968 р. 
із золотою медаллю закінчила Київську середню школу № 92; вищу 
освіту (з відзнакою) отримала на біологічному факультеті Київсько-
го університету імені Т. Г. Шевченка (1973); з 1973 р. працює в ла-
бораторії морфології і цитології Інституту геронтології АМН СРСР 
(тепер – Інститут геронтології НАМН України) – послідовно стар-
шим лаборантом (1973–1975), молодшим науковим співробітником 
(1975–1986), старшим науковим співробітником (1986–1989), а з 
1989 р. – завідувачем лабораторії; у 1980 р. в Інституті біології роз-
витку імені Кольцова АН СРСР захистила кандидатську дисертацію 
«Изменения структуры и реактивности стенки третьего желудочка 
головного мозга крыс в процессе старения», а у 1995 р. в Київському 
університеті імені Т. Г. Шевченка – докторську дисертацію «Функ-
ціональна морфологія і регуляція гемато-лікворного бар’єру при 

старінні»; професор (2006); член спеціалізованих вчених рад при Національному медичному універ-
ситеті імені О. О. Богомольця та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; 
член правління Наукового товариства геронтологів та геріатрів України, член правління Наукового 
товариства анатомів, гістологів, ембріологів України, член редакційної колегії журналу «Проблемы 
старения и долголетия»; основні напрямки наукових досліджень – структурні аспекти старіння клі-
тин, вікові особливості нейрогуморальної регуляції та встановлення механізмів вік-залежної пато-
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логії; автор біля 250 наукових публікацій, із них 2 монографії та 3 патенти; широко відомі наукові 
розробки в галузі нейробіології старіння, вікових змін гемомікроциркуляторного русла та гістогема-
тичних бар’єрів; науковий керівник 6 кандидатських дисертацій.

Штат лабораторії морфології та цитології (2011 р.): завідувач лабораторії, про-
фесор Т. Ю. Квітницька-Рижова; провідний науковий співробітник, професор О. С. 
Ступіна; провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук С. А. Ми-
хальський; старші наукові співробітники, кандидати біологічних наук: П. П. Кли-
менко, С. П. Малишева, Г. В. Хаблак; старший науковий співробітник І. А. Балла, 
молодший науковий співробітник М. Матвієнко, старший лаборант В. В. Гаврилей, 
інженер електронної мікроскопії Ю. Б. Шарабура.

Наукові пошуки співробітників лабораторії характеризуються широким тема-
тичним діапазоном, морфо-функціональною спрямованістю, застосуванням сучас-
них досягнень морфології та впровадженням нових методичних підходів. Більшість 
досліджень виконується на електронно-мікроскопічному рівні із широким вико-
ристанням ультрацитохімії, імуноморфології та морфометрії. В лабораторії про-
ведені дослідження в галузі структурних та ультраструктурних аспектів старіння 
центральної нервової системи, серцево-судинної, ендокринної та імунної систем. 
Досліджуються вікові структурно-функціональні перебудови та особливості апоп-
тозу в гісто-гематичних бар’єрах різних органів при екпериментальному цукрово-
му діабеті, вікові реактивні зміни різних відділів мозку за умов експериментальної 
черепно-мозкової травми, а також при їх корекції шляхом генної терапії.

Працівники лабораторії морфології та цитології (початок 90-х років); сидять (зліва направо): 
старші наукові співробітники, кандидати медичних наук О. К. Терман і Н. О. Межиборська; 

старший лаборант В. В. Гаврилей, провідний науковий співробітник, професор О. С. Ступіна; 
завідувач лабораторії, професор Т. Ю. Квітницька-Рижова; стоять: старший науковий 
співробітник, кандидат біологічних наук В. В. Черкасов; старший інженер І. Т. Негода.
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інститут ендокринології та оБміну речовин 
намн україни імені в. П. комісаренка
лабораторія морфології ендокринної системи

Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка АМН Укра-
їни був створений у 1964 році як Київський НДІ ендокринології та обміну речовин 
і перебував до 1993 року у підпорядкуванні МОЗ України. З 1991 року інститут був 
подвійного підпорядкування МОЗ та НАН України, а з 1993 року – АМН України. 
В 1992 році назву інституту було змінено на Український НДІ ендокринології та 
обміну речовин, а з 1993 року – на Інститут ендокринології та обміну речовин імені 
В. П. Комісаренка. Засновником та першим директором до 1986 року був академік 
АН УРСР, професор В. П. Комісаренко.

Лабораторія морфології і гістохімії була створена у 1965 році. Першим керівни-
ком та організатором лабораторії був професор В. М. Гордієнко. 

горДІЄнКо вадим Максимович (нар. 29.10.1930 р.) – народив-
ся в м. Харкові; медичну освіту здобув на санітарно-гігієнічному 
факультеті Харківського медичного інституту (1955); у 1955–1958 рр. 
навчався в аспірантурі при кафедрі гістології цього ж інституту; у 
1958 р. захистив кандидатську дисертацію «Влияние брома на функ-
циональное состояние щитовидной железы»; від 1958 до 1965 р. 
– послідовно науковий співробітник, старший науковий співро-
бітник, керівник лабораторії патоморфології Українського НДІ 
ортопедії і травматології імені М. І. Ситенка (м. Харків); у 1965 р. 
захистив докторську дисертацію «Состояние некоторых защитно-
адаптационных приспособлений организма при иммобилизации»; 
від 1965 до 1981 р. – керівник лабораторії морфології і гістохімії 
Київського НДІ ендокринології та обміну речовин МОЗ УРСР; у 
1969 р. стажувався в Англії під керівництвом професора Е. Пірса 
(Royal Postgraduate Medical Scool Laboratory Histochemishy, London), 
де вивчав гістохімічні методи виявлення ферментів в надниркових 

залозах та щитоподібній залозі; професор (1970); з 1981 до 2000 рр. – завідувач кафедри цитології 
та біології розвитку біологічного факультету Національного університету імені Т. Г. Шевченка, а у 
2000–2001 рр. – професор цієї ж кафедри; з 2001р. – професор кафедри спортивної медицини, а 
від 2006 р. – професор кафедри анатомії і фізіології людини Національного університету фізичної 
культури та спорту України; академік Української академії наук; почесний професор Національного 
університету фізичної культури та спорту України (2010); член спецалізованої ради з морфологічних 
спеціальностей при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця; член редакційної 
колегії журналу «Спортивна медицина»; основні напрямки наукових досліджень – вивчення 
механізму нейроендокринної регуляції при гіпокінезі та механізми дії гормонів кори надниркових 
залоз; автор 290 наукових публікацій, із них 6 монографій та науково-методичних посібників; 
науковий консультант та керівник 3 докторських та 20 кандидатських дисертацій; у 1976 р. за 
експериментальне та клінічне вивчення нових хімічних препаратів для лікування раку та хвороби 
Іценко-Кушинга присуджена Державна премія УРСР в галузі науки і техніки; 2-а рази нагороджений 
значком «Отличнику здравоохранения» та ювілейними медалями.
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Штат лабораторії складали: керівник лабораторії, професор В. М. Гордієнко, 
старші наукові співробітники Л. П. Демків і Ю. М. Зурнаджи (з 1978 р.), молодший 
науковий співробітник А. Фатєєв, лаборант Т. І. Богданова. У різні роки в аспіран-
турі при лабораторії морфології і гістохімії навчалися: В. Г. Козирицький, П. І. Кос-
мач, К. О. Богомолець, І. І. Кушніренко.

Під керівництвом професора В. М. Гордієнка працівники лабораторії виконува-
ли дослідження механізму дії інгібіторів функції кори надниркових залоз, харак-
тер дії препарату ДДД на ультраструктурному рівні. Досліджували вплив цього 
препарату на функції гіпоталамо-гіпофізарної системи, щитоподібну залозу, інсу-
лярний апарат підшлункової залози, вивчали зміни в аденогіпофізі та щитоподіб-
ній залозі при дії деяких пестицидів (нітрати, нітрити).

У 1981 році лабораторія була перейменована на лабораторію патоморфології; її 
очолив Ю. М. Зурнаджи. 

зурнАДЖи Юлій Миколайович (06.07.1935 – 18.04.1992) – на-
родився в м. Сталіно (тепер – м. Донецьк); медичну освіту здобув 
у Київському медичному інституті імені О. О. Богомольця (1960); 
від 1962 до 1971 р. р. працював у лабораторії гістохімії Київського 
НДІ отоларингології; у 1966 р. очолив новостворену групу електро-
нної мікроскопії лабораторії гістохімії та електронної мікроскопії; 
у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію «Некоторые показате-
ли углеводно-фосфорного обмена в раковых опухолях гортани»; 
від 1971 до 1981 р. працював на посаді старшого наукового спів-
робітника, а у 1981–1992 рр. – завідувача лабораторії патоморфо-
логії Київського НДІ ендокринології та обміну речовин; у 1984 р. 
захистив докторську дисертацію «Ультраструктура центральной ан-
тидиуретической нейросекреторной системы осморегуляции при 
экспериментальных эндокринных нарушениях»; у процесі науко-
вих пошуків вивчав: морфофункціональні аспекти патогенезу зло-
якісних пухлин вуха, горла, носа; хронічного тонзиліту та отоскле-

розу; питання ультраструктурної трансформації нирок при гідронефрозі, ульстраструктурні зміни в 
нейросекреторній системі при порушеннях гомеостазу, морфологічні зміни щитоподібної залози в 
осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

У процесі наукових досліджень переважно вивчалась центральна антидиуретична 
нейросекреторна система осморегуляції при експериментальних ендокринних пору-
шеннях. Була встановлена роль периваскулярної макроглії супраоптичних ядер гіпо-
таламуса не тільки як елементу гемато-енцефалічного бар’єру, що постійно відділяє 
нейросекреторні клітини від гуморального русла, а й виконує роль центральних осмо- 
та волюморецепторів. Була розроблена теоретична модель нейросекреторного процесу, 
яка грунтувалась на фізіко-хімічних принципах помноження градієнтів концентрації 
та перетворення внутрішньоклітинного гідростатичного тиску в осмотичний.

У 1992 року лабораторія отримала нову назву – лабораторія морфології ендокрин-
ної системи. Її керівником була призначена Т. І. Богданова.
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БогДАновА Тетяна Іванівна (нар. 08.04.1948 р.) – освіту здобу-
ла на біологічному факультеті Київського державного університету 
імені Т. Г. Шевченка; у 1984 р. захистила кандидатську дисертацію 
«Морфофункциональные изменения в коре надпочечниковых же-
лез при стрессе в условиях гипофизэктомии и предварительно-
го введения АКТГ»; від 1992 р. – керівник лабораторії морфології 
ендокринної системи Інституту ендокринології та обміну речовин 
НАМН України; у 1996 р. захистила дисертацію на здобуття на-
укового ступеня доктора біологічних наук «Рак щитовидної залози 
у дітей і підлітків»; професор; член міжнародної групи експертів-
патологів проекту «Чорнобильський банк тканин Співдружнос-
ті Незалежних Держав – Міжнародні наукові реєстри»; напрямки 
наукових досліджень – вивчення патології щитоподібної залози, 
вияснення субмікроскопічних ознак формування ангіопатій та не-
фропатій при цукровому діабеті, проведення електронномікрос-
копічних досліджень гормоноактивних пухлин кори надниркових 

залоз, дослідження ультраструктурних змін в гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковій системі в різних 
експериментальних умовах при адреналектомії, в динаміці развитку стресової реакції, в умовах на-
правлених змін водно-сольового гомеостазу; Т. І. Богданова здійснила збирання, перегляд та додат-
кову гістологічну верифікацію архівних та поточних гістологічних препаратів різних форм тиреоїдної 
патології, створила відповідний банк морфологічних препаратів злоякісних пухлин у дітей Украї-
ни, брала участь у проведенні міжнародної патоморфологічної експертизи вказаних випадків, по-
стійно виконує додаткову верифікацію випадків, що надходять для консультативного заключення 
із інших клінік України; Т. І. Богданова виконала світломікроскопічні, електронномікроскопічні та 
імуногістохімічні дослідження різних типів та підтипів тиреоїдних карцином, брала активну участь 
у виконанні спільних міжнародних наукових програм з ЄС, Німеччиною та США: «Молекулярні, 
клітинні та біологічні характеристики раку щитовидної залози у дітей» (1991–1995); «Значення лім-
фоїдної інфільтрації у розвитку післячорнобильських пухлин щитовидної залози: морфологічні, іму-
ногістохімічні та молекулярно-біологічні дослідження» (1997–1999); «Чорнобиль, загальноевропей-
ське дослідження: морфологія, онкогени, ДНК-ушкодження внаслідок радіаційного канцерогенезу» 
(2000–2004); «Опромінення щитовидної залози у білоруських та українськиї дітей після Чорнобиль-
ської катастрофи та ризик розвитку тиреоїдного раку» (2000–2004); «Дослідження раку щитовидної 
залози та інших форм тиреоїдної патології в Україні після Чорнобильської катастрофи» (1996–2007); 
у процесі наукових пошуків Т. І. Богданова вперше отримала дані з динаміки зростання захворюва-
ності на рак щитовидної залози у дітей та підлітків після аварії на ЧАЕС, як в Україні в цілому, так і в 
найбільш постраждалих внаслідок аварії регіонах; визначила морфологічні критерії, що висвітлили 
агресивний характер біологічної поведінки злоякісних пухлин щитовидної залози у дитячому віці; 
виявила експресію різних онкогенів (ret, met, p53, NM23), як в самих пухлинах, так і в метастатично 
уражених лімфовузлах; виділила солідно-фолікулярний варіант папілярного раку, як найбільш 
специфічний відносно розвитку радіоіндукованих карцином у дітей України після аварії на ЧАЕС 
за умов короткого латентного періоду; визначила суттєві зміни в морфологічній будові тиреоїдних 
пухлин в залежності від віку пацієнтів і латентного періоду розвитку пухлин; провела порівняльний 
аналіз виявлених морфологічних перебудов із порушеннями у основних молекулярно-генетичних 
механізмах тиреоїдного канцерогенезу; автор понад 200 наукових публікацій, із них 4 монографії, 
2 звіти у вигляді монографій та 1 методичні рекомендації.

Упродовж всього часу роботи лабораторії основним напрямком її наукових до-
сліджень є дослідження морфо-функціональних порушень в різних залозах ендо-
кринної системи за умов спрямованих експериментальних впливів і за патології. 
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Були отримані пріоритетні дані щодо впливу хлодитану, адреналектомії, стре-
су, спрямованих порушень водно-сольового обміну на гіпоталамо-гіпофізарно-
надниркову систему, з’ясовані субмікроскопічні ознаки формування ангіопатій 
при цукровому діабеті та електронно-мікроскопічна характеристика гормонально 
активних пухлин кори надниркових залоз. Після аварії на ЧАЕС головна увага на-
укових пошуків спрямована на вивчення за допомогою морфологічних та гістохі-
мічних методик злоякісних та доброякісних пухлин щитоподібної залози в опро-
мінених дітей і підлітків. При цьому, вперше були отримані дані щодо динаміки 
раку щитоподібної залози в означених вікових групах, як в Україні, так і в най-
більш забруднених радіонуклідами регіонах. Визначені морфологічні критерії, що 
характеризують характер біологічної поведінки злоякісних пухлин, встановлені 
морфологічні особливості папілярних карцином щитоподібної залози у вказаних 
вікових групах при розвитку віддалених метастазів у легені.

 Працівники лабораторії видали понад 600 наукових публікацій, із них 7 моно-
графій, атлас із патології щитоподібної залози у дітей, 3 наукових звіти у вигляді 
монографій. За час існування в лабораторії виконано та захищено 2 докторські та 
11 кандидатських дисертацій. 

 

український науково-Практичний центр ендокринної 
хірургії, трансПлантації ендокринних органів 

і тканин моз україни
відділ ендокринної патоморфології

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації 
ендокринних органів і тканин МОЗ України був відкритий 19 листопада 1994 року. 

У 1994–2001 роках відділення патоморфології і цитології очолював В. В. Васько.

вАсЬКо василь володимирович (нар. 03.06.1965 р.) – народив-
ся в с. Бірки Велико-Олександрівського району Кіровоградської 
обл.; у 1982 р. з золотою медаллю закінчив навчання у Велико-
Олександрівській середній школі; медичну освіту (з відзнакою) здо-
був на I лікувальному факультеті Київського медичного інституту 
(КМІ) імені О. О. Богомольця (1982–1988); з 1989 до 1992 рр. – ви-
кладач кафедри нормальної анатомії КМІ; у 1992–1994 рр. працю-
вав в Інституті ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комі-
саренка; від 1994 до 2001 р. – завідувач відділення патоморфології 
і цитології Українського науково-практичного центру ендокринної 
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Украї-
ни; у 1994–1996 рр. – стажування за фахом «патологічна анатомія» 
на базі медичного факультету Університету Середземномор’я (м. 
Марсель, Франція), а у 1998 р. – спеціалізація на кафедрі патоло-
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гічної анатомії Київської медичної академії післядипломної освіти; у 2002–2003 рр. – докторантура, 
науково-дослідна робота в Лабораторії молекулярної ендокринології науково-дослідного інституту 
(м. Вашингтон, США); від 2003 до 2004 р. – науковий співробітник Університету штату Огайо та онко-
логічного центру Артура Г. Джеймса (м. Колумбус, штат Огайо, США); з 2004 до 2010 р. – запрошений 
вчений на педіатричному факультеті USUHS; з 2010 р. – науковий співробітник відділення педіатрії 
USUHS; кандидат медичних наук; доктор філософських наук; диплом доктора філософії з відзнакою 
в галузі молекулярної та клітинної біології; член Європейської організації з дослідження раку 
щитоподібної залози; член Американської асоціації з дослідження раку (2007); член Американської 
асоціації щитоподібної залози (2007); член Асоціації патологів України (1997–2002).

У даний час В. В. Васько виконує спільні дослідження з проблеми раку щитоподіб-
ної залози з відділом ендокринної патології Українського науково-дослідного центру 
ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Відділ ендокринної патоморфології був створений у 2007 році. Завідуючою від-
ділом була обрана В. Г. Хоперія.

хоПЕрІЯ вікторія геннадіївна (нар. 11.12.1971 р.) – народила-
ся в м. Черкаси; у 1989 р. закінчила середню школу № 29 (м. Чер-
каси) з золотою медаллю; медичну освіту здобула на I медичному 
факультеті Національного медичного університету імені О. О. Бого-
мольця (1989–1995); у 1995–1997 рр. навчалася в інтернатурі на базі 
Київського НДІ онкології та радіології МОЗ України за спеціаль-
ністю «лабораторна діагностика»; з 1997 р. працює в Українському 
науково-практичному центрі ендокринної хірургії, транспланта-
ції ендокринних органів і тканин МОЗ України (Центр) на посаді 
лікаря-лаборанта (1997–1998); після спеціалізації у 1998 р. за фахом 
«патологічна анатомія» на кафедрі патологічної анатомії Київської 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, з 1998 р. 
лікар-патологоанатом, а від 2001 до 2007 р. – завідувач відділення 
патологічної анатомії; у 2007 р. обрана на посаду завідувача відді-
лу ендокринної патоморфології; з 2010 р. – заступник директора з 
наукових питань Центру; від 1998 до 2003 р. періодично стажува-
лась у відділі патоморфології і цитології Університетської клініки 

Університету Середземномор’я (м. Марсель, Франція); у 2003–2004 рр. очолювала міжнародний 
українсько-французький проект «Дніпро», в рамках якого вивчався вплив чинників Чорнобильської 
аварії на патогенез раку щитоподібної залози в Україні та Франції; у 2005 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Маркери малігнізації у цитологічній діагностиці захворювань щитоподібної залози»; 
основні напрямки наукових досліджень – цитологічна діагностика захворювань щитоподібної залози 
та шийки матки, вивчення молекулярних механізмів інвазії раку щитоподібної залози, уніфікація та 
стандартизація методів морфологічної діагностики захворювань органів ендокринної системи; автор 
понад 60 наукових публікацій, із них 12 – у зарубіжних наукових періодичних виданнях; нагороджу-
валась: Грамотами та відзнаками Київського міського голови, Грамотами МОЗ України (2); стипенді-
ат Кабінету Міністрів України (2006–2007).

До штату відділу входять: наукові співробітники О. О. Гузь та М. С. Кротевич 
(за сумісництвом), молодші наукові співробітники Н. І. Белешець та М. В. Кова-
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ленко. У 2009–2010 роках на посаді провідного наукового співробітника працював 
професор К. О. Галахін.

У процесі наукових пошуків застосовуються гістохімічні, цитохімічні, імуно-
гістохімічні, імуноцитохімічні методики. 

За рік працівниками відділу виконується біля 18 000 гістологічних та понад 
16 000 цитологічних досліджень.

 
інститут еПідеміології та інфекційних захворювань

імені л. в. громаШевського намн україни
лабораторія патоморфології

21 жовтня 1896 року Товариством боротьби з заразними хворобами був створе-
ний Київський Бактеріологічний інститут, який став передтечею Київського НДІ 
епідеміології та інфекційних захворювань. В Інституті працювала плеяда відомих 
у світі вчених, зокрема В. К. Високович, В. В. Підвисоцький, М. П. Нещадименко 
та багато інших.

Інститут був створений у 1980 році внаслідок злиття Київського НДІ епідеміо-
логії, мікробіології та паразитології (керівник відділу імунології, патоморфології 
та патогенезу інфекцій – професор Ю. А. Барштейн) і Інституту інфекційних за-
хворювань (зав. лабораторії патоморфології – професор Н. О. Максимович). Лабо-
раторію патоморфології очолив професор Ю. А. Барштейн.

МАКсиМович ніна олександрівна (20.09.1909 – 13.08.1989) 
– народилася в м. Гаврилів Посад у родині лікарів; медичну освіту 
здобула на факультеті охорони материнства та дитинства I Харків-
ського медичного інституту (1931); після закінчення навчання пра-
цювала асистентом кафедри нормальної анатомії, а з 1936 р. – асис-
тентом кафедри патологічної анатомії цього ж інституту; у 1939 р. 
захистила кандидатську дисертацію; під час війни – з 1942 до 1943 
р. була начальником патологоанатомічного відділення евакогоспі-
талю № 359 у м. Чкалові (нині м. Оренбург, Російська Федерація); з 
вересня 1943 р. – науковий співробітник інфекційної клініки в Мо-
скві; з 1944 до 1954 р. очолювала лабораторію патоморфології Ін-
ституту охорони материнства та дитинства в Києві (нині – Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології АМН України); з 1952 р. одно-
часно виконувала обов’язки заступника директора з наукової час-
тини цього ж інституту; у 1953 р. захистила докторську дисертацію 
«Патоморфологические изменения при дизентерии у детей раннего 

возраста»; з 1954 р. – зав. лабораторії патоморфології Київського інституту інфекційних захворю-
вань; з 1979 р. – науковий консультант централізованої дитячої прозектури м. Києва; упродовж 10 
років була головним позаштатним дитячим патологоанатомом МОЗ УРСР; професор (1957); наукові 
праці переважно присвячені вивченню інфекційної патології, особливо у дітей раннього віку; під 
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керівництвом Н. О. Максимович виконано ряд оригінальних досліджень з вивчення бактеріальних 
та вірусних інфекцій, внутрішньоутробної передачі інфекційних хвороб та їх впливу на плід; автор 96 
наукових праць, із них 2 монографії – «Патологическая анатомия дизентерии у детей раннего воз-
раста» (1960) та «Патоморфологические изменения при гриппе и его цитологическая диагностика» 
(1965); науковий керівник та консультант 3 докторських та 26 кандидатських дисертацій. 

БАрШТЕЙн Юрій Аркадійович (10.06.1919 – 09.12.2003) – на-
родився в м. Києві; медичну освіту отримав у Київському медично-
му інституті, який закінчив з відзнакою в 1941 р.; 10.03.1941 р. був 
зарахований в аспірантуру у відділ патологічної анатомії Інституту 
клінічної фізіології імені О. О. Богомольця; на початку війни Ю. А. 
Барштейн був мобілізований в діючу армію начальником санітарної 
служби – старшим лікарем полку; як згадував його однополчанин 
– генерал-лейтенант Г. Н. Ковтунов: «...Все время он (Ю. А. Барш-
тейн – авт.) находился в гуще человеческих страданий, всегда от него 
требовалось огромное напряжение сил»; від 1943 до 1946 р. – началь-
ник армійської патологоанатомічної лабораторії, головний патоло-
гоанатом 6-ї гвардійської армії; з 1946 р. – головний патологоанатом 
Білоруського військового округу, потім начальник патологоанато-
мічного відділення Кронштадтського військово-морського госпі-
талю; за сумісництвом викладав на кафедрі патологічної анатомії 
(завідувач – професор І. Т. Титов) Мінського медичного інститу-

ту; з 1948 до 1950 р. – ад’юнкт кафедри патологічної анатомії (начальник – професор С. С. Вайль) 
Військово-морської медичної академії; у 1950 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену ви-
вченню патологічної анатомії ранніх стадій ураження головного мозку при вогнепальних пораненнях 
черепа; у 1950–1957 рр. – головний патологоанатом Балтійського військово-морського флоту; після 
демобілізації у званні підполковника медичної служби, з 1957 до 1980 р. очолював відділ імунології, 
патоморфології та патогенезу інфекцій Київського НДІ епідеміології, мікробіології та паразитології; 
у 1969 р. захистив докторську дисертацію «Патологічна морфологія і деякі питання патогенезу Кокса-
кі А інфекції»; з 1980 до 1988 р. – завідувач лабораторії патоморфології Київського НДІ епідеміології 
та інфекційних захворювань імені Л. В. Громашевського; з 1988 р. – науковий консультант зазначеної 
лабораторії; професор (1970); обирався членом правління Українського республіканського, заступ-
ником голови Київського міського та обласного товариств патологоанатомів; був членом редколегії 
«Мікробіологічного журналу», членом двох спеціалізованих рад з присудження докторських науко-
вих ступенів; дійсний член Міжнародної академії патології (1995); заслужений діяч науки і техніки 
України (1993); автор понад 400 наукових публікацій, із них – 7 монографій; наукові праці переважно 
присвячені вивченню патологічної анатомії бойової травми, патоморфології грипу, сказу, черевного 
та сипного тифу, дизентерії, сальмонельозу, інфекцій, які спричинюються умовно-патогенними мі-
кроорганізмами; тривалий час Ю. А. Барштейн вивчав медальєрне мистецтво; він є автором понад 
300 публікацій в науковій та громадсько-політичній періодиці, видав 1 монографію, 2 альбоми та 1 
брошуру з зазначеної тематики; нагороджений: 2-а орденами Вітчизняної війни I ступеня, 2-а орде-
нами Червоної Зірки, орденом Богдана Хмельницького II ступеня; численними медалями, із них: «За 
бойові заслуги» (2 медалі), «За оборону Сталінграда», «За перемогу над Німеччиною».
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Працівники відділу імунології, патоморфології та патогенезу інфекцій Київського 
НДІ епідеміології, мікробіології та паразитології (70-і роки XX ст.); другий зліва – 

старший науковий співробітник В. Кузьменко, в центрі – керівник відділу професор 
Ю. А. Барштейн; третя справа –молодший науковий співробітник Л. С. Смолій.

Директор Київського НДІ епідеміології, мікробіології та паразитології 
академік Л. В. Громашевський та керівник відділу імунології, патоморфології 

та патогенезу інфекцій професор Ю. А. Барштейн.
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національний науковий центр
«інститут кардіології імені акад. м. д. страЖеска 

намн україни»
відділ патоморфології

У 1944 році академік М. Д. Стражеско запропонував О. І. Смирновій-Замковій 
завідування відділом морфології в інституті, який він очолював. Як згодом пи-
сала О. І. Смирнова-Замкова – «...на что я с удовольствием согласилась, руко-
водствуясь тремя соображениями: во-первых, для меня, как для патолого-
анатома, необходима была клиническая база, во-вторых, Институт был 
построен по совершенно новому принципу: в состав Института входило, соб-
ственно говоря, несколько клиник, как они именовались, отделов: терапевти-
ческий отдел с несколькими разделами, клиники хирургическая, акушерская, 
нейроэндокринологическая. К каждому из клинических отделов был прикреплен 
врач терапевт. Такая структура обеспечивала полнее полное, всестороннее 
обследование больных, более правильное разрешение вопросов и диагностики, и 
терапии. Но особенно привлекало на работу в Институте то, что руководите-
лем всей научной и лечебной работы в УИКМ являлся такой выдающийся кли-
ницист и высоко образованный, проникновенный ученый, каким был академик 
Николай Дмитриевич Стражеско».

Працівники лабораторії патоморфології Київського НДІ епідеміології 
та інфекційних захворювань (80-і роки XX ст.); в центрі – завідувач лабораторії 

професор Ю. А. Барштейн.
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Морфологічний відділ спочатку складався тільки 
із прозекторської. Мікроскопічні дослідження прово-
дились в лабораторії морфологічного відділу Інституту 
клінічної фізіології АН УРСР.

Наукова тематика залежала від особливостей хво-
рих, що перебували в клініці інституту. Упродовж 1944 
і 1945 років, коли в приміщеннях інституту був роз-
міщений евакогоспіталь № 3707, вивчались питання, 
які були пов’язані з наслідками війни. Особлива увага 
приділялась вивченню післяранового виснаження, яке 
розглядалось як наслідок післяранового хронісепсису. 
Вже у вересні 1944 року була скликана конференція з 
ранової інфекції та сепсису, а у 1947 році була видана 
книга «К вопросу патоморфологии и патогенеза сепсиса 
военного времени». Другою проблемою Інституту була 

«недостатність кровообігу». У всіх вищезазначених наукових тематиках брали 
активну участь патоморфологи Інституту.

Відділ патоморфології як самостійна структурна одиниця Інституту був орга-
нізований тільки в жовтні 1946 року. Штат відділу: завідувач відділу – 1 посада 
(на ½ ставки за сумісництвом); старший науковий співробітник – 1; молодший 
науковий співробітник –1; лаборанти – 2; препаратори – 2. Першим керівником 
лабораторії стала професор О. І. Смирнова-Замкова. Були визначені функції відді-
лу патоморфології: 1) виконання розтинів трупів хворих, що померли в клінічних 
відділеннях Інституту і в порядку шефства – в Дермато-венерологічному інсти-
туті; 2) мікроскопічне дослідження біоптичного та післяопераційного матеріалу; 
3) проведення клініко-анатомічних паралелей; 4) мікроскопічна обробка органів 
трупів хворих, що померли в Інституті, та експерментальних тварин; 5) консуль-
тативна участь (з проведенням мікроскопічного дослідження) в наукових працях 
та ди сертаціях співробітників Інституту; 6) проведення планових наукових робіт 
співробітниками відділу. 

Більшість наукових праць, які виконувала О. І. Смирнова-Замкова були при-
свячені вивченню морфології та функціонального значення основної аргірофільної 
речовини при різних фізіологічних і патологічних процесах. Друге питання, яке 
висвітлювалось в працях О. І. Смирнової-Замкової, – питання патогенезу гіпертен-
зійного синдрому. Автор розглядала гіпертензію як компенсаторний процес, який 
пов’язаний з первинною зміною внутрішнього середовища, що спричинює реак-
тивне підвищення чи пониження кров’яного тиску, як «физиологическую меру», 
організовану функцією центральної нервової системи.

З 1960 до 1965 року відділом патоморфології керував кандидат медичних наук, 
старший науковий співробітник Володимир Дмитрович Мельниченко. Досвідче-
ний патологоанатом, кваліфікований науковий співробітник, педагог, він трива-

О. І. Смирнова-Замкова
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лий час забезпечував прозекторську роботу відділу, проводив планові наукові до-
слідження, консультував клініцистів при виконанні ними морфологічних розділів 
дисертаційних робіт.

У 1948 році В. Д. Мельниченко захистив кандидатську дисертацію «Патомор-
фология и патогенез стахиоботриотоксикоза (по материалам довоенных исследо-
ваний)». Упродовж багатьох років у відділі патоморфології В. Д. Мельниченко 
вивчав патоморфологію легень при ревматизмі. Особливу увагу при цьому він при-
діляв вивченню позаклітинних структур. Також проводились морфологічні дослі-
дження в комплексній роботі з імунологами з вивчення впливу кортизону та пред-
нізолону на імунологічні показники та морфологічні зміни в експерименті. За час 
роботи у відділі В. Д. Мельниченко підготував (переважно у співавторстві) 20 на-
укових публікацій.

Відома участь В. Д. Мельниченка, який на той час працював у Інституті мікро-
біології та епідеміології АН УРСР, у вивченні так званого «невідомого захворюван-
ня» («НЗ»). У 1930 – 1938 роках серед коней України та Молдавії, а також Польщі 
і Словаччини виникло і поширилося невідоме до того захворювання (НЗ). Особливо 
«НЗ» набуло масового поширення в Україні в 1937–1938 роках, що стало справж-
ньою бідою для народного господарства СРСР – щорічно гинули тисячі, особливо 
молодих, тварин (коней). Оскільки, на той час, коні прирівнювалися до страте-
гічної зброї, постало питання про можливу диверсію – вогнища розповсюдження 
захворювання переважно локалізувались у прикордонних областях СРСР. Були 
проведені масові арешти працівників конеферм, ветеринарних лікарів, керівників 
господарств та їх розстріл. Хвороба лютувала в Україні якраз в роки масових ре-
пресій і за її перебігом уважно стежив Й. В. Сталін. Він вважав, що коней «отрую-
ють» – були арештовані вчені-ветеринари, які працювали в Московській та Ленін-
градській міжвідомчих комісіях, створених постановою Ради Народних Комісарів 
СРСР, що не змогли виявити причину захворювання. Справу боротьби з «НЗ» очо-
лив М. С. Хрущов – він запропонував академіку О. О. Богомольцю організувати ака-
демічну комісію із фахівців різних спеціальностей з метою обов’язково визначити 
причину цього захворювання. Комісія була створена в жовтні 1937 – початку 1938 
року і була складена з комплексних бригад співробітників Інституту мікробіології 
та епідеміології АН УРСР, а також науковців інститутів ветеринарного і медичного 
профілю. До комісії, як патоморфолог, був включений В. Д. Мельниченко. Комісія 
блискуче виконала поставлене завдання – вже через півроку причина хвороби була 
визначена. У соломі, що перезимувала, був виявлений грибок Stachybotrys alter-
ans, який мав виражену токсичну дію. Визначальну роль мали дослідження В. Д. 
Мельниченка, який виявив зазначений грибок в стінках судин коней, що загинули 
від так званого «НЗ». Морфологічні дослідження органів тварин, що загинули, а 
також експериментальних тварин стали основою для встановлення патогенезу НЗ. 
Захворювання отримало назву «стахоботріотоксикоз». Захворювання коней та їх 
падіж були зупинені, коли вилучили заражену грибком солому.
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Члени академічної бригади за проведену роботу були 
нагороджені орденами та медалями. В. Д. Мельниченко 
отримав медаль «За трудову відзнаку».

У 1966–1975 роках керівником лабораторії пато-
морфології був А. П. Самойлов, який зробив помітний 
внесок у вивчення патоморфології міокарду при експе-
риментальному ревматичному процесі. Він також ре-
зультативно досліджував клінічну морфологію інфарк-
ту міокарда, гіпертонічну хворобу та ожиріння. У 1967 
році А. П. Самойлов захистив докторську дисертацію 
«Материалы к морфогенезу и патологической анатомии 
сидеросиликоза».

Штат відділу: керівник відділу, 2 лікарі-патоло-
гоанатоми, 4 лаборанти та 2 санітари.

Наукова діяльність відділу в основному визначалась 
направленістю наукових досліджень багаторічного керівника відділу академіка 
О. І. Смирнової-Замкової.

З 1947 до 1960 року на посаді старшого наукового співробітника працював 
В. Д. Мельниченко; молодшого наукового співробітника – з 1947 до 1953 року – 
А. Я. Маранц. У 1956 році молодшим науковим співробітником працював М. П. 
Кузьминський, який закінчив аспірантуру на кафедрі патологічної анатомії Київ-
ського медичного інституту. У 1962–1965 роках на посаді молодшого наукового 
співробітника працював В. М. Кизименко. Обов’язки прозектора з 1965 року ви-
конував А. В. Лех. Від часу заснування відділу на посадах лаборантів працювали 
Н. Г. Дзевалтовська та Є. А. Подлевська, з 1958 року – С. С. Сергієнко, з 1965 року 
– Є. А. Гіліс. На посаді санітара з 1949 року працював І. С. Святненко.

З 1977 року відділ патоморфології очолює О. С. Гавриш.

гАвриШ олександр семенович (нар. 08.10.1941 р.) – народився в 
м. Луцьку; у 1960 – 1964 рр. навчався в Одеському медичному інститу-
ті, а з 1964 р. – в Чернівецькому медичному інституті, який закінчив у 
1966 р.; від 1967 до 1970 р. навчався в клінічній ординатурі та аспіран-
турі на кафедрі патологічної анатомії Львівського медичного інститу-
ту; у 1971–1976 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії Львів-
ського медичного інституту; з 1976 р. працює в Інституті кардіології 
імені М. Д. Стражеска старшим науковим співробітником, з 1977 р. – 
керівником лабораторії патоморфології та електронної мікроскопії, з 
1999 р. – завідувачем відділу патоморфології; у 1971 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Морфологические проявления недостаточ-
ности лимфатической системы сердца», а у 1985 р. – докторську ди-
сертацію «Функциональная морфология миокарда при хронической 
ишемической болезни сердца»; професор (1999); член Українського 
наукового товариства патологоанатомів (з 1974 р.), Українського на-

А. П. Самойлов
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укового товариства кардіологів (з 1976 р.), Міжнародної академії патології (з 1995 р.); член спеціалізо-
ваних наукових рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій при Інституті імені М. Д. Стра-
жеска (1994 – 1997) та при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця (з 1987 р.); 
з 1996 р. – член Республіканської проблемної комісії МОЗ та АМН України «Патологічна анатомія»; 
член редакційних колегій журналів – «Кровообіг та гемостаз», «Патологія», «Український ревматоло-
гічний журнал»; автор понад 300 наукових публікацій, із них – 7 патентів на винахід, 9 методичних ре-
комендацій, посібників та монографій; в результаті наукових досліджень було: 1) визначено тривимірну 
конструкцію мікроциркуляторного русла і основні закономірності транспортно-трофічного забезпе-
чення функції міокарда, виділено його структурно-функціональну одиницю – найменший тканинний 
комплекс, що має відносно автономну філо- і онтогенетично адаптовану систему мікроциркуляції; 
2) встановлено морфофункціональні основи формування недостатності лімфоциркуляторного русла 
серця, визначено кардіотоксичні та склерогенні властивості застою лімфи в міокарді, описано фор-
мування лімфо-венозних шунтів в серці і запропоновано патогенетичну класифікацію недостатності 
його лімфатичної системи; 3) вперше прижиттєво морфологічно досліджено всі ланки судинного русла 
серця при його хронічній ішемічній хворобі, документовано структурні ознаки мікроциркуляторно-
го компоненту коронарної недостатності, з’ясовано особливості її перебудови в залежності від рівня 
регіональної гемоперфузії; 4) сформульовано і морфологічно обґрунтовано концепцію синдрому не-
достатності системи мікроциркуляції міокарда, як кінцевого результату патогенетично пов’язаної дис-
функції різних компонентів цієї системи; 5) визначено нову адаптаційну реакцію клітин скоротливого 
міокарду – лабільне асоціювання мітохондрій між собою і з іншими мембранними структурами карді-
оміоцитів; 6) встановлено фазовий характер перебудови вентрикулярних кардіоміоцитів при хронічній 
ішемічній хворобі серця і патогенетичну роль гуморально залежної дискоординації механізмів внутріш-
ньоклітинної регенерації та прогресуючому перебігу кардіосклерозу; 7) визначено морфофункціональні 
особливості робочих клітин активно працюючого і гіпокінетичного міокарда і системи транспортно-
трофічного забезпечення їх функції та патогенетично значущі фактори відтермінованого відновлення 
скоротливої функції серцевого м’язу після оперативного відновлення кровопостачання; 8) з’ясовано 
морфофункціональні передумови нестабільності міокарда при моделюванні хронічної ішемічної хворо-
би серця; 9) досліджено морфогенез хронічної серцевої недостатності не коронарного генезу при пер-
винному пошкодженні кардіоміоцитів і при хронічному імунозапальному процесі, з’ясовано важливі 
інтра- та екстракардіальні механізми розвитку даного патологічного стану; визначено суттєві відміннос-
ті морфогенезу етіопатогенетичних варіантів хронічної серцевої недостатності; 10) виявлено регіональні 
особливості будови ендотелію аорти та отримано нові дані про їх причетність до мозаїчності атероскле-
ротичного ураження судинної стінки; 11) визначено морфофункціональні еквіваленти ендотеліальної 
дисфункції при моделюванні атерогенної дисліпопротеїнемії і стресі, висунута і експериментально об-
ґрунтована нова комплексна теорія атерогенезу, основні положення якої сформульовані в монографії 
«Проатерогенна ендотеліопатія » (2009); 12) встановлено важливі фактори дестабілізації тромбоцитарної 
ланки гемостазу при ішемічній хворобі серці, емоційно-больовому стресу та ревматичних хворобах; 13) 
визначено патогенетично важливі засади рецидивуючого перебігу ревматоїдного артриту.

Основні напрямки наукової роботи відділу: 1) морфологія міокарду та судин-
ної системи серця при ішемічній хворобі, хронічних імунозапальних процесах та 
серцевій недостатності; 2) морфогенез початкових етапів атеросклеротичного ура-
ження судинної стінки; 3) структурні засади дестабілізації тромбоцитарної ланки 
гемостазу при серцево-судинній патології; 4) патоморфологічний аналіз перебігу 
захворювань та визначення причин летальних випадків у клініках інституту.

У роботі відділу використовуються сучасні морфологічні методики – гістоло-
гічні, гістохімічні, електронномікроскопічні, цитохімічні, імуноморфологічні та 
морфометричні.
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У процесі наукових пошуків отримані важливі дані, які можна кваліфікувати 
як фундаментальні: 1) визначено тривимірну конструкцію мікроциркуляторно-
го русла і основні закономірності транспортно-трофічного забезпечення функції 
міокарда, виділено його структурно-функціональну одиницю; 2) виявлено мор-
фофункціональні основи та наслідки недостатності лімфоциркуляторного русла 
серця і запропоновано її патогенетичну класифікацію; 3) вперше на клінічному 
(ангіографія, дослідження кардіобіопсій) та експериментальному матеріалі мор-
фологічно досліджено всі ланки судинної системи серця і визначено мікроцир-
куляторний компонент коронарної недостатності; 4) сформульовано і морфоло-
гічно обґрунтовано концепцію синдрому недостатності системи мікроциркуляції 
міокарда; 5) встановлено нову адаптаційну реакцію вентрикулярних кардіоміо-
цитів – лабільне асоціювання їхніх мітохондрій; 6) з’ясовані структурні переду-
мови електричної нестабільності міокарда при моделюванні хронічної ішемічної 
хвороби серця; 7) встановлено фазовий характер перебудови кардіоміоцитів при 
хронічній ішемічній хворобі серця і патогенетичну роль гуморально залежної дис-
координації механізмів внутрішньоклітинної регенерації в цьому процесі та про-
гресуючому перебігу кардіосклерозу; 8) досліджено морфогенез хронічної серцевої 
недостатності не коронарного генезу і з’ясовано важливі інтра- та екстракардіаль-
ні механізми її формування; 9) визначено суттєві відмінності морфогенезу різних 
етіопатогенетичних варіантів хронічної серцевої недостатності; 10) виявлено ре-
гіональні особливості будови ендотелію аорти й отримано нові дані про їх причет-
ність до мозаїчності атеросклеротичного ураження судинної стінки; 11) визначе-
но морфофункціональні еквіваленти ендотеліальної дисфункції при моделюванні 
атерогенної дисліпопротеїдемії і стресу та висунута концепція про стрес, як про-
відний фактор ініціювання атерогенезу; 12) встановлено важливі фактори деста-
білізації тромбоцитарної ланки гемостазу при ішемічній хворобі серця, емоційно-
больовому стресі та ревматичних хворобах; 13) визначено патогенетично важливі 
засади рецидивуючого перебігу ревматоїдного артриту.

На базі відділу виконано 15 докторських та кандидатських дисертацій.

інститут нейрохірургії намн україни
імені акад. а. П. ромоданова

відділ нейропатоморфології

Інститут був заснований у 1950 році на базі і як спадкоємець Київського психо-
неврологічного інституту, організованого у 1927 році. Організатором та його пер-
шим директором став академік О. І. Арутюнов.
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Відділ нейропатоморфології створений у 1950 році. Першим керівником відді-
лу (лабораторії) з 1950 до 1975 року був Б. С. Хомінський, який до цього з 1945 до 
1950 року очолював патоморфологічну лабораторію Київського психоневрологіч-
ного інституту. 

хоМІнсЬКиЙ Борис степанович (28.12.1895 – 23.11.1977) – 
медичну освіту здобув у Київському медичному інституті (1921); у 
1922–1928 рр. працював ординатором, а у 1928–1929 рр. – прозек-
тором Київського психоневролоґічного інституту; у 1929–1939 рр. 
– завідувач патоморфолоґічної лабораторії Київської психіатричної 
лікарні; з 1939 до 1941 рр. – завідувач кафедри патологічної анато-
мії психоневрологічного факультету 2-го Харківського медичного 
інституту; у 1940 р. захистив докторську дисертацію «Матеріали з 
гістохімії ліпоїдів при патолоґії нервової системи»; з 1945 до 1950 р. 
– завідувач патоморфолоґічної лабораторії Київського психонев-
ролоґічного інституту; у 1950–1975 рр. – керівник відділу нейро-
патоморфолоґії Київського НДІ нейрохірурґії; від 1975 до 1977 р. 
– професор-консультант цього ж інституту; багато років був голо-
вою Київського товариства патологоанатомів; почесний член Все-
союзного товариства патологоанатомів та Українського товариства 
нейрохірургів; напрямки наукових досліджень – проблеми нейро-

онколоґії, патолоґічної анатомії внутрішньочерепної гіпертензії, деяких інтоксикацій, гнійних за-
хворювань мозку; Б. С. Хомінський створив оригінальну класифікацію пухлин центральної нервової 
системи, був одним із співавторів міжнародної класифікації пухлин; автор 106 наукових публікацій; 
основні роботи: «Питання патоґенезу і класифікації ґліальних пухлин» (1954); «Питання внутрішньо-
черепної гіпертензії в патоморфолоґічному освітленні» (1955); «Про грижевидні вклинення голов-

Директор Інституту нейрохірургії з працівниками відділу 
нейропатоморфології (1975 р.); зліва направо: керівник відділу 

Б. С. Хомінський, працівник інституту (?), І. Г. Рашеєва, О. І. Арутюнов.
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ного мозку, що утворюються при підвищеному внутрішньочерепному тиску» (1956); «Керівництво з 
патолоґічної анатомії ЦНС» (1962); «Гістолоґічна діагностика пухлин центральної нервової системи» 
(1969); науковий консультант та керівник 15 докторських та 24 кандидатських дисертацій.

Разом з Б. С. Хомінським до новоствореної лабораторії перейшли співробітники па-
томорфологічної лабораторії Київського психоневрологічного інституту І. А. Брод ська 
(працювала з 1950 до 1993 року), Я. М. Гусовський (з 1950 до 1953 року) та Д. І. Хмелік 
і Д. Л. Волощенко, які працювали у відділі не тривалий час. 

На початку 50-х років XX століття відділ поповнився групою молодих співро-
бітників: В. Ф. Тушевський (працював від 1950 до 2000 року), Ю. М. Квітницький-
Рижов (з 1950 до 1962 року), Т. П. Верхоглядова (з 1953 р.), А. Д. Панченко-
Дзеверина (з 1954 до 1964 року) та І. Г. Рашеєва (від 1954 до 2001 року). 

Розширення нейроонкологічних досліджень зумовило створення у складі відді-
лу нових спеціалізованих підрозділів – лабораторії гістохімії (1962 рік; керівник 
І. А. Бродська), лабораторії електронної мікроскопії (1962 рік; керівник В. Ф. Ту-
шевський; з 1990 р. – А. Т. Носов) та лабораторії культивування тканин (1962 рік; 
керівник Т. П. Верхоглядова; з 1992 року – В. М. Семенова). З часом до складу відді-
лу були зараховані: В. М. Семенова (1965 рік), М. Н. Зайцев (1965 рік), О. В. Коп’єв 
(1969 рік), Г. А. Шмелєва (1985 рік), Т. А. Малишева (1993 рік), О. Г. Черненко 
(1998 рік).

Працівники патоморфологічної лабораторії Київського НДІ нейрохірургії (м. Київ, 
початок 50-х років XX ст..); сидять (зліва направо): 2-й – керівник лабораторії Б. С. Хомінський, 

старший лаборант Н. Ф. Трудолюбова, науковий співробітник Дмитро Лукич (?); стоять: 
науковий співробітник Я. М. Гусовський, аспірант І. А. Бродська, 

науковий співробітник Д. І.  Хмелік, препаратор Надія Савівна (?).
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На перших порах працівники лабораторії були вимушені працювати в таких 
«умовах» (м. Київ, 1950 р.); зліва направо: І. А. Бродська, Б. С. Хомінський.

Працівники відділу патоморфології Українського НДІ нейрохірургії (м. Київ, 1970 р.); сидять 
(зліва направо): 2-а – лікар-патологоанатом І. Г. Рашеєва, Т. П. Верхоглядова, керівник відділу 

Б. С. Хомінський, І. А. Бродська, В. Ф. Тушевський, В. М. Семенова; стоять: 4-й зліва – 
М. І. Шамаєв, лаборанти: Н. М. Козлова-Зайцева, В. С. Муравко.
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Працівники відділу нейропатоморфології Київського НДІ нейрохірургії (1975 р.); сидять 
(зліва направо): І. А. Бродська, Н. М. Зайцева, Г. Косьменко; стоять: М. І. Шамаєв, 

Б. С. Хомінський, В. М. Семенова.

Викладачі циклу спеціалізації з нейрохірургії Українського НДІ нейрохірургії з курсантами 
(м. Київ, 1958 р.); перший ряд (зліва направо): професор Г. А. Педаченко, професор 

Я. І. Гейнісман, доцент І. С. Глушкова, професор О. І. Арутюнов, професор Б. С. Хомінський, 
професор О. П. Ромоданов. 
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У процесі підготовки лікарів-нейрохірургів в Інституті нейрохірургії брали 
участь і провідні працівники відділу нейропатоморфології.

У 1975–1981 роках керівником відділу була професор Т. П. Верхоглядова.

вЕрхоглЯДовА Тетяна Петрівна (нар. 06.06.1925 р.) – медич-
ну освіту здобула в Київському медичному інституті (1953); з 1953 р. 
працює в Київському НДІ нейрохірургії – аспірант (1953–1956); 
молодший науковий співробітник (1956–1961), старший науковий 
співробітник (1962–1975), керівник відділу нейропатоморфології 
(1976–1983), провідний науковий співробітник (з 1992 р.); у 1962 р. 
організувала лабораторію культивування тканин, якою керувала до 
1992 р.; у 1958 р. захистила кандидатську дисертацію «Патоморфоло-
гія епендімом», а в 1970 р. – докторську дисертацію «Макрогліальні 
пухлини головного мозку»; напрямки наукових досліджень – нейро-
онкологія (структурно-біологічні властивості пухлин мозку), куль-
тивування пухлин нервової системи, черепно-мозкова травма; автор 
149 наукових публікацій, у тому числі 4 монографій (у співавтор-
стві) та 5 винаходів (у співавторстві); науковий керівник та консуль-
тант 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Саркомы головного мозга» (1977), «Диференциальная диагностика 

злокачественных глиальных и соединительнотканных опухолей у больных разного возраста» (1984), 
«Клиника и судебно-медицинская экспертиза черепно-мозковых повреждений» (1996), «Нейрохи-
рургическое лечение психических заболеваний» (1997), «Хроническое воздействие малых доз облуче-
ния на нервную систему» (1998), «К вопросу о классификации опухолей нервной системы» (2000). 

З 1981 до 1986 року відділ нейропатоморфології очолював професор В. П. Ту-
шевський, а з 1986 року – професор М. І. Шамаєв.

ШАМАЄв Михайло Іванович (нар. 29.03. 1926 р.) – народився в с. 
Городище (нині – м. Марганець) Дніпропетровської обл.; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Київського медичного ін-
ституту (1949); у 1949 –1953 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі то-
пографічної і оперативної хірургії цього ж інституту; з 1953 до 1961 р. 
– асистент кафедри нормальної анатомії; від 1961 до 1986 р. – керів-
ник лабораторії топографічної і мікрохірургічної анатомії нервової 
системи; у 1986–1991 рр. – керівник відділу нейропатоморфології, 
з 1986 р. – головний науковий співробітник – керівник відділу не-
йропатоморфології; у 1983 р. захистив докторську дисертацію «Из-
менение мозговых сосудов при глиомах полушарий головного мозга 
(макро-микроскопическое исследование»; професор (1992); Заслу-
жений діяч науки і техніки України (2001); лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії; член спеціалізованої вченої ради 
за фахом «Нейрохірургія»; член Української та Європейської асоці-
ацій нейрохірургів; напрямки наукових досліджень – топографічна 

і мікрохірургічна анатомія нервової системи, судинні, пухлинні та травматичні її ураження, крово-
постачання пухлин головного мозку, топографія позамозкових пухлин, ураження життєво-важливих 
функцій у нейрохірургічних хворих, радіаційна патологія центральної нервової системи (ЦНС), вро-
джені та набуті ураження ЦНС, вади розвитку ЦНС; автор 195 наукових публікацій, у тому числі 6 
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монографій (у співавторстві) та 3 винаходів (у співавторстві); основні праці: «Морфологічні особли-
вості судин головного мозку при геморагічних та ішемічних інсультах» (1965), «Васкуляризація не-
йроектодермальних пухлин різного ступеня злоякісності» (1971), «Зміни мозкових судин при гліомах 
півкуль великого мозку» (1983), «Морфологічні зміни головного мозку під впливом внутрішнього ра-
діаційного опромінення» (1993), «Критерії смерті мозку у нейрохірургічних хворих» (1998), «Мікро-
хірургічна ендоскопічна анатомія шлуночкової системи головного мозку» (2000), розділи в колектив-
ній монографії «Гліоми» (2007); науковий консультант та керівник 9 докторських та 21 кандидатської 
дисертації; нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2005).

Основні напрямки наукових досліджень відділу не-
йропатоморфології:

1) вивчення пухлин центральної нервової системи, 
особливо нейроектодермальних пухлин; 2) гострі пору-
шення мозкового кровообігу; 3) травматичні ураження 
нервової системи; 4) структурно-функціональні зміни 
різних відділів центральної нервової системи, що ви-
никають при зовнішньому і внутрішньому впливі іоні-
зуючого опромінення; 5) проблеми паркінсонізму; 6) хі-
рургічне лікування болю. Результати наукових пошуків 
викладені в численних наукових публікаціях. Особливо 
слід зазначити створення оригінальної класифікації пух-
лин центральної нервової системи (Б. С. Хомінський).

Відділ нейропатоморфології виконує функції прак-
тичного та науково-методичного центру з нейропатомор-

фології в Україні. Науковий потенціал відділу дозволяє проводити значну консуль-
тативну та науково-методичну роботу у вигляді консультацій складних випадків 
для нейрохірургічних і неврологічних установ України та близького зарубіжжя. 

В. П. Тушевський

Працівники відділу нейропатоморфології Інституту нейрохірургії (2000 р.); сидять (зліва 
направо): І. Г. Рашеєва, М. І. Шамаєв, Н. М. Зайцева; стоять: О. Г. Черненко,Г. А. Шмельова, 

З. А. Бороденко, С. М. Халаменда, Т. А. Малишева, Ю. С. Гладких.
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інститут отоларингології імені о. с. коломійченка 
намн україни

Інститут був створений наказом Міністра охорони здоров’я УРСР від 5 липня 
1960 року. Ініціатором створення та його організатором був доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри отоларингології Київського інституту удосконалення 
лікарів Олексій Сидорович Коломійченко. У 2000 році Інститут підпорядкований 
Академії медичних наук України.

лабораторія патоморфології

Лабораторія патоморфології була створена у 1960 році. Першим завідувачем ла-
бораторії був обраний М. О. Боцман.

БоцМАн Микола омелянович (нар. 29.05.1919 р.) – народився в 
м. Херсоні; вищу медичну освіту (з відзнакою) здобув на лікувально-
му факультеті Одеського медичного інституту (1938–1941 рр.) та Да-
гестанському медичному інституті (10.1941 – 06.1942 рр.); з 1942 р. в 
Діючій армії – у 08.1942 – 04.1944 рр. – командир санітарної роти; у 
05.1944 – 08.1945 рр. – лікар таборів військовополонених в Кракові 
(Польща) та Дортмунді (Німеччина); у 02.1946 – 08.1946 рр. – стар-
ший лаборант в Інституті удосконалення лікарів (м. Одеса); з 1946 
до 1949 р. навчався в аспірантурі в Одеському медичному інституті, 
а у 1949–1951 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії цього ж 
інституту; від 1951 до 1959 р. – молодший науковий співробітник, а 
у 1959–1960 рр. – старший науковий співробітник лабораторії пато-
морфології Київського НДІ інфекційних захворювань; від 02.01.1961 
до 10.07.1967 р. – керівник лабораторії патоморфології Київського 
НДІ отоларингології; у 1951 р. захистив кандидатську дисертацію 

«Туберкулез гортани (патанатомия и патогенез)», а у 1963 р. – докторську дисертацію «Патомор-
фология органов дыхания при гриппе у детей и в эксперименте с учетом влияния дополнительных 
вредностей»; старший науковий співробітник (1961); напрямки наукових досліджень – вивчення ін-
фекційної патології дихальних шляхів, експериментального тонзиліту та проблем злоякісних ново-
утворень ЛОР-органів; автор 41 наукової публікації; науковий консультант та науковий керівник 3 
докторських та 3 кандидатських дисертацій; нагороджений орденом «Красной Звезды», медалями 
«За победу над Германией» і «За оборону Кавказа».

Основною науково-практичною спрямованістю лабораторії патоморфології було 
вивчення етіології і патогенезу захворювань ЛОР-органів та розробка критеріїв їх 
гістологічної діагностики.

 Штат лабораторії (1961 р.): керівник лабораторії М. О. Боцман, старший на-
уковий співробітник О. К. Покотиленко, молодший науковий співробітник М. А. 
Луценко, лаборанти: М. А. Глущенко, Н. Б. Власова та Андрєєва.
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 У грудні 1967 року виконуючим обов’язки керівника лабораторії патоморфоло-
гії був призначений О. К. Покотиленко. У червні 1968 року О. К. Покотиленко був 
обраний на посаду керівника лабораторії, яку він очолював до 1993 року.

ПоКоТилЕнКо олександр Кузьмович (нар. 18.03.1922 – 2007) 
– народився в м. Сміла Черкаської області; від 09.1940 р. в Черво-
ній Армії; під час війни воював у складі Західного та I Українського 
фронтів; демобілізувався в листопаді 1946 р. у званні сержанта; ме-
дичну освіту (з відзнакою) здобув на лікувальному факультеті Київ-
ського медичного інституту (1947–1953), після закінчення якого, у 
1953–1956 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної ана-
томії (завідувач кафедри – професор Є. І. Чайка); після аспірантури 
працював у 1956–1958 рр. на посаді асистента кафедри нормальної 
анатомії Ворошиловградського медичного інституту (тепер – Лу-
ганський медичний університет); після захисту у 1958 р. кандидат-
ської дисертації «Задние крестцовые и копчиковые спинномозговые 
корешки и узлы человека и их отношение к мозговым оболочкам», 
перейшов працювати на посаду асистента кафедри патологічної 
анатомії (завідувач – професор Є. Г. Пальчевський); як сумісник 

працював патологоанатомом у прозектурах міських лікарень м. Ворошиловграда; у 1961 р. за кон-
курсом був обраний старшим науковим співробітником лабораторії патоморфології Київського НДІ 
отоларингології, в організації якої брав активну участь; у 1967 р. захистив докторську дисертацію 
«Морфологическая характеристика и патогенез изменений внутреннего уха при гипертонической 
болезни и атеросклерозе; у 1968 р. обраний керівником лабораторії патоморфології яку очолював до 
1993 р.; з 1993 до 2005 р. працював за контрактом на посаді провідного наукового співробітника групи 
патоморфології лабораторії патофізіології та імунології; професор (1971); у 1976–1982 рр. – головний 
патологоанатом МОЗ УРСР; заступник голови правління Українського та член правління Всесоюз-
ного товариств патологоанатомів; член редакційної колегії журналу «Клиническая хирургия» та ре-
дакційної ради «Журнала ушних, носових та горлових хвороб»; автор 201 наукової публікації, із них 3 
монографії і розділ в книзі «Руководство по отоларингологии» та 2 винаходи; науковий консультант 
та керівник 5 докторських та 17 кандидатських дисертацій; одним із основних напрямків наукових 
досліджень було вивчення вікової та патологічної анатомії середнього та внутрішнього вуха людини 
та експериментальних тварин; особливу увагу приділяв дослідженню морфо- і патогенезу отосклеро-
зу; важливим напрямком наукових пошуків О. К. Покотиленка було вивчення патогенезу хронічного 
тонзиліту, вазомоторних та алергічних ринітів, що включало застосування розробленого в інститу-
ті нового методу їх лікування ультразвуком та кріовпливом; О. К. Покотиленко також досліджував 
критерії ранньої морфологічної диференційної діагностики злоякісних пухлин ЛОР-органів, особли-
во злоякісних лімфом лімфаденоїдного глоткового кільця, ефективність терапевтичного впливу на 
пухлини нових видів енергії (лазерний промінь, кріовплив, ультразвук великої потужності, кріоуль-
тразвуковий вплив; в експерименті вивчав стан тканинних та нервових структур слизової оболонки 
верхніх дихальних шляхів та елементів середнього та внутрішнього вуха при дії виробничих шкідли-
востей хімічної природи, шуму та вібрації; науковий консультант та керівник 11 докторських та 29 
кандидатських дисертацій; нагороджений медалями «За отвагу» (1945), «За победу над Германией», 
ювілейними медалями та значком «Отличнику здравоохранения».

У 1990 році до складу лабораторії патоморфології входили: завідувач лаборато-
рії, професор О. К. Покотиленко, старші наукові співробітники Л. П. Калиновська 
та Є. І. Клочков.
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У 1993 році лабораторія патоморфології була реорганізована в групу патомор-
фології, яка була включена до складу лабораторії патофізіології та імунології.

У 1997 році групу патоморфології та лабораторію патогістології (клініка) очо-
лила А. О. Бєлоусова.

БЄлоусовА Алла олександрівна (нар. 09.04.1941 р.) – народи-
лася в м. Проскурові (тепер – м. Хмельницький); у 1958 р. закінчила 
середню школу № 6 в м. Києві (із срібною медаллю); медичну освіту 
здобула на лікувальному факультеті Київського медичного інсти-
туту імені акад. О. О. Богомольця (1958–1964); у 1964–1967 рр. – 
лікар-лаборант Обухівської центральної районної лікарні Київської 
області; у 1967–1970 рр. навчалась в аспірантурі Київського НДІ 
отоларингології за спеціальністю «патологічна анатомія»; у 1970 р. 
захистила кандидатську дисертацію «Морфологические особен-
ности костной капсулы лабиринта в онтогенезе человека и их отно-
шение к гистогенезу отосклероза»; з 1970 до 1982 р. працювала на 
посаді молодшого, а потім старшого наукового співробітника лабо-
раторії патоморфології цього ж інституту; старший науковий спів-
робітник (1980); у 1984–1996 рр. – старший науковий співробітник 
лабораторії патоморфології, гістохімії і електронної мікроскопії в 

Інституті гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластичним мас; з 1997 р. – головний науко-
вий співробітник, керівник групи патоморфології, завідувач патогістологічної лабораторії (клініка) 
Київського НДІ отоларингології імені О. С. Коломійченка; в процесі наукових досліджень вивчала 
патогенез отосклерозу, злоякісних новоутворів ЛОР-органів, токсичну дію біологічно-активних ре-

Колектив лабораторії патоморфології (1967 р.); сидять (зліва направо): лаборант С. Кочкіна, 
препаратор (?), лаборант В. С. Кузнєцова; стоять: аспірант А. О. Бєлоусова, лаборант з вищою 

освітою М. А. Лахнюк; старший науковий співробітник М. А. Луценко, керівник лабораторії 
О. К. Покотиленко, лаборант Г. Г. Боброва, лаборант Н. А. Король-Королевська, молодший 

науковий співробітник В. В. Дмитренко, лаборант В. І. Артамонова.
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човин (лікарські препарати, пестициди, гербіциди, полімери) на організм тварин та людани; виконує 
значний обсяг гістологічної діагностики захворювань вуха, горла, носа та інших органів і систем; 
автор 110 наукових публікацій, із них 2 монографії та 1 патент України.

Група патоморфології складається: головний науковий співробітник А. О. Бє-
лоусова, старший науковий співробітник Є. І. Клочков, лаборанти Н. А. Король-
Королевська та Л. А. Данічкіна.

лабораторія гістохімії

Лабораторія гістохімії була організована у 1960 році. 
У червні 1960 року керівником лабораторії був призна-
чений кандидат медичних наук А. П. Федотов.

Значний внесок лабораторії в розвиток гістохімії 
в Україні – вже в перші роки свого існування лабора-
торія стала Республіканським центром з підготовки 
фахівців-гістохіміків. Щорічно на базі лабораторії про-
ходили підготовку до 10 наукових співробітників, ліка-
рів, аспірантів та лаборантів.

У зв’язку з запровадженням ультраструктурних до-
сліджень, у 1966 році була створена група електронної 
мікроскопії, яку очолив Ю. М. Зурнаджи, і лабораторія 
була перейменова-
на в лабораторію 
гістохімії та елек-

тронної мікроскопії.
До складу лабораторії входили: патоморфо-

лог А. П. Федотов, патофізіолог, старший на-
уковий співробітник В. І. Андрейченко, біолог-
біохімік, молодший науковий співробітник Л. П. 
Ка линовська та морфолог Ю. М. Зурнаджи.

У 1973 році А. П. Федотов за конкурсом 
був обраний завідувачем кафедри патологічної 
анатомії Київського інституту удосконалення 
лікарів і лабораторію очолив кандидат медич-
них наук В. І. Андрейченко, наукову діяльність 
якого перервала передчасна смерть у 1977 році.

Про високий авторитет А. П. Федотова в 
інституті свідчить такий факт – з 07.10.1968 

А. П. Федотов

Ю. М. Зурнаджи (справа) та А. Ф. Карась.
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року до 15.10.1968 року, на час перебування О. С. Коломійченко на VI Всесоюзно-
му з’їзді отоларингологів, А. П. Федотов був призначений тимчасово виконувачем 
обов’язки директора інституту.

Оскільки з 1976 року наукові дослідження лабораторії були зосереджені на ви-
вченні особливостей дії фізичних факторів на тканини ЛОР-органів та на визначен-
ні фізичних механізмів слуху, окрім морфологічних методів дослідження, стали 
використовуватись фізичні і біофізичні методи, а назва лабораторії була змінена на 
лабораторію біофізики, яку у 1977 році очолив Е. А. Бакай. 

 Ю. М. Зурнаджи, після захисту кандидатської дисертації, очолив у 1981 році 
лабораторію патоморфології Київського НДІ ендокринології та обміну речовин 
МОЗ УРСР.

 

інститут ексПериментальної Патології, 
онкології і радіоБіології імені р. Є. кавецького 

національної академії наук україни

Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної онкології МОЗ 
УРСР був створений у 1960 році. У 1971 році зазначений інститут реорганізований 
в Інститут проблем онкології імені Р. Є. Кавецького АН УРСР.

В інституті працювали відомі вчені-патоморфологи Г. В. Мельниченко та 
К. П. Ганіна.

МЕлЬничЕнКо ганнa василівна (1916–1976) – медичну 
освіту здобула в Київському медичному інституті (1938); навчала-
ся в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії цього ж інсти-
туту; у 1947 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 1957 р. – 
докторську дисертацію «Основное аргирофильное вещество при 
туберкулезе»; працювала на посаді старшого наукового співробіт-
ника, а потім завідувача лабораторії морфології нервової системи 
Інституту фізіології АН УРСР; з 1964 до 1975 р. – керівник відділу 
структурних змін при канцерогенезі Інституту проблем онколо-
гії АН УРСР; професор; учениця О. І. Смирнової-Замкової; автор 
бульше 100 наукових публікацій; Г. В. Мельниченко вивчала мор-
фологію сполучної тканини та її окремих компонентів, їх роль у 
фізіологічних та патологічних процесах; досліджувала вікові змі-
ни сполучної тканини, вплив антиколагенової сироватки як одно-
го із факторів патогенетичного впливу на сполучну тканину, роль 

захисних реакцій системи сполучної тканини в антиканцерогенезі та роль біогенних амінів у про-
цесах канцерогенезу; за науковою консультацією та керівництвом Г. В. Мельниченко захищено 2 
докторські та 4 кандидатські дисертації.
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гАнІнА Калерія Павлівна (20.05.1926 – 05.04.2001) – медичну 
освіту здобула в Московському медичному інституті МОЗ РРФСР; 
під час навчання слухала лекції з патологічної анатомії проф. В. Т. 
Талалаєва та займалася в студентському гуртку, який очолював 
проф. Б. І. Мігунов; після закінчення інституту навчалася в аспіран-
турі на кафедрі патологічної анатомії, якою завідував проф. Ю. М. 
Лазовський, а після його смерті проф. Б. І. Мігунов; у 1953 р. захис-
тила кандидатську дисертацію «Изменения скелетной дыхательной 
мускулатуры при туберкулезе легких» (науковий керівник – проф. 
Б. І. Угрюмов); після закінчення аспірантури працювала асистен-
том кафедри патологічної анатомії Рязанського медичного інститу-
ту імені акад. І. П. Павлова; з 1955 до 1958 р. – молодший науковий 
співробітник відділу патоморфології Інституту експериментальної 
та клінічної онкології АМН СРСР; у 1958 р. переїжджає до Києва 
і працює в лабораторії (зав. – акад. АН УРСР Р. Є. Кавецький) Ки-
ївського НД рентгенорадіологічного та онкологічного інституту; 

з 1960 р. старший науковий співробітник Інституту експериментальної та клінічної онкології МОЗ 
УРСР (з часом – Інститут проблем онкології імені Р. Є. Кавецького АН УРСР); у 1964 р. захистила 
докторську дисертацію «Морфология и гистогенез опухолей яичка»; з 1971 р. – зав. відділом цито-
генетики пухлин (з 1982 р. – відділ генетики пухлинного росту) цього ж інституту; 1992–1999 рр. 
– провідний науковий співробітник, а з 1999 р. – почесний професор; професор (1966); заслужений 
діяч науки УРСР (1986); експерт ВООЗ з гістологічної класифікації пухлин яєчка; з 1977 р. – голова 
Київського міського та обласного товариств патологоанатомів; член президії Українського науково-
го товариства патологоанатомів УРСР; у 1985 р. обрана членом правління Всесоюзного товариства 
патологоанатомів; з 1993 р. почесний член Асоціації патологів України; член Міжнародної академії 
патології, член Нью-Йоркської академії наук; член редакційної колегії журналу «Цитология и гене-
тика» та збірника МОЗ УРСР «Клиническая онкология»; основними напрямками наукових праць 
К. П. Ганіної є цитогенетична діагностика передпухлинних та пухлинних процесів людини, дослі-
дження пігментних новоутворів та передпухлинних та пухлинних процесів шийки матки; була по-
казана висока інформативність змін спадкового апарату соматичних клітин при малігнізації та при 
визначенні рівня анаплазії пухлини; виявлені цитологічні та цитогенетичні зміни в немалігнізова-
них тканинах поза пухлиною, що стало передумовою сформульованого положення (разом з Р. Є Ка-
вецьким) про цитологічну реактивність організму при наявності пухлини; автор більше 400 наукових 
публікацій, у тому числі 11 монографій, 6 розділів у 6 монографіях та 4 винаходів; найбільш відомі 
із них – «Морфология и гистогенез опухолей яичка», «Цитогенетическая диагностика в онкомор-
фологии», «Морфология, гистохимия и цитогенетика пигментных новообразований», «Диагностика 
предопухолевых и опухолевых процессов шейки матки»; науковий консультант та керівник 12 док-
торських та 26 кандидатських дисертацій; К. П. Ганіна нагороджена медалями «За доблесный труд в 
Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие», Почесною грамотою АН УРСРза моногра-
фію «Цитоморфология и цитогенетика железистой гиперплазии и рака эндометрия» відзначена пре-
мією імені О. О. Богомольця (1995); у 1997 р. нагороджена грамотою компанії «Генрі Форд» за внесок 
у збереження довкілля.
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інститут Педіатрії, акуШерства та гінекології 
намн україни

Патологоанатомічне відділення 
з кабінетом електронної мікроскопії

Інститут було засновано у 1929 році як Інститут охорони материнства і дитин-
ства. З 1965 року його перейменовано у Київський науково-дослідний інститут пе-
діатрії, акушерства та гінекології МОЗ України, а у 1993 році – Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології АМН України. Першим директором з 1929 до 1933 року 

була Б. А. Бендерська.
Патологоанатомічне відділення створено у 1929 році. 

Першим керівником відділення була О. І. Смирнова-
Замкова.

Умови, в яких працювали працівники відділення, 
були незадовільними. У 1933 році професор П. О. Куче-
ренко зазначав: «...Ще гірший стан можна спостерігати 
на тих прозектурах м. Києва, що утворились і утворю-
ються стихійно, без будь-якого плану і без відповідних 
перспектив дальшого розвитку. До таких прозектур 
треба залучити прозектуру інституту охматдиту, 
де при колосальному та науково-цінному матеріалі і 
деякому штаті (що, до слова, сполучає) немає навіть 
примітивних сприятливих обставин для роботи...». 

У 20-і роки XX століття особливої актуальності набу-
ла боротьба з інфекційними хворобами, особливо малолітнього віку. Хвиля епідемії 
скарлатини 1924–1926 років дала багатий матеріал для вивчення цього захворюван-
ня. На підставі патологоанатомічного дослідження О. І. Смирнова-Замкова вислови-

ла думку про те, що стрептокок не є етіологічною причи-
ною цього захворювання, а вторинним нашаруванням, 
але, зрозуміло, спричиняє певні зміни в уже хворому ор-
ганізмі. Погляд цей був підтриманий бактеріологом Зла-
тогоровим і захищався на скарлатинному з’їзді в Кеніг-
сбергу у 1938 році. Підставою для такого погляду стали 
зміни, які вперше були виявлені в стінках судин (пери- і 
ендоваскуліти мієлоїдного характеру) і мали характер 
алергічного процесу, а також зміни, виявлені в жовчно-
му міхурі при систематичному проведенні дослідження 
цього органу і в ураженнях шлунку.

Від 1944 до 1955 року відділення очолювала Н. О. Мак-
симович, яка з 1952 року одночасно виконувала обов’язки 
заступника директора інституту з наукової частини.

О. І. Смирнова-Замкова

Н. О. Максимович
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У 1955–1960 роках керував лабораторією кандидат 
медичних наук Я. М. Гусовський. Від 1960 до 1964 року 
керівником лабораторії патоморфології був кандидат 
медичних наук А. П. Самойлов. У 1964 році обов’язки 
завідуючої лабораторії виконувала В. П. Емайкіна. З 
1964 до липня 1965 року керівником лабораторії була 
доктор медичних наук О. С. Ступіна. 

У серпні 1965 року лабораторія патоморфології як 
морфологічна група ввійшла до складу лабораторії па-
тологічної фізіології та морфології (керівник – профе-
сор М. Л. Тараховський). У квітні 1981 року керівни-
ком групи морфологів призначено Т. Д. Задорожну. У 
жовтні 1984 року лабораторія патоморфології була від-
новлена як самостійний структурний підрозділ інсти-
туту. Її керівником призначена Т. Д. Задорожна.

зАДороЖнА Тамара Данилівна (нар. 06.09.1938 р.) – народилася 
в Києві; медичну освіту здобула в Київському медичному інституті 
(1964); від 1964 р. працює в Інституті педіатрії, акушерства і гінеко-
лоґії НАМН України – послідовно молодшим, старшим науковим 
співробітником, а з 1984 р. – керівником лабораторії патоморфо-
лоґії; у 1968 р. захистила кандидатську дисертацію «Морфологічні 
та гістохімічні зміни в плаценті при вагітності, яка ускладнена ар-
теріальною гіпертензією (гіпертонічна хвороба, пізні токсикози)», 
а у 1981 р. – докторську дисертацію «Патоморфологічні зміни міо-
метрію вагітних при вадах серця»; професор (1988); головний пато-
лоґоанатом педіатричного профілю МОЗ України; віце-президент 
Асоціації патолоґів України; член Європейської асоціації патоло-
ґів, Міжнародної асоціації патолоґів та Міжнародної академії па-
толоґів; заслужений діяч науки і техніки України (2000); лауреат 
премії імені Ічикаво Ясує (Японія, 1996); наукові праці присвячені 

вирішенню різних проблем патолоґічної анатомії дитячого віку; за активної участі Т. Д. Задорож-
ної створено та впроваджені в практику сучасні методи діагностики та сучасні маркери порушення 
фето-плацентарного комплексу в системі мати-плацента-новонароджений, які сприяли створенню 
профілактичних та лікувальних заходів для зменшення захворюваності дітей; впроваджено морфоло-
ґічні методи ранньої морфолоґічної діагностики патолоґічних змін хоріона, печінки, м’язів, шкіри, 
шлунка та кишечника; вперше в Україні створено та впроваджено «Сертифікат плаценти», який до-
зволяє спостерігати за здоров’ям дітей при їх розвитку; разом із вченими Японії обґрунтовано по-
рушення гістогенезу щитоподібної залози в загиблих у пренатальному періоді плодів, матері яких 
мешкають в регіонах уражених внаслідок аварії на ЧАЕС.

У лабораторії працюють 6 наукових співробітників (2011 р.), із яких 1 доктор 
медичних наук, професор та 5 кандидатів медичних наук. Штат лабораторії пато-
морфології (2011 р.): завідувач лабораторії, професор Т. Д. Задорожна, старші на-
укові співробітники, кандидати медичних наук: О. І. Єщенко, Т. М. Арчакова, 

 О. С. Ступіна
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О. І. Парницька, О. І. Пустовалова, С. М. Килихевич; лікар кабінету електронної 
мікроскопії О. А. Пасечник; лаборанти: Г. Г. Хробуст, Г. В. Гріднєва, М. В. Пес-
ляк; фельдшер-лаборант О. В. Кочеткова.

Працівники лабораторії патоморфології (1985 р.); I ряд (зліва направо): керівник лабораторії 
Т. Д. Задорожна, завідувач прозектури С. В. Луценко, інженер кабінету електронної мікроскопії 

(?); II ряд: старший лаборант С. Г. Пінчук, молодші наукові співробітники В. Н. Редько 
і О. А. Давиденко, лікар-патологоанатом А. О. Журавель, лаборант (?).

Працівники лабораторії патоморфології з кабінетом електронної мікроскопії (2011 р.); 
I ряд (зліва направо): старший науковий співробітник О. І. Парницька, завідувач лабораторії 

Т. Д. Задорожна, старші наукові співробітники О. І. Єщенко і Т. М. Арчакова; II ряд: 
науковий співробітник С. М. Килихевич, лікар-лаборант О. А. Пасечник, 

старший науковий співробітник О. І. Пустовалова, лаборанти: М. В. Песляк, Г. Г. Хробуст, 
Г. В. Гріднєва; препаратор Н. Ф. Биховченко.
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Основні напрямки наукових досліджень: вивчення цитологічних та імуноци-
тохімічних особливостей епітелію шийки матки і цервікального каналу жінок 
фертильного віку при вірусному та бактеріальному інфікуванні, дослідження ен-
дометрію в різні фази менструального циклу при гіперплазії, бактеріальному і ві-
русному інфікуванні, неплідності нез’ясованого та запального генезу з виявленням 
за допомогою скануючої мікроскопії піноподій в ендометрії, як маркера імплата-
ційного вікна. В останні роки особлива увага приділяється вивченню взаємодії ва-
гітності та злоякісного росту. Більшість наукових досліджень мають пріоритетний 
характер.

У відділенні вперше розроблені маркери апоптозу та проліферативних реакцій 
в клітинах плацентарного бар’єру та децидуальної оболонки в динаміці вагітнос-
ті з фізіологічним перебігом, при патології і дії радіаційного фактору. Отримані 
дані дають можливість прогнозувати стан плацентарного бар’єру, що дозволяє 
знизити ускладнення вагітності та перинатальну смертність. Вперше розроблено 
спосіб прогнозування хронізації вірусних гепатитів С та В у дітей. Новим у спо-
собі є виявлені гістологічні, електронномікроскопічні, імуногістохімічні крите-
рії хронізації вірусних гепатитів В та С у дітей – гістологічні ознаки апоптозу і 
апоневрозу, електронномікроскопічні ознаки апоптозу і апоневрозу, оцінка стану 
гепатоцитів (некрози, характер дистрофії) та кількість ацидофільних та апоптоз-
них тілець Каунсільмена, стан зірчастих ретикулоендотеліоцитів, їх активація, 
проліферація; проліферацію дуктул оцінювали за такою ж шкалою – гістологіч-
ний індекс склерозу, гістологічний індекс апоптозу, який характеризує кількість 
клітин з морфологічними ознаками апоптозу; гістологічний індекс апонекро-
зу, який характеризує кількість клітин з морфологічними ознаками апонекро-
зу; ступінь експресії рецепторів Fas (Apo-1CD95), фактору некрозу пухлин TNF, 
антиапоптотичного протеїну bcl-2 та проапоптичного протеїну р53, колагунів I, III 
та IV типів. Виходячи з вивчення морфологічних, електронномікроскопічних та 
імуногістохімічних маркерів ушкодження клітин на фоні виявлення трансформації 
колагенів різного типу було підтверджено гіпотезу про роль в індукції склерогенезу 
деструктивно-дистрофічних факторів, апоптозу, апонекрозу в епітеліальних і 
особливо паренхіматозних клітинних популяціях при персистенції вірусних 
та бактеріальних факторів. Встановлена висока експресія маркера клітинного 
диференціювання цитокератину в цито- і синцитіотрофобласті в динаміці 
вагітності, що свідчить, що процеси диференціювання в плацентарному бар’єрі 
закінчуються до строкових пологів.

Проводяться клінічні гістологічні дослідження: плацента, завмерла вагітність, 
хоріон, біопсійний матеріал, зшкрібки ендометрію, ПАП-мазок з цервікального 
каналу, бронхоальвеолярний лаваж, аспірат з порожнини матки, змив з порожнини 
шлунку на Нв, індукована мокрота, мазок з порожнини носа.
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національний інститут раку моз україни 
відділ патологічної анатомії 

Інститут було засновано відповідно до наказу Губернського відділу охорони 
здоров’я від 7 липня 1920 року, шляхом реорганізації центральної станції рентге-
нології. У 1988 році Київський науково-дослідний рентгено-радіологічний та онко-
логічний інститут МОЗ УРСР був реорганізований в Київський науково-дослідний 
інститут онкології МОЗ УРСР, з 1992 року отримав назву – Український науково-
дослідний інститут онкології та радіології МОЗ України. У 2000 році, у зв’язку з 
введенням до складу Академії медичних наук України, інститут перейменовано на 
Інститут онкології АМН України. З 2006 року інститут має назву Державна уста-
нова «Інститут онкології АМН України», а з 2007 року, згідно Розпорядження 
Кабінету Міністрів України – Державна установа «Національний інститут раку». 
Указом Президента України державній установі «Національний інститут раку» 
було надано статус «національний».

1 березня 1928 року з метою діагностики злоякісних новоутворень була створе-
на гістологічна лабораторія. Керівником лабораторії був призначений П. Г. Бере-
жанський.

БЕрЕЖАнсЬКиЙ Петро григорович (1885–1935) – медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Університету Св. Володими-
ра; працював на посаді асистента кафедри патологічної анатомії Ки-
ївського медичного інституту; у 1928–1935 рр. очолював гістологічну 
лабораторію Київського рентгенівського інституту; знавець лабора-
торних гістологічних методик, П. Г. Бережанський користувався у 
своїх експериментах найновішими досягненнями тогочасної мето-
дики й техніки; він перший в Україні, а можливо і в СРСР, запровадив 
методику дослідження з допомогою флуоресціюючого апарату, воло-
дів методом тканинних культур, тонкими методами лабораторного, 
клініко-діагностичного, бактеріологічного, санітарно-гігієнічного 
дослідження; тематика робіт П. Г. Бережанського охоплювала ряд 
актуальних питань в галузі морфології, експериментальної патоло-
гії і терапії злоякісних новоутворів (вплив солей магнію, ультрако-
ротких хвиль, застосування ефіру в онкотерапії тощо); таланови-
тий лектор і викладач, П. Г. Бережанський умів запалювати своїх 

учнів, не тільки студентів, але й лікарів; лабораторія стала базою для підготовки кадрів практиків-
онкологів; з робіт П. Г. Бережанського слід відзначити його дослідження «Поверхневий натяг і ріст 
тканин in vitro», в якому він експериментальним шляхом підійшов до висвітлення складної проблеми 
співвідношення між атиповим ростом тканини і зниженням поверхневого натягу; дані цієї роботи 
ввійшли, як основа, в учення про поверхневий натяг у вітчизняні та іноземні підручники; один із 
перших в Києві він виконав експериментальні роботи з дослідження гудронного раку в мишей; М. Ф. 
Мельников-Разведенков писав про П. Г. Бережанського: «В особі Бережанського, який умер у розквіті 
своїх науково-творчих сил (1885 – 1935), українська патоморфологія втратила талановитого носія 
видатних оригінальних ідей і дуже обдарованого онколога, захопленого єдиною цілеспрямованою ідеєю – 
проникнути в суть складного механізму перетворення нормальної клітини в бластоматозну».
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Організація гістологічної лабораторії була однією з перших у низці заходів, 
які проводилися Народним комісаріатом охорони здоров’я УРСР з організації 
планомірної протиракової боротьби. Основним її завданням було забезпечення 
міста Києва та периферії гістологічними дослідженнями біопсійного матеріалу. З 
жовтня 1928 року робота лабораторії була налагоджена в повному об’ємі. Але до-
свід перших днів роботи показав, що матеріал, який поступав на дослідження, не 
завжди можна було включати в роботу, внаслідок неправильного консервування, 
пересилки в невідповідному посуді. Інколи біопсія була виконана неправильно, ма-

теріал, що присилався, супроводжувався недостатньою 
характеристикою. Зазначене спонукало підготувати та 
видати брошуру «Краткие указания к производству би-
опсий и пересылке полученного материала» (1928) та 
скласти «Вопросный лист» для заповнення при взятті 
біопсійного матеріалу. Матеріал переважно поступав з 
Києва. У 1929 році число регіонів, з яких поступав ма-
теріал, значно збільшилося – міста Житомир, Берди-
чів, Кам’янець-Подільський, Коростень, Біла Церква, 
Малин, Баранівка, Кролевець та інші.

У 1935–1959 роках керівником лабораторії була до-
цент Т. С. Шведкова-Роше. 

У 1960 році керівником патоморфологічної лабора-
торії був призначений А. М. Мельник.

МЕлЬниК Анатолій Микитович (11.12.1920–1987) – народився в 
с. Романівка Новоград-Волинського району, Житомирської області; з 
1935 до 1938 р. навчався в фельдшерсько-акушерській школі в м. Жи-
томирі; у 1938 – 07.1941 рр. – санітарний фельдшер районної сані-
тарної станції (сел. Ємельчино, Житомирської обл); від 01.1942 до 
10.1943 р. – фельдшер лікарні в сел. Ємельчино, Житомирської обл.; 
з 10.1943 до 04.1944 р. – фельдшер в партизанському загоні «Черво-
ний», з’єднання генерала М. Наумова; у 04.1944 – 10.1944 рр. – дер-
жавний санітарний інспектор в м. Рівне; вищу медичну освіту здобув 
у 1944–1949 рр. на лікувальному факультеті Львівського медичного 
інституту; навчання суміщав з роботою на посаді фельдшера маля-
рійної станції (м. Львів); від 09.1949 р. до 07.1950 р. спеціалізувався з 
фаху «патологічна анатомія» в Київському інституті удосконалення 
лікарів; 01.1950 – 07.1960 рр. – лікар-патологоанатом Рівненського 
обласного онкологічного диспансеру; за сумісництвом також пра-
цював на посаді прозектора Рівненської обласної клінічної лікарні 

(1950–1960) та викладача фельдшерсько-акушерської школи (1951–1956); у 1958 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Материалы к вопросу о срочной клинико-микроскопической диагностике 
рака матки и молочной железы»; від 07.1960 працював у Київському науково-дослідному рентген-
радіологічному та онкологічному інституті – керівник патоморфологічної лабораторії (07.1960 – 
02.1971), з 03.1971 до 05.1979 р. – керівник лабораторії цитологічної діагностики пухлин; від 05.1979 
до 01.1984 р. – керівник лабораторії морфологічної діагностики, а з 01.1984 до 11.1985 р. – заві дувач 

Т. С. Шведкова-Роше



670 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

лабораторії гістологічної діагностики; у 1970 р. захистив докторську дисертацію «Комплексная ма-
кроскопическая и цитологическая диагностика опухолей молочной железы»; старший науковий 
співробітник (1964); обирався заступником голови правління Республікарського товариства онколо-
гів, членом правління Республіканського товариства патологоанатомів, членом правління Київсько-
го міського та обласного товариств патологоанатомів; наукові дослідження переважно присвячені 
вивченню різних питань онкоморфології; автор 150 наукових публікацій, із них 6 монографій та 11 
методичних рекомендацій; науковий керівник 4 кандидатських дисертацій; нагороджений медалями 
«Партизану Отечественной войны» (1945), «За победу над Германией» (1945), 9-ма ювілейними меда-
лями та значком «Отличнику здравоохранения».

У 1971 році Український НДІ експериментальної та клінічної онкології був пе-
реведений у систему АН УРСР, у зв’язку з чим відділ патоморфології (керівник – 
професор В. Г. Чудаков) був включений до складу Київського науково-дослідного 
рентген-радіологічного та онкологічного інституту. Керівником відділу залишив-
ся В. Г. Чудаков, а А. М. Мельник очолив лабораторію цитологічної діагностики 
пухлин.

чуДАКов валентин георгійович (27.09.1904 – 1976) – народив-
ся в м. Прилуки Чернігівської обл.; вищу медичну освіту здобув на 
лікувально-профілактичному факультеті Харківського медичного 
інституту (1922–1927); у 11.1928–11.1929 рр. – завідувач дільни-
чої лікарні в Опішнянському районі Полтавської обл.; з 12.1929 до 
11.1930 р. – лікар-червоноармієць в м. Лубни; від 12.1930 до 04.1934 р. 
– викладач кафедри нормальної анатомії Полтавського виробничо-
го медичного інституту; у 05.1934 – 05.1935 рр. – молодший лікар 
полку (м. Чита); з 05.1935 до 08.1939 р. – викладач та старший ви-
кладач курсів удосконалення лікарів; у 1938 р. в Харківському ме-
дичному інституті захистив кандидатську дисертацію «Входные во-
рота, патогенез и патологическая анатомия диплострептококковых 
(полисерозитов) заболеваний»; у 08.1939 – 11.1941 рр. – начальник 
патологоанатомчного відділення Хабаровського військового гос-
піталю; від 11.1941 до 11.1945 р. – начальник патологоанатомічної 
лабораторії та під час війни з Японією – головний патологоанатом 

Далекосхідного фронту; з 11.1945 до 05.1949 р. – начальник окружної патологоанатомічної лаборато-
рії (м. Львів); за сумісництвом, у 08.1946 – 05.1949 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії Львів-
ського медичного інституту; у 1947 р. захистив докторську дисертацію «Патологическая анатомия 
и гистогенез геморрагического нефрозо-нефрита»; від 05.1949 р. працював на кафедрі патологічної 
анатомії Військово-медичної академії (м. Ленінград) – викладач (05.1949 – 03.1951), старший викла-
дач (03.1951 – 08.1952), заступник начальника кафедри (08.1952 – 01.1956); за сумісництвом також 
працював на посаді прозектора та заступника головного лікаря Ленінградської обласної клінічної 
лікарні; професор (1952); у 08.1959 – 10.1964 рр. – завідувач кафедри патологічної анатомії Ленін-
градського педіатричного медичного інституту; з 10.1964 до 02.1971 р. – керівник відділу патоморфо-
логії Українського НДІ експериментальної та клінічної онкології; після реорганізації інституту, відділ 
патоморфології з 02.1971 р. був переведний до складу Київського рентгено-радіологічного інституту, 
в якому працював до 07.1975 р.; на громадських засадах виконував обов’язки: секретаря методичної 
ради Полтавського виробничого медичного інституту (1932–1934), голови науково-дослідницького 
бюро курсів удосконалення лікарів (1939–1942), секретаря правління Хабаровського єдиного нау-
кового медичного товариства (1941–1942), члена правління Ленінградського, Всесоюзного, Респу-
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бліканського та Київського наукових товариств патологоанатомів; наукові дослідження переважно 
присвячені вивченню патологічної анатомії бойової травми та її ускладнень, променевої хвороби, 
лейкозів; автор понад 60 наукових публікацій, із них 4 монографії, 4 навчальні посібники та розділ в 
багатотомному керівництві з патологічної анатомії; нагороджений орденом Червоного прапора, 2-ма 
орденами Червоної зірки, 6-ма медалями та Грамотою МОЗ УРСР (1974).

У 1975 році професор В. Г. Чудаков вийшов на пенсію, але за рішенням керівни-
цтва інституту був залишений (на громадських засадах) керівником відділу пато-
логічної анатомії. Тимчасово виконуючим обов’язки керівника відділу 26.06.1975 
року був призначений старший науковий співробітник В. В. Бялик.

10 серпня 1975 року керівником лабораторії морфологічної діагностики (з 1976 
року – відділ патологічної анатомії) був затверджений А. П. Самойлов.

сАМоЙлов Анатолій Петрович (28.11.1923 – дата смерті не 
визначена) – народився в м. Бердянську Запорізької області; з 
01.1940 до 06.1942 р. навчався в Київській спецшколі Військово-
повітряних сил № 13, а від 06.1942 до 10.1943 р. – в Челябінському 
авіаційному училищі; у складі 9-го Гвардійського Червонопрапор-
ного Полтавсько-Берлінського полку авіації далекої дії (10.1943 – 
06.1946) брав участь у бойових діях; вищу медичну освіту отримав 
у Київському медичному стоматологічному інституті (1946–1950); у 
1950–1953 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анато-
мії Київського медичного стоматологічного інституту; у 1953 р. за-
хистив кандидатську дисертацію; від 09.1953 до 09.1956 р. працював 
на посаді доцента кафедри патологічної анатомії Станіславського 
(тепер – Івано-Франківського) медичного інституту; у 09.1956 – 
04.1960 рр. – керівник лабораторії патоморфології Криворізького 
НДІ гігієни праці та профзахворювань; з 04.1960 до 05.1964 р. – ке-
рівник лабораторії патоморфології Київського НДІ педіатрії, аку-

шерства та гінекології; у 1964–1965 рр. – керівник лабораторії патоморфології Київського НДІ тубер-
кульозу та грудної хірургії; у 1965–1966 рр. – керівник лабораторії патоморфології Київського НДІ 
захворювань нирок та сечовивідних шляхів (урології) МОЗ УРСР; від 07.1966 до 09.1975 р. – керівник 
лабораторії патоморфології та електронної мікроскопії Київського НДІ клінічної медицини імені 
акад. М. Д. Стражеска; у 1968 р. захистив докторську дисертацію; з 09.1975 до 1979 р. – керівник ла-
бораторії морфологічної діагностики Київського НД рентген-радіологічного та онкологічного інсти-
туту (з 03.1976 р. – керівник відділу патологічної анатомії); член правління Всесоюзного наукового 
товариства патологоанатомів, Генеральний секретар наукового товариства патологоанатомів УРСР, 
заступник відповідального редактора міжвідомчого збірника «Морфологія», голова ради медичної 
секції київського обласного товариства «Знання», член кваліфікаційної Вченої ради Київського ме-
дичного інституту імені О. О. Богомольця; автор понад 70 наукових публікацій; наукові дослідження 
переважно присвячені вивченню патологічної анатомії рота, сидеросилікозу, токсоплазмозу, серця і 
судин при гіпертонічній хворобі, інфаркті міокарда та ревматизмі; науковий консультант та керівник 
5 докторських та 14 кандидатських дисертацій; нагороджений 11 медалями.

З 1979 до 1985 року керівником лабораторії морфологічної діагностики (з 1984 
року – лабораторія гістологічної діагностики пухлин) був А. М. Мельник.
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Працівники лабораторії морфологічної діагностики (м. Київ, кінець 70-х років XX ст.); 
I ряд (зліва направо): старший науковий працівник Б. Я. Гольдшмідт, заступник директора 
інституту з наукової роботи Ю. А. Гріневич, керівник лабораторії цитологічної діагностики 

пухлин А. М. Мельник; II ряд (зліва направо): 3-й – керівник лабораторії морфологічної 
діагностики А. П. Самойлов; 4-й – завідувач лабораторії електронної мікроскопії Л. О. Зотіков; 

5-а – завідувач відділення патологічної анатомії Е. М. Ковальчук; 7-а – старший науковий 
працівник В. І. Лобода; 8-а – старший науковий працівник С. А. Сільченко; 11-й – старший 

науковий працівник В. В. Бялик; 12-а – старший науковий працівник Л. М. Кондрацька.

Працівники лабораторії морфологічної діагностики (м. Київ, перша половина 80-х років 
XX ст.); I ряд (зліва направо): завідувач науково-дослідної лабораторії цитологічної 

діагностики В. І. Лобода; керівник лабораторії морфологічної діагностики А. М. Мельник; 
санітарка лабораторії (?); завідувач відділення цитологічної діагностики Є. О. Логінова;

лікар Л. М. Кондрацька; останній ряд (зліва направо): молодший науковий працівник 
В. Є. Іщенко, старший науковий працівник Б. Я. Гольдшмідт, керівник лабораторії 

електронної мікроскопії Л. О. Зотіков.
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 У 1986 році лабораторію гістологічної діагностики пухлин очолив Л. І. Бобро.

БоБро леонід Іванович (нар. 17.07.1940 р.) – народився в м. Ки-
єві; у 1957–1959 рр. – робітник Дарницького вагоноремонтного за-
воду (м. Київ); медичну освіту здобув на лікувальному факультеті 
Київського медичного інституту (1959–1965); у 1965 р. навчався на 
курсах спеціалізації на кафедрі патологічної анатомії Київського ін-
ституту удосконалення лікарів; з 1966 р. працював у Київському НДІ 
експериментальної та клінічної онкології – на посадах старшого ла-
боранта з вищою освітою (1966–1969), молодшого наукового спів-
робітника (1969–1975) лабораторії експериментальної морфології, 
старшого наукового співробітника (1975–1983) відділу структурних 
змін при канцерогенезі; 1971 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Реактивные изменения в ткани молочных желез крыс в процессе 
развития рака индуцированного ДМБА», а у 1979 р. – докторську 
дисертацію «Взаимосвязь биогенных аминов с реакциями соеди-
нительной ткани при опухолевом росте»; з 09.1983 до 01.1984 р. – 

старший науковий співробітник, а у 1986–1887 рр. – керівник лабораторії гістологічної діагностики 
Київського НД рентгено-радіологічного та онкологічного інституту МОЗ УРСР; від 1987 до 2007 р. 
працював на посадах старшого, провідного та головного наукового співробітника лабораторії екс-
периментальної діагностики та терапії пухлин цього ж інституту; наукові праці присвячені вивченню 
морфології, гістохімії та ензимології канцерогенезу і патоморфозу пухлинного росту.

Від 1987 до 2008 року завідував лабораторією (з 1992 року – відділ патологічної 
анатомії) К. О. Галахін.

гАлАхІн Костянтин олександрович (28.11.1951 – 14.05.2010) – 
народився в м. Сімферополі; медичну освіту здобув у Кримському 
медичному інституті (1968–1974); від 1974 до 1978 р. – старший ла-
борант, а у 1978–1981 рр. – асистент кафедри патолоґічної анатомії 
цього ж інституту; у 1978 р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Морфофункціональні зміни печінки при гіпотиреозі»; з 1979 
до 1981 р. – асистент кафедри нормальної анатомії Кримського ме-
дичного інституту; від 1981 до 1988 р. працював у Київському НДІ 
фтизіатрії та пульмонолоґії – послідовно лікарем-патолоґоанатомом 
(1981–1983), молодшим науковим співробітником (1983–1985), 
старшим науковим співробітником (1985–1987), вченим секретарем 
інституту (1987); у 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Функціональна морфолоґія серця при травматичному ураженні 
спинного мозку»; від 1987 р. працював у Київському НДІ онколоґії та 
радіолоґії (тепер – Національний інститут раку МОЗ України) заві-
дувачем лабораторією гістолоґічної діагностики пухлин (1988–1992), 

з 1992 до 2008 р. – завідувачем відділу патолоґічної анатомії; з 2008 р. провідний науковий співробіт-
ник лабораторії ендокринної патоморфології Українського НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації 
ендокринних органів і тканин МОЗ України; президент Асоціації патолоґів України (1998, 2003, 2008); 
професор (1992); заслужений діяч науки і техніки України (1997); член Міжнародної академії патоло-
ґії, Європейського товариства патолоґів, Міжнародного товариства розвитку онколоґії в біолоґії та 
медицині; наукові праці переважно присвячені морфолоґічній та онкомаркерній діагностиці пухлин, 
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морфолоґічній оцінці ефективності протипухлинного лікування; К. О. Галахіним вперше у вітчизня-
ній онколоґії (у співавторстві) створений онкомаркерний метод лабораторного моніторингу перебігу 
пухлинної хвороби, визначена ефективність різноманітних схем та режимів неоад’ювантної терапії 
злоякісних пухлин; основні праці: «Патологічна анатомія (загальнопатологічні процеси)» (у співав-
торстві, 1997); «Лечебный патоморфоз злокачественных опухолей пищеварительного тракта» (2000); 
«Предрак и рак желудка» (2001); «Атлас заболеваний легких» (2001); «Миксомы сердца» (2002).

Основні напрямки наукових досліджень відділу патологічної анатомії: 1) роз-
робка та удосконалення методів морфологічної діагностики пухлин та оцінка їх лі-
кувального патоморфозу; 2) вивчення ультраструктурних змін пухлинних клітин 
після проведеного протипухлинного лікування; 3) виконання комплексних науко-
вих досліджень з іншими науковими підрозділами інституту та іншими науково-
дослідницькими установами. 

У процесі наукових пошуків були розроблені цитологічні методи діагностики 
передраку та раку легень, визначені цитогенетичні критерії диференційної діа-
гностики лімфопроліферативних процесів, створено онкомаркерні методи діагнос-
тики перебігу пухлинної хвороби для оцінки ефективності лікування та прогно-
зування виникнення рецидивів і метастазів, розроблені критерії мікроскопічної 
діагностики дисплазій та карцином шлунка.

Працівники лабораторії гістологічної діагностики пухлин (м. Київ, кінець 80-х років 
XX ст.); перший справа у I ряду – завідувач лабораторії гістологічної діагностики пухлин 
К. О. Галахін; II ряд (зліва направо): 3-й – керівник лабораторії електронної мікроскопії 

Л. О. Зотіков; 4-й – професор Л. Кіндзельський; 5-а – лікар-патологоанатом І. М. Троїцька; 
7-а – лікар-патологоанатом Т. О. Тарасова; 9-а – завідувач відділення патологічної анатомії 

Е. М. Ковальчук; 11-а – лікар-патологоанатом Л. В. Скорода.
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У 2008 році завідувачем відділу патологічної анатомії призначено О. М. Грабового.

грАБовиЙ олександр Миколайович (нар. 16.09.1962 р.) – наро-
дився в родині вчителів; після закінчення середньої школи (1979) 
упродовж року працював лаборантом відділу підкоркових структур 
Інституту фізіології імені О. О. Богомольця; медичну освіту здобув 
на лікувальному факультеті Київського медичного інституту імені 
О. О. Богомольця (1986); з першого курсу працював у студентсько-
му науковому гуртку кафедри гістології; з 1986 до 1989 р. навчався 
в аспірантурі на кафедрі гістології та ембріології; у 1989 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Заживление и иннервация кожных ран в 
старости»; від 1989 до грудня 1996 р. – асистент кафедри гістології 
та ембріології Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця; у 1996–1999 рр. – докторант кафедри гістології та 
ембріології; у 1992–1999 рр. – відповідальний виконавець науково-
дослідних робіт кафедри гістології; у 1994–1999 рр. – відповідаль-
ний за науково-дослідну роботу кафедри гістології та ембріології; 

у 2000 р. захистив докторську дисертацію «Вплив ацетилхоліну, норадреналіну та їх антагоністів на 
посттравматичну регенерацію шкіри та периферичного нерва»; у 2001 р. обраний на посаду доцента 
кафедри гістології та ембріології, а у 2003 р. – на посаду професора цієї ж кафедри; професор (2004); 
у 2004 р. призначений на посаду завідувача Науково-дослідного лабораторного центру Національ-
ного медичного університету імені О. О. Богомольця (у травні 2007 р. Науково-дослідний лабора-
торний центр був реорганізований в Інститут проблем патології Національного медичного універ-

Працівники відділу патологічної анатомії Національного інституту раку (2011 р.); 
I ряд (зліва направо): завідувач відділення патологічної анатомії Е. М. Ковальчук, завідувач 

науково-дослідного відділу патологічної анатомії О. М. Грабовий, старший науковий працівник 
Т. О. Тарасова; II ряд: молодший науковий працівник С. А. Антонюк, лікар-патологоанатом 

О. М. Потороча, лікар-патологоанатом, кандидат медичних наук І. М. Троїцька, 
лікар-патологоанатом О. М. Рутківська, лікар-патологоанатом М. С. Кротевич.
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ситету імені О. О. Богомольця); з травня 2008 р. – завідувач лабораторії гістології, біології розвитку 
та токсикології цього ж інституту і професор кафедри гістології та ембріології; з 2000 р. – вчений 
секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 в Національному медичному університеті імені 
О. О. Богомольця з захисту дисертацій за спеціальностями нормальна анатомія, гістологія, цитологія 
та патологічна анатомія; у 2002 р. пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії; з 16.12. 2008 р. – за-
відувач науково-дослідного відділу патологічної анатомії Національного інституту раку; автор понад 
210 наукових публікацій; основні напрямки наукових досліджень – пластичні властивості сполучних 
тканин, реактивні властивості нервової тканини, гістологічна техніка, експериментальне моделю-
вання, гістологічна верифікація новоутворень, визначення злоякісного потенціалу пухлин за даними 
багатофакторного морфологічного аналізу (морфометрія, гістохімія, імуногістохімія); вивчення суб-
популяційного клітинного складу пухлин; науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.

До складу відділу входять: науково-дослідне відділення патологічної анатомії та 
гістології; патологоанатомічна лабораторія (завідувач – М. С. Кротевич); науково-
дослідна лабораторія клінічної цитології (завідувач – професор Л. С. Болгова); ла-
бораторія цитологічної діагностики.

Від 1968 до 2011 року патологоанатомічним відділенням завідувала Е. М. Ко-
вальчук.

КовАлЬчуК Евеліна Миколаївна (нар. 05.03.1939 р.) – народи-
лася в м. Ташкенті (Узбекистан); у 1956 р. в м. Кам’янець-Подільську 
закінчила середню школу із срібною медаллю; медичну освіту здо-
була на санітарно-гігієнічному факультеті Київського медичного 
інституту (1962); у 1962–1963 р. – молодший науковий співробітник 
Київського НДІ комунальної гігієни, а в 1963 – 1968 р. – лабораторії 
патоморфології Київського НДІ інфекційних захворювань; з 1968 р. 
– завідувач патологоанатомічним відділенням Київського рентген-
радіологічного та онкологічного інституту (тепер – Національний 
інститут раку); у 1993 р. присвоєно звання «Заслужений лікар Укра-
їни»; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор 
біля 70 наукових публікацій; напрямок наукових досліджень – он-
коморфологія. 

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи відділу: 1) морфологічна верифі-
кація та диференційна діагностика пухлинних і пухлиноподібних новоутворень 
різноманітних локалізацій на біопсійному та операційному матеріалі; 2) морфоло-
гічні дослідження властивостей злоякісних пухлин травного тракту, органів серед-
остіння, легень, грудної залози, матки та яєчників, сарком кісток і м’яких тканин, 
лімфатичних вузлів, меланоми шкіри на макро- та мікроскопічному рівнях (орган-
ному, тканинному, клітинному, субклітинному, молекулярному з використанням 
електронної мікроскопії, імуногістохімії); 3) оцінка лікувального патоморфозу 
злоякісних пухлин з прогностичною оцінкою ефективності протипухлинного ліку-
вання; 4) розробка та удосконалення існуючих методів гістологічних досліджень; 
5) дослідження властивостей пухлин у послідовності ДНК-РНК-білок-ознака.
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 Практична діяльність відділу: 1) здійснення консультативної допомоги пацієн-
там із регіонів України; 2) проведення навчання на робочому місці патологоанато-
мів м. Києва та регіонів України з метою підвищення професійного рівня в галузі 
онкоморфологічної діагностики; 3) методична допомога лікарям та науковим спів-
робітникам інституту; 4) розробка пропозицій з покращення діагностичної (мор-
фологічної) допомоги населенню України; 5) організація та проведення клініко-
анатомічних конференцій інституту з аналізом причин неспівпадіння та помилок 
діагностичного та лікувального процесу в структурних підрозділах інституту.

 За період 2001–2010 років отримано 6 патентів, опубліковано 164 наукові пра-
ці, із них 4 монографії та 85 статей. Виконано та захищено 11 кандидатських та 2 
докторські дисертації.

 

 
національний інститут серцево-судинної хірургії 

намн україни імені м. м. амосова
лабораторія патоморфології

Витоки інституту починаються з 1955 року, коли на базі 24-ї київської міської 
лікарні М. М. Амосовим була організована перша в Україні спеціалізована кліні-
ка серцевої хірургії. У 1957 році вона перепорядкована Українському НДІ тубер-
кульозу, перейменованому у 1961 році на Київський НДІ туберкульозу і грудної 
хірургії. У 1983 році клініка серцевої хірургії реорганізована в Київський НДІ 
серцево-судинної хірургії МОЗ України, з 1993 р. – Інститут серцево-судинної хі-
рургії АМН України. Першим директором інституту з 1983 до 1988 року був акаде-
мік НАН і АМН України М. М. Амосов.

Лабораторія патоморфології була створена у 1983 році. Керівником лабораторії 
була призначена В. П. Захарова.

зАхАровА валентина Петрівна (нар. 21.04.1939 р.) – народилася 
в Києві; медичну освіту здобула на педіатричному факультеті Київ-
ського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1957–1962); у 
1962–1965 рр. – лікар-хірург санаторію імені М. Горького (м. Київ); 
з 1965 р. працювала в Київському НДІ туберкульозу та грудної хі-
рургії імені Т. Г. Яновського на посаді старшого наукового співробіт-
ника лабораторії алопластики, а з 1966 р. – лікаря-патологоанатома 
лабораторії патоморфології; у 1970–1973 рр. навчалася в аспірантурі 
Інституту морфології людини АМН СРСР; від 1973 р. – молодший 
науковий співробітник, а з 1979 р. – старший науковий співробіт-
ник лабораторії патоморфології Київського НДІ туберкульозу та 
грудної хірургії імені Т. Г. Яновського; з 1983 р – керівник лаборато-
рії патоморфології Київського НДІ серцево-судинної хірургії МОЗ 
України; за сумісництвом працює на посаді старшого наукового 
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співробітника в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; у 1974 
р. захистила кандидатську дисертацію «Исследование специфической задержки лимфоцитом в лим-
фоидной ткани, содержащей антиген», а в 1992 р. – докторську дисертацію «Коарктація аорти: роль 
мікроциркуляторного русла в патогенезі гіпертензійного синдрому»; удосконалювалась за кордоном 
– у 1995 р. в професора R. M. Bohle (Інститут морфології Гессенського університету, Німеччина) та у 
1998 р. – в Лабораторії патоморфології м. Тулуза (Франція); заслужений лікар України (2007); основні 
напрямки наукових пошуків – дослідження патоморфології захворювань серцево-судинної системи, 
вивчення ренін-ангіотензивної системи при операціях на відкритому серці, патогенезу міксом серця, 
проблем захисту легень в умовах штучного кровообігу; автор біля 300 наукових публікацій, із них 4 
монографії, 5 авторських свідоцтв та 5 патентів України; у 2005 р. на XI Європейському Конгресі 
екстракорпоральних технологій присуджено Гран-прі за роботу «Pecularities of the renin-angiotensin 
(RAS) function during extracorporeal corporation», що сприяло наданню права Україні провести 
наступний XII Європейський Конгрес у м. Києві; науковий консультант та керівник 2 докторських 
та 2 кандидатських дисертацій; нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України (2005) та 
Грамотами Президії НАМН України. 

Штат лабораторії (2011 р.): завідувач лабораторії В. П. Захарова, провідний на-
уковий співробітник О. В. Руденко, молодший науковий співробітник С. І. Дорофє-
єва, завідувач патологоанатомічного відділення (клініка) О. С. Чумак.

Лабораторія забезпечує морфологічними дослідженнями наукову та практичну 
діяльність інституту. Основні напрямки наукових пошуків лабораторії: 1) патомор-
фоз ревматичної хвороби серця; 2) трансформація мікросудин малого та великого 

Працівники лабораторії патоморфології Київського НДІ серцево-судинної хірургії (1986 р.); 
I ряд (зліва направо): санітарка Г. П. Циба, лікар-патологоанатом В. Г. Глаголєва, завідувач 

лабораторії В. П. Захарова, лаборант В. О. Сірош; II ряд: лікар-патологоанатом 
С. В. Пашкицький, старший науковий співробітник В. П. Терещенко, лікар-патологоанатом 

О. С. Чумак, лаборант Т. І. Котик, лаборант Г. Г. Гончаренко.
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кіл кровообігу при змінах центральної гемодинаміки, зумовлених різними вадами 
серця; 3) вплив штучного кровообігу на функцію центральної ренін-ангіотензивної 
системи; 4) гістогенез міксом серця, 5) захист легень в умовах штучного кровообі-
гу, 6) проблеми морфогенезу аневризм аорти

 
інститут сорБції та ПроБлем ендоекології 

нан україни
лабораторія ендоекології та техногенно-індукованої патології

інститут екологічної Патології людини
  

Через рік після аварії на Чорнобильській АЕС група вчених за власною ініціа-
тивою почала вивчати морфологічні аспекти наслідків Чорнобильської катастро-
фи та інші медико-екологічні проблеми. Це стало передумовою створення в 1991 
році у складі Київського НДІ серцево-судинної хірургії (тепер ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова»)  лабораторії радіацій-
ної патології. З січня 1994 року лабораторія була перепорядкована Українській 
Екологічній  Академії, де отримала назву «лабораторія екологічної патології». У 
квітні 1995 року зазначена лабораторія була реорганізована в Інститут екологіч-
ної патології людини (ІЕПЛ). ІЕПЛ є науково-медичним закладом патоморфоло-
гічного профілю, основними напрямками наукової діяльності якого є: розробка 
методології патоморфологічних досліджень дії агресивних чинників довкілля на 
живий організм; дослідження патоморфозу захворювань у різних груп населення 
України, спричиненого аварією на Чорнобильській АЕС; морфологічне обґрунту-
вання нозоморфозу деяких поширених серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвороб 
бронхо-легеневої системи, шлунково-кишкового тракту, шкіри, ЛОР-органів, цен-
тральної нервової системи з урахуванням дії іонізуючої радіації; дослідження мор-
фологічних проявів виникнення та перебігу захворювань щитоподібної залози у 
мешканців м. Києва після Чорнобильської катастрофи; морфо-функціональне ви-
вчення реакції шкіри на дію іонізуючого випромінювання;  визначення динаміки 
структурних змін мікросудин у потерпілих від наслідків Чорнобильської катастро-
фи; дослідження реактивних змін епітелію в органах інкорпорації радіонуклідів; 
оптимізація профілактики, діагностики та лікування, визначення груп ризику 
щодо розвитку онкологічної патології різних органів і систем серед населення, що 
зазнало впливу техногенних забруднювачів; з’ясування медико-біологічних ефек-
тів наночасточок; удосконалення методів морфологічних досліджень; створення 
баз данних щодо структурних проявів патології у потерпілих внаслідок аварії на 
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ЧАЕС, які у 2012 році були передані державі. У 2000–2008 роках при ІЕПЛ функ-
ціонував науково-практичний центр патоморфологічної лабораторної діагностики. 
ІЕПЛ активно співпрацює з науково-дослідними та клінічними закладами Украї-
ни, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США, КНР, Республіки Куба. З почат-
ку організації лабораторію радіаційної патології, а згодом лабораторію екологічної 
патології і Інститут екологічної патології людини очолює В. П. Терещенко. 

   З 2005 року В. П. Терещенко завідує лабораторією ендоекології та техногенно-
індукованої патології Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

ТЕрЕщЕнКо валентина Павлівна (нар. 18.01.1958 р.) – народи-
лася в с. Переволочна Прилуцького району Чернігівської області; у 
1975 р. закінчила навчання (з золотою медаллю) в Переволочнян-
ській середній школі; медичну освіту (з відзнакою) здобула на лі-
кувальному факультеті Київського медичного інституту імені акад. 
О. О. Богомольця (1981); навчалась у клінічній ординатурі при ка-
федрі патолоґічної анатомії цього ж інституту (1981–1983); від 1983 
до 1985 р. – лікар-патолоґоанатом Київської обласної психоневро-
лоґічної лікарні № 2; з 1985 до 1991 р. працювала в Київському НДІ 
серцево-судинної хірурґії на посадах лікаря, молодшого наукового 
співробітника та старшого наукового співробітника; у 1985 р. за-
хистила кандидатську дисертацію  «Структурні основи процесів 
відновлення міокарда із застосуванням фармаколоґічної корекції 
при експериментальній гострій коронарній недостатності», а у 1992 
р. – докторську дисертацію «Структурні основи компенсаторно-
пристосувальних процесів у серці і легенях при порушеннях вну-

трішньосерцевої гемодинаміки та їх корекція»; професор (1999); директор Інституту екологічної па-
тології людини; від 2005 р. завідувач лабораторії ендоекології та техногенно-індукованої патології 
Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України; дійсний член Міжнародної академії пато-
логії та Європейського товариства патологів; член Координаційної ради Асоціації патологів України; 
заступник голови проблемної комісії «Патологічна анатомія» МОЗ та НАМН України; член спеціа-
лізованої вченої ради Д 11.600.06 при Донецькому національному медичному університеті імені М. 
Горького; після Чорнобильської катастрофи очолила ініціативну групу лікарів-патолоґоанатомів, за-
вдяки діяльності яких були зібрані і архівовані дані щодо впливу чинників аварії на тканини і орґани 
людини; була орґанізатором створення та стала директором Інституту еколоґічної патолоґії людини; 
автор понад 300 наукових публікацій, із них 4 посібники для лікарів, 13 монографій, розділи у 7 мо-
нографіях, 4 винаходи; основні напрямки наукових досліджень: патоморфолоґія серцево-судинної 
системи, вивчення патоморфозу  захворювань у осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на-
нопатологія, дослідження ембріо- та філоґенетичної детермінованості техноґенних уражень, методо-
лоґія морфолоґічного вивчення впливу чинників довкілля на людський орґанізм, розробка структур-
них критеріїв безпечності та ефективності застосування сорбентів; науковий керівник та консультант 
7 докторських та 11 кандидатських дисертацій; заслужений діяч науки і техніки України (2009); на-
городжена Почесною відзнакою МВС України «За заслуги в галузі науки, техніки і освіти». 
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ДЕгТЯрЬовА лариса вікторівна (нар. 14.03.1945 р.) – наро-
дилася в м. Києві; у 1963 р. на відмінно закінчила навчання в ки-
ївській СШ № 92 (золоту медаль не отримала, оскільки за станом 
здоров’я була звільнена від випускних іспитів); медичну освіту (з 
відзнакою) здобула на лікувальному факультеті Київського медич-
ного інституту (КМІ) імені акад. О. О. Богомольця (1963–1970); у 
1975–1977 рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі патоло-
гічної анатомії цього ж інституту; у 1980 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Морфофункциональные изменения алотранспланта-
та поджелудочной железы в раннем послеоперационном периоде 
(экспериментально-морфологическое исследование)», а у 2003 р. – 
докторську дисертацію «Пептична виразка дванадцятипалої кишки 
в осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: структурні про-
яви патоморфозу, особливості морфогенезу, прогностичні аспекти»; 
професор; працювала на посадах лаборанта з вищою освітою в Ін-

ституті проблем онкології, лаборанта кафедри патологічної анатомії КМІ, лікаря-патологоанатома 
клінічних лікарень № 15 і № 9 м. Києва, асистента кафедри патологічної анатомії КМІ, старшого 
наукового співробітника Київського НДІ урології та нефрології, провідного наукового співробітника 
Київського НДІ серцево-судинної хірургії, завідувача лабораторії патології органів травлення Інсти-

Працівники лабораторії ендоекології та техногенно-індукованої патології Інституту сорбції 
та проблем ендоекології НАН України; I ряд (зліва направо): доктор медичних наук, професор 
Л. В. Дегтярьова, завідувач лабораторії, професор В. П.  Терещенко, доктор біологічних наук 
Т. П. Сегеда; II ряд: магістр біології С. С. Зінабадінова, лаборант Н. В. Вишневська, кандидат 

медичних наук І. С. Танасійчук, доктор медичних наук В. М. Пострелко, магістр біології 
В. Є. Лавриненко, старший інженер з вищою біологічною освітою Н. О. Гребенщикова, 

кандидат технічних наук Г. О. Железко, кандидат медичних наук О. М. Іванова.



682 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

туту екологічної патології людини (ІЕПЛ), старшого наукового співробітника лабораторії ендоеко-
логії та техногенно-індукованої патології Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України; 
за сумісництвом працювала на посаді доцента кафедри патологічної анатомії і професора кафедри 
патологічної анатомії, гістології та судової медицини Медичного інституту Української асоціації на-
родної медицини; член спеціалізованої вченої ради Д.26.562.01 при ДУ «Науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України» з захисту докторських дисертацій за спеціальністю «радіобіологія»; член 
проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Патологічна анатомія»; член Ревізійної комісії Асоціа-
ції патологів України; дійсний член Європейського товариства патологів; автор понад 180 наукових 
публікацій, зокрема 6 монографій, розділів у 4 монографіях, 5 посібників, 2 винаходів, 9 методичних 
рекомендацій; основні напрямки наукової діяльності: вивчення структурних проявів техногенно-
індукованого патоморфозу при різних захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту,  пато-
логії провідної системи серця при його ішемічній хворобі;  обґрунтування застосування методів ефе-
рентної медицини, зокрема ентеросорбції.

  
 У процесі наукових пошуків працівниками лабораторії ендоекології та 

техногенно-індукованої патології узагальнено досвід використання ентеросорбен-
тів у медицині та ветеринарії, розроблені методичні засади застосування ентеро-
сорбентів при різноспричинених аномаліях імунної відповіді, розроблені концеп-
ція оптимізації застосування ентеросорбентів у вітчизняній медичній практиці та 
система забезпечення її у лікувально-профілактичних закладах, створено спосіб 
дослідження ультраструктури сорбційних матеріалів неорганічного та органічно-
го походження; започатковано новий науковий напрямок – обґрунтування явища 
ендогенної інтоксикації організму як преморбідного стану та предиктора старін-
ня; розроблено методологію вивчення патоморфозу (трансформованого перебігу) 
захворювань у сучасної людини; визначено сутність патоморфозу захворювань 
внаслідок впливу на організм людини чинників Чорнобильської катастрофи у так 
званих малих дозах низької інтенсивності (системний радіаційний синдром); ви-
вчаються морфологічні прояви техногенно-індукованої (зокрема наночастинками) 
патології; представлена концепція методології ідентифікації, токсикологічних до-
сліджень і оцінки ризиків для організму людини та довкілля при виробництві і 
застосуванні речовин у нанорозмірному стані; розроблена та апробована методоло-
гія оцінки біологічних ефектив дрібнодисперсних речовин і матеріалів; обґрунто-
ваний новий науковий напрямок – наркологія катастроф;  науково обґрунтовані 
принципи організації медико-соціального забезпечення ліквідації великомасш-
табної радіаційної аварії (на прикладі Чорнобильської катастрофи).
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інститут травматології та ортоПедії намн україни
 відділ патоморфології з експериментально-біологічним 

відділенням

У липні 1919 року в Києві для надання спеціалізованої допомоги дітям із за-
хворюваннями та ушкодженнями опорно-рухової системи було створено «Будинок 
калічної дитини». Активну участь у його створенні взяло подружжя Ганни Єфре-
мівни та Іллі Осиповича Фруміних.

Починаючи з листопада 1924 року, у зв’язку з розширенням наукової та ліку-
вальної діяльності «Будинок калічної дитини» кілька разів змінював свою на-
зву: 1924 рік – Всеукраїнський державний дитячий ортопедичний інститут; 1931 
рік – Український інститут травматології і дитячої ортопедії; 1934 рік – Укра-
їнський науково-дослідний інститут ортопедії і травматології Наркомздоров’я 
УСРР. У вересні 2000 року Інститут перейшов у підпорядкування АМН України 
і отримав назву Державна установа «Інститут травматології та ортопедії АМН 
України». У різні роки Інститут очолювали: І. О. Фрумін, Г. Ф. Скосогоренко, 
М. О. Воробйов, І. П. Алексєєнко, К. М. Климов, І. В. Шумада, Г. В. Гайко.

Лабораторія патоморфології була організована в 1934 році. В залежності від ви-
мог часу та завдань, що ставилися перед нею, змінювалася і її назва: з 1974 року 
– лабораторія патоморфології та патофізіології, з 1990 року – відділ патоморфо-
логії та патофізіології, а з 2004 року – відділ патоморфології з експериментально-
біологічним відділенням.

Фундатором та першим керівником лабораторії був Г. Л. Ємець, який очолював 
її у 1934–1941 та 1948–1967 роках. 

ЄМЕцЬ григорій лукич (1897–1973) – народився в м. Мена на 
Чернігівщині; у 1914 р. закінчив двокласну школу; у 1916–1917 рр. – 
на військовій службі (Західний фронт); у 1918 р. був екстерном при 
Калішевській гімназії; з 1919 до 1920 р. – служба (червоноармієць) 
в Червоній армії (Денікінський фронт); від 1920 до 1923 р. навчався 
в Чернігівській фельдшерській школі; вищу медичну освіту здобув у 
Київському медичному інституті (1924–1929); у 1930–1932 рр. – лі-
кар Грицівської районної лікарні Вінницької області; з 1932 до 1935 р. 
навчався в аспірантурі при кафедрі патологічної анатомії (завідувач 
кафедри – професор П. О. Кучеренко) Київського медичного інсти-
туту; з 1935 до 1941 р. – асистент цієї ж кафедри; У 1934–1941 рр.(за су-
місництвом) та 1948–1967 рр. – керівник лабораторії патоморфології 
Українського НДІ ортопедії і травматології; у 1941–1948 рр. служба в 
Радянській армії; у 1952 році Г. Л. Ємець захистив кандидатську ди-
сертацію «Морфологические изменения во внутренних органах при 

туберкулезной инфекции (экспериментальное исследование)», а у 1965 р. – докторську дисертацію 
«Іннервація кісткової тканини в нормі та при репаративному остеогенезі».
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 До цього Г. Л. Ємець працював на посаді патологоанатома у складі лабораторії 
клінічних аналізів Інституту, де виконував діагностичну роботу та проводив на-
укові дослідження.

 Основними напрямами наукових досліджень лабораторії патоморфології дово-
єнного часу було моделювання експериментального туберкульозу, вивчення репа-
ративного остеогенезу та стану тканин суглоба при захворюваннях, що вимагали 
реконструктивно-відновного лікування. Найбільш суттєвим науковим досягнен-
ням тієї пори було визначення Г. Л. Ємцем ролі сенсибілізації організму тварини у 
відтворенні типових форм кістково-суглобового туберкульозу. 

 Під час німецької окупації м. Києва (1941 – 1943 рр.) Інститут не функціону-
вав. Після визволення Києва обов’язки керівника лабораторії патоморфології за 
сумісництвом виконував лікар Г. В. Руденко, який працював до 1948 року, коли 
повернувся після демобілізації з Червоної армії Г. Л. Ємець.

 Після війни наукові дослідження лабораторії патоморфології в основному були 
присвячені вивченню морфології тканин при тривалих вогнепальних інфікованих 
ранах, продовжувалось розпочате ще в 1930 році вивчення репаративної регене-
рації кісткової тканини в різних умовах остеосинтезу кісткових уламків внаслі-
док переломів. Були виявлені закономірності репаративного остеогенезу кісткової 
тканини, визначено вплив окремих факторів на репаративний остеогенез, які були 
використані для обґрунтування методик кісткової пластики, артропластики, ліку-
вання несправжніх суглобів та при інших реконструктивно-відновних оператив-
них втручаннях на опорно-руховій системі. Деякі дослідження були присвячені 
вивченню ролі периферійної нервової системи у формуванні кісткового регенерату 
(Г. Л. Ємець, М. О. Воробйов). 

 У першій половині 1960-х років співробітники лабораторії продовжували ви-
вчати особливості регенерації кісткової та хрящової тканин при різних способах 
остеосинтезу кісткових уламків та ушкодженнях суглобового хряща. Були визна-
чені особливості загоєння діафізарних та епіметафізарних переломів кісток.

 Відкриття у 1958 році в Інституті першої в Україні лабораторії консервування 
біологічних тканин спричинило вивчення в експерименті особливостей перебігу 
репаративного остеогенезу при переломах кісток в умовах застосування консер-
вованих при температурі – 250С авто-, ало- та ксеногенної кісткової тканини як 
пластичного матеріалу при дефектах та з метою фіксації уламків при переломах 
кісток. При морфологічних дослідженнях було встановлено та обґрунтовано, що 
оптимальні терміни збереження кісткового матеріалу становлять 2–3 місяці після 
консервування. Була також доведена доцільність застосування як прокладки між 
сформованими при артропластиці суглобових кінців консервованої білкової обо-
лонки сіменників бика. 

У 1960–1970-х роках, у зв’язку з активізацією експериментально-теоретичних 
досліджень, значно поповнився штат лабораторії – до вже працюючих Г. Л. Ємця, 
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Е. В. Біняшевського, Є. І. Суслова та К. І. Зінченка в лабораторію прийшли 
М. Ф. Мороз, А. Т. Бруско, Р. М. Кондрацька, В. В. Григоровський, Ю. Г. Гунько.

У 1967 році лабораторію патоморфології очолив доктор медичних наук, профе-
сор Володимир Іванович Стецула. 

сТЕцулА володимир Іванович – медичну освіту здобув у Київ-
ському медичному інституті; у 1957 р. захистив кандидатську ди-
сертацію «О гистогенезе эпителия в зубных околокорневых кистах и 
гранулемах», а у 1965 р. – докторську дисертацію «Репаративная ре-
генерация длинных трубчастых костей при компрессионном остео-
синтезе»; професор; у 1967 – 1990 рр. очолював лабораторію пато-
морфології Українського НДІ ортопедії і травматології МОЗ УРСР.

Наукові уподобання В. І. Стецули в основному фоку-
сувалися на вивченні морфології та фізіології опорно-
рухової системи в нормі і патології. Він підкреслював 
необхідність проведення фундаментальних, комплек-
сних досліджень, виходячи з яких можна обґрунтува-

ти ефективні методи профілактики та комплексного лікування ускладнень травм, 
насамперед гнійних, дегенеративно-дистрофічних захворювань кісток та суглобів, 
порушення росту і формування кісток та суглобів. В. І. Стецула вважав, що про-
відна роль у патогенезі хвороб, ускладнень та наслідків травм кісток і суглобів на-
лежить порушенням мікроциркуляції.

З 1967 року наукові дослідження, що виконувались у лабораторії патоморфоло-
гії, в основному були присвячені вивченню ролі мікроциркуляції (тканинного чи 
внутрішньоорганного кровопостачання) та розладів регіонарного кровопостачання 
кістково-суглобової системи в нормі і при переломах та інших патологічних станах, 
експериментальному моделюванню патологічних процесів та розладів кровопоста-
чання кісток та суглобів (гострий гематогенний і травматичний остеомієліт, остео-
артроз, блокада судинного русла суглобової капсули та суглобових кінців кісток 
тощо). Для вивчення та оцінки якісно-топографічних особливостей перебігу пато-
логічних та відновних процесів широко використовувались гістотопографічні зрізи 
та просвітлення препаратів з ін’єкованими судинами. У процесі експериментальних 
досліджень визначались функціональні показники стану внутрішньокісткового 
кровопостачання в нормі, при переломах та моделюванні інших патологічних про-
цесів у кістково-руховій системі (А. Т. Бруско, М. Ф. Мороз, В. В. Григоровський).

Значну роль у підвищенні ефективності комплексних наукових досліджень 
відіграло створення при лабораторії патоморфології у 1974 році групи фізіологів 
та біохіміків, до складу яких входили кандидати медичних наук Т. А. Куценко, 
А. Є. Шамрай, В. А. Боєр та Є. А. Хільченко, лікарі О. М. Блінова, Т. М. Скоро-
дід, Г. Ю. Лібова, В. О. Зоріна та інші.
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Застосування комплексу клінічних, патофізіологічних, біохімічних, гематологіч-
них, радіометричних, реологічних, морфологічних методів дослідження дало змогу 
вперше встановити, що в механізмі ішемічного ураження тканин провідна роль нале-
жить блокаді мікроциркуляторного русла, внаслідок процесу мікротромбоутворен-
ня, внаслідок різкого підвищення у перші години рециркуляції тромбопластичної 
активності тканин, депресії тканинних факторів фібринолізу та появи в крові фібри-
ногену Б і продуктів деградації фібрину. Зазначене відбувається на тлі порушення 
ішемізованих тканин кінцівки, розладів процесу генерації енергії, що проявляється 
різкими змінами аеробного шляху окислення, пригнічення окислювального фосфо-
рилювання та активацією пентозно-фосфатного циклу в кістковому мозку. Було до-
ведено, що саме некротизовані тканини, що з’являються внаслідок ішемії, є субстра-
том, на якому живуть та розмножуються збудники гнійної інфекції.

У 1960-ті та на початку 1970-х років у лабораторії патоморфології також ви-
вчався морфогенез ревматоїдного артриту ( В. І. Стецула, М. Ф. Мороз), проведе-
но експериментальне обґрунтування реконструктивно-відновних операцій у хво-
рих на ревматоїдний артрит. Важливу роль відіграла розроблена В. І. Стецулою 
та Є. Т. Скляренком клініко-рентгено-морфологічна класифікація стадій ревма-

Працівники лабораторії патоморфології (квітень 1982 р.); I ряд (зліва направо): молодший 
науковий співробітник В. В. Григоровський, кандидат медичних наук, старший науковий 

співробітник М. Ф. Мороз, керівник лабораторії, професор В. І. Стецула, кандидати 
медичних наук, старші наукові співробітники А. Т. Бруско та В. А. Боєр; II ряд: лаборант 

С. Б. Безоліна, молодші наукові співробітники О. М. Блінова і Т. А. Ткач; лаборанти 
О. В. Ленець, Г. І. Сидорець та Т. В. Ткачук.
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тоїдного артриту, що стало передумовою для розробки показань до консерватив-
ного та оперативного лікування хворих на цю патологію.

Ґрунтуючись на результатах комплексних досліджень, що виконувались у 
1973–1989 роках (В. І. Стецула, М. Ф. Мороз, А. Т. Бруско), була сформульована 
системна концепція патогенезу асептичного некрозу, кісткоподібної перебудови та 
остеоартрозу, розкрито умови та механізми їх виникнення і прогресування. Розро-
блено клініко-рентген-морфологічну класифікацію основних форм дегенеративно-
дистрофічних уражень суглобів із урахуванням фаз їхнього перебігу та обґрунто-
вано диференційований підхід до лікування.

З 1975 року в лабораторії проводились дослідження з обґрунтування можливос-
ті застосування методу кріотерапії при ушкодженнях та захворюваннях опорно-
рухової системи. За їх результатами визначено параметри дії низьких температур на 
хрящову та кісткову тканини, а також на стовбури периферійних нервів, розроблено 
моделі остеоартрозу та осьових деформацій кісток. У ці ж роки в лабораторії пато-
морфології було проведено порівняльне вивчення особливостей заміщення імплан-
тованих у суглобові кінці довгих кісток аутогенних та алогенних кістково-хрящових 
блоків, частково або повністю демінералізованих, з метою пластики дефектів та від-
новлення суглобової поверхні (А. Т. Бруско, Ганнам Хайсан, Ю. П. Русин).

У 1990 році керівником відділу патоморфології і патофізіології є доктор медич-
них наук, професор Антон Тимофійович Бруско.

БрусКо Антон Тимофійович – медичну освіту здобув у Київсько-
му медичному інституті; у 1972 р. захистив кандидатську дисер тацію 
«Динамика морфологических изменений и васкуляризации колен-
ного сустава после артропластики (экспериментальное исследова-
ние)», а у 1985 р. – докторську дисертацію «Изменения организа-
ции длинных костей под влиянием функциональной перегрузки 
(экспериментально-клиническое исследование)»; від 1990 р. – ке-
рівник відділу патоморфології і патофізіології Інституту травмато-
логії та ортопедії НАМН України.

Основними напрямками роботи лабораторії з 1980-х років стали питання ре-
паративного остеогенезу при внутрішньосуглобових переломах, визначення ролі 
біомеханічного фактора в механізмі фізіологічної та патологічної перебудови кіс-
ток, розвитку дегенеративно-дистрофічних та запальних уражень кісток і сугло-
бів, функціональної морфології опорно-рухової системи, визначення патогенезу та 
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морфогенезу ішемічних та гнійно-некротичних уражень кісток та суглобів, питан-
ня запальних уражень суглобів, остеомієліту, остеопорозу.

В результаті проведених досліджень отримані такі результати: 1) уточнено 
концепцію біологічного остеосинтезу; 2) уточнено уявлення про роль первинних 
та вторинних розладів кровопостачання в механізмі порушень репаративного ос-
теогенезу при переломах кісток; 3) на підставі визначення особливостей загоєння 
внутрішньосуглобових переломів кісток, уточнено технологію оперативного лю-
кування; 4) на підставі запропонованих концепцій про неповноцінність сполучної 
тканини та про анатомо-функціональну невідповідність органів опорно-рухової 
системи розроблено патогенез остеоартрозу; 5) розроблено системну концепцію 
патогенезу асептичного некрозу головки стегнової кістки, що дає змогу обґрунту-
вати патогенетичні принципи його профілактики та лікування; 6) запропоновано 
системну методологію вивчення опорно-рухової системи в нормі та патології; 7) на-
уково обґрунтована технологія оперативного відновлення проксимального відді-
лу стегнової кістки у дітей з наслідками гнійного ураження шляхом застосування 
ковпачків, виготовлених із алокістки; 8) розроблено систему запобігання після-
травматичним ішемічним контрактурам верхньої та нижньої кінцівок, на підставі 
вивчення патогенезу та ранньої діагностики гіпертензійного ішемічного синдро-
му; 9) надано експериментально-морфологічне та біохімічне обґрунтування мож-
ливості застосування біологічних замінників синовіальної рідини з метою профі-
лактики та лікування дегенеративно-дистрофічних та деяких запальних процесів 
суглобів; 10) обгрунтовано застосування нових покриттів для ендопротезів, які 
сприяють адгезивності та вростанню кісткової тканини, що поліпшує умови фік-
сації в системі «кістка – ендопротез» та збільшує терміни «процездатності» ендо-
протеза; 11) обґрунтовано можливість застосування деяких біологічно активних 
речовин (бічетвертичних амонієвих солей, галаскорбіну тощо) з метою запобігання 
та лікування гнійно-некротичних запальних процесів при травмах опорно-рухової 
системи; 12) експериментально-морфологічно обґрунтована можливість оптиміза-
ції умов зрощення та формування кісткової мозолі при переломах за допомогою за-
стосування вітаміну D

3
 (видеїн-3); 13) визначено особливості зрощення кісткових 

уламків при переломах різної локалізації (діаліз, епіметафіз) умов та виду фіксації 
(стабільна, нестабільна, накісткова та інтрамедулярна); 14) визначено умови та 
механізми компенсації після травматичних розладів регіонарного кровопоста-
чання в залежності від рівнів структурно-функціональної організації опорно-
рухової системи; 15) описано динаміку ішемічних ушкоджень м’язів при переломах 
кісток при різних умовах підфасціального тиску та так званому ефекті тенотомії; 
16) в експерименті обґрунтовано можливість застосування нових матеріалів 
(кергап, остап) для пластики кісткових дефектів та при деяких реконструктивно-
відновлювальних операціях.

Основними напрямками наукових досліджень відділу патоморфології з 
експериментально-біологічним відділенням (віварієм) з початку XXI століття є 
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визначення ролі розладів внутрішньокісткового кровопостачання в патогенезі 
ускладнень репаративного остеогенезу, виникненні дегенеративно-дистрофічних 
уражень суглобів, патогенезі порушень росту кісток та формування суглобів, 
патогенезі ішемічних та гнійних уражень опорно-рухової системи. Проводиться 
також надання консультативно-методичної допомоги в проведенні теоретичних 
та експериментальних досліджень, забезпеченні діагностики специфічних та 
онкологічних процесів опорно-рухової системи.

За останні роки співробітники відділу захистили три докторські дисертації 
– А. Т. Бруско (1985); М. Ф. Мороз (1990); В. В. Григоровський (2001) та чотири 
кандидатські дисертації – Ю. Г. Гунько (1989); О. М. Блінова (1991); Т. А. Ткач 
(1999); І. В. Ліскіна (1995). Опубліковано 9 монографій та понад 450 статей, 
отримано 27 авторських свідоцтв та патентів.

григоровсЬКиЙ валерій володимирович (нар. 20.07.1948 р.) 
– народився в м. Києві; медичну освіту здобув на лікувальному фа-
культеті Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомоль-
ця (1972); у 1973 р. пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії на 
кафедрі патологічної анатомії Київського інституту удосконалення 
лікарів імені П. Л. Шупика; з 1974 р. працює в лабораторії патомор-
фології Інституту травматології і ортопедії АМН України – молод-
шим науковим співробітником, старшим науковим співробітником 
(з 1988 р.) та провідним науковим співробітником ( 1991 р.); пра-
цював також асистентом кафедри патологічної анатомії Київського 
медичного інституту імені О. О. Богомольця (1985–1988), доцентом 
кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Асоціації на-
родної медицини України (1995–1996) та лікарем-патологоанатомом 
лікувально-профілактичних закладів м. Києва; у 1982 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Гематогенний остеомієліт в період росту 

(експериментально-морфологічне дослідження)», а у 2002 р. – докторську дисертацію «Травматичні 
порушення кровопостачання кісток (патогенез та патологічна анатомія)»; лікар-патологоанатом ви-
щої кваліфікаційної категорії; автор 190 наукових публікацій; наукові дослідження присвячені клі-
нічній та експериментальній патології опорно-рухової системи – вивчав посттравматичні та запальні 
ураження кісток, порушення кровообігу в кістках, кількісні зміни кісткової тканини при остеопорозі 
та інших системних остеопатіях; трансплантацію і імплантацію в кістках та м’яких тканинах різних 
матеріалів, пухлини і пухлиноподібні ураження кісток і м’яких тканин.

інститут урології намн україни
лабораторія патоморфології

Інститут був заснований у 1965 році як Київський НДІ захворювань нирок та 
сечовивідних шляхів (урології) МОЗ України. З 1990 року інститут увійшов до 
складу відділення проблем медицини НАН України і отримав подвійне підпоряд-
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кування – НАН та МОЗ України. У 1992 році інститут перейменований в Україн-
ський НДІ урології та нефрології, а з 1993 року – в Інститут урології та нефрології 
АМН України. У 2001 році Інститут був реорганізований в Інститут урології та Ін-
ститут нефрології.

Лабораторія патоморфології і гістохімії була організована у 1965 році. Першим за-
відувачем лабораторії (1965–1966 рр.) був кандидат медичних наук А. П. Самойлов.

У 1966–1972 роках лабораторією патоморфології і гістохімії керував В. Л. Бялик.

БЯлиК володимир лазарович (13.04.1908 – 24.04.1972) – наро-
дився в м. Біла Церква Київської області в родині лікаря; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Київського медичного ін-
ституту (1925–1930); у 1930–1933 рр. працював судово-медичним 
експертом в м. Біла Церква; з 1934 до 1935 р.– асистент кафедри 
патологічної анатомії Виробничого медичного інституту та міжра-
йонний судово-медичний експерт в м. Житомирі; з 1935 до 1940 р. 
– асистент кафедри патологічної анатомії Київського медичного 
інституту (КМІ); від 1935 до 1941 р. також працював на посаді про-
зектора Центральної клінічної лікарні Південно-Західної залізниці; у 
1940 р. захистив кандидатську дисертацію «Первинний рак печінки»; 
у 1940–1941 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії КМІ; під 
час війни – начальник армійської патологоанатомічної лабораторії 
40 армії Південно-Західного фронту (1941–1942), головний патоло-
гоанатом Воронезького – I Українського фронту (1942–1945); впер-
ше в історії здійснив масові патологоанатомічні дослідження воїнів, 

що загинули на полі бою; у 1945–1946 рр. – головний патологоанатом Центральної групи Радянських 
військ (Австрія); від 1946 до 1960 р. – головний патологоанатом Київського військового округу (на-
чальник окружної патологоанатомічної лабораторії); військове звання – полковник медичної служ-
би; у 1946–1953 рр. (за сумісництвом) – доцент кафедри патологічної анатомії Київського медичного 
інституту; у 1955 р. захистив докторську дисертацію «Патологоанатомічна характеристика пошко-
джень та причини смерті на полі бою»; з 1958 до 1966 р. – професор кафедри патологічної анатомії 
Київського інституту удосконалення лікарів; професор (1960); від 1946 до 1958 р. також працював 
на посаді прозектора лікарні водників (м. Київ); від 1966 до 1972 р. – очолював лабораторію пато-
морфології та гістохімії Київського інституту урології; був головою Київського наукового товариства 
патологоанатомів, заступником голови Українського наукового товариства патологоанатомів, чле-
ном вченої ради МОЗ УРСР, членом правління Всесоюзного наукового товариства патологоанатомів; 
автор понад 110 наукових публікацій, із них 4 монографії (у співавторстві); науковий консультант та 
керівник 11 докторських і кандидатських дисертацій; нагороджений: орденами Вітчизняної війни 
I та II ступеня, 2-ма орденами Червоної Зірки, медалями «За бойові заслуги», «За перемогу над Ні-
меччиною», 5-ма ювілейними медалями.

До штату лабораторії входили: керівник лабораторії, професор В. Л. Бялик, 
старший науковий співробітник А. М. Романенко, молодші наукові співробітники 
Л. В. Кузьменкова та В. М. Коменко.

Співробітники лабораторії опрацьовували такі наукові напрямки: рак сечового 
міхура (А. М. Романенко), гостра ниркова недостатність (В. М. Коменко) та хроніч-
на ниркова недостатність (Л. В. Кузьменкова).
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У 1972–1978 роках лабораторію патоморфології очолювала кандидат медичних 
наук В. І. Мацуй.

У 1978 році керівником лабораторії патоморфології обрана учениця професорів 
Є. І. Чайки (Київ), В. Л. Бялика (Київ), М. О. Краєвського (Москва), Н. Н. Райхлі-
на (Москва), Ф. К. Мостофі (США), Ш. Фукушима (Японія) – А. М. Романенко.

роМАнЕнКо Аліна Михайлівна (нар. 25.07.1938 р.) – народи-
лася в Києві; у 1961 р. закінчила Київський медичний інститут; пра-
цювала на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті 
туберкульозу та грудної хірурґії, старшим науковим співробітником, 
а з 1978 р. – керівником лабораторії патоморфолоґії в Інституті уро-
лоґії та нефролоґії АМН України; у 1976 р. захистила докторську ди-
сертацію «Епітеліальні пухлини сечового міхура»; професор (1984), 
заслужений діяч науки УРСР (1990), член Інтернаціональної Акаде-
мії патолоґії (1992), член-кор. НАН України (1992), академік АМН 
України (2000); лауреат Державної премії України (1983, 2007); прези-
дент Українського відділення Інтернаціональної акаде мії патолоґії 
(1994–2008), голова експертної Ради з медико-біолоґіч них та фар-
мацевтичних наук ВАК України; член наукової ради Європейського 
товариства патолоґів; віце-президент Асоціації патолоґів України 
(від 1993 р.); іноземний член Королівської академії медичних наук 
(Іспанія, 2011); у процесі наукових досліджень створений і успішно 

розвивається новий профілактичний напрям з гістолоґічної верифікації; розроблено класифікації та 
вивчено морфогенез передраку та ранніх форм раку сечостатевих орга нів; досліджено морфогенез 
та терапевтичний патоморфоз різних форм ґломерулонефриту у дорослих та дітей з нефропатичним 
синдромом, морфолоґічні особливості безпліддя у чоловіків; А.М. Романенко та її учнями вивчено 
патоґенез реакції відторгнення алотрансплантата нирки в умовах аутоімунного ґломерулонефриту, 
розроблені кількісні морфолоґічні критерії життєздатності трупної донорської нирки з урахуванням 
чинників пост мортального аутолізу та протиіше мічного захисту, спрямованих на зменшення ауто-
літичних змін нефрона; вивчено патоморфоз трансплантованих нирок залежно від особливостей 
протиішемічного захисту; зроблений значний внесок у вивчення захворювань передміхурової залози 
(гіперплазія, рак та передракові стани), а також склерозу передміхурової залози; автор понад 400 на-
укових публікацій, із них 14 монографій (7 – за участю іноземних авторів); основні наукові праці: 
«Ультраструктура опухолей человека: Новые морфологические методы в онкологии» (1977); «Ультра-
структура опухолей человека (руководство для диагностики)» (1981); «Эпителиальные опухоли моче-
вого пузыря» (1986); «Клиническая морфология в урологии и нефрологии» (1990); «Герминативные 
опухоли яичка» (1991); «Предрак мочевого пузыря» (1994); «Прогнозирование клинического течения 
уротелиальных опухолей мочевого пузыря» (1998); науковий консультант та керівник 11 докторських 
та 26 кандидатських дисертацій; нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня та Почесною Грамо-
тою Верховної Ради України.

Штат лабораторії патоморфології (2012 р.): завідувач лабораторії А. М. Романенко, 
провідний науковий співробітник С. В. Базалицька, молодший науковий співробітник 
А. О. Чекалова; лікарі-патологоанатоми: В. С. Недєльчев, С. В. Черемуха, Ю. О. Са-
линко. У різні роки в лабораторії працювали: завідувач групи електронної мікроско-
пії, доктор медичних наук А. Т. Носов; кандидати медичних наук: Ю. В. Персидський, 
О. Г. Божко, Л. Б. Забарко, В. М. Непомнящий, Л. Р. Воробйова.
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Основні напрямки наукових досліджень лабораторії патоморфології: 1) вплив 
віддалених чинників Чорнобильської аварії на розвиток онкологічних захворю-

Чорнобильська АЕС, 2001 р.; А. М. Романенко (в центрі) та професори Національного 
університету м. Осака (Японія) Ш. Фукушима (зліва) і К. Морімура.

В лабораторії Медичного університету м. Валенсія (Іспанія, 2005); зліва направо: 
Х.-А. Гверреро, Л. Морелл-Квадрені, А. М. Романенко, колишній президент 

Міжнародної академії патології, професор А. Лломбарт-Бош.
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вань в Україні (передракові стани та рак сечового міхура, нирок, передміхурової 
залози та гермінативні пухлини яєчок); 2) морфологічні особливості сексопатоло-
гічних станів.

Упродовж тривалого часу працівники лабораторії патоморфології здійснюють 
наукове співробітництво з провідними зарубіжними науковими установами – Ін-
ститут патології Збройних сил США (Вашингтон); Інститути онкології в містах: 
Парижі, Реймсі, Нансі та Тулузі (Франція); Інститут експериментального канцеро-
генезу імені Самельвейса (м. Будапешт, Угорщина); Інститут м. Уппсала (Швеція), 
Інститути в Токіо та Осаці (Японія); Медичний університет (м. Валенсія, Іспанія).

У 1985 році на базі лабораторії патоморфології був проведений радянсько-
французький симпозіум із проблеми канцерогенезу гермінативних пухлин яєчка.

інститут фармакології та токсикології намн україни
відділ патоморфології

Витоки інституту починаються у 1934 році зі створення в Харкові Інституту 
санітарно-хімічної оборони, який був у 1939 році перейменований в Український 
науково-дослідний санітарно-хімічний інститут, та з 1938 року, коли в Києві був 
створений Київський науково-дослідний санітарно-хімічний інститут. У 1965 році 

Працівники лабораторії патоморфології Київського НДІ захворювань нирок та сечовивідних 
шляхів та члени французької делегації (1985 р.); зліва направо: лаборанти О. Ю. Ткач, 

Л. Н. Оксанич, Л. Миргородська; лікар-цитолог Т. В. Михайлівська; лаборант А. Є. Шабакаєва; 
кандидат медичних наук А. Т. Носов, молодший науковий співробітник О. Г. Божко; 

в центрі – керівник лабораторії А. М. Романенко.
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інститут отримав назву Київський НДІ фармакології та токсикології МОЗ Украї-
ни, з 1993 року – Інститут фармакології та токсикології АМН України.

У 1964 році була створена лабораторія нейроморфології (згодом – об’єднана лабо-
раторія морфології), яку очолював у 1964–1992 роках Ю. М. Квітницький-Рижов.

КвІТницЬКиЙ-риЖов Юрій Миколайович (10.10.1921 – 
15.07.1993) – народився в Києві в родині юриста; його батько у 
1937 р. був репресований (розстріляний у 1938 р.); медичну освіту 
отримав у Київському медичному інституті (1945); у 1945–1953 рр. 
працював на кафедрі гістології та ембріології Київського медичного 
інституту, де здобув досвід наукової та викладацької роботи; канди-
датська дисертація була присвячена вивченню раннього онтогенезу 
людини, зокрема вад розвитку нервової системи; з 1953 до 1963 р. – 
старший науковий співробітник лабораторії патоморфології Київ-
ського НДІ нейрохірургії; у 1963 р. захистив докторську дисертацію 
«Морфологическая характеристика отека и набухания головного 
мозга»; від 1964 до 1992 р. працював у щойно створеному НДІ фар-
макології і токсикології, де спочатку очолював лабораторію нейро-
морфології, а згодом – об’єднану лабораторію морфології; з 1992 р. 
зайняв посаду заступника директора з наукової роботи Централь-

ного музею медицини України, залишаючись науковим консультантом лабораторії морфології НДІ 
фармакології та токсикології; у 1958–1964 рр. очолював за сумісництвом науково-галузеву редакцію 
біології та медицини Української радянської енциклопедії; «Українська радянська енциклопедія» 
(перше видання, головний редактор М. Бажан) стала взірцем для енциклопедичних подібних 
видань, отримала визнання громадськості і не втратила свого значення до нашого часу; наукові 
дослідження Ю. М. Квітницького-Рижова були присвячені вивченню морфологічних змін при на-
бряку та набуханні головного мозку, структурних реакцій нейроглії та нейронів під впливом різних 
хімічних чинників, проблем морфологічної диференційної діагностики токсичних та гіпоксичних 
енцефалопатій; автор понад 200 наукових публікацій, із них 2-х монографій; частина наукового до-
робку залишилась маловідомою, оскільки більшість наукових досліджень в НДІ фармакології та ток-
сикології виконувалось під грифом «секретно»; значна частина наукових пошуків присвячена історії 
медицини, науки, релігії та культури; його перу належать 2 монографії та серія статей, присвячених 
різноманітним історико-науковим проблемам, а також творчості ряду видатних вчених-медиків; ві-
дома його робота «Некрополи Киева».

З 1992 року відділ патоморфології очолила кандидат медичних наук Сергієнко 
Ольга Володимирівна.

 Наукові дослідження в основному зосереджені на вивченні морфологічних змін 
в органах та тканинах експериментальних тканин при різних патологічних станах 
та при застосуванні лікувально-профілактичних засобів.
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національний інститут фтизіатрії і Пульмонології 
імені ф. г. яновського намн україни 

лабораторія патоморфології

Інститут створений у 1922 році на базі 9-ї київської міської лікарні під назвою 
Київський туберкульозний інститут. Одним із ініціаторів створення інституту був 
Ф. Г. Яновський. Упродовж своєї історії інститут неодноразово змінював свою на-
зву: з 1928 року – Український НДІ туберкульозу імені академіка Ф. Г. Яновсько-
го; з 1961 року – Український НДІ туберкульозу і грудної хірургії імені академіка 
Ф. Г. Яновського; з 1965 року – Київський НДІ туберкульозу і грудної хірургії іме-
ні академіка Ф. Г. Яновського; з 1982 року – Київський ордена Трудового Червоно-
го Прапора НДІ фтизіатрії, пульмонології і грудної хірургії імені Ф. Г. Яновсько-
го; з 1988 року – Київський ордена Трудового Червоного Прапора НДІ фтизіатрії 
і пульмонології імені академіка Ф. Г. Яновського; з 1992 року – Український НДІ 
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського; з 1993 року – Інститут фтизі-
атрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України. Першим директором 
була лікар М. Є. Єфремова.

У 20–30-их роках інститут у своєму складі мав три основні відділи: соціальної 
патології та профілактики, експериментальний та клінічний. До складу експери-
ментального відділу входив патологоанатомічний відділ. В ці роки на посаді про-
зектора інституту првацював асистент кафедри патологічної анатомії Київського 
медичного інституту (КМІ) М. С. Сисак та лікар С. Я. Коцюбинський. У 1935 році 
на посаду завідувача патологоанатомічного відділення був запрошений доцент ка-
федри патологічної анатомії КМІ Б. П. Кучеренко.

КучЕрЕнКо Борис Павлович (1910–1942) – народився в роди-
ні відомого українського патологоанатома П. О. Кучеренка; освіту 
отримав у семилітній школі та Київській художній школі, яку за-
кінчив у 1927 р. зі званням «художник»; вищу медичну освіту здо-
був у Київському медичному інституті (1928–1932 ); починаючи з 
III курсу навчання, працював практикантом у прозектурі Київської 
лікарні імені Жовтневої революції; з 1932 до 1935 р. навчався в ас-
пірантурі на кафедрі патологічної анатомії КМІ, після закінчення 
якої працював на посаді асистента цієї ж кафедри; у 1935 р. захистив 
кандидатську дисертацію «О парадоксально-хорошей упитанности 
и ожирении при злокачественных опухолях»; дисертація була ви-
знана такою, що відповідає вимогам до кандидатських праць і Рада 
професорів КМІ, а також Вища Кваліфікаційна Комісія Наркомату 
охорони здров’я, присудили дисертанту науковий ступінь доктора 
медицини; доцент (1936); з 1935 р. працював на посаді прозектора, 

а потім доцента кафедри патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів; у 1936 р. 
запрошений на посаду завідувача патологоанатомічного відділення Київського Туберкульозного ін-
ституту, в якому також був заступником директора з наукової частини; працював на посаді прозек-
тора дитячої лікарні імені Калініна; в кінці 30-х років був членом та заступником голови патолого-
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анатомічної комісії Вченої медичної ради Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР; під час 
війни працював на посаді прозектора Олександрівської лікарні; обставини, при яких загинув Б. П. Ку-
черенко, невідомі; наукові дослідження переважно присвячені вивченню злоякісних пухлин та хво-
роб ендокринної системи.

 З 1938 року на посаді помічника прозектора (за сумісництвом) працювала асис-
тент кафедри патологічної анатомії КМІ В. Ф. Юр’єва. Під час окупації Києва вона 
виконувала в інституті обов’язки прозектора. З 1943 до 1972 року В. Ф. Юр’єва 
очолювала лабораторію патоморфології. 

Юр’ЄвА валентина Фотіївна (нар. 23.02.1907 р.) – народилася 
в м. Києві; після закінчення Київської семирічної школи № 19 
(1922 р.), навчалась (1923–1926 рр.) в Київському медичному тех-
нікумі (2-і Державні медичні курси); працювала фельдшером – від 
1926 до 1929 р. районної лікарні в с. Великий Бурлук Харківської об-
ласті, у 1929–1930 рр. – в с. Петропавлівці Харківської обл., з 1930 до 
1935 р. – послідовно в Куренівській та Подільській поліклініках м. 
Києва; вищу медичну освіту здобула у 1932–1937 рр. на лікувально-
му факультеті Київського медичного інституту (КМІ); з 1937 до 
1940 р. – навчалась в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії 
КМІ; одночасно у 1938–1941 рр. працювала на посаді асистента цієї 
ж кафедри; від 1938 р. за сумісництвом (0,5 ставки) працювала на по-
саді помічника прозектора в Київському туберкульозному інституті; 
під час окупації Києва була прозектором цього ж інституту; від 1943 
до 1950 р. – асистент кафедри патологічної анатомії КМІ; при цьому 
продовжувала працювати (за сумісництвом) на посаді прозектора, 

завідувача патологоанатомічної лабораторії (з 6.11.1943 р.), старшого наукового співробітника з вико-
нанням обов’язків завідувача патологоанатомічної лабораторії (з 10.07.1944 р.) в Київському інституті 
туберкульозу; в листопаді 1949 р. наказом МОЗ УРСР переведена на посаду завідувача патологоанато-
мічної лабораторії Інституту туберкульозу; на цій посаді працювала до 1972 р.; 20.09.1944 р. захистила 
кандидатську дисертацію «Соединительная ткань печени и ее роль в патогенезе циррозной печени», 
а 14.09.1961 р. – докторську дисертацію «Морфология процессов заживления при легочном туберку-
лезе»; професор; член правління Республіканського товариства фтизіатрів (1958 р.), голова Ревізійної 
комісії цього ж товариства; в процесі наукових досліджень вивчала морфологію легеневого і позалеге-
невого туберкульозу, вплив антибіотиків та хіміопрепаратів на морфологічні прояви туберкульозного 
процесу, зокрема на заживлення локальних уражень; автор 50 наукових публікацій; науковий консуль-
тант та керівник 4 докторських та 9 кандидатських дисертацій; нагороджена значком «Отличнику здра-
воохранения» та медаллю «За трудовую доблесть».

Працівники лабораторії за допомогою нових методик вивчали гістохімію тубер-
кульозу та різні питання патології серцево-судинної системи.

Від 1964 до 1965 року керівником лабораторії патоморфології був кандидат ме-
дичних наук А. П. Самойлов.

1 липня 1972 року завідувачем лабораторії патоморфології призначений В. Т. Сві-
рякін. 
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свІрЯКІн володимир Тимофійович (24.08.1927 – 2.07.1975) – 
народився в станиці Багаївка Ростовської обл..; у 1944 р. вступив до 
I Ленінградського медичного інституту імені академіка І. П. Пав-
лова, який перебував на той час в Кисловодську; у 1945 р. разом з 
інститутом переїхав у м. Кишинів, де і закінчив у 1949 р. навчання 
на лікувальному факультеті Кишинівського медичного інституту; 
у 1950–1952 рр. працював лікарем у медичних закладах Молдав-
ської РСР, м. Кисловодська, Ставропольського краю, м. Данова 
Донецької області; з 06.1952  до 10.1952 р. – лікар-патологоанатом 
Міської лікарні м. Данова Донецької області; у 1952–1953 рр. на-
вчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Київського 
медичного інституту; від 1953 до 1956 р. – служба в Радянській ар-
мії; у 1956–1961 рр. – молодший науковий співробітник, а з 1961 
до 1972 р. – старший науковий співробітник лабораторії патомор-
фології Київського інституту туберкульозу та грудної хірургії; від 
01.07.1972 до 1.07.1975 р. – завідувач лабораторії патоморфології 

цього ж інституту; 21.06.1961 р. захистив кандидатську дисертацію «Патоморфология плевры и лег-
ких при туберкулезных эмпиемах», а у 1972 р. – докторську дисертацію «Патологическая анатомия 
осложнений при хирургическом лечении врожденных пороков сердца в условиях искусственного 
кровообращения»; автор 83 наукових публікацій.

Працівники лабораторії патоморфології Київського НДІ фтизіатрії та грудної хірургії 
імені Ф. Г. Яновського (1974 р.); I ряд (зліва направо): старший науковий співробітник 

В. П. Захарова, лікар-патологоанатом І. В. Гомоляко, завідувач лабораторії В. Т. Свірякін, 
лаборант (?), молодший науковий співробітник В. В. Григоровський; II ряд: науковий 

співробітник (?), лаборант Л. Зацаринна, лаборант (?), санітарка Н. П. Дишлева, 
старший лаборант Е. М. Олянюк, лаборант (?).
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У 1976 році керівником лабораторії патоморфології призначений кандидат ме-
дичних наук Є. І. Суслов.

суслов Євген Іванович (нар. 03.06.1934 р.) – народився в м. Ва-
луйки Білгородської області (Російська Федерація); у 1954–1960 рр. 
здобув медичну освіту на лікувальному факультеті Ризького медич-
ного інституту (Латвія); у 1960 – 1962 рр. судово-медичний експерт 
Ризького республіканського бюро судово-медичної експертизи; від 
1962 р. – лікар-патологоанатом Київського НДІ ортопедії; з 1962 до 
1966 р. також навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анато-
мії (завідувач – професор М. К. Даль) Київського інституту вдоско-
налення лікарів; у 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Репа-
ративний остеогенез при лейкозі» (науковий керівник – професор 
М. К. Даль); від 1966 до 1975 р. – старший науковий співробітник 
Інституту геронтології АМН СРСР; з 1976 р. – завідувач лаборато-
рії патоморфології Інституту туберкульозу та грудної хірургії імені 
Ф. Г. Яновського (тепер – Інститут фтизіатрії та пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського АМН України); у 1982 р. захистив докторську ди-
сертацію «Структурні основи остеопорозу при старінні» (науковий 

консультант – професор О. П. Кисельова); професор (1985); дійсний член Української академії наук 
(1995); заслужений діяч науки і техніки України (1998); член Вченої ради Інституту фтизіатрії та пуль-
монології; заступник голови Комісії МОЗ України з експериментальної роботи; експерт Європей-
ської асоціації патологів; автор біля 210 наукових публікацій, із них 4-х монографій та 24-х патентів 
на винаходи; наукові дослідження в основному зосереджені на розробці нових методів діагности-
ки злоякісних новоутворів та запальних процесів у легенях; автор нової концепції канцерогенезу та 
нового протипухлинного препарату; розробив нову діагностичну пробу на туберкульоз; організував 

Працівники лабораторії патоморфології (2003); перший ряд (зліва направо): 
І. В. Ліскіна, завідувач лабораторії Є. І. Суслов, Т. П. Підгаєвська; 

С. М. Полєнов; другий ряд: Г. Лапідус, Г. Кошель, Я. О. Шенк, Л. М. Загаба,
Г. А. Юхно, В. С. Кононенко. 
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першу в Україні лабораторію «Онкотест», робота якої базується на розробленій Є. І. Сусловим ме-
тодиці діагностики пухлин; науковий консультант та керівник 5-и докторських та 19 кандидатських 
дисертацій; нагороджений грамотою Президії АМН України (2005); лауреат премії Української ака-
демії наук (2003); має Подяку Прем’єр-міністра України (2003).

У складі лабораторії на посадах наукових співробітників у різні роки працюва-
ли: А. П. Федотов, В. П. Захарова, К. О. Галахін, І. В. Гомоляко, Т. П. Підгаєвська, 
С. М. Полєнов, С. Д. Кузовкова, П. І. Чепель.

Штат лабораторії патоморфології (2003 р.): завідувач лабораторії Є. І. Суслов, 
старші наукові співробітники: І. В. Ліскіна, Т. П. Підгаєвська, С. М. Полєнов; мо-
лодші наукові співробітники: Л. М. Загаба, Я. О. Шенк; лаборанти: В. С. Кононен-
ко, Г. Кошель, Г. Лапідус, Г. А. Юхно.

У 2009 році завідувачем лабораторії патоморфології призначена І. В. Ліскіна.

лІсКІнА Ірина валентинівна (нар. 19.06.1962 р.) – народила-
ся в м. Києві; у 1979 р. закінчила навчання (з золотою медаллю) в 
Київській середній школі № 56; вищу освіту здобула на медико-
біологічному факультеті 2-го Московського медичного інституту 
імені М. І. Пирогова (1979 – 1985); з 1985 р. – лікар функціональної 
діагностики Київського НДІ ортопедії; від 1987 р. – молодший на-
уковий співробітник, з 1994 р. – науковий співробітник, а з 1998 р. – 
старший науковий співробітник лабораторії патоморфології цього 
ж інституту; у 2000 – 2009 рр. – старший науковий співробітник, а 
від 2009 р. завідуюча лабораторії патоморфології Інституту фтизіа-
трії НАМН України імені Ф. Яновського; у 1995 р. захистила кан-
дидатську дисертацію «Динаміка внутрішньокісткового тиску при 
діафізарних переломах», а у 2008 р. – докторську дисертацію «Па-
тологічна анатомія плеври при її запальних та пухлинних уражен-
нях»; основні напрямки наукових досліджень – патологія плеври, 
патоморфологія інтерстиціальних захворювань легень; автор біля 

200 наукових публікацій, із них 1 монографія та 9 патентів України.

Працівники лабораторії патоморфології досліджують патоморфологічні осо-
бливості сучасного перебігу легеневого туберкульозу.

Штат лабораторії патоморфології (2011 р.): завідувач лабораторії І. В. Ліскіна, 
старші наукові співробітники: С. Д. Кузовкова, С. О. Кравченко (у закордонному 
відрядженні); молодші наукові співробітники: Л. М. Загаба, О. О. Олексинська; 
провідний інженер О. В. Грідін.
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Працівники лабораторії патоморфології (2010 р.); зліва направо: 
провідний інженер О. В. Грідін, санітарка Г. Б. Лапідус, санітарка 

Л. В. Титова, старший науковий співробітник С. О. Кравченко, старший науковий співробітник 
С. Д. Кузовкова, санітарка О. М. Гончаренко, завідувач лабораторії І. В. Ліскіна.
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національний інститут хірургії і трансПлантології 
амн україни імені о. о. Шалімова

лабораторія патоморфології та цитології

Інститут хірургії та трансплантології АМН України імені О. О. Шалімова був 
створений у 1972 році на базі відділу клінічної та експериментальної хірургії Ки-
ївського НДІ гематології та переливання крові. Фундатором і першим директором 
інституту – Київський НДІ клінічної та експериментальної хірургії (КНДІКЕХ), 
був професор О. О. Шалімов, згодом академік НАН та АМН України.

Патологоанатомічна служба інституту була пред-
ставлена групою патоморфології (керівник групи – 
старший науковий співробітник В. П. Сільченко), яка 
була складовою частиною відділу біохімії, патоморфо-
логії та бактеріології. 

До складу групи патоморфології входили кандида-
ти медичних наук В. П. Сільченко (до 1979 р.), О. А. 
Хвиля та А. С. Костромін (до 1977 р.). Лабораторія 
патоморфології була створена в листопаді 1979 року. 
Першим завідувачем лабораторії (з 1979 до 1991 р.) 
став кандидат медичних наук, старший науковий спів-
робітник П. І. Червяк.

Нарада у директора КНДІКЕХ О. О. Шалімова; зліва направо: О. О. Шалімов, головний лікар 
інституту В. Бичек, керівник лабораторії патоморфології П. І. Червяк.

В. П. Сільченко
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До складу лабораторії входили прозектура та дві групи 
– гістохімії і електронної мікроскопії. В різні роки у штаті 
лабораторії працювали доктори медичних наук Є. Б. Мед-
вецький, Л. В. Кейсевич, лікарі Г. Ю. Мошковський, М. М. 
Бурда. Основними напрямками досліджень було вивчен-
ня структурних основ захворювань травної та судинної 
систем, дослідження (разом з експериментальним відді-
лом) хірургічних шовних матеріалів, що розсмоктуються. 
Вивчена морфодинаміка післяопераційного панкреатиту, 
запропонована морфологічна класифікація хронічних хо-
лециститів, виявлені структурно-функціональні особли-
вості розвитку посттромбофлебітичного синдрому нижніх 
кінцівок, вивчені структурні зміни в ділянці анатомозів, 
виконаних при хірургічних втручаннях на шлунку. Ре-
зультати проведених досліджень викладені у двох док-

торських дисертаціях (П. І. Червяк, Є. Б. Медвецький) та численних публікаціях. З 
1991 року лабораторію патоморфології очолює доктор медичних наук І. В. Гомоляко. 

гоМолЯКо Ірина володимирівна – народилася в родині лікарів, 
серед яких були патологоанатоми; медичну освіту здобула в Київсько-
му медичному інституті (1970); під час навчання була активним чле-
ном наукового студентського гуртка на кафедрі патологічної анатомії 
(зав. – проф. Є. І. Чайка); після закінчення інституту працювала в 
НДІ туберкульозу та грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновсько-
го (тепер – Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України) послідовно – старшим лаборан-
том, лікарем-патологоанатомом, старшим науковим співробітником 
(1977), головним науковим співробітником (1990); у 1977 р. захис-
тила кандидатську дисертацію «Вплив імунодепресивних препаратів 
(6-меркаптопурину, преднізолону, Алс) на розвиток клітинних реак-
цій при туберкульозі», а у 1990 р. – докторську дисертацію «Клінічна 
морфологія слизової оболонки бронхів при хронічних захворюван-
нях органів дихання»; з 1991 р. – керівник лабораторії патоморфо-
логії Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії (тепер 

– Національний інстиут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України); експерт 
референтної лабораторії з лабораторної діагностики НАМН України; член редакційної колегії журналу 
«Лабораторна діагностика»; професор (2003); лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; член Міжнародної академії патології; автор 
265 наукових публікацій, 30 патентів, 14 методичних та інструктивних матеріалів; співавтор монографій 
«Пульмонология. Справочное пособие» (1985), «Нанотехнологии в разработке и исследовании новых 
тромборезистентных и антипролиферативных покрытий стентов для сосудов малого диаметра» (2007); 
стажувалась в Трансплантцентрі Віденського університету (трансплантаційна патологія) та Онкологіч-
ному центрі Інституту Жан-Годіно у Франції (онкоморфологія).

У 1993 році лабораторія патоморфології реорганізована в лабораторію патомор-
фології та цитології. У даний час в лабораторії працюють 6 наукових співробітни-

П. І. Червяк
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Працівники лабораторії патоморфології і цитології; I ряд (зліва направо): лаборант 
Г. П. Кім, завідувач лабораторії І. В. Гомоляко, провідний науковий співробітник 

Є. Б. Медвецький; II ряд: санітарка Г. І. Гудзенко, старший науковий співробітник 
Т. О. Дубович, молодші наукові співробітники О. А. Новицька і Ю. К. Ольховська, старший 
науковий співробітник І. В. Григорова, лаборанти О. Г. Косач і В. О. Кудрянецька, старший 

науковий співробітник К. П. Тумасова, лаборант Т. В. Видиш, молодший науковий 
співробітник Г. В. Самсонова, старший лаборант М. Ф. Крисан, науковий співробітник 

Н. Є. Клочкова, лаборант А. Ю. Шупік.

ків; із них – 2 кандидати медичних наук, 2 кандидати біологічних наук та 2 лікарі 
вищої кваліфікаційної категорії. Технічну допомогу у забезпеченні наукових по-
шуків та клінічних досліджень здійснюють 5 лаборантів вищої категорії.

Наукові та клінічні дослідження лабораторії зумовлені особливостями хірургіч-
ної клініки Інституту. Основні напрямки наукової роботи: створення методів прогно-
зування післяопераційних ускладнень та методів моніторингу хірургічних хворих, 
вивчення ролі вірусних інфекцій у розвитку післяопераційних ускладнень, вивчення 
особливостей будови стінки аорти при її аневризмах, встановлення співвідношення 
між хелікобактерною інфекцією і станом системи нейтрофільних гранулоцитів крові 
при хронічному гастриті і виразковій хворобі шлунка, розробка морфологічних кри-
теріїв метаболічної інтоксикації, вивчення причин хронічної дисфункції трансплан-
тованих органів та створення методів неінвазивної діагностики кризів відторгнення. 

у м. києві за 150 років сформувалася науково-практична школа патологічної 
морфології зі своїми кафедрами патологічної анатомії: університету св. володи-
мира, Жіночого медичного інституту, українського народного ніверситету, інсти-
туту вдосконалення лікарів, всеукраїнської академії наук, зі своїм Патологоана-
томічним інститутом, з філією українського товариства патологів, зі «своїми» 
сторінками в журналах: «университетские известия», «київське медичне життя», 
«українські медичні вісті», «медичний журнал», «врачебное дело».
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Патологічна анатомія 
в лікувально-Профілактичних закладах

Практичної охорони здоров’я киЄва

Розвиток патологічної анатомії в Києві зосереджувався на кафедрах патологічної 
анатомії Медичного факультету Університету Св. Володимира та медичного відділен-
ня Вищих жіночих курсів – Жіночого медичного інституту (з 1908 р.), в прозекторіях 
(поєднаних із зазначеними кафедрами) великих лікарень міста – Києво-Кирилівській 
губернській земській лікарні (реорганізована у 1865 році із заснованої у 1790 році Ки-
рилівської міської лікарні Київського Приказу громадської опіки; прозектори – К. І. 
Коровицький, І. Г. Савченко, Г. О. Шепель); Київського військового госпіталю (засно-
ваний у 1770 році, офіційно відкритий – Київський корпусний госпіталь – у 1798 році; 
прозектори – Ю. І. Мацон, І. І. Талько, Г. М. Мінх, М. В. Шебаєв, П. О. Кучеренко, 
В. Г. Гаршин); факультетських клінік університету (відкриті у 1842 році в приміщен-
ні університету та в 1885 – 1888 роках по Бібіковському бульвару, 17; прозектори – Г. М. 
Мінх, І. І. Судакевич, В. Ф. Недельський, В. К. Високович, В. М. Константинович); 
Єврейської лікарні (заснована у 1862 році, відкрита у 1885 році; консультант прозек-
торії Ю. І. Мацон); Міської Олександрівської лікарні (заснована у 1875 році; прозек-
тори – Г. М. Мінх, Ф. Г. Яновський, Г. І. Квятковський); Лікарні (безкоштовній) для 
хворих, що приходять, при Києво-Покровському монастирі (заснована у 1893 році; 
прозектори – Д. К. Заболотний, І. І. Лінтварьов, І. Т. Титов); Безкоштовній Микола-
ївській лікарні для чорноробочих (заснована у 1894 році; прозектори – П. О. Кучерен-
ко, О. І. Смирнова-Замкова, співробітники кафедри патологічної анатомії); Лікарні 
Південно-західної залізниці (заснована у 1870 році; прозектори – співробітники кафе-
дри патологічної анатомії).

Після революції патологоанатомічне забезпечення лікувальних закладів м. Києва 
було зосереджено на кафедрах патологічної анатомії київських державних медичних 
інститутів: I-го, Виробничого, потім – 2-го, Всеукраїнської Академії наук, Інституту 
удосконалення лікарів, Київського стоматологічного інституту (з 1937 року – заві-
дувач кафедри доцент В. С. Лисовецький, з 1948 року – професор Й. М. Пейсахович); 
в Лабораторії при Кафедрі консервативного зуболікування; в прозекторських вели-
ких лікарень міста – Києво-Кирилівській (прозекторія була створена в кінці XIX ст., 
одним із перших у 1891 році «...занял место ординатора-прозектора» К. І. Коро-
вицький) → Шевченківській психіатричній лікарні (патоморфологічна лабораторія 
організована в 1928 р.) → Психоневрологічній лікарні (з 1936 р.) імені І. П. Павлова 
(прозектори – Л. Й. Смирнов, Б. С. Хомінський); Київського військового госпіталю 
(прозектори – Г. О. Шепель, І. Т. Титов, М. Д. Юркевич, Б. Ю. Шур, О .О. Ждан-Пушкін); 
I-ої радянської лікарні (з жовтня 1922 року – імені Жовтневої революції; прозекто-
ри Г. І. Квятковський, П. О. Кучеренко, Є. І. Чайка; консультант з 1931 року – О. І. 
Смирнова-Замкова); 2-ої радянської лікарні – факультетських клінік I-го Київського 
медичного інституту (прозектори – П. О. Кучеренко, Є. І. Чайка); I-ої робочої лікар-
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ні (колишня Єврейська лікарня) → Київської обласної клінічної лікарні (прозектори 
– І. Т. Титов, О. І. Смирнова-Замкова, М. К. Даль, співробітники кафедр); лікарні 
при Києво-Покровському монастирі (прозектори – І. Т. Титов, П. О. Кучеренко, 
П. Г. Бережанський, Я. М. Гусовський, В. С. Вятченко); Центральної лікарні водно-
го транспорту (заснована в 1920 році; прозектори – О. І. Смирнова-Замкова, В. Л. 
Бя лик, співробітники кафедри); лікарні залізничного транспорту (прозектори – П. Г. 
Бе режанський, співробітники кафедри); 2-ої робочої лікарні (прозектори – співробіт-
ники кафедри), лікарні «Краплі молока» → Дитячої клінічної лікарні (заснована в 
1927 році; прозектори – О. І. Смирнова-Замкова, Н. О. Максимович). 

У 1927 році в Києві функціонували 5 патолого-анатомічних відділень. I Всесоюз-
ний з’їзд патологів СРСР, який відбувся у 1927 році в м. Києві, стимулював розви-
ток прозекторської справи. Спостерігався помітний рух і в наданні прозекторської 
допомоги в м. Києві, але він мав «...більш кількісний, аніж якісний» характер. За 
даними за 1932 рік, у м. Києві розтини трупів виконувались у таких медичних за-
кладах: Ортопедичний інститут (відсоток розтинів 84,3%); Інститут удосконален-
ня лікарів (77,3%); Медичний інститут (95,7%); Інститут туберкульозу (89,5%); 
Інститут ОХМДТ’у (57,6%); Лікарня імені Жовтневої революції (92,5%); 2-а Ро-
бітнича лікарня (11,9%); 1-а Робітнича лікарня (42,25); Судовий трупний покій 
(100%); Лікарня Бупр’у (67,15); Шевченківська лікарня (психіатрична) (7,2%); 
Військовий госпіталь (86,2%); Сталінський пологовий будинок (20%); II лікарня 
П.З.З. (водників) (22,2%); III лікарня П.З.З. (48,5%); IV лікарня П.З.З. (21.4%); 
Лікарня «Допомога» (5,6%); Дитяча Овруцька лікарня (65%). Середній відсоток 
розтинів по Києву за 1932 рік становив 61%. Професор П. О. Кучеренко (1933) 
стверджував, що «...прозекторський контроль лікувально-профілактичної роботи 
в м. Києві зараз (1932–1933 рр.) перебуває в незадовільносу стані, бо наявних фа-
хівців мало, контроль має ще неорганізований і досить стихійний характер». 

За 1932 рік в лікувальних установах м. Києва було проведено 5044 некропсії, які 
були виконані: 1-м професором-патологоанатомом, 1-м професором судової медици-
ни, 6-а прозекторами патологоанатомічної кваліфікації (один із них військовий), 4-а 
прозекторами судовими медиками, 2-а аспірантами з річним стажем та 1-м аспіран-
том, що почала працювати. У 1933 році професор П. О. Кучеренко так охарактери-
зував стан прозекторської справи в м. Києві: «...Аналізуючи дані, наведені в цьому 
нарисі, бачимо, що в жодній медичній галузі не спостерігається такого неладу і та-
кої кустарщини, як у прозекторській справі: кустарне, непридатне, здебільшого, 
приміщення, кустарне устаткування, кустарний інструментарій, немає бодай 
примітивних санітарних умов для роботи (холодна, тепла вода, вентиляція), 
бракує спецлаборантів, основних підручників та ін. Все це відбивається негатив-
но на роботі. Прозекторії не вийшли ще з того примітивного укладу, що лишився 
з давніх часів, коли вони мали вигляд темних підвалів, сараїв та всіляких інших 
не пристосованих приміщень». При цьому, П. О. Кучеренко зазначав: «Аналізуючи 
ті організаційно–планувальні заходи, що могли б поліпшити стан прозекторської 
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допомоги в м. Києві, а можливо надалі і в Київській області, можна запропонувати 
(зокрема для м. Києва) три способи: 1) децентралізацію прозекторій, 2) центра-
лізацію, 3) комбіновані заходи. Найкращою формою прозекторської справи можна 
вважати централізацію. Це, схематично, надасть створити добре устаткований, 
центральний (для міста Києва) морг з прозекторіумом, з допоміжними заклада-
ми (бібліотекою, музеєм, лабораторіями та ін.) і крематоріумом (для спалювання 
трупів після некропсій). Ця централізована установа повинна мати два головні 
відділи: 1) патологоанатомічний, 2) судово-медичний. Патологоанатомічний від-
діл повинен мати відділи: 1) для трупів дітей та підлітків, 2) для трупів дорослих 
людей, 3) для трупів людей, померлих від заразних хвороб.»

П. О. Кучеренко вважав, «...що на даному етапі розвитку прозекторської спра-
ви добру роль може відіграти Прозекторська рада або Науково-консультативне 
прозекторське бюро. Таке бюро, як спеціальний науково-консультативний орган, 
може існувати при Київській філії Інституту соціалістичної охорони здоров’я 
в щільному контакті з обл. та міськ. Здороввідділами. Працюючи систематич-
но, це бюро, поруч інших справ, може, наприклад допомагати адміністратив-
ними органами розробляти питання про стандарти різних типів прозектур, 
про правильне розміщення та обтяження прозекторських сил у Києві, про уні-
фікацію прозекторського протоколу, про облікову картку на померлого, яку му-
сять заповнювати прозектори тощо. Крім цих технічних та організаційних 
питань, бюро може розв’язувати і деякі питання методичного та методоло-
гічного характеру, що стосуються методів дослідження, резолютивних висно-
вків у протоколах розтину, а також питання, зв’язані з обліком та контролем 
смертності в Києві тощо».

Патологоанатомічне забезпечення лікувальних установ Києва здійснювалось та-
кож у лабораторіях (відділах) патологічної морфології науково-дослідних інститу-
тів: Українського інституту травматології та дитячої ортопедії → Київського інсти-
туту ортопедії (заснований у 1919 році; прозекторія створена в 1938 році, лабораторія 
патоморфології – в 1944 році; прозектор та завідувач Г. Л. Ємець – «асистент па-
танатомії» медичного інституту); Інституту туберкульозу → Київського інституту 
туберкульозу та торакальної хірургії імені Ф. Г. Яновського (заснований у 1922 році, 
лабораторія патоморфології – в 1924 році, завідувачі: М. С. Сисак, С. Я. Коцюбин-
ський, Б. П. Кучеренко, В. Ф. Юр’єва); Київського інституту педіатрії, акушерства 
та гінекології (заснований у 1923 році, прозекторія – в 1926 році, патогістологічний 
відділ – у 1931 році; прозектор та асистент відділу В. С. Лисовецький, консультант 
О. І. Смирнова-Замкова; лабораторія патоморфології створена в 1944 році, завідувач 
Н. О. Максимович); Всеукраїнського, 2-го рентгенологічного та радіологічного ін-
ституту → Київського інституту рентген-радіології та онкології (заснований у 1926 
році, відділ патоморфології – в 1929 році; завідувачі П. Г. Бережанський, Т. С. 
Шведкова-Роше); Київського психо-неврологічного інституту → Київського інститу-
ту нейрохірургії (заснований у 1927 році, прозекторія – в 1936 році, відділ патомор-
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фології – в 1950 році; прозектор за завідувач Б. С. Хомінський); Інституту гігієни 
праці та профзахворювань (заснований у 1928 році, лабораторія патоморфології – в 
1938 році, завідувачі П. Л. Брагинський, В. А. Кисиленко, Є. І. Маковська); Інститу-
ту клінічної фізіології (заснований у 1934 році, відділ патоморфології – в 1938 році; 
завідувач О. І. Смирнова-Замкова); Українського інституту клінічної медицини (за-
снований у 1936 році, прозекторський відділ – у 1944 році; завідувач О. І. Смирнова-
Замкова); Інституту інфекційних захворювань (заснований у 1944 році, лабораторія 
патоморфології – в 1945 році; завідувачі М. К. Даль, Н. О. Макс имович).

Під час війни (у 1941–1943 рр.) матеріально-технічна база патологоанатомічної 
служби м. Києва була значно зруйнована. 

На початку 1945 року робота була відновлена у 7 прозектурах, а в кінці 1945 
року – у 12; функціонували 8 гістологічних лабораторій.

У 1946 році в лікувальних закладах та науково-дослідних інститутах працюва-
ло 30 прозектур з 27 патогістологічними лабораторіями. У 1964 році у всіх прозек-
турах Києва було виконано 60 000 патогістологічних досліджень. Відсоток розти-
нів померлих у лікарнях в 1964 році складав 92,6% серед дорослих та 90 %– серед 
дітей. У 1967 році в прозектурах лікарень працювало 34 патологоанатоми, а всього 
по Києву 57; у тому числі 16 докторів наук.

До 1971 року патологоанатомічною службою в м. Києві керувала доцент кафе-
дри патологічної анатомії Київського медичного інституту К. М. Танцюра. З 1971 
до 1986 року головним позаштатним патологоанатомом Київського міського від-
ділу охорони здоров’я була Г. І. Окайомова; у 1986–1988 роках – завідувач лабо-
раторії патоморфології Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії, 
кандидат медичних наук П. І. Червяк; у 1988–1998 роках – завідувач відділення 
патологічної анатомії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допо-
моги, кандидат медичних наук Г. В. Петрова; у 1998–2006 роках – доцент кафедри 
патологічної анатомії Національного медичного університету імені О. О. Богомоль-
ця В. А. Діброва; у 2006–2009 роках – завідувач патологоанатомічного відділення 
Київської міської клінічної лікарні № 6 Н. В. Жучкова; з 2010 року – доцент кафе-
дри патологічної анатомії, кандидат медичних наук І. І. Сидоренко.
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кирилівська лікарня →
київська міська Психоневрологічна лікарня 

імені і. П. Павлова

Одним із важливих заходів «Киевского приказа общественного призрения» на 
початку XIX століття було заснування в м. Києві у жовтні 1803 року «...в бывшем 
митрополитанском подворье и называемом Кудрявец больницы для пользова-
ния всякого состояния людей болезней кроме заразительных, потому что для 
одержимых заразительными болезнями особая больница от оного Приказа с дав-
них лет содержится за Васильковским Шлакбаумом». Лікарня була обладнана 
м’яким та твердим інвентарем.

У 1823 році у веденні «Приказа общественного призрения» перебували такі за-
клади: Кирилівський інвалідний будинок, Кирилівська богадільня, будинок для бо-
жевільних, гамівний будинок, міська богадільня, виховний будинок, акушергауз, 
венерична лікарня, робочий будинок, лікарня неприлиплива, суконна фабрика.

У 1833 році в Києві у віданні «Приказа» перебували: лікарня на 80 ліжок, при 
ній «...в деревнях на воспитании» хлопчиків 248, дівчаток – 285, богадільня на 180 
осіб, будинок для божевільних, інвалідний будинок, робочий будинок, гамівний 
будинок, суконна фабрика. В 11 повітових містах були лікарні на 14 ліжок кожна.

1835 року лікарня була переведена на територію Києво-Кирилівського монас-
тиря, де на той час перебували інвалідний будинок та будинок для божевільних.

 Всі ці заклади з відкриттям контори Кирилівських богоугодних закладів у 1836 
році були об’єднані. З цього часу лікарня, поступово розширюючись, стала осно-
вним медичним закладом в м. Києві. У 1836 році Кирилівські заклади складалися 

Кирилівський монастир; акварель Ф. Г. Солнцева, 1843 р.
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О. П. Вальтер

із лікарні на 80 ліжок, будинку для божевільних на 50 ліжок, богадільні на 180 
ліжок та інвалідного будинку на 33 ліжка. У листопаді 1836 року міністерством 
внутрішніх справ був розроблений та затверджений новий штат для обслуговуван-
ня Кирилівських закладів.

У 1842 році при Кирилівських закладах була відкрита фельдшерська школа на 
30 учнів, що стало початком системної підготовки середніх медичних кадрів.

У 1845 році в лікарні померло 164 особи – 18,7%, а в будинку для божевільних – 32 
або 25%. У зв’язку з цим «Приказ Общественного призрения» звернувся до лікарської 
Управи з проханням вияснити причини такої високої смертності. Старший лікар Кири-
лівських закладів у своєму поясненні написав: «Всякому, кто посещал наше заведение, 
известно, что поступают к нам больные по большей части не прежде, как болезнь запу-
щена до крайности, а сами они дошли до опасной степени… Что касается до особенных 
причин значительной смертности по нашей больнице в сравнении со всеми другими 
больницами всей России, то честь имею обратить внимание на: 1) стечение богомоль-
цев в нашем городе, значительное употребление горячительных напитков; 2) находят-
ся еще особенные причины, препятствующие удачному лечению в самом положении 
больницы, которая построена для богадельни, а не для больницы, особенно состоит сие 
в неудобно построенных ваннах, нужных местах и не соразмерно больших палатах».

У 1847 році, у зв’язку зі спалахом холери, при Кирилівських закладах було від-
крито холерне відділення, завідувачем якого був призначений професор Вальтер.

У своєму листі до «Киевского Приказа Общественного призрения» Вальтер писав: 
«Для надлежащего устройства холерного отделения и в оном порядка и удобства к 
лечению необходимо... 4-е – избрать особо выгодный сарай для анатомирования уми-
рающих от холеры…».

5 червня 1948 року Міністром Внутрішніх справ професор Олександр Вальтер 
був призначений на вакансію третього лікаря в Кирилівську лікарню, в якій він за-

відував хірургічним та сифілітичним відділеннями. Ми 
не виявили документального підтвердження виконання 
О. П. Вальтером патологоанатомічних розтинів. Штат-
ного прозектора лікарня у своєму штаті не мала. Керу-
ючись тим, що «Советъ больницы, имея въ виду, что 
на основаніи § 75 и 77 на страницах 161 и 162 Устава 
Лечебных Заведеній должны производиться вскрытія 
умершихъ въ больнице, и объ открытіи особенныхъ 
случаевъ, полезныхъ для медицинской науки, следуетъ 
составлять протоколы и представлять таковые въ 
Врачебное отделеніе Губернскаго Управленія» (1867), 
розтини виконували лікарі-ординатори. Тому, профе-
сор О. П. Вальтер, з його високою компетенцією з пато-
логічної анатомії, міг брати участь у патологоанатоміч-
них розтинах.
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У 1867 році в Кирилівських закладах було виконано 50 розтинів, із них 26 одно-
осібно виконав старший лікар Штернберг; окрім того, разом з ординатором Гіжиць-
ким, Штернберг розітнув 14 померлих, ординатором Коршуном – 2, ординатором  
Вонсовичем –1; одноосібно Гіжицький виконав 2 патологоанатомічні розтини, 
Коршун –1, Вонсович – 4. 

Розтини виконувалися в «...Деревянном домике для часовни о 2-х комнатах». В 
одній із кімнат проводилось відспівування померлих перед похованням, а в іншій 
«...производятся медиками вскрытія умершихъ, которые умираютъ в больнице».

У 1891 році у Києві спалахнула епідемія холери. Патологоанатомічні розтини – «...30 
трупов больных, умерших от холеры» в Кирилівських закладах виконав І. Г. Савчен-
ко – в майбутньому відомий патолог і мікробіолог. Виконуючи патогістологічні дослід-
ження померлих від холери, І. Г. Савченко докладно описав патоморфологічні зміни 
нервової тканини, печінки, кишечника, які були подані в доповіді «К патологической 
анатомии холеры» на засіданні Товариства київських лікарів 27 лютого 1893 року та в 
статті «К патологической гистологии холеры».

сАвчЕнКо Іван григорович (02.03.1862 – 03.11.1932) – наро-
дився в Роменському повіті Полтавської губернії (тепер Сумської 
обл.); закінчив медичний факультет Уні верситету св. Володимира 
(1888); в період навчання займався в лабораторії Н. А. Хржонщев-
ського, який рекомендував здібного експериментатора професору-
патологоанатому Г. М. Мінху, тогочасному кумиру студентів-
медиків; працюючи в лабораторії Г. М. Мінха, виконав свою першу 
наукову роботу; І. Г. Савченко писав: «Непереборний вплив Мінха ви-
рішив мою подальшу долю. Саме тоді в душі я зробив свій вибір... при-
святити себе науці, поклавши в основу своєї дільності високі ідеали 
вчителя...»; після закінчення університету, працював прозектором 
на кафедрі професора В. В. Підвисоцького; у 1896–1919 рр. – про-
фесор Казанського університету; з 1920 р. – професор Кубанського 
університету в Красно дарі, згодом – також керівник Кубансько-
го бактеріолоґічного інституту; з метою доведення ефективності 
імунізації через рот у 1893 р. разом з Д.К. Заболотним випив живу 

холерну культуру після попередньої пробної імунізації; напрямки наукових досліджень – проблеми 
інфекційної патолоґії, імунітету, фагоцитозу, онколоґії, патолоґічної гістолоґії тощо; у 1905 р. вигото-
вив проти скарлатинозну сироватку, яка здобула визнання в Росії та за її межами.

У 1902 році була збудована будівля для моргу лікарні (архітектор О. В. Кобе-
лєв). Будівля була визнана пам’яткою архітектури і включена у «Звід пам’яток 
історії та культури України».

Летальність в Києво-Кирилівській губернській земській лікарні була високою – 
так, у 1911 році в лікарні померло 607 хворих. Патологоанатомічні розтини були 
виконані в 141 випадку (23,2%). Порівняно невисокий відсоток розтинів поясню-
вався: «...съ одной стороны необходимостю предоставлять невскрытыхъ труповъ 
анатомическимъ театрамъ Университета и Жен. Мед. Института, такъ какъ 
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Будівля патологоанатомічного відділення.

Л. Й. Смирнов

отказъ въ этомъ внесъ бы разстройство въ дело преподаванія, съ другой стороны и 
главниымъ образомъ противодействіемъ родныхъ и родственниковъ умершихъ». В 
ці роки на посаді прозектора працював Георгій Олексійович Шепель.

У 1925–1932 роках на посаді прозектора працював Л. Й. Смирнов – в майбут-
ньому відомий професор-нейроморфолог, член-кореспондент АМН СРСР. 

Патологоанатомічне відділення було організоване у 1928 році. Від 1929 до 1939 
року патологоанатомічним відділенням завідував Б. С. Хомінський, в майбутньому 
професор, керівник відділу нейропатоморфології Київського НДІ нейрохірургії. 

Б. С. Хомінський (Київ, 
кінець 20-х років XX ст.).
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Від 1945 до 1960 року відділенням керувала Броніслава Львівна Третьякова, у 
1960–1981 роках – Софія Ісааківна Слободянська. З 1984 року на посаді завідувача 
відділення патологічної анатомії працює О. В. Федотов.

ФЕДоТов олександр володимирович (нар. 20.09.1946 р.) – наро-
дився в м. Києві; медичну освіту здобув на педіатричному факультеті 
Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1964–1971 
рр.); у 1971–1972 рр. – старший лаборант кафедри нормальної ана-
томії цього ж інституту; у 1972–1973 рр. – старший лаборант від-
ділу етнографії (група антропології) Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського; від 1973 до 1976 р. 
– старший лаборант кафедри топографічної анатомії та оперативної 
хірургії Київського інституту удосконалення лікарів; з 1976 до 1982 р. 
– редактор, завідувач редакції медицини та фізичної культури ви-
давництва «Вища школа»; у 1982–1984 рр. – лікар-патологоанатом 
Київського міської клінічної лікпрні № 14; з 1984 р. – завідувач пато-
логоанатомічного відділення Київської міської психо-неврологічної 
лікарні № 1; від 1984 р. за сумісництвом працював викладачем на 
кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії Київського 
медичного інституту імені О. О. Богомольця та Київського інституту 

удосконалення лікарів; автор 35 публікацій, із них «Морфологічний словник медичної термінології», 
«Словник морфологічних ветеринарних термінів» та 2 підручники для медичних училищ.

У різні роки, як сумісники, у відділенні працювали відомі патологоанатоми – про-
фесор Б. С. Хомінський, професор Ю. М. Квітницький-Рижов, доцент І. М. Естрін, 
Т. О. Лур’є-Покровська.

Упродовж 50-и років у відділенні працювала лаборант-гістолог Н. Д. Бабаєва.
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центральна Патологоанатомічна лаБораторія 
міністерства оБорони україни

Восени 1828 року комісія в складі командира 21-го Єгерського полку підполков-
ника Бойка, чиновника 8-го класу Анциферова та чинів контори Київського вій-
ськового госпіталю «...освидетельствовала в том госпитале старые строения», 
які були передані «...в ведение госпиталя от гражданского ведомства, называемые 
палатами № 4 и № 5, равно и флигель 1-й, занимаемый Анатомическим покоем 
для оставления мертвых тел». В рапорті комісія записала: «...оные деревянные 
строения пришли до такой степени в ветхость, что угрожают падением».

На нараді 25 вересня 1840 року з приводу розміщення Військово-фельдшерської 
школи при Київському військовому госпіталі виявилось: « ...4. Не было нормально-
го места для хранения трупов. То, что имелось, зимой не обогревалось и условий 
для анатомирования вовсе не было. 5. Лаборатория также размещалась в холод-
ном сарайчике, исследования зимой невозможно было проводить». Було вирішено: 
« …4. В правом фасаде в нижнем этаже с главного входа от бани и лаборатории в 
двух комнатах, занятых архивом, одну комнату освободить для анатомирова-
ния умерших».

Перші системні автопсії (100 автопсій) у Києві були виконані в 1847 році в про-
зекторії «отапливаемой будке» Київського військового шпиталю, завідувачем хо-
лерного відділення Х. Я. Гюббенетом. 

 

Прозекторія «отапливаемая будка»; 
історична реконструкція С. М. Старченка.



714 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

гЮББЕнЕТ христіан Якович (15.05.1822–03.06.1873) – хірург, 
патологоанатом; народився в Ліфляндії; із дворян; навчався в при-
ватному пансіонаті Борнгаупта (м. Рига) та Ризькій гімназії; медич-
ну освіту здобув на медичному факультеті Дерптського університету 
(1840 – 1844), який закінчив «...со степенью лекарь 1-го отделения»; 
будучи студентом отримав золоту медаль за твір про бродіння; пра-
цював у Казані в правлінні VI округу шляхів сполучення; спілкував-
ся з професорами Казанського університету; під впливом професо-
ра Блосфельда почав «...занятия по судебной медицине»; підготував 
докторську дисертацію «Про максимальні токсичні і лікувальні дози 
миш’яковистої кислоти», яку захистив у Дерптському університеті 
(1847); у 1847 р. був призначений ад’юнктом державного лікарове-
дення в Київський університет; згодом, у 1847 р. (за сумісництвом) 
отримав місце молодшого ординатора в Київському військовому 
госпіталі, де спеціалізувався з очних та венеричних хвороб, викла-
дав «практическую судебную медицину»; під час епідемії холери в Ки-

єві (1847) завідував холерним відділенням військового госпіталю, де на основі 100 розтинів написав 
працю про холеру «Сведения о холере в г. Киеве»; в 1850 р. окремою книгою вийшла також праця 
«Наблюдения над холерной эпидемией в Киевском военном госпитале»; з 1851 р. - завідувач кафедри 
теоретичної хірурґії з офтальміатрією (офтальмолоґія); спеціалізувався за кордоном у провідних єв-
ропейських хірурґів; з початку Кримської війни він разом з групою лікарів та студентів-медиків 5-го 
курсу перебував у Севастополі, де керував головним перев’язочним пунктом; разом з помічниками 
на перев’язочних пунктах виконав 3329 операцій; разом з М. І. Пироговим розробляв заходи по бо-
ротьбі з холерою, яка спалахнула в Севастополі в 1854 р.; відомо, що до нього багато разів зверталися 
за допомогою Нахімов, Істомін і Тотлебен; після повернення з Севастополя, Х.Я. Гюббенет продо-
вжував працювати на кафедрі; у 1870 – 1871 рр. брав участь у франко-прусській війні; за результатами 
свого перебування на війні Х. Я. Гюббенет підготував книгу «Франко-германская война 1870–1871 гг. 
и русская интернациональная миссия для помощи раненым и больным воинам»; вихід у світ цієї 
книги став початком полеміки між М. І. Пироговим та Х. Я. Гюббенетом про пріоритет застосування 
сортування поранених; Х. Я. Гюббенет вважав, що це відкриття могло бути здійснено одночасно та 
незалежно двома зазначеними хірургами; у 1871 р. вийшов у відставку; від 1860 до 1869 р. очолював 
Київське товариство лікарів, де у своїх виступах пропагував лікувальну гімнастику, доводив, що 
«...освіта, добробут і свобода – єдина запорука міцності здоров’я народу»; Х.Я. Гюббенет першим у Ки-
єві почав застосовувати офтальмоскопію, видалення кришталика; написав першу оригінальну працю 
про сифіліс в Російській імперії.

В ліквідації епідемії холери 1847 року також брав участь помічник прозектора 
анатомії Університету Св. Володимира Микола Якович Кожевников (1821–1848), 
який отримав грошову винагороду в розмірі 500 рублів.

Ініціатором використання відділень Київського військового госпіталю як гос-
пітальних клінік для викладання студентам медичного факультету був М. І. Пиро-
гов. У 1847 році (наказ по госпіталю № 38 від 5 грудня 1847 року) госпіталь відвідав 
«...доктор медицины и хирургии действительный статский советник Пирогов, 
которого ординаторы и прочие медицинские чины встречали на своих местах в 
мундирах», він запропонував улаштувати клінічні відділення в Київському вій-
ськовому госпіталі. Професор Вальтер засвідчує: «Эта брошенная в разговоре за 
шампанским мысль была схвачена и усвоена … тогдашним профессором Киевского 
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Университета Н. И. Козловым и его усердному ходатайству пред лицом генерал-
губернатора и попечителя Д. Г. Бибикова удалось, помимо факультета и Универ-
ситета побудить знаменитого начальника к осуществлению мысли Пирогова. 
Медицинский факультет получил клиники в военном госпитале». 

Медичним департаментом Військового міністерства були складені правила для 
клінічних відділень в Київському військовому госпіталі, які були опубліковані в 
Повному зібранні законів Російської імперії. Окремі параграфи стосувались пато-
логічної анатомії: «§ 1. Профессоры медицинского факультета Университета Св. 
Владимира, по назначению Совета Университета, читают в палатах Киевско-
го военного госпиталя, которые для того будут назначены, у постелей больных, 
клинические лекции Терапии и Хирургии, а Анатомии Патологической и Судеб-
ной Медицины в особом зале, по усмотрению Главного Доктора госпиталя. § 14. 
На преподавателя Анатомии Патологической возлагается обязанность устрой-
ства и поддержания госпитального Анатомико-Патологического кабинета». На 
засіданні медичного факультету 13 квітня 1849 року доручено заняття з патологіч-
ної анатомії проводити професору М. І. Козлову. В «Приказе по Киевскому военно-
му госпиталю 4 августа 1849 года № 37» зазначається «... 10) Для чтения лекций 
Патологической Анатомии и Судебной Медицины назначается та же зала, ко-
торая определена для чтения лекций Г.г. Клиническох Профессоров; для занятий 
же анатомических определяется особый покой, назначенный для этого предмета. 
Верхние комнаты над ним могут служить для помещения Патологического ка-
бинета, химических занятий, а также и чтения лекций. Нужной мебелью: сто-
лами, шкафами и проч., эти комнаты снабжены будут по требованию Г.г. Про-
фессоров, имеющих читать Патологическую Анатомию и Судебную Медицину, и 
распоряжению Хозяйственной Части Госпиталя».

Після організації клінічних відділень при Київському військовому госпіталі, 
М. І. Козлов почав проводити показові розтини трупів у госпіталі. При цьому М. І. 
Козлов (з 1844 до 1952 року) одночасно був ординатором Київського військового 
госпіталю. З 1850 року в госпіталі систематичні заняття на трупах проводив завід-
увач кафедри анатомії професор О. П. Вальтер. Допомагав професору Козлову гос-
пітальний прозектор Григорій Данилович Деньковський, лікар Єкатеринбурзького 
піхотного полку; у 1852 році він був «...назначен на один год на должность прозек-
тора – помощника профессору патологической анатомии и судебной медицины».

До 1853 року заняття з предметів, що належать до анатомічних дисциплін, про-
водились у пристосованих найманих будинках полковника Фреймана, купця Фа-
дєєва та ін. Для підвозу трупів із «віддаленого київського госпіталю» були спеці-
альні конюшні.

У 1854 році на посаду завідувача кафедри патології і патологічної анатомії Уні-
верситету Св. Володимира був призначений доктор медицини Ю. І. Мацон. З часу 
початку викладання патологічної анатомії він постійно займався прозекторською 
справою в Київському військовому госпіталі – «...причем сверх прямой обязаннос-



716 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

ти». 19 липня 1861 року медичний факультет постановив видати професору Ма-
цону «...в виде единовременного вознаграждения за означенный труд 600 руб.». 
При цьому зазначалося, що «...в течение шести лет занимался с неустанной рев-
ностью производством анатомо-патологических вскрытий умерших в Киевском 
военном госпитале и Госпитальных клиниках, читал при этом лекции в Анато-
мическом театре, и имея при этом всегда в виду пользу науки и учащихся...». За 
університетським статутом 1863 року для викладання загальної патології та пато-
логічної анатомії повинні бути три викладачі та один доцент-патологоанатом. До-
помагали професору Ю. І. Мацону військові лікарі М. Х. Фененко та І. І. Талько. 
Микола Хомович Фененко (1836 – 1877) медичну освіту отримав в Університеті 
Св. Володимира в 1853 – 1858 роках; з 1859 року «...лекарь рязанского пехотно-
го полка». Виконував обов’язки прозектора Київського військового госпіталю. 
І. І. Талько, вихованець Університету Св. Володимира – «...сверхштатный лекарь 
Кавказской армии, в 1862 г. прикомандирован к Киевскому военному госпиталю 
на 3 года для исполнения обязанностей прозектора патологической анатомии и 
судебной медицины». 

Обов’язки прозектора регламентувались відповідною інструкцією:

инструкция
для прозекторовъ патологической анатоміи

въ военных госпиталяхъ 

Прозекторъ производитъ патологоанатомическіе изследованія труповъ 1. 
умершихъ въ госпитале, включая физическое, химическое, гистологическое и 
бактериологическое изследованіе.

Даетъ присутствующимъ при изследованіи врачам объясненія, вытекающія 2. 
въ сопоставленія результатовъ патолого-анатомическаго изследованія и 
клиническихъ данныхъ, изложенныхъ въ исторіи болезни.

Сопоставляетъ за своею подписью протоколы этихъ изследованій, съ занесениемъ 3. 
въ історію болезни на латинскомъ языке результатовъ изследованія въ ходе 
подробнаго патолого-анатомического діагноза.

Руководитъ врачей въ технике вкритій и въ патолого-анатомическихъ 4. 
изследованіяхъ, указанныхъ въ пункте 1.

Производитъ гистологическія и бактеріологическія изследованія тканей и 5. 
новообразованій въ целяхъ діагностическихъ.

Собираетъ и хранитъ патолого-анатомическія и бактеріологическія препараты 6. 
для возможно полнаго научнаго использованія матеріала лечебнаго заведенія и 
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для доставленія врачам возможности наглядного изученія белезненныхъ формъ.

Результаты всехъ своихъ наблюденій при патолого-анатомическихъ изследова-7. 
ніяхъ прозекторовъ періодически докладываетъ медицинскому совещанію врачей 
госпиталя; причемъ важнейшія изъ нихъ докладываются въ ближайшемъ 
заседаніи медицинского совещанія.

Если при патолого-анатомическомъ изследованіи трупа обнаружены явленія, 8. 
указывающія на необходимость изследованія даннаго случая судебно-медицин-
ским порядком, то прозекторъ прекращаетъ вскрытіе и доносит главному врачу 
на зависящее распоряженіе.

 При назначеніи комиссіи для судебно-медицинскаго изследованія мертваго тела 9. 
прозекторъ обязательно входитъ въ состав ея, производитъ самое изследованіе 
и составляет при этом протоколъ, согласно требованиям судебной медицины и 
ст. 113 кн. XVI Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 3-е.

При вскрытіи онъ собираетъ все необходимыя вещественные доказательства, 10. 
изследованіе которыхъ, а равно изследованіе, въ случае надобности органовъ, 
тканей и содержимаго нолостей производится имъ лично подъ его наблюдениемъ 
соответствующимъ специалистомъ.

Прозекторъ ежегодно представляетъ главному врачу научный отчетъ о дея-11. 
тельности патолого-анатомическаго отделенія госпиталя, сообразуясь с 
требованіями установленной отчетности.

Прозекторъ имеетъ въ своемъ заведованіи патолого-анатомическое отделеніе 12. 
госпиталя в составе секціоннаго зала, помещенія для храненія труповъ, 
лабораторіи при кабинете и музея, исправное содержаніе которых лежитъ на 
его ответственности.

Онъ хранитъ инструменты и аппараты другія научныя пособія, а также протоколы 13. 
патолого-анатомическихъ изследованій и книгу судебно-медицинскихъ актовъ. 
О пріобретеніи необходимых пособій и аппаратовъ прозекторъ своевременно 
обращается съ ходатайством къ главному врачу госпиталя.

Въ его веденіи состоятъ фельдшера, нижние чины и прислуга, на значенные для 14. 
обслуживанія патолого-анатомического отделенія.

Онъ наблюдаетъ: а) чтобы по окончаніи вскрытія труповъ былъ приведенъ въ 15. 
ненарушающій его богообразіе видъ; б) чтобы въ обезвреженномъ уже виде, 
производя для этого дезинфекцію самого трупа соответственно степени 
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заразительности его; в) чтобы сточныя жидкости съ секціонныхъ столовъ 
были обезврежены, и г) чтобы инструменты, находившіеся въ употребленіи при 
вскрытіи, были дезинфицированы.

Въ случаях остро-заразныхъ болезней, если признано будетъ необходимымъ, 16. 
прозекторъ, по докладе главному врачу и съ его разрешенія, делаетъ распоряженіе о 
закрываніи гроба наглухо до выноса въ часовню.

Помещенія для храненія и вскрытія труповъ дезинфицируются способами по 17. 
усмотренію прозектора.

Прозекторъ обязанъ принять все меры къ огражденію отъ трупнаго зараженія 18. 
медицинскаго и служительскаго персонала, принимающего участіе во вскрытіи, 
а въ патолого-анатомическомъ отделеніи всегда должны быть въ готовности 
все необходимые для пособія средства.

У 1870 році були розроблені «Правила для клинических отделений Киевского 
военного госпиталя». В § 12 зазначено: «Назначение трупов для теловскрытий 
во время лекций патологической анатомии и для других учебно-вспомагательных 
занятий зависит от главного доктора. Теловскрытия во время лекций произво-
дятся студентами под руководством профессора, а потому не полагается особого 
прозектора в помощь профессора патологической анатомии.

 Примечание. Ближайшее заведывание всеми трупами госпиталя главный док-
тор возлагает на одного из ординаторов клинического отделения, с согласия про-
фессоров, заведывающих этими отделениями. Ординатор этот ведет список всем 
умершим в военном госпитале и обозначает: а) какие трупы, по желанию близких 
родственников, должны быть переданы для погребения без теловскрытия; б) какие 
могут быть назначены для лекций патологической анатомии, и в) какие за тем 
могут быть переданы в Анатомический театр Университета Св. Владимира».

У 1871 році Університет Св. Володимира «на власні кошти» побудував при гос-
піталі «...секционный покой деревянный и помещение для патологоанатомичес-
ких вкрытий со студентами 5-го курса». В цьому приміщенні з вересня 1875 року 
почав працювати професор-патологоанатом Григорій Миколайович Мінх.

 22 листопада 1892 року в Київському військовому госпіталі відбулось освячен-
ня нового приміщення Анатомічного театру. Газета «Врач» писала з цього приво-
ду: «...22 ноября состоялось освящение нового здания анатомического театра при 
Киевском военном госпитале. Новое здание одноэтажное, заключает в себе боль-
шой зал для вскрытия и 4 маленькие комнаты для микроскопических занятий по 
патологической анатомии и микробиологии. Имеется также ледник для трупов 
и маленькая комната для животных. Здание богато водой, воздухом, светом, но, 
к сожалению, не имеет пока ни мебели, кроме столов для вскрытия и скамеек, 
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ни средств для научных занятий. Надо надеяться, что военное ведомство, дав-
шее госпиталю прекрасное здание, не остановится на полпути и даст для него 
соответствующую обстановку и все необходимое для научных занятий, равно, 
как и установит при госпитале должность прозектора, потребность в котором 
сказывается самым настоятельным образом». Будівництво здійснювалось під 
керівництвом інженера генерал-майора Лільє.

Кафедра патологічної анатомії Університету Св. Володимира використовува-
ла трупний матеріал Військового госпіталю на основі відповідних статей Книги 
16-ої Зводу військових постанов; розтини виконував у навчальний час професор 
патологічної анатомії в присутності групи студентів, або асистент професора (по 
університетській лабораторії), частіше без студентів. З 1907 року на основі ви-
щезазначеної Книги 16-ої, параграфа 7-го була «...осуществлена ассистентура 
при кафедре патологической анатомии по Военному госпиталю». Першим асис-
тентом (з 30.12.1906 до 1.01.1911 р.) став молодший лікар 127-го піхотного Пу-
тиловського полку М. В. Шебаєв. В 1912 році була введена «...в штат Киевского 
военного госпиталя одна должность прозектора анатомии с содержанием, при-
вилегиями и преимуществами, присвоенными существующим таковым долж-
ностям в госпиталях в Петербургском, Николаевском, Варшавском Уяздовском, 
замещена должность доктором М. П. Нещадименко – согласно Высочайшего 
Приказа за № 45, 1912 г.».

нЕщАДиМЕнКо Марко Петрович (28.04.1869–01.10.1942) 
– мікробіолоґ; народився в с. Сердегівці (тепер Шполянського ра-
йону Черкаської обл.) у селянській родині; медичну освіту здобув 
у 1896 р. на медичному факультеті Університету св. Володимира; в 
1910 р. захистив докторську дисертацію; з 1896 до 1940 р. працював 
у Київському бактеріолоґічному інституті (від 1919 до 1931 р. – ди-
ректор інституту); одночасно, в 1919–1941 рр. – завідувач кафедри 
епідеміолоґії та мікробіолоґії в Київському університеті (з 1921 р. – 
Київський медичний інститут); за часів УНР був одним з організа-
торів першого українського медичного факультету, очолив кафедру 
загальної патолоґічної анатомії з бактеріолоґією; в Київському вій-
ськовому госпіталі упродовж двох років (з 1910 р.) завідував інфек-
ційним відділенням, а з 1912 р., протягом 5 років, працював на поса-
ді прозектора патологоанатомічного відділення; голова Київського 
єдиного медичного товариства (1928–1930); наукові праці присвя-
чені різним проблемам мікробіолоґії та імунолоґії; М. П. Нещади-

менко одним із перших вивчив вплив дифтерійного токсину на організм, застосував анатоксин для 
профілактики дифтерії, специфічної профілактики туберкульозу за допомогою вакцини БЦЖ; осно-
вні праці: «Специфическая профилактика туберкулеза по Кальметту» (1929); «Цереброспинальный 
менингит» (у співавторстві, 1935); «Стрептококк» (1937). 

1 січня 1911 року Павло Олександрович Кучеренко «...Предложением г. Попе-
чителя Киевского учебного округа допущен к использованию обязанностей прозек-
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тора Университета Св. Владимира патологической 
анатомии по Киевскому военному госпиталю». 

У 1913 році в прозекторії госпіталю з’явилось ва-
кантне місце. 11 грудня 1913 року медичний факультет 
за рекомендацією професора В. М. Константиновича об-
рав «...на два года на должность прозектора при кафе-
дре патологической анатомии по Киевскому военному 
госпиталю с оставлением занимаемой должности с 
11 декабря 1913 г.» молодшого лікаря 129-го піхотно-
го Бессарабського полку, доктора медицини О. Ю. Дву-
жильного.

У 1915 році був призначений помічником прозекто-
ра, а в 1919 році – прозектором Київського військового 
госпіталю В. Г. Гаршин. 

гАрШин володимир георгійович (07.12.1887 – 20.04.1956) – на-
родився в Новгороді; його дядько – відомий російський письмен-
ник В. М. Гаршин; спочатку навчався в Петербурзькому універси-
теті на природничому відділенні фізико-математичного факультету, 
а в 1908 р. вступив до медичного факультету Університету Св. Воло-
димира (Київ), після закінчення якого з відзнакою, був залишений 
при кафедрі патологічної анатомії для підготовки до професорсько-
го звання; його вчителями були такі відомі вчені, як гістолог О. С. До-
гель, зоолог-еволюціоніст В. М. Шимкевич, фізіолог Н. Є. Введен-
ський, патолог В. К. Високович; для удосконалення в 1914 р. був 
відряджений в Німеччину, де в клініці Шаріте (Krankenhaus Charite) 
пройшов курс розтинів у професора Karl’a Benda, а в Інституті Вір-
хова (Virchow’s Institut) слухав лекції професора Johannes’a Orth’a; 
після початку війни – у 1914 році був інтернований і поміщений у 
табір для військовополонених під Берліном; після повернення на 

батьківщину вступив до діючої армії; служив «лікарем без чину» на посаді лікаря польового пересувного 
госпіталю на Південно-Західному фронті, де поряд зі звичайною роботою проводив розтини 
померлих солдат; після поранення повернувся до патологоанатомічної роботи на посаді прозектора 
Київського військового госпіталю; у цей період прозекторську роботу поєднував з викладанням 
патологічної анатомії в Жіночому медичному інституті; в цей час опублікував перші наукові праці 
про так звані «запальні пухлини»; революція, громадянська війна перервали педагогічну і наукову 
діяльність; поєднувати прозекторську та наукову діяльність В. Г. Гаршин отримав можливість з 1921 р., 
коли став патологоанатомом Севастопольського військового госпіталю, одночасно проводячи 
патологоанатомічні дослідження в Кримському бактеріологічному інституті; з 1923 р. працював у 
Кронштадтському та Петроградському військово-морських госпіталях; від цього часу почався 
30-літній період лікарської, педагогічної та науково-дослідницької діяльності в Ленінграді – період 
його наукового росту від лікарняного прозектора та позаштатного співробітника відділу патологічної 
анатомії (зав.– М. М. Анічков) Всесоюзного інституту експериментальної медицини (ВІЕМ) до зав. 
кафедрою патологічної анатомії в I Ленінградському медичному інституті (з 1948 р.), заступника 
директора ВІЕМ та академіка АМН СРСР; В. Г. Гаршин був одним із організаторів прозекторської 
справи в Ленінграді.

П. О. Кучеренко
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У 1926–1928 роках на посаді прозектора Київського військового госпіталю та 
Київського медичного інституту працював учень професора П. О. Кучеренка – 
М. Д. Юркевич.

ЮрКЕвич Микола Дмитрович (1903–1935) – народився в 
м. Олександрополь; навчався в Реальній школі в м. Кременчуці; 
медичну освіту здобув у Київському медичному інституті (1920–
1925); ще в студентські роки цікавився патологічною анатомією; 
його дипломною працею була «Патоморфологія хвороби Вейлля»; у 
1926–1928 рр. – прозектор Київського військового госпіталю та Ки-
ївського медичного інституту; ним значно розширена описова час-
тина протоколу, впроваджений детальний опис патологічних змін в 
органах і тканинах; з 1930 р. М. Д. Юркевич – аспірант науково-
дослідницької кафедри та асистент кафедри патологічної анатомії 
Київського медичного інституту; у 1929–1930 рр. – секретар Комісії 
патології ВУАН; неочікувано помер від сепсису.

 

З 1928 до 1941 року патологоанатомічне відділення очолював Б. Ю. Шур.

Шур Борис Юлійович (1892 – дата смерті не визначена) – медич-
ну освіту здобув у Лейпцизькому, а потім у Цюріхському університе-
тах (1916 р.); професійну діяльність почав у грудні 1916 р. на посаді 
молодшого лікаря артилерійської бригади та молодшого лікаря ева-
копункту; демобілізувався у квітні 1918 р. з посади помічника на-
чальника перев’язочного пункту 2-ї піхотної дивізії; упродовж року 
– у 1918–1919 рр. працював в Одесі на станції швидкої допомоги, 
в хірургічній клініці проф. Зільберга та в інституті Главче; від 1919 
до 1920 р. на фронтах Громадянської війни – старший лікар інже-
нерного батальйону 1-ї Щорсівської дивізії, помічник дивізійного 
лікаря; після закінчення війни – ординатор дивізійного госпіталю 
44-ї дивізії; перебуваючи на посаді начальника інфекційного від-
ділення цього ж госпіталю також виконував обов’язки прозектора; 
у 1928–1941 рр. – начальник патологоанатомічного кабінету Київ-
ського військового госпіталю; одночасно з 1929 до 1938 р. виконував 
обов’язки начальника з медичної частини, заступника начальника 

госпіталю; у 1941–1944 рр. – головний патологоанатом фронтів; від 12.12.1946 до 12.08.1953 р. – на-
чальник патологоанатомічного відділення Київського військового госпіталю; за сумісництвом, у 
другій половині 40-х років працював на посаді асистента кафедри патологічної анатомії Київського 
інституту удосконалення лікарів; для Б. Ю. Шура були характерні блискуча техніка розтинів, мето-
дичність, скрупульозність; начальник хірургічного відділення госпіталю майор Б. А. Фукс відзначав 
вимогливість, суворість, принциповість, педантичність Б. Ю. Шура; разом з тим була відома його 
правдивість, наукова порядність, бажання своїми судженнями удосконалювати знання лікарів.
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 1933–1937 роках на посаді патологоанатома працював Е. А. Гаусман, а з 1939 
року – військовий лікар III рангу А. Н. Козлов.

 На науковій конференції госпіталю 31 жовтня 1933 року з доповіддю «Аналіз сек-
ційного матеріалу Київського військового госпіталю за 5 років» виступив Е. А. Гаус-
ман. Аналіз був проведений починаючи з 1 січня 1929 року. Він відзначив, що за ці 
роки зріс відсоток розтинів померлих – від 57 до 99%. Спостерігалася значна кіль-
кість померлих від туберкульозу – 25,7%. Проаналізувавши 51 випадок, автор у 19 
випадках (37,3%) відзначив співпадіння діагнозів, неточні клінічні діагнози спосте-
рігалися у 20 (39,3%), неправильні клінічні діагнози – 12 (23,23,5%). Е. А. Гаусман 
звертав увагу на незначну зацікавленість лікарів до розтинів померлих хворих. Не 
завжди вони були присутні на секції, а під час розтину часто можна було почути – 
«...продемонструйте мені спочатку кишечник», або «...як там легені? Інше мене не 
цікавить». Таке ж ставлення спостерігалось і при направленні матеріалу на гістоло-
гічне дослідження – без клінічних даних, без прізвища хворого і т. п.

 У 1939 році було виконано 120 патологоанатомічних розтинів, у 1940 році – 
169. За період з 1922 до 1941 року проведено біля 1600 секцій та 6000 біопсій.

 Організаційні основи патологоанатомічної служби в Червоній армії були закла-
дені на нараді патологів у Москві (лютий 1934 року). У нараді взяли участь І. В. Да-
видовський (голова), П. Є. Снєсарєв, В. Т. Талалаєв, М. О. Скворцов, С. С. Вайль, 
О. О. Васильєв та начальники патологоанатомічних відділень госпіталів. На по-
чатку війни патологоанатомічна служба мала визначену організаційну структуру. 
Очолював службу головний патологоанатом, на фронтах були фронтові патолого-
анатомічні лабораторії, начальники яких керували роботою армійських лабора-
торій. У тилу патологоанатомічною службою евакуаційних госпіталів керував го-
ловний патологоанатом І. В. Давидовський. Для вирішення найбільш важливих 
практичних і теоретичних питань патології бойової травми Головним військово-
санітарним управлінням під час війни створювались спеціальні бригади, до складу 
яких входили і патологоанатоми.

 В листопаді 1942 року головний патологоанатом Червоної Армії М. Ф. Глазу-
нов скликав конференцію фронтових патологоанатомів для обговорення завдань та 
перспектив патологоанатомічної служби. В нараді взяли участь: О. О. Васильєв, 
В. Д. Цинзерлінг, Я. Л. Рапопорт, О. В. Ривкінд, Д. А. Громов, В. Г. Молотков, 
Д. М. Виропаєв, Л. І. Бєлянін, Б. Ю. Шур та співробітники Центральної патоло-
гоанатомічної лабораторії Б. В. Кулябко та А. В. Смольянніков. Рішення наради 
склали основу «Вказівок з патологоанатомічної служби», які були видані за редак-
цією М. Ф. Глазунова в лютому 1943 року. У зазначеному документі були сформу-
льовані завдання, що стояли перед патологоанатомічною службою. Вони полягали 
в наступному: 1. Вивчення патологічної анатомії бойової травми, а також етіології 
і патогенезу процесів, що її ускладнюють. 2. Вивчення так званих воєнних хвороб. 
3. Вивчення особливостей перебігу та морфології захворювань в бойових умовах. 
4. Вивчення морфології загальних порушень живлення. 5. Вивчення морфології 
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патологічних процесів при пораненнях та хворобах, що перебігають на фоні алі-
ментарного і фізичного виснаження. 6. Своєчасне виявлення гострозаразних хво-
роб. 7. Виявлення і вивчення уражень, які пов’язані із застосуванням противником 
нових видів засобів нападу. 8. Аналіз причин смерті поранених на різних етапах 
евакуації в залежності від бойових та санітарно-тактичних обставин. 9. Виявлен-
ня та узагальнення матеріалів про дефекти медичного обслуговування поранених 
і хворих. 10. Наукове узагальнення всіх матеріалів з метою розробки патологічної 
анатомії бойової травми та воєнних хвороб.

В червні 1944 року була скликана перша Всеармійська нарада патологоанато-
мів Червоної армії за участю патологоанатомів діючої армії та госпіталів тилу. Ке-
рував нарадою головний патологоанатом Червоної Армії М. Ф. Глазунов. На на-
раді виступив начальник Головного воєнно-санітарного управління Є. І. Смирнов, 
який поставив перед патологоанатомічною службою такі завдання: 1) встановити, 
наскільки повно та своєчасно виносять поранених з поля бою; 2) встановити ле-
тальність при різних видах бойових поранень, зумовлену тяжкістю поранення, що 
спричиняє неможливість одужання; 3) вивчити причини смерті поранених та де-
фекти лікувально-евакуаційного процесу. 

Від початку війни патологоанатомічне відділення працювало в складі Київсько-
го окружного військового госпіталю, який з часом був реформований в евакогоспі-
таль. В списку співробітників патологоанатомічного відділення госпіталю станом 

Делегати першої Всеармійської наради патологоанатомів (1944 р.); перший ряд 
(зліва направо): В. Д. Цинзерлінг, О. В. Русаков, М. Ф. Глазунов, В. Т. Талалаєв, Є. І. Смирнов, 

О. І. Абрикосов, Ф. А. Ходорков, І. В. Давидовський, Я. Л. Рапопорт, В. Г. Молотков, 
В. Л. Бялик, М. О. Краєвський, Р. Д. Штерн, В. Г. Чудаков; у другому ряду: 

п’ятий зліва Ю. А. Барштейн.
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на 10 вересня 1941 року були військовий лікар 3-го рангу Денис Омелянович Яку-
ша та лаборант-патологоанатом, військовий фельдшер Наталія Якимівна Чернова-
Клучмак. Під час евакуації в м. Томськ (Російська Федерація) начальником па-
тологоанатомічного відділення був працівник Київського медичного інституту, 
кандидат медичних наук, військовий лікар 2-го рангу, терапевт за фахом Абрам 
Якович Могилевич. З ним працювали військові лікарі Наталія Сергіївна Іванова 
та Марія Юхимівна Вайсблат.

МогилЕвич Абрам Якович (1892 – дата смерті не визначена) – терапевт, патологоанатом; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Університету Св. Володимира (1916); терапевт з 1918 р.; перед 
війною працював на посаді доцента в Київському медичному інституті; кандидат медичних наук; мо-
білізований в червні 1941 р.; очолював патологоанатомічне відділення Київського військового госпі-
талю з червня 1941 до 24.05.1946 р.

Дані за 1942–1943 роки (книга патологоанатомічних досліджень) свідчать про 
значний обсяг морфологічних досліджень, які мали за мету вивчення патологічної 
анатомії деяких хвороб воєнного часу та характеру патологічних змін, що розви-
ваються в пізні терміни бойової травми.

13 лютого 1944 року госпіталь повернувся до Києва. Приміщення патологоана-
томічного відділення було розграбоване, знищений патологоанатомічний музей. 
Почалася нелегка праця з відновлення патологоанатомічної служби. У 1946 році на 
посаду начальника відділення повернувся полковник медичної служби Б. Ю. Шур.

22 липня 1953 року, після демобілізації Б. Ю. Шура, відділення очолив вихо-
ванець Азербайджанського медичного інституту Олександр Олександрович Ждан-
Пушкін.

Від 1 жовтня 1960 року відділенням патологічної анатомії керував доктор ме-
дичних наук, професор, полковник медичної служби В. Я. Бялик, яким в роботу 
відділення впроваджувались, крім повсякденних патологоанатомічних дослі-
джень, наукові пошуки.

В наступні роки начальниками патологоанатомічного відділення були: полковник 
м/с А. А. Дрель, полковник м/с І. А. Бессонов; ординаторами працювали полковник 
м/с Е. Г. Клейн, лікар-патологоанатом Наталія Сергіївна Іванова (з 02.1943 р.), капі-
тан м/с Володимир Іванович Баранов (з 06.1949 до 21.08.1951 р.), лікар Л. Г. Варша-
вер (з 15.10.1960 р.).

У вересні 1985 року начальником патологоанатомічного відділення 408 окруж-
ного військового госпіталю – головним патологоанатомом Київського військового 
округу призначений полковник м/с С. І. Загородній.

зАгороДнІЙ станіслав Ігоревич (нар. 02.09.1939 р.) – медичну освіту здобув у Мінському ме-
дичному інституті (1961–1967 рр.), після закінчення якого служив лікарем військової частини, на-
чальником медичної служби медичної частини Закавказького військового округу; у 1972–1974 рр. 
навчався у Військово-медичній академії імені С. М. Кірова; з 1974 до 1979 р. – начальник 120-ї пато-
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логоанатомічної лабораторії Групи радянських військ в Німеччині; з 
1979 р. старший лікар, потім начальник патологоанатомічного від-
ділення 408 військового госпіталю; у 1990–1992 рр. – начальник 
565 патологоанатомічної лабораторії – головний патологоанатом 
Київського військового госпіталю; від 1992 до 1995 р. – начальник 
Центральної патологоанатомічної лабораторії – головний патоло-
гоанатом Міністерства оборони України; у 1995 р. звільнений у від-
ставку.; автор біля 30 науково-методичних публікацій.

У 1990 році патологоанатомічне відділення було ви-
ведено із штату госпіталю і була сформована самостійна 
медична військова установа – 565-та патологоанатоміч-
на лабораторія Київського військового округу, на базі 
якої 30 грудня 1992 року була організована Центральна 

патологоанатомічна лабораторія (ЦПАЛ) Міністерства оборони України. Першим 
начальником ЦПАЛ був призначений полковник медичної служби (м/с) С. І. За-
городній. До складу лабораторії ввійшли висококваліфіковані патологоанатоми – 
підполковники м/с Ю. К. Федоров, А. І. Денисюк, В. І. Кирилюк.

У червні 1995 року начальником ЦПАЛ був призначений підполковник м/с 
А. І. Денисюк.

ДЕнисЮК Анатолій Іванович (нар. 30.05.1956 р.) – медичну 
освіту здобув у Військово-медичній академії (ВМА) імені С. М. Кі-
рова (м. Ленінград) в 1975–1981 рр.; з 1981 до 1985 р. – начальник 
медичної служби середнього дизельного підводного човна на Чор-
номорському флоті; у 1985–1987 рр. – клінічний ординатор кафе-
дри патологічної анатомії ВМА імені С. М. Кірова; від 1987 до 1993 р. 
– старший лікар-фахівець 607 патологоанатомічної лабораторії 32 
Центрального військово-морського госпіталю (Московська обл.); 
у 1993–1995 рр. – заступник начальника Центральної патолого-
анатомічної лабораторії Міністерства оборони України; з 1995 р. 
– начальник зазначеної лабораторії; полковник м/с; автор біля 20 
науково-методичних публікацій. 

Штат Центральної патологоанатомічної лабораторії (ЦПАЛ) (2010 р.): началь-
ник ЦПАЛ А. І. Денисюк, заступник начальника ЦПАЛ С. М. Башинський, С. І. 
Загородній, начальник відділення електронної мікроскопії Ю. І. Летушко, підпол-
ковник м/с В. І. Кирилюк, начальник відділу В. С. Дмитрієв, лікар-фахівець І. О. 
Сіроштан, старший лаборант С. В. Семенова.
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В останні роки значно покращено матеріально-технічне забезпечення та мето-
дичний рівень ЦПАЛ – придбано електронний мікроскоп ПАМ 100-01, впровадже-
но в повсякденну роботу імуногістохімічні методи досліджень, розпочато підготов-
ку до генетичних та РСR-досліджень біопсійного і післяопераційного матеріалу, 
налагоджено співробітництво та стажування фахівців ЦПАЛ в Інституті патології 
Геліос клініки імені Еміля фон Беерінга (м. Берлін, Федеративна республіка Ні-
меччина).

Основні перспективні завдання ЦПАЛ: 
– підвищення якості патоморфологічної діагностики з впровадженням гістохі-

мічних, гістоензимологічних, морфометричних, електронно-мікроско піч них ме-
тодик;

– розширення можливостей інтраопераційної експрес-діагностики;
– впровадження в повсякденну роботу госпіталю клініко-біопсійних кон фе-

ренцій;
– аналітичне узагальнення досвіду патологоанатомічної служби у Збройних си-

лах України, створення банку даних, патоморфологічного реєстру;
– проведення науково-дослідницької роботи з актуальних проблем військової 

медицини;
– участь в підготовці висококваліфікованих спеціалістів-патологоанатомів. 

Працівники Центральної патологоанатомічної лабораторії Збройних сил України (2010 р.): 
1-й ряд В. І. Кирилюк (в центрі), С. В. Семенова (справа); 2-й ряд: (зліва направо): 

2-й – В. С. Дмитрієв, 5-й – І. О. Сіроштан, 7-й – С. І. Загородній, 11-й – А. І. Денисюк, 
12-й – Ю.І Летушко, 14-й – С. М. Башинський.
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олександрівська клінічна лікарня м. киЄва

У 1874 році «...в воскресенье, 14 іюля» на території колишнього казенного Шов-
ковичного саду, на схилах Кловського плато, було освячене місце для будівни-
цтва «...кіевской городской больницы Цесаревича Александра», яка одержала на-
зву «Олександрівська» на честь цесаревича Олександра (майбутнього імператора 
Олександра III), що успішно вилікувався від черевного тифу у 1872 році. Будува-
ли лікарню на кошти, зібрані городянами, а також на пожертвування київського 
купецтва. Через півтора року – 24 листопада 1875 року Олександрівську лікарню 
урочисто відкрили. За роки свого існування лікарня змінила кілька назв – з 1922 
року називалась «14-а міська клінічна лікарня імені Жовтневої революції», з 23 
серпня 1991 року – «Київська міська клінічна лікарні № 14», з 19 квітня 1993 року 
– «Центральна міська клінічна лікарня», а 25 жовтня 2007 року Київська міська 
рада повернула лікарні її історичну назву – «Олександрівська клінічна лікарня». 

Активну участь в організації та будівництві лікарні брав професор-
патологоанатом Юлій Іванович Мацон, на той час голова Товариства київських лі-
карів. Він і був її першим директором – з 1875 до 1885 року.

Лікарню, в первісному вигляді, почали будувати в травні 1874 року і закінчи-
ли в жовтні 1875 року. Прийом хворих почали 26 листопада 1875 року. В той час, 
для розміщення хворих були дві будівлі: один барак на 28 ліжок для чоловіків і 
один двоповерховий павільйон з 17 ліжками для чоловіків та 20 ліжками для жі-
нок. Таким чином, лікарня могла прийняти всього 65 осіб. Були збудовані госпо-
дарські приміщення – один двоповерховий будинок і два одноповерхових будинки 
для розміщення працівників, обслуги, аптеки, кухні та пральні. Всі будівлі були 
дерев’яними, обшиті ззовні шалівкою і пофарбовані масляною фарбою. Каплиця 
та кімната для розтинів була облаштована на нижній терасі лікарняної садиби від-
далік від лікарняних приміщень. 

Олександрівська міська лікарня (80-і роки XIX ст.).
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З часом лікарня росла та розвивалась. До 1917 року будівництво корпусів в осно-
вному було завершено. Кількість штатних ліжок збільшилась до 840, а відділень 
– до 12. Подвір’я і силуети будівель лікарні гармонійно вплітались у мальовничий 
пейзаж західного узгір’я Кловського горба.

Лікар-директор запровадив чіткий порядок життя лікарні, особисто набирав 
персонал; з його ініціативи в лікарні вперше в Києві обладнали дезінфекційну ка-
меру. У лікарні все милувало око, а постановка лікувальної справи – за свідченням 
сучасника – «була блискучою». В усьому спостерігався вияв чисто національних 
рис Ю. І. Мацона – організованість, методичність, завзятість, працьовитість. 

 З початком Російсько-Турецької війни 1877–1878 років, на території лікарні, 
під орудою лікаря-директора та голови Київського відділення Товариства Черво-
ного Хреста Ю. І. Мацона, спорудили бараки Червоного Хреста. М. І. Пирогов, 
інспектуючи організацію та постановку медичної допомоги пораненим і хворим у 
цю війну, дуже хвалив лазарет у Києві. У побуті лікарні та лазарету Ю. І. Мацон 
запроваджував елементи комунальної гігієни. У 1881 році Ю. І. Мацон опрацював 
статистичні показники потреби м. Києва у лікарняних ліжках з огляду на зрос-
тання його населення. У поданні про нагородження Ю. І. Мацона чином Таємного 
Радника у 1883 році зазначалось: «...Заведование это, существующее уже около 
десяти летъ, съ самаго начала своего учрежденія находится подъ управленіемъ 
Директора Отставнаго Действительнаго Статскаго Советника Мацона, и, 
по заявленію лицъ оффиціальныхъ, какъто Киевскаго Городскаго Головы, губерн-
скаго Врачебнаго Испектора, а также, по личному моему наблюденію, можетъ 
служить образцомъ для подобнаго рода заведеній, какъ въ медицинскомъ, такъ 
и хозяйственномъ отношеніяхъ, что исключительно должно быть отнесено къ 
заботливости, усердію и трудамъ Г. Мацона, по указаніямъ котораго больница 

Олександрівська міська лікарня (початок XX ст.).
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была устроена, исполняющаго въ больнице, съ самаго ея основанія, вместе съ обя-
занностями Директора и должность Старшаго врача».

 В той же час умови, в яких працювали лікарі та вчені в лікарні в кінці XIX 
століття, академік М. Д. Стражеско у промові, присвяченій професору В. П. Об-
разцову (15 травня 1921 р.), характеризував так: «...Грязные темные, с отврати-
тельной вентиляцией бараки всегда были переполнены и обстановка для занятий 
была крайне неблагоприятной, не было микроскопов, нельзя было производить хи-
мических исследований, а город не отпускал средств на приобретение их. Ничего 
не оставалось делать, как приобрести все необходимое за свой счет, и Василий 
Парменович не останавливался перед затратой из личного заработка, далеко не 
превышающего его потребности для научной работы».

 В Олександрівській лікарні розтини виконували видатні вчені-патологоана-
томи: Г. М. Мінх та В. К. Високович. 

 Патологоанатомічна служба Олександрівської лікарні бере свій початок від 
1892 року, коли Санітарною Радою Київського міського управління на посаду про-
зектора лікарні був обраний Ф. Г. Яновський.

ЯновсЬКиЙ Феофіл гаврилович (24.06.1860 – 08.07.1928) – 
терапевт; патолог; народився в с. Миньківцях Ново-Ушицького 
повіту на Поділлі (тепер – Хмельницької обл.) у родині урядовця; 
першу освіту здобув у Київській третій гімназії, курс якої закінчив у 
1873 р. з золотою медаллю; медичну освіту здобув у 1883 р. із ступ-
ненм «лекаря с отличием» на медичному факультеті Університету 
св. Володимира; після закінчення курсів був обраний Медичним 
факультетом того ж Університету на посаду позаштатного, а через 
рік штатного ординатора Терапевтичної клініки; після 3-х років ро-
боти на цій посаді був посланий Університетом за представленням 
Медичного факультету у закордонне відрядження, де стажувався з 
бактеріології в Берліні у проф. Коха та в Парижі у проф. Пастера; 
вивчав також внутрішні хвороби в Берліні – в клініках Лейдена та 
Гергарта і в Парижі в клініці Се; після повернення в Київ отримав 
від факультету доручення організувати бактеріологічну лабораторію 

– першу в Києві; в ній виконав кілька наукових праць з бактеріології; у 1890 р. захистив дисертацію 
на ступінь доктора медицини – “До біолоґії тифозних бацил”; у 1888 р. обраний факультетом на 
посаду помічника прозектора при кафедрі фізіології, продовжуючи завідувати бактеріологічною ла-
бораторією; у 1890 р. відряджений до Берліну з метою вивчення терапевтичної дії туберкуліну Коха; 
з 1891 р. – приват-доцент медичного факультету з курсу клінічної мікроскопії та бактеріолоґії Ки-
ївського університету; у 1892 р. обраний санітарною радою Київського міського управління на посаду 
прозектора та завідувача лабораторії при олександрівській лікарні м. Києва; у 1894 р. удосконалював свої 
знання з патологічної анатомії в лейпцизі (німеччина) у проф. Бірх-гіршфельда та Шморля та з клініки 
внутрішніх хвороб у проф. Куршмана і проф. гофмана; у 1899 р. обраний Міським Управлінням на по-
саду ординатора Олександрівської лікарні, завідувача терапевтичним та інфекційним відділенням; 
у 1901, 1902, 1903 рр. під час канікул удосконалювався в терапевтичній клініці проф. Ліхтгейма в 
Кенігсберзі; у 1904 р. Медичним факультетом Новоросійського університету (м. Одеса) був обраний 
на кафедру терапевтичної госпітальної клініки того ж Університету; у 1905 р. Медичним факультетом 
Київського університету був обраний на кафедру діагностичної клініки; у 1913 р. тим же Факультетом 
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був переведений на кафедру терапевтичної госпітальної клініки; у 1920 р. був запрошений Медичним 
факультетом Кримського університету на кафедру терапевтичної факультетської клініки, а в 1921 р. – 
обраний Радою Київського медичного інституту на кафедру терапевтичної факультетської клініки; з 
1904 р. читав лекції з внутрішніх хвороб на Київських курсах Червоного Хреста для сестер милосердя, 
а також на курсах для Самариток; заснував і очолив першу в Києві бактеріолоґічну лабораторію, був 
фунда тором перших приміських санаторіїв у Боярці та Пущі-Водиці, з 1902 р. очолював Товариство 
нічних лікарських чергувань – предтечу міської станції швидкої допомоги; у 1913 р. обраний головою 
Наукового товариства Олександрівської лікарні, у 1921 р. – головою Товариства лікарів, а в 1926 р. – 
головою Єдиного наукового медичного товариства в Києві; Ф. Г. Яновського, першим з клініцистів, у 
1927 р. обрали акаде міком ВУАН; у 1925 р. Окрбюро Харьківського Всеукраїнського З’їзду обрало по-
стійним головою Всеукраїнських з’їздів; у 1925 р. на Всесоюзному з’їзді терапевтів у Москві обраний 
Почесним членом Всесоюзних з’їздів терапевтів; у 1925 р. обраний Почесним членом Ленінградсько-
го терапевтичного товариства; наукові праці присвячені різноманітним проблемам клінічної меди-
цини; описав ряд фізичних ознак при захворюваннях леґень та плеври, розробляв питання імунітету 
при туберкульозі легень, діагностики, клініки та терапії цього захворювання, значно розширив уяв-
лення про перебіг патолоґічних процесів при хворобах нирок; автор першого в СРСР керівництва з 
туберкульозу (1923); створив школу українських терапевтів; у Києві Ф. Г. Яновського знали всі, і 
кожний додавав до його вчених ступенів та звань слова «святий лікар», «київський святий»; його 
діагностичне мистецтво було неперевершеним, а інтуїція вражала; серед його постій них пацієн-
тів були Леся Українка, І. К. Карпенко-Карий, М. П. Старицький, Марія Заньковецька, Л. М. 
Старицька-Черняхівська, В. І. Вернадський та інші видатні діячі української науки і культури; 10 
липня 1928 р. Київ прощався з частиною своєї душі; десятки тисяч православних, католиків, іудеїв та 
мусульман йшли разом за труною; зупинився транспорт, фабрики і заводи; дорога на Лук’янівський 
цвинтар була засипана квітами, частину із яких київські злодії зрізали з клумб; більше всього було 
білих лілій, які Яновський любив; ці ж квіти зображені на скромному надгробку; газети писали 
«...Пішла з життя людина».

4 листопада 1898 року Рада міської лікарні Цесаревича Олександра під ке-
рівництвом міського голови розглянула питання про вироблення умов кон-
курсу на вакансію прозектора при Олександрівській лікарні. Про важливість 
цього питання свідчить склад Ради – професори: В. К. Високович, Л. А. Мали-
новський, І. О. Сікорський, А. В. Ходін, В. В. Черкалов, В. Є. Чернов; лікар-
директор І. В. Флейшман; ординатори: М. М. Волкович, А. І. Іванов, В. П. Об-
разцов, Ф. Л. Серед, Ф. Г. Яновський.

У журналах «Врач», «Земская медицина» та у київських газетах було надру-
ковано оголошення про конкурс: «Рада Київської лікарні Цесаревича Олександра 
повідомляє, що у лікарні відкрилася посада прозектора і завідуючого бактеріоло-
гічною лабораторією лікарні, яка має бути заміщена за конкурсом. Лікарів, які 
мають бажання зайняти цю посаду, просимо прислати на ім’я пана київського 
голови свої заяви з додатками лікарських або докторських дипломів, розширену 
автобіографію, друковані роботи. Заробітна плата призначається на рік у роз-
мірі 12000 карбованців».

З вересня 1899 року, упродовж 33 років, у прозекторії Олександрівської, а по-
тім імені Жовтневої революції лікарні, працював Г. І. Квятковський. 
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КвЯТКовсЬКиЙ григорій Іванович (08.08.1858 – 10.12.1932) – 
народився в м. Бровари Чернігівської губернії; у 1877 р. закінчив 2-гу 
Київську гімназію; медичну освіту здобув на Медичному факультеті 
Університету Св. Володимира (1877–1882); у 1886 р. в Харківському 
університеті витримав іспит на «лекаря и уездного врача»; від 1888 до 
1891 р. – земський лікар в Остерському повіті Чернігівської губернії; 
з 1891 р. відряджений до медичного департаменту понадштатним ме-
дичним чиновником; у 1891–1892 рр. витримав екзамен на доктора 
медицини; у 1893 р. був відряджений медичним департаментом на 
Кавказ для організації протихолерних заходів, у 1895 р. – у Волин-
ську губернію для боротьби з холерою; у 1896 р. захистив докторську 
дисертацію «Заживление ран черепных костей (экспериментальное 
исследование)», яка була виконана в лабораторії М. П. Івановського 
(С.-Петербург); з вересня 1899 р. до 1932 р. – прозектор Київської 
міської лікарні Цесаревича Олександра (пізніше  – лікарня імені 

Жовтневої революції); скромний, чесний та невтомний працівник, він заклав міцні основи поваги та 
інтересу до прозекторської справи; Г. І. Квятковський мав високий авторитет в лікарні; свідченням 
цього є призначення його в 1914 р., на час відпустки директора Олександрівської лікарні, тимчасово 
виконуючим обов’язки директора цієї лікарні; М. Ф. Мельников-Разведенков писав про Г. І. Квят-
ковського: «...видатний знавець макроанатомії, який не встиг до кінця свого життя поділитися своїм 
багаторічним секційним досвідом з молодою зміною». 

Умови, в яких виконували свою нелегку роботу працівники прозектури, прак-
тично не змінились із часу заснування лікарні. Ось як описує секційне відділення у 
своєму звіті за 1910 рік прозектор лікарні Г. І. Квятковський: «...Въ заведованіи про-
зектора больницы находятся секціонное отделеніе и лабораторія. Секционное от-
деленіе помещается въ старомъ и очень ветхомъ, деревянномъ зданіи и состоитъ: 
1) изъ одной комнаты, 18×12 арш., въ которой производятся вкрытія труповъ. 2) 
небольшой комнаты, 8×7 арш., для склада труповъ, 3) ледника–трупарни, разс-
читанного на сохраненіе 10 труповъ и 4) служительскихъ двухъ комнатъ; кроме 
того въ этомъ же зданіи помещаются две часовни.

Не говоря уже о томъ, что зданіе последнее время начало самопроизвольно раз-
рушаться, вследствіе гнилости стенъ, – оно, въ силу постепеннаго расширенія 
больницы, почти втрое противъ – первоначальнаго числа ея коекъ, – далеко не 
соответствуетъ, по своимъ размерамъ, действительной потребности, что осо-
бенно остро чуствуется во время эпидемій (во время эпидеміи холеры трупами 
заваленъ былъ и секціонный залъ; были дни, когда въ немъ лежало до 25 труповъ): 
о какихъ либо современныхъ гигіеническихъ требованіяхъ и техническихъ 
усовершенствованіяхъ применаемыхъ въ подобныхъ зданіяхъ, говорить здесь не 
приходится уже совсемъ, такъ какъ не имеется даже кроме естественной, ни-
какой другой вентиляціи; въ летнее время приходится работать здесь въ тяже-
лой атмосфере; въ жаркіе дни вонь отъ секціоннаго помещенія распротраняется 
далеко по усадьбе, особенно, когда имеются въ помещеніи несвежіе – полицейскіе 
и судебно-медицинскіе трупы; служителю секціоннаго отделенія приходится на-
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ходится въ такой атмосфере круглые сутки, такъ какъ помещеніе его выходитъ 
въ одинъ общій коридоръ.»

У відділенні виконувався значний обсяг прозекторської роботи, що зумовлю-
валось великою кількістю померлих. Так, упродовж 1910 року в лікарні лікува-
лось 14770 осіб, із них померло 1476, в числі яких було 209 трупів, що підлягали 
судово-медичному дослідженню. Із 1267 лікарняних трупів було розітнуто 667 ( у 
тому числі у 18 випадках патологоанатомічний розтин виконав професор В. К. Ви-
сокович). У 1912 році було виконано 1495 розтинів трупів, із них 237 для судово-
медичної експертизи.

У 1910 році в лабораторії було виконано 337 мікроскопічних досліджень пухлин 
та інших захворювань органів і тканин, 255 хімічних і мікроскопічних досліджень 
сечі; крім того, виконувались мікроскопічні і бактеріологічні дослідження різних 
виділень (мокроти, сечі, випотів, вмісту кіст та шлунково-кишкового тракту, ви-
порожнень, крові тощо).

Секційне відділення Київської міської лікарні Цесаревича Олександра було ба-
зою кафедри патологічної анатомії Університету св. Володимира. Взаємовідносини 
між ними регулювалися «Положеніемъ о клиническихъ отделеніяхъ при Кіевской 
городской больнице Цесаревича Александра». В ньому зазначалося: «При Кіевской 
городской Александровской больнице по соглашенію Министровъ Народнаго Про-
свещенія и Внутреннихъ Делъ устраивается на счет города, согласно 11 § устава 
больницы, клиническія отделенія для чтенія лекцій студентамъ Университета 
Св. Владиміра... »

§ 17.
Для лекцій паталогической анатоміи и для занятій студентовъ по этому пред-

мету назначается существующее ныне въ усадьбе больницы особое зданіе (часовня 
переделанная на счетъ университета), но съ темъ, чтобы къ этой часовне была 
пристроена на счет города комната для профессора и храненія инструментовъ и 
другая комната для помещенія труповъ. Ремонтъ упомянутаго зданія, снабженіе 
его неоходимыми предметами, присмотръ за зданіями, отопленіе, снабженіе она-
го водою и прислугой относится на счетъ Городского Управленія.

§ 18.
Профессоръ паталогической анатоміи посещаетъ и пользуется помещеніями 

часовни для паталогическихъ вскрытій только для чтенія лекцій и содержаніе за 
это не получаетъ отъ города никакого.

§ 19.
Вскрытіе тела на лекціяхъ производится професоромъ паталогической ана-

томіи или его студентами, но подъ руководствомъ профессора. При вскрытіи 
тела присуствуетъ профессоръ и ординаторы, изъ отделенія котораго переданъ 
трупъ, а также студенты за исключеніемъ случаевъ, когда по законамъ вскрытіе 
должно быть произведено по правиламъ судебной медицины. О каждомъ вскрытіи 
составляется и записывается въ особую книгу краткій протоколъ вскрытія.
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§ 20.
Назначеніе труповъ для вскрытія на лекціяхъ и для другихъ учебно-

вспомогательныхъ занятій зависитъ отъ врача-директора больницы». 
З часом у лікарні відбувалися позитивні зміни, не змінювався тільки стан про-

зекторської. У 1927 році професор П. О. Кучеренко зазначав, що в Міській лікарні 
імені Жовтневої революції «... секційна перебуває в жахливому стані – холодна, 
брудна, темна і завалюється». При цьому: «Контроль лікроботи в Жовтневій 
лікарні самими “автоматизованими” некропсіями без дальшого аналізу, треба 
вважати за явище негативне. Нас не дивує, що при такому колосальному мате-
ріалі прозектури Жовтневої лікарні, вона (прозектура) має макромузей лише 
на 300–400 препаратів. Не дивно і те, що науково-дослідної роботи прозектури 
майже непомітно. Не перебільшуючи можна сказати, що зараз прозектура яв-
ляє переважно макроскопічну реєстратуру не науково-дослідну, а контрольно-
консультаційну установу при лікарні. Повторюємо, що такий стан на цій про-
зектурі утворюється не з вини “штату”, а через надмірне переобтяження його 
поточною реєстраційною роботою та через несприятливі умови праці».

У 1932 році лікарня чотири рази переключалася на боротьбу з епідеміями. 
З 1 січня по 10 березня 1932 року в «анатомку» Київського медичного інституту, 
яка містилася на території лікарні, було завезено 1600 трупів, із них 1148 безпри-
тульних, що звозилися з усього міста та приміської зони. При цьому «анатомка» 
не мала льодовні. 

Заступником Г. І. Квятковського (з 1932 року) став його учень Є. І. Чайка, який 
також працював на кафедрі патологічної анатомії Київського медичного інституту 
(з 1934 року – доцент кафедри) та кафедрі патологічної анатомії при АН УРСР.

У порівнянні з дореволюційним часом значно зріс процент розтинів. Так за роки 
1910–1913 відсоток розтинів померлих в лікарні становив від 23 до 49, а в 1934–
1936 роках – від 90 до 98,7%.

У 1935 році був надрукований фейлетон Дем’яна Бєдного про значні недоліки 
в роботі лікарні, а згодом (4 березня 1935 року) ухвалено відповідне рішення ЦК 
ВКП (б) і Ради народних комісарів УРСР. Була створена спеціальна комісія з цьо-
го питання. На засіданні комісії тодішній голова міськради Петрушанський довів 
до відома присутніх постанову Президії Київського виконкому від 19 червня 1935 
року про низку заходів щодо удосконалення роботи лікарні і серед них – побудува-
ти секційну. На жаль, це так і залишилось у планах.

При цьому, обсяг роботи залишався значним. У 1940 році у патологоанатоміч-
ному відділенні було виконано 893 розтини.

Під час німецької окупації Києва лікарня продовжувала частково виконувати 
свої функції. На посаді завідувача патологоанатомічного відділення працював до-
цент Б. П. Кучеренко.

Після війни штати прозекторського кабінету складалися (1945 рік): прозектор – 
1, помічники прозектора – 3, лаборанти – 2, препаратори – 2, санітари – 2.
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Штати патологоанатомічного відділення поступово 
збільшувалися – у 1955 році штатний розклад мав та-
кий вигляд: завідувач відділення – 0,5 посади, лікарі-
патологоанатоми – 2,5, лаборанти-гістологи – 4, сані-
тари – 5.

У різні роки на посаді завідувача патологоанатоміч-
ного відділення працювали: Т. А. Лур’є (до 16 вересня 
1966 року, О. О. Ждан-Пушкін з 1966 року), Д. М. За-
кусило (до 1971 року).

Патологоанатомічне відділення виконувало зна-
чний обсяг роботи. Так, у 1966 році було виконано 414 
розтинів та 5876 гістологічних досліджень.

При цьому (1966 рік), прозектура займала одну кім-
нату, обладнану під секційну на два столи та одну кім-

нату в підвалі для зберігання трупів. Приміщення для видачі покійників родичам 
не було.

Від 1971 до 1991 року завідувачем патоморфологічного відділення була Г. І. Ока-
й омова, яка від 1971 до 1986 року виконувала обов’язки головного позаштатного па-
тологоанатома Київського міського відділу охорони здоров’я.

З 1991 року обов’язки завідувача патологоанатомічного відділення послідовно 
виконували А. М. Птиця та О. В. Сєров (від 2001 року).

Г. І. Окайомова

Працівники патологоанатомічного відділення Київської міської лікарні імені Жовтневої 
революції (1988 р.); I ряд (зліва направо): лікарі-патологоанатоми В. В. Григоровський

 і О. Ю. Савич, завідувач відділення Г. І. Окайомова, лікарі-патологоанатоми 
С. О. Коломійченко та О. П. Ігнатьєва; II ряд: санітарка Л. О. Мазепа, лаборант (?), 

санітари Н. Хоменко та Л. І. Бабенко.
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 лікарня При київському Покровському Жіночому 
сусПільному монастирі

(лікарня імПератора миколи II)

У 1879 році Велика Княгиня Олександра Петрівна (у чернецтві черниця Анаста-
сія) залишила Петербург і переїхала на проживання до Києва. Оселившись – і отри-
мавши полегшення від своєї тяжкої, багаторічної хвороби, вона приступила до здій-
снення свого наміру – створення «...живого монашества, живого монастыря».

В чудесному куточку Києва – Лук’янівці, на високому живописному схилі Воз-
несенської гори, покритому віковічними деревами, швидко виросло ціле містечко 
Покровського монастиря. Був збудований собор, будинки для монастирських сес-
тер з приміщенням для родини, що провідувала Велику Княгиню; велика лікарня, 
лікарня для хворих, що приходять, – найбільша в Піденно-Західному краї, в якій 
кожного дня приймались хворі всіх віросповідань (до 500 осіб кожного дня); апте-
ка, із якої безкоштовно відпускались ліки для всіх хворих. При лікарні був єдиний 
на той час у Києві кабінет «...для снятія фотографій лучами Рентгена», який об-
слуговував також і інші лікарні та лікарів міста.

Лікарня для стаціонарних хворих являла собою двоповерховий будинок, в яко-
му була розміщена домашня церква, їдальня для хворих, дві операційні зали та 
палати для хворих.

Черниця Анастасія (як її називали, «Велика Матушка») присвятила себе справі 
догляду за хворими. Як сестра милосердя, вона виконувала ті ж обов’язки, що й 
інші сестри. 

Лікарня Покровського монастиря для хворих, що приходять.



736 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

Із звіту лікарні за 1897 рік дізнаємося, що «...къ 1-му января 1897 года оставал-
ся 31 больной, прибыло 455, выписалось 440, умерло 18, и осталось къ 1-му января 
1898 г. 28 больныхъ». Таким чином, летальність по лікарні складала 4%.

Патологоанатомічний кабінет при лікарні Імператора Миколи II був відкритий 
у 1896 році. До цього в лікарні була незначна кількість матеріалу для патологоана-
томічних досліджень і лікарня могла обходитися без патологоанатома. У виключ-
них випадках для вияснення того чи іншого питання завжди можна було зверну-
тися до університетських патологоанатомів.

У 1896 році, завдяки пожертві Миколи II, лікарня розширила свою діяльність 
і обходитися без прозектора стало важко. За волею засновниці лікарні, черниці 
Анастасії, був заснований патологоанатомічний кабінет, завідування яким було 
доручено штатному викладачу Жіночого медичного інституту та асистенту кафе-
дри загальної патології Університету св. Володимира доктору Д. К. Заболотному. 

зАБолоТниЙ Данило Кирилович (28.12.1866 – 15.12.1929) – 
мікробіолог, епідеміолог і патолог; народився в с. Чоботарці Поділь-
ської губернії (тепер – с. Заболотне Крижопільського р-ну Вінниць-
кої обл.) в сім’ї селянина; закінчив фізико-математичний факультет 
Одеського уні верситету (1891) та медичний факультет Уні верситету 
св. Володимира (1894); у 1889–1891 рр. працював на заснова ній 
І. І. Мечниковим бактеріолоґічній станції; 1894–1895 рр. – лікар у 
Подільській губернії; 1895–1897 рр. – лікар Київського військово-
го госпіталю; з 1898 р. – професор Жіночого медичного інституту в 
Петербурзі; у 1909 р. захистив докторську дисертацію, яка присвяче-
на патогенезу сифілісу; у 1920–1923 рр. – ректор Одеської медичної 
академії (реорганізована в Одеський медичний інститут), де створив 
першу в Росії кафедру епідеміолоґії (1920); 1923–1928 рр. – профе-
сор Військово-медичної академії в Ленінграді; з 1929 р. – директор 
Інституту мікробіолоґії АН УРСР у Києві, який було засновано під 
безпосереднім керівництвом Д. К. Заболотного; академік АН УРСР 
(1922); у 1928–1929 рр. – її президент; академік АН СРСР (1929); 

засновник міжнародного товариства мікробіолоґів; опублікував понад 130 праць; наукові праці при-
свячені головним чином трьом інфекційним хворобам – чумі, холері та сифілісу; опрацьовував також 
актуальні проблеми газової гангрени, дифтерії, черевного і висипного тифу, дизентерії, малярії, грипу 
тощо; Д. К. Заболотний вперше (1899) висунув гіпотезу про те, що дикі гризуни зберігають збудника 
чуми в природі і є джерелом зараження людини; у 1911 р. він разом з Л. М. Ісаєвим вперше виділив 
від степового тарбагана культуру чумного мікроба і підтвердив цю гіпотезу; Д. К. Заболотний ство-
рив вчення про епідеміолоґію чуми і пояснив причини природної вогнищевості цієї хвороби; у пра-
цях про холеру обґрунтував епідеміолоґічне значення холерного ві бріо ноносійства і дав оцінку його 
окремих видів у здорових людей, показав (разом з І. Г. Савченком) ефективність пероральної імуніза-
ції та вакцинації проти холери, створивши основи вчення про епідеміолоґію холери; автор першого 
вітчизняного підручника з епідеміолоґії і ряду підручників з мікробіолоґії; брав участь у ліквідації 
епідемій холери (1894, 1909, 1910, 1918) і чуми в Росії, очолював ряд експедицій з вивчення чуми в Ін-
дії, Месопотамії, на Аравійському півострові, в Монголії, Маньчжурії, Китаї (1897, 1898, 1910–1911), 
Ірані (1899), Шотландії (1900) та ін.; основні праці: «Частная бактериология» (1908); «Общая бакте-
риология» (1909); «Основы эпидемиологии» (1927); «Избранные труды, т. 1–2» (1956 – 1957).
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Обов’язки прозектора Д. К. Заболотний виконував з вересня 1896 року до січ-
ня 1897 року. Діяльність патологоанатомічного кабінету полягала в проведенні 
аналізів мокроти, повітря, крові і частково пухлин. Під час відрядження Д. К. За-
болотного для боротьби з епідемією чуми в Індію, посада прозектора залишалась 
вакантною. Зайняти її був запрошений помічник прозектора при кафедрі патоло-
гічної анатомії Університету св. Володимира І. І. Лінтварьов.

лІнТвАрЬов Іван Іванович – медичну освіту здобув на медичному факультеті Університету св. 
Володимира; працював помічником прозектора при кафедрі патологічної анатомії Університету св. 
Володимира; з січня 1897 р. до 1 вересня 1902 р. – прозектор патологоанатомічного кабінету лікарні 
при Покровському монастирі; під час служби в лікарні 3 рази перебував у відпустці в Петербурзі, де 
підготував працю на ступінь доктора медицини «Вліяніе различныхъ физіологическихъ условій на 
состояніе и количество ферментовъ въ соке поджелудочной железы», яку захистив у 1901 р.; 2 рази 
був відряджений для боротьби з чумою в Туркестанському краї та Самарській губернії та один раз – в 
Петербург для захисту дисертації; з вересня 1902 р. – прозектор Саратовської губернської земської 
лікарні (з часом – 2-ї Саратовської лікарні); наукові пошуки в основному присвячені питанням ви-
вчення малярії; І. І. Лінтварьов дослідив рідкісні зміни при тропічній малярії в коматозній та тяжкій 
формах; описав виразки малярійного походження в тонкій та товстій кишках, ураження нирок та 
головного мозку при тропічній малярії; автор понад 50 наукових публікацій.

Як зазначав І. Т. Титов: «..Любивший и знавший свое дело, докторъ Линтваревъ 
поставилъ патологоанатомический кабинетъ на должную высоту». Під час його 
завідування патологоанатомічний кабінет поповнився небхідними інструментами 
та апаратами. Кількість аналізів, головним чином, пухлин, значно збільшилась. В 
обов’язки прозектора лікарні входило виконання патологоанатомічних розтинів, 
дослідження мокроти, пухлин, бактеріоскопічні та бактеріологічні аналізи і у ви-
ключних випадках і аналізи сечі, які, як правило, виконувались ординаторами. У 
1896–1903 роках у патологоанатомічному кабінеті було виконано 495 аналізів, із 
них 404 – дослідження пухлин. Кількість розтинів коливалась у межах 40–50 за 
рік. Розтини виконувались у каплиці, яка була мало пристосована для цієї роботи. 
При кабінеті був створений музей. 

 Під час відрядження доктора І. І. Лінтварьова в Бомбей його посаду займав про-
зектор при кафедрі патологічної анатомії Університету св. Володимира В. Ф. Не-
дєльський, а під час відрядження в Петербург – штатний прозектор, військовий лі-
кар та асистент при кафедрі патологічної анатомії Університету св. Володимира 
І. Т. Титов, який з вересня 1902 до 1917 року був штатним прозектором лікарні.

 Для потреб патологоанатомічного кабінету в бібліотеці лікарні були відповід-
ні посібники, а також поступали періодичні видання – «Вестникъ общественной 
гигіены, практической и судебной медицины», «Virchov’s Archiv für patologis-
che Anatomie», «Zeitschrift für Hygiene und Infections krankteiten», «Central-
blatt für Bacteriologie und Infections krankteiten», «Русскій Архивъ Проф. 
Подвысоцкаго».
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 національна дитяча клінічна сПеціалізована 
лікарня «охматдит»

20 серпня 1957 року Київський міський виконком прийняв рішення про органі-
зацію міської дитячої спеціалізованої лікарні на базі 3-ої об’єднаної лікарні. З часу 
створення лікарні почала функціонувати гістологічна лабораторія. 

Патологоанатомічне відділення було створено у 1947 році. Тривалий час – до 
1972 року, відділенням керував Г. З. Віграйзер.

вІгрАЙзЕр григорій зіновійович (09.08.1919 – 14.10.1987) – на-
родився в м. Коростень Житомирської області; у 1938 р. вступив на 
лікувальний факультет II Київського медичного інституту; у 1941 р., 
у зв’язку з евакуацією зазначеного інституту, перевівся в 4 Москов-
ський медичний інститут, який закінчив у 1942 р.; з 1942 р. перебував 
у діючій армії на посаді лікаря-хірурга; при цьому також виконував 
обов’язки лікаря-патологоанатома; брав участь у боях на Курській 
дузі та при взятті м. Кенігсберг (Східна Прусія); нагороджений бо-
йовими орденами та медалями; у 1946 р. за станом здоров’я був демо-
білізований із армії; з 1946 р. працював лікарем-патологоанатомом 
районної лікарні м. Києва; у 1947 р. очолив патологоанатомічне від-
ділення дитячої клінічної лікарні № 14 м. Києва; у 1972–1976 рр. 
– лікар-патологоанатом, а у 1976–1987 рр.– завідувач централізо-
ваного патологоанатомічного відділення дитячої клінічної лікарні 
№ 14 м. Києва; багато років виконував обов’язки головного поза-
штатного дитячого патологоанатома Київського міського відділу 

охорони здоров’я; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

6 жовтня 1972 року, з метою покращення якості роботи дитячої патологоанато-
мічної служби м. Києва, на базі дитячої клінічної лікарні № 14 було створено цен-
тралізоване дитяче патологоанатомічне відділення з обслуговуванням пологових 
будинків та дитячих лікарень м. Києва: дитячі лікарні м. Києва: № 3, № 4, № 5, 
№ 6, № 7, №. 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15; дитячі відділення лікарень для 
дорослих: № 6, № 10, № 11; пологові будинки та акушерські відділення – пологові 
будинки № 1 та № 2; акушерські відділення міських лікарень № 6, № 8, № 10, № 
11, № 14, № 17, № 22, № 23. До відкриття нової прозектури на території дитячої 
клінічної лікарні № 14, розтини померлих дітей виконувались у прозектурі лікар-
ні № 8, а померлих дітей Дніпровського та Дарницького районів м. Києва (із дитя-
чої лікарні № 2, дитячого відділення лікарні № 1, акушерських відділень лікарень 
№ 1 та № 2) – в прозектурі лікарні № 3. 

З 1972 до 1976 року завідувачем відділення була Р. Д. Шальман.

ШАлЬМАн регіна Давидівна (27.06.1928 – 09.01.1979) – народилася в м. Києві у родині лікарів; з 
1943 р. Р. Д. Шальман, будучи неповнолітньою, виконувала обов’язки медичної сестри у госпіталі для 
полонених вищих німецьких офіцерів (госпіталь очолював батько Р. Д. Шальман – Шальман Давид 
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Борисович); медичну освіту здобула в 1946–1952 рр. на лікувально-
му факультеті Київського медичного інституту; з 1952 р. працювала 
лікарем у м. Гомелі; згодом працювала лікарем-патологоанатомом в 
Київській обласній клінічній лікарні та дитячій клінічній лікарні 
№ 14 м. Києва; з 1972 до 1976 р. очолювала централізоване патолого-
анатомічне відділення дитячої клінічної лікарні № 14 та виконувала 
обов’язки головного позаштатного дитячого патологоанатома Ки-
ївського міського відділу охорони здоров’я; лікар-патологоанатом 
вищої кваліфікаційної категорії.

Від 1976 до 1987 р. відділенням завідував Г. З. Ві-
грайзер.

У 1987 році завідувачем патологоанатомічного від-
ділення та головним позаштатним патологоанатомом 
Управління охорони здоров’я м. Києва призначений 
В. М. Жежера.

 

ЖЕЖЕрА володимир Миколайович (нар. 02.03.1950 р.) – на-
родився в с. Сотниківна Яготинського району Київської області; 
середню медичну освіту здобув у Київському медичному училищі 
№ 2 (1970); у 1972–1972 рр. проходив строкову військову службу; 
вищу медичну освіту здобув у Київському медичному інституті іме-
ні О. О. Богомольця (1972–1978 рр.); після закінчення навчання 
працює в Дитячій спеціалізованій клінічній лікарні № 14 (м. Київ) 
– лікарем-патологоанатомом, а з 1988 р. – завідувачем патолого-
анатомічним відділенням цієї ж лікарні та головним позаштатним 
дитячим патологоанатомом Управління охорони здоров’я м. Києва; 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; автор понад 
20 наукових публікацій; співавтор монографії «Чернобыльская ка-
тастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых забо-
леваний» (1999); наукові пошуки переважно присвячені вивченню 
патологічної анатомії перинатальної патології. 

Г. З. Віграйзер
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У 1988 році був збудований «Патологоанатомічний корпус», в якому було 
розміщене патологоанатомічне відділення. В кінці 90-х років патологоана-
томічне відділення налічувало 9 посад лікарів-патологоанатомів та 14 посад 

Співробітники централізованого патологоанатомічного відділення (80-ті рр. ХХ ст.); 
(зліва направо): лікар-патологоанатом М. О. Каневський, лікар-патологоанатом О. В. Сєров, 

лікар-патологоанатом М. Б. Чистякова, лаборант Т. Кулініч, лаборант А. Гольденберг, 
завідувач відділення Г. З. Віграйзер, санітарка В. Савченко. 

Співробітники централізованого патологоанатомічного відділення (2010 р.); (зліва направо): 
I ряд: лікар-патологоанатом О. В. Виставних, доцент К. М. Шатрова, завідувач відділенням 

В. М. Жежера, лікар-патологоанатом Н. Л. Савостікова, лаборант В. Ф. Хомініч; II ряд: 
санітарка К. М. Поліщук, лікар-патологоанатом В. А. Кричкевич, лаборант Т. Л. Козир, 

санітарка Р. М. Шелудько; III ряд: санітар А. Б. Молоков, старший лаборант Н. П. Круглова, 
лікар-патологоанатом О. П. Короп, лаборант А. І. Портная, лаборант М. В. Гайдай.
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лаборантів-гістологів. Патологоанатомічне забезпечення здійснювали 5 лікарів-
патологоанатомів та 7 лаборантів-гістологів. 

У 2001 році було виконано 181 патологоанатомічний розтин дітей різного віку, 
із них у віці 1–14 років – 43; 6 діб – 1 рік – 87; 0–6 діб – 54; мертвонароджених – 97. 
Окрім того, було проведено 323 розтини плодів. Було виконано 21139 гістологіч-
них досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу.

 

клінічна лікарня «феофанія» дерЖавного уПравління 
сПравами При Президенті україни

Клінічна лікарня «Феофанія» була створена у 1965 році. В цьому ж році було 
організоване патологоанатомічне відділення. У різні роки відділення очолювали: 
доцент Т. А. Лур’є, лікарі-патологоанатоми Ч. М. Зимболевська і О. Ю. Савіч. З 
2008 року на посаді завідувача патологоанатомічного відділення працює канди-
дат медичних наук О. В. Каленська, яка до цього очолювала патологоанатомічну 
службу Івано-Франківської області. У відділенні щорічно, з застосуванням сучас-
них морфологічних методик, виконується понад 20000 гістологічних досліджень 
біопсійного та операційного матеріалу, із них у 3000 випадків із застосуванням 
імуногістохімічних методів. Консультантами відділення у різні роки були профе-
сори Є. І. Чайка та О. П. Кисельова.

Від 1981 року на посаді лікаря-патологоанатома працює В. М. Рибка, який у 
1995–2008 роках був заступником головного лікаря клінічної лікарні «Феофанія» 
з медичної частини.

риБКА володимир Миколайович (нар. 18.02.1946 р.) – народився 
в с. Голодьки Тетіївського району Київської області; середню медич-
ну освіту здобув (з відзнакою) в Білоцерківському медичному учи-
лищі (1965 р.), вищу медичну освіту (з відзнакою) – на лікувальному 
факультеті Київського медичного інституту (КМІ) імені О. О. Бого-
мольця (1965–1972); у 1972–1973 рр. – служба в Радянській армії; 
від 1973 до 1978 р. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі 
при кафедрі патологічної анатомії КМІ; у 1978 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Морфо-функціональні особливості вен міокарду 
шлуночків у нормі і при гіпертонічній хворобі в осіб похилого віку» 
(науковий керівник – професор О. П. Кисельова); з 1978 р. працю-
вав послідовно на посадах асистента та доцента кафедри патологіч-
ної анатомії КМІ; з 1981 р. – лікар-патологоанатом клінічної лікарні 
«Феофанія»; у 1995–2008 рр. – заступник головного лікаря з медич-
ної частини цієїж лікарні; за сумісництвом працював на посадах до-
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цента кафедри патологічної анатомії Київського медичного інституту Української асоціації народної 
медицини та лікаря-патологоанатома лікарень м. Києва; лікар вищої кваліфікаційної категорії за 
спеціальностями «патологічна анатомія» та «організація і управління охорони здоров’я»; заслужений 
лікар України; автор понад 30 наукових публікацій; напрямки наукових досліджень – патологія судин 
серця, онкопатологія.

 

київська міська онкологічна лікарня 

Київський міський онкологічний диспансер був створений у 1947 році. У 1948 
році в м. Києві був відкритий «стаціонар для онкохворих-хроніків». У 1948–1949 
роках стаціонарна онкологічна допомога надавалась в онкохірургічному відді-
ленні 1-ої Радянської лікарні (60 ліжок) та в онкоурологічному відділенні лікар-
ні імені Жовтневої революції (40 ліжок). У 1950 році онкодиспансер був пере-
дислокований в будівлю на Георгієвському провулку. У 1990 році було закінчено 
будівництво нових приміщень онкологічного центру, що створило оптимальні 
умови для лікувально-діагностичного процесу. У 1998 році Київський міський 
онкологічний центр був перейменований в Київську міську онкологічну лікарню 
(КМОЛ).

 КМОЛ є науково-практичним об’єднанням, в складі якого працює 8 кафедр і 
відділів та науково-дослідних медичних установ. На сьогодні в КМОЛ функціонує 
поліклініка на 500 відвідувань в день та стаціонар на 590 ліжок (160 з них – ліжка 
денних стаціонарів).

 Спільно з співробітниками кафедр та відділів лікарями лікарні виконується 
значний обсяг наукових досліджень: 1) розробка та впровадження нових методів 
профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, вдосконалення 
організації онкологічної допомоги населенню в умовах великого міста; 2) розробка 
нових методів комбінованого і комплексного лікування, органозберігаючих опе-
рацій, профілактики, ранньої діагностики та лікування ускладнень хірургічних 
втручань, променевої та хіміотерапії; 3) застосування малоінвазивних оператив-
них втручань в діагностиці та лікуванні злоякісних новоутворень; 4) вивчення 
ефективності модифікуючих факторів у процесі лікування онкологічних хворих 
(імунотерапія, гіпертермія, кріодеструкція та інші).

До 1969 року завідувачем відділення був лікар-патологоанатом О. М. Гонополь-
ський.

Від 1969 до 1999 року відділенням патологічної анатомії завідувала С. С. Міль-
грам.
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МІлЬгрАМ сарра самуїлівна (21.02.1918 – 07.02.2002) – на-
родилася в м. Бердичів Житомирської обл.; вищу медичну освіту 
здобула на лікувально-профілактичному факультеті II Київського 
медичного інституту (1940); працювала на посаді завідувача пато-
логоанатомічної лабораторії в Київському обласному онкологіч-
ному диспансері (до 1969 р.); від 1969 до 1998 р. – завідувач пато-
логоанатомічного відділення Київського міського онкологічного 
диспансеру; у 1998–2001 рр. – лікар-патологоанатом патологоана-
томічного відділення Київської міської онкологічної лікарні; лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

 

З 1998 року відділення патологічної анатомії очолює Л. М. Захарцева.

зАхАрцЕвА любов Михайлівна (нар. 06.05.1958 р.) – народилася в м. Києві; середню медичну 
освіту (з відзнакою) здобула в Київському медичному училищі № 1 (1975–1977); вищу медичну освіту 
здобула на санітарно-гігієнічному факультеті Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця 
(1977–1983); у 1983–1986 рр. – асистент кафедри епідеміології Туркменського медичного інституту; 
від 1986 до 1989 р. – молодший науковий співробітник відділу патоморфології Київського рентген-
радіологічного та онкологічного інституту МОЗ УРСР, а у 1989–1992 рр. – лікар-патологоанатом в 

Працівники відділення патологічної анатомії Київського міського онкологічного 
центру (1993 р.); I ряд (зліва направо): лікар-патологоанатом Л. М. Захарцева, 
завідувач відділення С. С. Мільграм, санітарка Г. Ю. Захарова; II ряд: лаборант 

С. П. Балушок, лаборант В. Педешко, старший лаборант Л. С. Левчук, 
санітарка Т. Г. Слива, лаборант Т. Г. Кудрявцева, лаборант Л. Г. Міщенко.



744 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

цьому ж відділі; у 1992–1999 рр. – лікар-патологоанатом Київсько-
го міського онкологічного центру; з 1999 р. – завідувач відділення 
патологічної анатомії Київської міської онкологічної лікарні; від 
1992 до 1998 р. (за сумісництвом) – асистент кафедри патологічної 
анатомії, а від 2003 р. – асистент кафедри онкології Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця; у 1992 р. захистила 
кандидатську дисертацію «Морфологічна діагностика гістіоцитар-
ної саркоми», а у 2001 р. – докторську дисертацію «Молекулярно-
біологічні принципи індивідуалізації лікування пацієнток молодого 
віку хворих на рак молочної залози» (спеціальність – онкологія); 
лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії; у проце-
сі наукових досліджень переважно вивчала питання онкоморфо-
логії, імуногістохімічні дослідження в морфології, молекулярно-
біологічні особливості раку молочної залози, діагностики лімфом, 
визначення первинної пухлини при «анонімних» метастазах; стажу-
валась з онкоморфології в клініках США, Німеччини, Ізраїлю, Фін-

ляндії; неодноразово брала участь у роботі європейських конгресів патологів та онкологів.; автор 6 
патентів України та 63 наукових публікацій, із них – 3 монографії.

 

 

Працівники відділення патологічної анатомії Київської міської онкологічної лікарні (2011 р.); 
I ряд (зліва направо): лаборант В. В. Шумська, лаборант А. В. Вєнгровська, лікар О. Г. Больба, 

лаборант Л. М. Крупина, лікар В. О. Кропельницький, санітарка О. Ю. Захарова, 
лікар Г. В. Рушникова, лаборант Ю. А. Вакула; II ряд: лікар К. О. Пекур, старший лаборант 

Л. С. Левчук, завідувач відділення Л. М. Захарцева, лаборант І. Шевченко, лікар М. В. Дятел.
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Тривалий час у відділенні працював досвідчений 
лікар-патологоанатом, кандидат медичних наук Вален-
тин Іванович Петрухін.

У відділенні патологічної анатомії виконується 
значна робота з морфологічної діагностики пухлин у 
хворих, мешканців м. Києва та України. У відділенні 
вперше в Україні впроваджено в повсякденну практику 
методи імуногістохімічної діагностики пухлин.

київська міська клінічна лікарня 
Швидкої медичної доПомоги

Будівництво лікарні почалося в 1979 році як багатопрофільного клінічного 
лікувального закладу Дніпровського району м. Києва. Лікарня планувалась на 
800 ліжок з підстанцією швидкої та невідкладної медичної допомоги. До її складу 
входив також травматологічний пункт, що був розміщений у клінічній лікарні 
№ 3. З 16 березня 1985 р. лікарня працює в ургентному режимі. В лікарні функці-
онують чотири хірургічних відділення, три нейрохірургічних, два травматологіч-
них, відділення політравми, судинної хірургії, спеціалізованої травматології, ін-
фекційне відділення, відділення гострих отруєнь, інтенсивної терапії загального 
профілю, невідкладних станів, нейрохірургічного профілю, екстракорпоральної 
детоксикації.

Лікарня є навчальною і клінічною базою Національного медичного університе-
ту імені О. О. Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, кафедри військової хірургії Української військово-медичної 
академії, Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф.

Відділення патологічної анатомії було створено у 1985 році. Його очолила кан-
дидат медичних наук Г. В. Петрова.

 

В. І. Петрухін
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київська міська клінічна лікарня № 1

1 листопада 1950 року була відкрита 2-а Дарницька об’єднана лікарня на 30 лі-
жок. Опалення було пічним, транспортом служила пара коней, моргом – сарай. У 
1958 році був збудований лікарняний корпус на 150 ліжок (загальна кількість ліжок 
на той час становила 270). У 1962 році був відкритий акушерсько-гінекологічний 
корпус і загальна кількість ліжкового фонду складала 550 ліжок. У 1969 році Дар-
ницький район м. Києва був поділений на Дарницький та Дніпровський райони. З 
01.01.1970 року 2-а об’єднана Дарницька районна лікарня була перейменована в 
міську клінічну лікарню № 1.

Патологоанатомічне відділення функціонує з 1950 року. У даний час відділен-
ня очолює професор С. Г. Гичка.

 київська міська клінічна лікарня № 3

Лікарня була відкрита у 1976 році з розрахунку на 600 ліжок та 1200 прийомів 
у поліклініці. Згодом відкрився терапевтичний корпус на 300 ліжок. До складу 
лікарні також з 1986 року входив акушерсько-гінекологічний корпус, що пізніше 
був реорганізований в Пологовий будинок № 6.

 До складу лікарні входять такі відділення: два терапевтичні, інфарктне, карді-
ологічне, пульмонологічне, гастроентерологічне, нефрологічне, два неврологічні, 
офтальмологічне, урологічне, хірургічне, травматологічне, хронічного гемодіалі-
зу, фізіотерапевтичне, функціональної та рентгенодіагностики, ультразвукових 
досліджень, реанімації.

 Відділення патологічної анатомії було відкрите в 1976 році, яке багато років 
очолював Ю. В. Островський. У даний час відділення очолює М. М. Бурда.

 київська міська клінічна лікарня № 4

У грудні 1971 року – березні 1972 року в історичній місцевості м. Києва «Бати-
євій горі» було відкрито багатопрофільну клінічну лікарню – Центральна районна 
клінічна лікарня № 7 Залізничного району м. Києва (нині – Київська міська клі-
нічна лікарня № 4).

 Лікарня має 640 ліжок; до її складу входять такі відділення: терапевтичне, 
кардіологічне, пульмонологічне, інфекційне, неврологічне, хірургічне, травма-
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тологічне, відновлювальної ортопедії і реабілітації 
хворих з травмами хребта, соматичної та інфекційної 
анестезіології і інтенсивної терапії, лікування хворих з 
розсіяним склерозом та іншими демієлізуючими захво-
рюваннями.

 Лікарня є клінічною базою для кафедр Національно-
го медичного університету імені О. О. Богомольця – гос-
пітальної терапії № 2 та № 3, пульмонології і фтизіатрії, 
госпітальної хірургії нервових хвороб, анестезіології і 
реанімації, патологічної анатомії та Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика – інфекційних хвороб, ортопедії і травматології. 
Багато років патологоанатомічне відділення очолював 
М. П. Кузьминський.

 У даний час завідувач відділення – асистент кафедри патологічної анатомії На-
ціонального медичного університету імені О. О. Богомольця, кандидат медичних 
наук Сергій Вікторович Лагода.

 

 
 київська міська клінічна лікарня № 6

11 червня 1957 року Київський міськвиконком виділив земельну ділянку пло-
щею в 31 га на масиві Відрадний під будівництво медичного комплексу «Медміс-

течко». Було заплановано побудувати лікарню на 1200 
ліжок та санаторій-профілакторій на 200 ліжок. 4 черв-
ня 1961 року був відкритий акушерсько-гінекологічний 
корпус; у травні 1962 року – лабораторний корпус, 29 
квітня 1962 року – дитячий корпус, 29 грудня 1963 
року введено в експлуатацію головний корпус лікарні.

Патологоанатомічне відділення лікарні було відкри-
те у 1965 році. Відділення очолювали: професор Й. М. 
Пейсахович, П. Ф. Горбунов, Л. В. Офштейн, Г. В. Пев-
ченко, В. В. Ковба, М. М. Бурда (1992–1998).

У 80-і роки на посаді лікаря-патологоанатома пра-
цював доктор медичних наук В. В. Бялик. Як сумісни-
ки, на посадах лікарів-патологоанатомів працювали 

М. П. Кузьминський

Й. М. Пейсахович



748 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

– професор А. П. Самойлов, кандидати медичних наук 
В. П. Сільченко, А. С. Костромін, П. І. Червяк. З 1998 
року відділення очолює Н. В. Жучкова.

ЖучКовА ніна віталіївна (нар. 19.10.1957 р.) – народилася в 
м. Первомайську Миколаївської обл.; медичну освіту здобула в Ки-
ївському медичному інституті (тепер – Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця) (1981); з 1981 р. працювала в 
Центральній науково-дослідній лабораторії цього ж інституту; від 
1989 р. – лікар-патологоанатом патологоанатомічного відділен-
ня Київської міської лікарні №6; з 1998 р. – завідувач відділення; 
у 2007–2008 рр. – головний патологоанатом Головного управління 
охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської державної 
адміністрації; лікар-патологоанатом вищої категорії.

Штат патологоанатомічного відділення (2012 р.): завідувач відділення Н. В. Жуч ко-
ва; лікарі-патологоанатоми: М. Ю. Кокотчиков, О. П. Марченко, професор П. І. Червяк.

 

Працівники відділення патологічної анатомії КМКЛ № 6 (2012 р.); перший ряд (зліва направо): 
лікар-патологоанатом М. Ю. Кокотчиков, фельдшер-лаборант Ю. Г. Йовенко, завідувач 

відділення Н. В. Жучкова, лаборант Л. М. Попова; другий ряд: санітар Я. В. Король, 
лікар-патологоанатом О. П. Марченко, санітар В. В. Король, старший лаборант 

Н. А. Маркова, санітар О. Г. Кочінашвілі.
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київська міська клінічна лікарня № 8

Завідувач патологоанатомічного відділення – О. І. Боренфельд.

київська міська клінічна лікарня № 10

 У різні роки відділення патологічної анатомії очолювали лікарі-патологоана-
томи: Джанумова (лаборант – І. О. Нищенко), О. М. Гонопольський (1984–1990); 
лаборанти: Г. Є. Москаленко та Г. К. Волинець); В. О. Голов’яшкін (1990–1992). 
Від лютого до квітня 1992 року відділенням за сумісництвом керував кандидат ме-
дичних наук В. М. Рибка. З 1992 року відділенням патологічної анатомії завідує 
Є. Р. Денека. 

ДЕнЕКА Євген романович (нар. 26.05.1961) – народився в 
м. Чортків Тернопільської обл.; медичну освіту здобув на лікуваль-
ному факультеті Чернівецького медичного інституту (1984); з 1984 
до 1987 р. – аспірант кафедри патологічної анатомії цього ж ін-
ституту; у 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Морфогенез 
вторинних змін у пухлинних вузлах»; з 1987 до 1990 р. – асистент 
кафедри патологічної анатомії Чернівецького медичного інституту; 
у 1991–1992 рр. – робота та навчання в м. Торонто (Канада); з 1992 
р. по теперішній час завідувач відділення патологічної анатомії 
КМКЛ № 10 м. Києва; з 2002 р. також завідувач курсу патологічної 
анатомії Інституту екології та медицини; доцент; обирався (2003 
та 2008 рр.) відповідальним секретарем Асоціації патологів Украї-
ни; з 1998 до 2002 – депутат Московської районної ради м. Києва; 
від 2002 до 2006 р. – депутат Голосіївської районної ради м. Києва; 
напрямки наукових досліджень – вивчення патоморфозу раку мо-
лочної залози, морфогенезу хвороб печінки, підшлункової залози, 

жовчовивідних проток, гносеологічних проблем у патологічній анатомії; автор понад 50 наукових 
публікацій, із них 2 авторські свідоцтва та одна монографія – «Особенности патоморфогенеза по-
вреждений в структурных элементах соединительной ткани параульцерозного поля дуоденальной 
язвы» (2009; у співавторстві).

Штат відділення (2012 р.): завідувач відділення Є. Р. Денека, лікар-пато-
логоанатом К. Ю. Мовчун, старший лаборант С. А. Ходаківська. 
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київська міська клінічна лікарня № 12

Патологоанатомічне відділення розташоване в окремій двоповерховій будівлі. 
Завідувач відділення – Інна Валеріївна Кузьміна.

 
 київська міська клінічна лікарня № 16

 Патоморфологічна лабораторія

В лабораторії впроваджені та виконуються інтраопераційні патогістологічні до-
слідження під час хірургічних втручань на щитоподібній залозі та накопичено зна-
чний досвід із застосування тонкоголкової біопсії щитоподібної залози під контр-
олем ультразвукового дослідження.

 Завідуюча патоморфологічною лабораторією – кандидат медичних наук, лікар-
патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії Каріна Леонівна Аветісян.

Працівники відділення патологічної анатомії КМКЛ № 10 (2006 р.); 
(зліва направо): лікар І. І. Смирнова, старший лаборант Т. Є. Москаленко, 

зав. відділення Є. Р. Денека, санітар Р. В. Цегельна, лаборант С. А. Ходаківська.
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 київська міська клінічна лікарня № 17
Патогістологічна та цитологічна лабораторія

Штат відділення: завідувач відділення – Лариса Василівна Гончаренко; 
фельдшер-лаборант – Людмила Петрівна Гладун.

київська міська клінічна лікарня № 18

У 1882 р. отримано дозвіл на будівництво клінік Університету Святого Володи-
мира. Почало функціонувати двоповерхове приміщення на Бібіковському бульва-
рі (нині – бульвар Шевченка), в якому розмістились факультетські хірургічна та 
терапевтична клініки. У 1888 р. збудований акушерсько-гінекологічний корпус. 
У 1899 р. були відкриті прибудови до зазначеного корпусу, в яких розмістилися 
інфекційні пологові ліжка, гінекологічні палати, відділення водолікування, біблі-
отека. Завершилось будівництво клінічного ансамблю відкриттям у 1894 році па-
тологоанатомічного інституту.

Сучасна Київська міська лікарня № 18 має 460 ліжок, із них 270 ліжок терапев-
тичного профілю (відділення терапії, неврології, гастроентерології, нейрореабілі-
тації) та 190 ліжок хірургічного профілю (відділення хірургії, проктології, гінеко-
логії).

Завідувач патологоанатомічного відділення – асистент кафедри патологічної 
анатомії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, кандидат 
медичних наук Микола Ананійович Конончук.

дороЖна клінічна лікарня № 2 (м. київ)

Патологоанатомічне відділення було створено в 1946 році. Його послідовно очо-
лювали: Марія Василівна Ареф’єва, Ірина Сидорівна Громова, Наталія Микитівна 
Богуш. У даний час завідувачем відділення є Євген Борисович Бистров.

Відділення розміщене в окремій двоповерховій будівлі, на першому поверсі 
якої розташований секційний блок, який складається із передсекційної, секційної 
на два столи, ритуального залу, холодильної камери з трьома холодильниками, ду-
шової кімнати. На другому поверсі розміщений лабораторний блок.
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військово-медичного 
уПравління слуЖБи БезПеки україни

Патологоанатомічне відділення 

Патологоанатомічне відділення було створено у 1981 році. До 1981 р. посада 
лікаря-патологоанатома була в штаті клінічної лабораторії. В ці роки патологоана-
томічне забезпечення здійснювали патологоанатоми високої кваліфікації  – доцент 
кафедри патологічної анатомії Київського інституту вдосконалення лікарів І. М. Ес-
трін (1964–1979 рр.) та Г. І. Окайомова (1979–1981 рр.). Завдяки наполегливос-
ті Г. І. Окайомової патологоанатомічне відділення виділилось із складу клінічної 
лабораторії і стало окремою структурою. З 1981 до 1991 року відділення очолював 
кандидат медичних наук В. І. Трунов, а з 1992 до 2008 року – професор П. І. Червяк. 
Тривалий час у складі відділення працювали лаборанти Л. Ф. Жуковська і Н. М. Ко-
валенко та санітарка В. А. Твардовська.

 медичний центр «універсальна клініка «оБеріг»
 Патогістологічна лабораторія

Завідувач патогістологічної лабораторії – О. Г. Курик.

КуриК олена георгіївна – медичну освіту здобула в Чернівець-
кому медичному інституті (1984); у 1984–1985 рр. – лікар-інтерн 
за спеціальністю «патологічна анатомія» в Хмельницькому об-
ласному патологоанатомічному бюро; з 1985 до 1992 р. – лікар-
патологоанатом відділення дитячої патології цього ж бюро; у 1991 р. 
захистила кандидатську дисертацію «Патоморфология перифери-
ческого цитотрофобласта в нормальной доношенной плаценте и в 
плацентах при невынашивании и перенашивании беременности»; з 
1992 р. – завідувач відділення гістологічних досліджень Хмельниць-
кого обласного патологоанатомічного бюро; у 2003 р. захистила док-
торську дисертацію «Лікувальний патоморфоз злоякісних пухлин 
травного тракту»; з 2004 до 2007 р. працювала на посаді професо-
ра кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського медичного 
університету; у 2007–2008 рр. – завідувач відділення гістологічних 
досліджень Хмельницького патологоанатомічного центру; з 2008 р. 
– завідувач патогістологічним відділенням Медичного центру «Уні-

версальна клініка “Оберіг”»; лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.
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київське товариство Патологів

Наприкінці 1925 року в м. Харкові з ініціативи професора М. Ф. Мельникова-
Разведенкова та групи патологів було розпочато підготовчу роботу в справі органі-
зації Всеукраїнського товариства патологів.

8 квітня 1926 року в присутності 44 осіб відбулися перші організаційні збори Ки-
ївської філії. Заслухавши доповідь професора П. О. Кучеренка про мету, завдання 
та перспективи роботи Товариства в цілому та Київської філії зокрема, збори при-
йняли статут Всеукраїнського товариства патологів і обрали президію Київської 
філії. До складу Президії Київської філії були обрані: голова – проф. М. П. Неща-
дименко; заступники голови – професор М. П. Вашетко та професор Ол. А. Крон-
товський; вчений секретар – професор П. О. Кучеренко; скарбник – Т. С. Шведко-
ва; технічні секретарі – доктор М. С. Сисак та доктор Г. С. Махулько-Горбацевич.

У післявоєнний час Київське товариство патологів у своєму складі налічувало 
понад 60 членів. Правління товариства складалося: член-кореспондент АН УРСР, 
професор М. М. Сиротинін (голова правління); професор М. К. Даль (заступник 
голови); доцент Н. О. Максимович (секретар); професор А. Д. Дінабург; член-
кореспондент АН УРСР, професор Р. Є. Кавецький; член-кореспондент АН УРСР, 
професор В. П. Комісаренко; член-кореспондент АН УРСР, професор О. О. Богомо-
лець, професор Н. Б. Медведєва; професор Б. С. Хомінський.

Патологоанатоми працювали у складі Київського то-
вариства патологів до 1954 року. 

1 жовтня 1954 року було організоване Київське то-
вариство патологоанатомів. Після обговорення та за-
твердження проекту статуту таємним голосуванням в 
члени правління Товариства були обрані: професор Б. С. 
Хомінський (голова), професор М. К. Даль (заступник 
голови), професор Є. І. Чайка, старший науковий спів-
робітник Т. С. Шведкова-Роше (скарбник), доцент О. П. 
Кисельова (секретар).

У 70–80-і роки Київське міське та обласне товари-
ство патологоанатомів очолювала професор К. П. Гані-
на; обов’язки секретаря товариства виконувала Л. З. 
Поліщук. 

 

Б. С. Хомінський
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 севастоПоль 

У 1954–1958 роках у Севастополі були збудовані 3 типових приміщення для па-
тологоанатомічних відділень. У 1956 році міським патологоанатомом був призна-
чений Н. С. Куценог. З часом обов’язки міського патологоанатома з дитячої пато-
логії почав виконувати П. А. Кулаго.

В кінці 60-х років в місті функціонувало 3 прозектури з гістологічними лабо-
раторіями: 1) прозектура 1-ї міської лікарні; 2) прозектура інфекційної лікарні; 
3) прозектура 4-ї міської лікарні. У міському онкологічному диспансері працю-
вала патогістологічна лабораторія, у штаті якої був 1 лікар-патологоанатом та 1 
лаборант-гістолог; при цьому патологоанатомічні розтини виконувались на базі 
1-ї міської лікарні. Прозектури працювали по типу об’єднаних, обслуговуючи 13 
лікувальних закладів. Крім того, на базі прозектури інфекційної лікарні була ор-
ганізована об’єднана дитяча прозектура, в якій виконувались патологоанатомічні 
розтини всіх померлих дітей міста, новонароджених та мертвонароджених.

Штати патологоанатомічної служби м. Севастополя: 6,5 посад лікаря-
патологоанатома, 0,5 посади лікаря-цитолога, 6 – лаборантів-гістологів 
та 4 санітарів. Патологоанатомічне забезпечення здійснювали 6 лікарів-
патологоанатомів: 1-а міська лікарня – П. А. Кулаго (завідувач відділення), 
Л. М. Борзунов, Л. Г. Гурова, Л. А. Коршенко; інфекційна лікарня – завідувач 
відділення Н. С. Куценог; міський онкологічний диспансер – завідувач гістоло-
гічної лабораторії В. П. Григорян. 

У 1970 році було виконано 654 патологоанатомічних розтини та 10826 гістоло-
гічних досліджень біопсійного та післяопераційного матеріалу. Відсоток розтинів 
померлих у лікувальних закладах міста досягав 100%.

У 1994 році на базі патологоанатомічних відділень міських клінічних ліка-
рень № 1, № 5 та онкологічного диспансеру було створено Севастопольське міське 
патолого-анатомічне бюро (СПАБ).

У 2001 році штати патологоанатомічної служби складалися із 12,5 посад-лікарів-
патологоанатомів та 15,25 посад лаборантів-гістологів. Патологоанатомічне забез-
печення лікувальних закладів м. Севастополя здійснювали 9 лікарів-патологоана-
томів та 16 лаборантів-гістологів. Було виконано 774 патологоанатомічні розтини 
померлих дорослих, 38 – померлих дітей та 16 мертвонароджених. Крім того, було 
виконано 3 патологоанатомічних розтини померлих удома дорослих та 156 – пло-
дів. Відсоток розтинів померлих дорослих дорівнював 76%, дітей у віці 1–14 років 
– 86% та дітей інших вікових груп і мертвонароджених – 100%.

 У 2007 році СПАБ було ліквідовано і його функції передані патологоанатоміч-
ним відділенням міських лікарень № 1, № 5 та онкологічного диспансеру.
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науково-організаційна роБота 
(товариства, асоціації, з’їзди, конгреси, 

конференції, симПозіуми, Школи)

В кінці 30-х років XIX століття група київських лікарів-практиків, серед яких 
виділялись К. Ф. Боссе, Л. Ф. Гротковський та А. Ф. Мерінг, прийшли до виснов-
ку, що «...результат научной медицины можно сделать достоянием известного 
общества только совокупным трудом, совокупными стараниями и что дух това-
рищества можно развить между врачами не иначе как взаимным их сближением 
и обменом мысли». 

Головним ініціатором створення лікарського товариства був доктор А. Ф. Ме-
рінг. Київська лікарська управа підтримала клопотання групи київських лікарів і 
3 грудня 1838 року звернулась до київського генерал-губернатора щодо заснуван-
ня медичного товариства. Через два роки – в жовтні 1840 року, генерал-губернатор 
повідомив, що керуючий Міністерства внутрішніх справ, відповідно висновку 
медичної ради, «...убедился в пользе учреждения сего общества и дозволил его 
открыть». 

Перше засідання товариства відбулося 29 жовтня 1840 року. Серед засновни-
ків товариства було 12 лікарів. У перший рік існування товариства до його складу 
входило 28 осіб. Першим головою товариства був доктор Кудрявцев, потім доктор 
Гротковський, а з 1849 до 1857 року – професор В. О. Караваєв. Особливо активізу-
валась робота товариства, коли ним керували професори Караваєв та Гюббенет. З 
1861 до 1891 року на засіданнях товариства було заслухано 746 повідомлень, із них 
переважна кількість була присвячена хірургії та топографічній анатомії, у 77 допо-
відях висвітлювались різні аспекти загальної патології і патологічної анатомії.

Київ у другій половині XIX століття став центром проведення різних наукових 
форумів, в яких активну участь брали патологоанатоми. За ініціативою професо-
ра Х. Я. Гюббенета та київського професора зоології Кеслера були організовані та 
проведені в Києві перші в Російській імперії з’їзди природодослідників (1861 та 
1862 рр.). У 1871 році в Києві проходив 3-й з’їзд природодослідників. Для його 
проведення був створений комітет, який складався із п’яти професорів медичного 
факультету – серед них професори Х. Я. Гюббенет та Ю. І. Мацон. З 15 серпня по 
1 вересня 1883 року в Одесі відбувся 7-й з’їзд природознавців, участь в якому взяв 
професор Г. М. Мінх.

Поступово науковий пріоритет медичних доповідей став переходити до форумів 
у пам’ять М. І. Пирогова, які організовувались Товариством російських лікарів – 
їх ще називали Пироговськими з’їздами. Зазначені з’їзди проводились один раз 
на 2–3 роки: 1885 рік – Санкт-Петербург; 1887 рік – Москва; 1889 рік – Санкт-
Петербург; 1891 рік – Москва; 1893 – 94 роки – Санкт-Петербург; 1896 рік – Київ; 
1899 рік – Казань.
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Одним із найбільш значних медичних форумів в кінці XIX століття став 12-й 
Міжнародний Медичний Конгрес, який відбувся з 8 по 14 серпня 1897 року в Мо-
скві. На ньому в одній секції поєднались морфологи та фізіологи, як вітчизняні, так 
і зарубіжні на чолі з R. Virchow’им. Патологи, що з’їхалися з усіх кінців Російської 
імперії вперше зустрілися з представниками патології всієї Європи – H. Chiari, 
Vidal та ін. На Конгресі професор В. К. Високович доповів про свої спостереження 
над чумною епідемією 1896 року в Бомбеї, де він очолював упродовж трьох місяців 
наукову експедицію.

З 21 до 28 квітня 1896 року в Києві відбувся 6-й з’їзд Товариства російських 
лікарів у пам’ять М. І. Пирогова. 21 квітня, о першій годині дня, в залі Київського 
Купецького зібрання відбулися перші загальні збори. Були присутні керівні особи 
Київської губернії та Києва – генерал-губернатор, губернатор, Попечитель Київ-
ського навчального округу, помічник командуючого військами, Київський Місь-
кий Голова, ректор Університету Св. Володимира, професори університету та ін. 
Зібрання відкрив голова оргкомітету професор П. І. Морозов. Почесним головою 
6-го з’їзду був обраний професор М. В. Скліфосовський. На з’їзді працювало 13 сек-
цій з різних питань медицини, які майже всі очолювали професори Університету 
Св. Володимира. Студентам останніх курсів медичного факультету Університету 
Св. Володимира, які побажали відвідувати засідання з’їзду, видавали безкоштовні 
контрамарки. Всі лікарі, що брали участь у роботі з’їзду, платили внесок у розмірі 
8 рублів.

На Пироговському з’їзді у січні 1902 року була організована комісія, якій було 
доручено опрацювати питання щодо створення організації, яка б об’єднувала ро-
сійських патоморфологів. Але доручення не було виконано.

На першому спільному засіданні Петроградського та Московського товариств 
патологів, скликаному 17 жовтня 1921 року з нагоди сторіччя з дня народження 
Рудольфа Вірхова, була ухвалена постанова організувати єдине Російське товари-
ство патологів (РТП). У березні 1922 року воно було затверджено Головнаукою і 
отримало офіційну назву «Російське товариство патологів». Головою товариства 
був обраний професор О. І. Абрикосов (Москва).

17–22 вересня 1923 року в Петрограді відбувся I з’їзд російських патологів. В 
ньому взяли участь понад 300 делегатів, було заслухано 105 доповідей.

Відкрив з’їзд голова товариства О. І. Абрикосов. Він же був обраний головою 
з’їзду. Заступниками голови були обрані: від Москви – Г. П. Сахаров, від Петро-
граду – М. М. Анічков та Ф. Ф. Сисоєв, від Нижнього Новгороду – В. В. Малютін; 
секретарями: від Москви – І. В. Давидовський та Є. Я. Герценберг, від Петрограду 
– Є. А. Карташевський, М. Я. Кузнецовський, В. В. Цинзерлінг та М. В. Окунєв. На 
з’їзді виступили O. Lubarsch (Берлін) та L. Aschoff (Фрейбург). Там же до Російського 
товариства патологів вступили дійсними членами патологи Одеси (разом з патологами 
Саратова, Сімферополя, Ростова-на-Дону, Воронежа, Баку, Омська, Смоленська, 
Мінська). Особлива увага приділялась перспективі розвитку патологічної анатомії.
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Учасники I з’їзду російських патологів (м. Петроград; вересень 1923 р.); 
у першому ряду 7-й зліва – О. О. Богомолець, О. І. Абрикосов, Н. Г. Сперанський, 

Л. Ашофф, М. М. Анічков, О. Любарш.

13–18 серпня 1925 року в Москві відбувся II Всеросійський з’їзд патологів, у ро-
боті якого взяли участь до 300 делегатів. Було заслухано 140 доповідей. Особливий 
резонанс мала доповідь М. Ф. Мельникова-Разведенкова «Про розвиток громад-
ського руху серед російських патологоанатомів за останні 35 років». Була також 
ухвалена постанова про скликання через два роки I Всесоюзного з’їзду патологів на 
території України і визначені його програмні теми.

У 1925 році група патологів України під керівництвом професора М. Ф. Мель-
никова-Разведенкова розробила проект Статуту Українського товариства патоло-
гів (УТОП). Статут 23 грудня 1925 року був поданий до Народного комісаріату вну-
трішніх справ УСРР, який направив його на узгодження до Головнауки Народного 
комісаріату освіти УСРР та Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР.

18 лютого 1926 року «Укрнаука» затвердила Статут Українського товариства 
патологів (УТОП).

ПРОЕКТ СТАТУТУ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПАТОЛОГІВ (УТОП’А)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Українське товариство патологів має на меті об’єднання на території 

Вкраїнської Республіки осіб, науково працюючих в галузі патольогічної фізіології 
та патологічної морфології, а також наукову розробку питань, що мають відно-
шення до згаданих наук, розповсюдження відповідальних галузів знання й пробу-
дження інтересів до завдань Товариства в товариському оточенні.

2. Задля здійснення згаданих в п.1 мети Т-во має право:
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а) улаштовувати привселюдні читання, диспути, тощо
б) заслухувати, та обміркувати доклади по своєму фахові
в) улаштовувати лабораторії, виставки и т.ин.
г) організовувати збори колекцій та матеріялів, подорожи та екскурсії
д) утворивать книгозбірні по свойому фахові
е) друкувати свої роботи
ж) присуждати нагороди за роботу, що представлено буде до Товариства
з) улаштовувати з’їзди по свойому фахові
и) відчиняти філіальні відділи.
 
ПРИМІТКА: згадані в п.2 повноваження Т-во здійснює на підставах, та в меж-

ах так і узаконених існуючих, як і тих, що мають бути видані.

3. Т-во має печатку з своїм найменуванням.

ІІ. СКЛАД ТОВАРИСТВА
4. Т-во складається з членів дійсних, почотних та співробітників (дописува-

чів. Співзавідуючих).
5. Дійсними членами Т-ва можуть бути особи, працюючі в данній галузі. Пер-

шими дійсними членами з’являються члени – спорудники Товариства; дійсні чле-
ни, що знову вступають до Т-ва вибираються на загальному зібранні Т-ва.

6. В почотні члени можуть бути обрані особи, що придбали собі відомість сво-
єю працею в галузі патологічної фізіології та патологічної морфології, або мають 
істотні вислуги перед Т-вом. Почотні члени вибіраються на загальних зібраннях 
Т-ва й користуються всіма правами дійсних членів.

7. Членами співробітниками (дописувачами, співзавідуючими) можуть бути 
особи, бажаючі допомогти Т-ву в його праці. Члени співробітники залічуються 
Правлінням Т-ва згідно їх писаних заяв.

В зібраннях Т-ва вони користуються правом дорадчого голосу й не можуть 
бути обрані в склад урядових осіб.

8. Розмір членських внесків за для дійсних членів та терміни їх виплати ви-
значаються загальним зібранням. Останньому додається право звільняти від 
виплати членських внесків тих, що не мають змоги внести їх і що з’являються 
активними робітниками Т-ва.

 ПРИМІТКА: Члени Т-ва, що не виплатили членських внесків на протязі 
встановленого терміну рахуються вибувшими зі складу Т-ва, але вступають зно-
ву після виплати внесків, що за ними лічуються.

9. Списки членів Т-ва щорічно представляються до органу НКВС; зареєструва-
ний Т-во в двох примірниках і в Наросвіти

10. Вибутння з членів Т-ва може статися або згідно власної заяви вибуваючого 
або згідно постанови 2/3 наявности членів Т-ва, при чому в останньому разі може 
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статися лиш при наявності з боку виключаємоі особи компрометуючих Т-ва вчин-
ків, або події, що кримінально-карається.

ІІІ. КОШТИ ТОВАРИСТВА.
 11. Кошти Товариства складаються з:
а) субсидій урядових та суспільних установ
б) членських внесків та жертвування
в )прибутків від продажу видань, сбору за лекції, вистави, зібрання та ин. 

вступах.

IV. ЗІБРАННЯ ТОВАРИСТВА.
12. Зібрання Т-ва скликаються Правлінням обов’язково з попереднім повідо-

мленням відповідальних органів за 3 дні до терміну зібрання й поділяються на 
чергові та розпорядчі

 13. Зібрання Т-ва скликаються повістками або об’явами и рахуються відбув-
шими – чергові при всякоі кількости зібрання членів, розпорядчі при наявності 
певного кворому, що встановля Правління Т-ва про що повідомляються в опові-
стках на зібранні.

 14. Чергові зібрання, що скликаються за для заслуховування та обміркування 
наукових докладів і питань з’єднаних з біжучою діяльнісю Т-ва відбуваються від-
чиненими.

 15. Розпорядні зібрання, скликаються не менш одного разу в рік, а також по по-
становам Ревізійної Комісії, або згідно заяв не менш 10 дійсних членів Т-ва. Прав-
ління обов’язково в таких випадках скликають зібрання в тижневий термін.

 16. Всі справи вирішаються головуванням та простого більшостю присутніх 
дійсних і почотних членів Т-ва, окрім питань про виключення членів Т-ва, та за-
чинення його що за для статечного вирішення їх потрібуеться більшість не менш 
2/3 голосів присутніх членів. Передавання право голосу забороняється. На випа-
док різносці голосів питання рахуеться відхиленням.

 17. Загальні розпорядчі зібрання:
а) вибірають Голову Т-ва та його заступників, членів Правління, секретарів, 

скарбника та інших урядових осіб Т-ва, почотних та дійсних членів Т-ва і членів 
Ревізійної Комісії.

б) затверджують інструкцію для Ревізійної Комісії, службових осіб, та орга-
нів Т-ва.

в) розглядають та затверджують пропозиції, що вносяться через Правління 
Т-ва.

г) організовують филіяльні відділи, секції, та окремі Комісії.
 ПРИМІТКА: Конструкція відділів Т-ва схожа з конструкцією Т-ва. Відчи-

нення позаміських відділів належать дозволу в порядкові, що встановлений для 
Т-ва.
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д) виключають членів Т-ва.
е) визначають розмір членських внесків.
ж) розглядають та затверджують висновки Ревізійної Комісії, відчути Прав-

ління про діяльність Т-ва здогади про його дальню працю та рахунок.
з) обміркування здогади про відступи від загального статуту або його допо-

внення.
 ПРИМІТКА: Взяти Т-вом відступи від загального статуту або його доповне-

ння вступають на затвердження в постановленому порядкові.
и) обмірковують питання про зачинення Товариства.

V. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
18. Правління Т-ва з’являється його виконавчим органом і складається з го-

лови Т-ва, його заступників, скарбника, секретарів та членів Правління, що ви-
біраються в загальному зібранні на один рік і в кількості, визначеній загальним 
зібранням, переобрання членів Правління можуть бути проведені й до закінчення 
терміну їх повноважень.

 19. Про склад обраного Правління та про всі ведміни, що в йому повідомляють-
ся відповідальною установою НКВС та Нарком освіти.

 20. Правління доглядає за виконанням постанов загальних зібраннь та пра-
вільностю діяльності Т-ва та завідує адміністративною, фінансовою та госпо-
дарчою частинами і відповідає на керенок та наслідки діяльності Т-ва.

21.  Правління Т-ва складає відчіт про щорічну діяльність Т-ва й представляє 
його до Наркоосвіти, а також оголошує останній для загального відому. На випа-
док не представлення відчиту Товариством про його річну діяльність в 3-х місяч-
ний термін, Т-во рахується припинившим своє існування. 

VI. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА
22. Т-во може бути зачинено так згідно розпорядження урядових органів, так і 

згідно постанови загального зібрання Т-ва.
32. На випадок ліквідації Т-ва по постанові загального зібрання Правління 

представляе про те мотивований доклад до Нарком освіти, та керуеться його 
вказівками.

 24. Все майно, належне Т-ву поступае на розпорядження Народного Комісарі-
ату Освіти.

По повноваженню групи спорудників Товариства Патологів
(УТОП’У) Проф. Н. Ф. Мельників-Разведенков
23/XII–25 р. м.Харків 
вул. Лібкнехта 41. 

УТОП складалося з Харківської філії (заснованої в грудні 1925 року при Пато-
логоанатомічному інституті), до якої в другій половині травня 1926 року одна за 
одною приєдналися Київська, Одеська та Дніпропетровська філії. Головою това-
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риства став М. Ф. Мельников-Разведенков. З метою дотримання живого зв’язку 
поміж філіями УТОП’у, його голова особисто їздив у травні 1926 року до Києва, 
Одеси та Дніпропетровська, відкриваючи там філії УТОП’у. Одночасно він робив 
там організаційні доповіді.

УТОП налагодив контакт з Російським товариством патологів (РОП) та Німець-
ким Товариством патологів, видатні члени якого O. Lubarch (Берлін) та L. Aschoff 
(Фрейбург) стали почесними членами УТОП’у. Завдячуючи налагодженому контак-
ту, М. Ф. Мельников-Разведенков отримав від президії Німецького Товариства за-
прошення взяти участь у З’їзді німецьких патологів в Данцигу в червні 1927 року.

Велике значення для розвитку патологічної анатомії в СРСР мав I Всесоюзний 
з’їзд патологів, який відбувся в Києві 14–20 вересня 1927 року. Ідея скликати 
Всесоюзний з’їзд патологів на терені України виникла на II Всеросійському з’їзді 
патологів. Місцем для З’їзду намічались міста Київ або Харків. До складу органі-
заційного комітету цього З’їзду було обрано харківських професорів М. Мельни-
кова-Разведенкова і М. Павлова та О. Кронтовського і П. Кучеренка з Києва. Го-
ловою організаційного комітету було призначено М. Мельникова-Разведенкова. У 
виборі місця для З’їзду Оргкомітет зупинився на Києві. На користь такого рішення 
свідчили сприятливі кліматичні та географічні умови, можливість задовольнити 
всіх членів З’їзду житлом та, нарешті, скупчення в Києві великої кількості на-
укових закладів. Після такого рішення Київське бюро Організаційного комітету 
З’їзду кооптувало собі на допомогу для участі в організаційній роботі весь склад 
президії Київської філії Українського товариства патологів.

14–15 жовтня 1926 року відбулася нарада делегатів Українського та Російсько-
го товариств патологів, що визначила характер запланованого з’їзду, – він мав про-
грамні теми, кількість доповідей була обмежена до 70. Були визначені програмні 
теми З’їзду: 1) тканинні культури; 2) проблема злоякісних новотворів та 3) мор-
фологія, фізіологія і патологія ретикуло-ендотеліальної системи. Крім того, було 
виділено окреме засідання для обговорення організаційних справ, на якому було 
зачитано 4 доповіді. Також було запропоновано учасникам З’їзду виступити з «ні-
мими доповідями», які мали характер широких демонстрацій із детальними писа-
ними та усними поясненнями до своїх експонатів. 

Починаючи з 1920 і до 1930 року патоморфологія в Україні, як і всі науково-
медичні дисципліни, що культивувались у вищих медичних навчальних закла-
дах та наукових інститутах, перебувала у віданні Головпрофосу і Укрнауки На-
родного комісаріату просвіти УРСР. Укрнаука за своїм кошторисом асигнувала 
на Київський з’їзд 1611 карбованців та, окрім того, дозволила правлінню Укра-
їнського товариства патологів видати на з’їзд 1000 карбованців, що так само за 
кошторисом призначено УТОП’у, а також дозволила Українському Патолого-
Анатомічному Інституту передати організаційному комітету з’їзду для видруку-
вання його праць 780 карбованців, що було передбачено його кошторисом на дру-
кування творів Інституту.
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 Напередодні З’їзду – 14 вересня 1927 року о 6 годині вечора у великій ауди-
торії Київського Музею Революції (колишній Педагогічний музей) відбулось від-
криття З’їзду. 

Будівля Педагогічного музею (вул. Володимирська, 57), в якій 
з 15 до 20 вересня працював Перший Всесоюзний з’їзд патологів.

Президія урочистого відкриття Першого Всесоюзного з’їзду патологів (м. Київ, 
Педагогічний музей, 14.09.1927 р.); зліва направо: німецькі патологи: Otto Lubarsch, 

Silbert Fischer (Берлін), Max Borst (Мюнхен); голова Київського Окрвиконкому П. П. Любченко, 
нарком охорони здоров’я УРСР Д. І. Єфімов, М. Ф. Мельников-Разведенков (м. Харків), 

О. І. Абрикосов (м. Москва), І. І. Широкогоров (м. Баку; два стільці вільні – М. М. Анічкова 
(м. Ленінград) та О. О. Богомольця (м. Москва).
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Урочисте засідання відкрив вступ-
ною промовою народний комісар охоро-
ни здоров’я УРСР Д. І Єфімов та голова 
Київського Окрвиконкому П. П. Люб-
ченко. З’їзд також вітали: представник 
Укрнауки, член її президії – М. Ме-
льников-Разведенков, від Української 
академії наук – академік О. Кор чак-
Чепурківський та велика низка представ-
ників різних наукових, громадських, 
партійних та професійних організацій. 
Після урочистої офіційної частини від-
криття З’їзду членам З’їзду та гостям 
було запропоновано перейти до сусідньої 
(через вулицю) актової зали Інституту 
Народної Освіти, де було влаштовано то-
вариську вечірку. 15 вересня 1927 року 
о 9-ій годині ранку розпочалась наукова 
робота З’їзду.

Головою З’їзду був обраний профе-
сор О. І. Абрикосов (Москва). У роботі 
З’їзду взяли участь провідні патологи 
СРСР.

На кожну з чотирьох програмних 
тем українські патоморфологи подали 
свої доповіді або в аудиторії з’їзду, або 
на виставці при ньому у вигляді так зва-
них «німих» доповідей: 1) по тканин-
них культурах – Бережанський (Київ); 
2) по бластоматозному росту – Кричев-
ський і Синельников (співробітники 
Патологоанатомічного інституту в Хар-
кові), Золотова (Харків) і Кучеренко 
(Київ); 3) з патології ретикулоендоте-
ліальної системи – Пейсахович і Дубін-
ська (м. Харків) – у дебатах і в «німій» 
доповіді на виставці; 4) з організації 
патоморфології в СРСР і за кордоном 
– три з чотирьох доповідей на з’їзді – 
Мельников-Разведенков, Ерліх (Хар-
ків) і Махулько-Горбацевич (Київ).

Членський квиток учасника Першого 
Всесоюзного з’їзду патологів 

П. О. Кучеренка (м. Київ).

Програма Першого Всесоюзного з’їзду 
патологів (м. Київ, 15 – 20 вересня 1927 р.).
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 Активну участь у роботі з’їзду взяли жінки-патоморфологи з України: Смир-
нова-Замкова, Шведкова-Роше, Дінабург, Талієва, Мельникова-Разведенкова, Ду-
бінська, Золотова, Бузні, Фішман та Письменна.

 Перший день З’їзду був присвячений тканинним культурам. Голова – О. І. Аб-
рикосов. Дні проведення З’їзду співпали з днем смерті фундатора целюлярної пато-
логії Р. Вірхова, що сталося 25 років тому. Пам’ять про нього була вшанована поза-
черговою промовою М. М. Анічкова «Zum Andenken an Rud. Virchow», яка з поваги 
до закордонних гостей була виголошена німецькою мовою. Потім з інформацією 
про підготовчу діяльність Організаційного бюро З’їзду виступив М. Мельников-
Разведенков. Після цього були виголошені доповіді відповідно програми першого 
дня. Особливий інтерес викликали виступи професора О. А. Кронтовського «Тка-
нинні культури як метода вивчення питань патології» та професора Rhoda Erd-
mann (Берлін) «Die Bedeutung d. Gewebszüchtung für pathologishe Probleme», в яких 
поданий сучасний стан цієї нової та важливої біологічної методики.

 Другий день був присвячений доповідям на програмну тему про злоякісні 
новоутворення.

 На третій день З’їзду були заслухані не програмні доповіді.
 Особливий інтерес являв четвертий день З’їзду. Спочатку було вшановано 

пам’ять померлих патологів Союзу – академіка Л. Тарасевича (Москва) та профе-
сора І. Коровіна (Дніпропетровськ). Після цього, вперше у практиці наукових ме-

Провідні патологи СРСР – учасники I Всесоюзного з’їзду патологів (м. Київ, вересень, 
1927 р.); перший ряд (зліва направо): І. І. Широкогоров, О. І. Абрикосов, М. Ф. Мельников-

Разведенков, О. О. Богомолець, М. М. Анічков; середній ряд: О. І. Смирнова-Замкова, 
Т. С. Шведкова-Роше; верхній ряд: О. О. Соловйов, П. О. Кучеренко, Ш. І. Криницький, 

В. Г. Гаршин, Є. О. Кураєв, П. П. Движков, М. М. Павлов. 
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дичних З’їздів відбулося вшанування ветеранів праці в галузі патології. Цікаво, 
що поруч з вшануванням видатних учених-професорів та відомих заслужених про-
зекторів, З’їзд, з пропозиції Голови Організаційного Бюро З’їзду М. Мельникова-
Разведенкова, привітав та вшанував як героїв праці лабораторних багатолітніх 
робітників-препараторів, що починали свою роботу як служники. З’їзд вшанував 
таких осіб: професорів О. Репрьова (Харків), С. Іванова (Київ), М. Тизенгаузена 
(Одеса), А. Тальянцева (Дніпропетровськ), прозектора, доктора медицини Г. Квят-
ковського (Київ); препараторів: М. Тюленєва (Москва), В. Чурилова (Харків), 
П. Єфремова (Київ) та Білоусова (Київ). Всіх відзначених було запрошено до складу 
президії цього урочистого засідання. Із теплою за змістом та блискучою за формою 
промовою звернувся до присутніх та відсутніх ювілярів від імені всіх учасників 
З’їзду академік М. Мельников-Разведенков. Від імені ювілярів виступили профе-
сор О. Репрьов та препаратор М. Тюленєв.

На цьому засіданні професор О. І. Абрикосов поінформував присутніх про 10-
річний ювілей Харківського Медичного Журналу «Врачебное дело», відзначивши, 
що скоро після свого народження він став популярним медичним журналом всесо-
юзного значення.

У другій половині цього дня учасники З’їзду відпочивали в поїздці пароплавом 
по Дніпру до Межигір’я. Як писав сучасник: «...Оркестр музики, добрий буфет, 
чудова погода – все сприяло до піднесення доброго настрою екскурсантів».

П’ятий день З’їзду був присвячений ретикуло-ендотеліальній системі. Осо-
бливий інтерес викликали програмні доповіді М. Анічкова (Ленінград) «Пато-
морфологія ретикуло-ендотеліальної системи» та М. Павлова (Харків) «Про 
патофізіологію ретикуло-ендотеліальної системи», які мали характер оглядів то-
гочасного стану цього питання.

Шостий день З’їзду був присвячений позапрограмним доповідям.
Особливістю З’їзду був розгляд науково-організаційних питань. З програмною 

доповіддю «Організація лікарняних прозекторських кабінетів в Союзі» виступив 
М. Ф. Мельников-Разведенков. Він підкреслив, що патологічна анатомія, яка за-
родилася в лікарських установах, перейшла у вищі медичні школи, де виокреми-
лася після створення спеціальних кафедр у самостійну наукову дисципліну. М. Ф. 
Мельников-Разведенков зазначив, що незважаючи на значний ріст патологоанато-
мічних відділень інститутів, їх кількість в Радянському Союзі все є ще недостат-
ньою (біля 100) – 25 кафедр патологічної анатомії; 35 прозектур в Москві, 15 – в 
Ленінграді, більше 25 – в інших великих містах. В Україні – 20: по п’ять у Харко-
ві, Києві і Одесі і п’ять в інших містах УРСР. Не завжди патологоанатомічні розти-
ни проводились відповідним чином; не вистачало кадрів, незадовільне постачання 
відповідного обладнання. Особливо було підкреслено значення для організації лі-
карняної справи в країні розширення мережі прозектур.

Другою була доповідь Ш. І. Криницького «Прозектури в Північно-Кавказькому 
краї». Професор Криницький підтримав як життєво необхідну організацію широ-
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кої мережі прозектур у Радянському Союзі – кожна лікарня на 100 ліжок повинна 
мати прозектора. Виникла потреба в дослідженнях біопсій. Було поставлене пи-
тання про штати та удосконалення прозекторів, про покращення їх матеріальних 
умов та нормування праці.

Після закінчення дискусій з приводу заслуханих упродовж дня доповідей, з ве-
ликою кінцевою промовою виступив Голова З’їзду професор О. І. Абрикосов. Він 
підсумував роботу З’їзду, констатував великі досягнення патології в СРСР і наре-
шті висловив від імені учасників З’їзду щиру подяку Організаційному Комітету 
З’їзду на чолі з академіком М. Ф. Мельниковим-Разведенковим. Тут же промовець 
оголосив привітального листа З’їздові від почесного члена Українського Товари-
ства Патологів, відомого німецького вченого L. Aschoff’a (Фрейбург).

Протягом шести днів роботи I Всесоюзного З’їзду Патологів у Києві, 604 
учасники З’їзду заслухали 74 доповіді з наукових тем, з них 4 – з організаційних 
питань.У роботі З’їзду взяли участь також 3 представники Німеччини – професор 
Bickel, приват-доцент Arndt та професор R. Erdmann та 2 – Австрії – професори 
F. Weber і J. Hammerschmidt та професор A. Dustin (Бельгія). У будинку «Музей 
Революції», у залі «1905 рік» було влаштовано велику виставку так званих 
«німих» доповідей, тобто матеріалів, що можуть бути об’єктом словесної допові-
ді. Таких експонатів було понад 1000 і мали вони найрізноманітніший характер; 
тут можна було знайти експонати етнографічного характеру (Етнографічного То-
вариства у Києві), експонати (кафедр патологічної анатомії та ортопедії Київсько-
го медичного інституту) різноманітних кісток; скелети акромегаликів (кафедра 
патологічної анатомії Одеського медичного інституту); експонати, що характе-
ризують розповсюдження склероми (кафедра патологічної анатомії та оторино-
ларингології Київського медичного інституту); картограми та таблиці до харак-
теристики захворювань на злоякісні пухлини (Іркутськ, Київ тощо); експонати 
щодо мікрооперацій на клітинах тканинних структур (Київ, Томськ); експонати 
щодо розповсюдження й форм ехінокока, газових отруєнь, експериментальних 
пухлин на тваринах та рослинах, патологічної анатомії скарлатини та її збудни-
ка, різноманітних нервових захворювань тощо. Багато експонатів було з історії 
патології, головне в Україні, портрети відомих померлих вчених-патологів, діа-
грами історичних дат щодо патології в Україні. Виставка наочно показала велику 
й глибоку робота, яка проводилась у всіх наукових закладах республік СРСР, а 
особливо України. З експонатами виставки ознайомилася велика кількість ліка-
рів, студентів та пересічних громадян.

I Всесоюзний З’їзд Патологів, який у багатьох відношеннях відрізнявся спосо-
бом організації від подібних наукових З’їздів, відіграв значну роль у науковому 
житті. Крім наукового значення, він мав значення громадсько-організаційне, чому 
особливо сприяли доповіді організаційного характеру. 

За доповідями професорів М. Ф. Мельникова-Разведенкова та Ш. І. Криницько-
го з’їзд виніс постанову – звернути увагу органів охорони здоров’я на необхідність 
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покращення прозекторської справи в Радянському Союзі і залучити для реалізації 
цієї постанови Російське і Українське товариства патологів.

Було ухвалено – наступний II Всесоюзний З’їзд Патологів скликати у 1929 році 
в м. Баку, для чого був обраний новий Організаційний Комітет під головуванням 
професора І. І. Широкогорова. Програмними темами З’їзду були визначені: 1) пато-
логія професійних хвороб, 2) патологія гострих інфекцій, 3) гіпертонія та ангіонев-
рози, 4) фізико-хімічні методи досліду, що застосовуються в біології та медицині.

I Всесоюзний з’їзд патологів стимулював наукові дослідження з патоморфології 
в Україні. У 20-х роках було зареєстровано шість дисертацій на ступінь доктора 
медицини на кафедрах патологічної анатомії: в Одесі – Заєвлошин (про регенера-
цію у кишках) і Жгенті (про гліоми), у Харкові – Ерліх (про вапняні відклади у 
харкотинні при туберкульозі легень), Кричевський (флегмона шлунка), Бурлаков 
(міобластоми сечового міхура) і Дерман (незрілі невроми).

Другий Всесоюзний з’їзд патологів був скликаний у Баку в липні 1930 р.; його 
праці опубліковані в 1932 році. 

Українські патоморфологи зробили 
11 доповідей. Однією з програмних до-
повідей на з’їзді була доповідь Куссмау-
ля про алергічний періартеріїт в Украї-
ні, в СРСР і за кордоном, яка готувалась 
керівництвом Українського патологоа-
натомічного інституту упродовж 1927 
– 1930 років. Одне з тверджень цієї 
доповіді зводиться до того, що зміни в 
артеріях слід тлумачити як прояв алер-
гічної реакції і що гістологічним про-
явом її при змінених імунобіологічних 
умовах макроорганізму є інфекційна 
гранульома, яка локалізується в судин-
ній стінці, переважно в її адвентиції, 
як це спостерігається при лентозному 
сепсисі. Резонансними були доповіді: 
професора П. О. Кучеренка (Київ) – про 
патоморфологію підшлункової залози; 
доцента Г. Л. Дермана (Харків) – про 
патологічну анатомію та гістологію 
шлунково-кишкового тракту при скар-
латині; академіка М. Ф. Мельникова-
Разведенкова – про хворобу Гоше, хо-
лестериновий перикардит, хондрому, 
холестеатому, про periarteriitis nodosa; 

Програма Другого Всесоюзного з’їзду 
патологів (м. Баку, 1–7 червня 1930 р.).
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доктора Є. Пальчевського – про дивертикули перикардіуму; доктора Валька – про 
конгломератні гуми легень.

Упродовж 1934–1935 років об’єднана робота патоморфологічних відділів із 
громадскістю виявилася в численних організованих виступах співробітників від-
ділів на конференціях, нарадах, на об’єднаних з іншими товариствами засіданнях і на 
з’їздах, в яких кваліфіканти, під керівництвом своїх відділів, брали активну участь. 
Працівники патоморфологічного відділу Інституту експериментальної медицини 
(Харків) виступали на об’єднаних з Харківською хірургічною секцією засіданнях 
(1934, 1935 рр.) та доповідали про вчення патогістології набряку Примака (в Києві, 
Харкові, Одесі та Москві). За цей період прочитані доповіді про досягнення в галузі 
патоморфології харківських та київських дослідників на трьох конференціях 
українських молодих вчених-медиків: 1) на київській республіканській конфе-
ренції (лютий 1935 року); 2) на харківській обласній конференції (травень 1935 
року); 3) на київській конкурсній конференції (березень 1936 року).

До Другої світової війни українськими патологоанатомами була організована 
низка республіканських конференцій, які за кількістю учасників, важливістю 
проблем, що розглядалися, носили характер всесоюзних з’їздів. Так, у Києві були 
проведені такі конференції: у 1936 році – конференція, присвячена питанням 
алергії, у 1938 році – проблемам старості, у 1939 році – гіпертонії, у 1940 році – 
проблемам фізіологічної системи сполучної тканини.

 У лютому 1951 року в Куйбишеві відбулася Всесоюзна нарада патологоанатомів. 
За ініціативою учасників наради було створено Всесоюзне товариство пато ло-
гоанатомів і тимчасове правління товариства, яке почало роботу з грудня 1951 
року. Були проведені заходи щодо оформлення філіалів товариства в республіках, 
областях та містах. В липні 1954 року в Ленінграді відбулась Всесоюзна наукова 
конференція патологоанатомів, на якій були обрані правління Всесоюзного 
товариства патологоанатомів та президія правління; головою правління став І. В. 
Давидовський, його заступниками – М. Ф. Глазунов та А. І. Струков.

Третій Всесоюзний з’їзд патологів відбувся в Харкові з 6 до 11 липня 1959 року; 
праці опубліковані в 1961 році. У процесі роботи з’їзду були розглянуті проблеми 
онкології, роль антибіотиків та радіаційних уражень. 

На з’їзді були присутні 896 делегатів від усіх республік СРСР. У роботі з’їзду 
також взяли участь вчені Китаю, Чехословаччини, Болгарії, Румунії, Угорщини, 
Польщі, Монголії, Німецької Демократичної Республіки та Федеративної респуб-
ліки Німеччини. Патологоанатоми України взяли активну участь у роботі З’їзду 
– була представлена 21 доповідь.

З’їзд відкрив І. В. Давидовський. Він підкреслив, що основним завданням пато-
логоанатомів на той час є включитися в загальний фронт працівників медицини. 
При цьому медицина повинна бути тісно пов’язана з біологією, розробляти питан-
ня біологічної суті захворювань, питання біологічних закономірностей, які лежать 
в основі всіх фізіологічних і патологічних реакцій.
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Проблеми онкології розглядалися 6, 7 та 9 липня 1959 року. Було заслухано 50 
доповідей, в яких були відображені разні напрямки в роботі морфологів-онкологів 
та успіхи, що досягнуті у вивченні проблем злоякісних пухлин.

6 липня обговорювались теоретичні питання онкології. Голови засідання – 
І. В. Давидовський та Г. Л. Дерман. З програмною промовою виступив І. В. Дави-
довський. Він відзначив велике соціальне значення розповсюдження пухлин, які 
є причиною смерті 8–10% населення всіх країн. У силу того, що основним «трима-
чем» пухлини є людина, то проблема онкології, як вважав доповідач, може успішно 
вивчатися перш за все на людині. Стосовно етіології пухлин, то І. В. Давидовський 
підкреслив, що в довкіллі, яке оточує людину, немає специфічного агенту, який би 
монопольно спричинював злоякісний ріст. Суть пухлинного росту не в зовнішній 
причині, а в тих біологічних та гісто-фізіологічних перетвореннях, які змінюють 
перебіг нормальних формоутворюючих процесів. У патогенезі пухлинного росту 
центральне місце займає питання виникнення в тканинах таких продуктів їх жит-
тєдіяльності, які, будучи за суттю ендогенними канцерогенами, визначають сам 
факт виникнення пухлини. До появи в тканинах таких ендогенних канцерогенів і 
зводиться, очевидно, і канцерогенез під впливом екзогенних факторів. Виходячи із 
цього, проблема ракової клітини вимагає поглибленої всебічної розробки. Не зважа-
ючи на досягнення в галузі експериментальної онкології, етіологія пухлин людини 
розроблена недостатньо. Так, сучасна онкологія схильна недооцінювати роль дизон-
тогенетичних факторів у розвитку новоутворів. Стосовно питання «передраку», то 
доповідач звузив це поняття рамками, що включають лише процеси, які облігатно 
призводять до злоякісного росту. З доповідями за цією тематикою виступили Л. М. 
Шабад (Москва), Н. І. Лазарєва (Москва), Є. А. Фінкельштейн (Семипалатинськ), 
Б. А. Лапін (Сухумі), П. П. Движков (Москва), М. Ф. Глазунов (Ленінград).

На засіданні 7 липня (голови – Н. Ф. Шляпников, А. І. Струков, М. Ф. Глазунов) 
розглядались питання спеціальної та експериментальної онкології. З українських 
патологоанатомів була заслухана доповідь професора Г. Л. Дермана (Харків), в 
якій він запропонував робочу класифікацію раку легень – прикоренева, перифе-
рична, змішана форми та рак верхівки легені (включаючи пухлини з синдромом 
Пенкоста). Виступив також доктор медичних наук О. М. Носалевич (Харків).

На ранковому засіданні 9 липня (голови – П. П. Движков, В. А. Жухін) було 
заслухано 11 доповідей, які були присвячені в основному пухлинам мозку. Осо-
бливий інтерес мала доповідь професора Б. С. Хомінського (Київ). Він вважав, що 
клінічно для доброякісних гліом не властивий чисто експансивний ріст. На основі 
морфологічних та гістохімічних досліджень він встановив кореляцію між темпом 
росту гліом та руйнівною їх дією на оточуючі тканини.

На вечірньому засіданні (голови – Б. С. Хомінський та Л. М. Шабад) були за-
слухані доповіді, присвячені питанням патологічної анатомії злоякісних пухлин, 
проблемам спеціальної онкології. Серед них – доповідь професора Г. Л. Дермана та 
З. П. Гриндіної (Харків) «Про метастази злоякісних новоутворів у серце».
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Проблемам антибіотиків у патології були присвячені засідання 8 липня. На пле-
нарних засіданнях 8 липня головували професори Є. І. Чайка, Ш. І. Криницький 
та О. М. Чистович. Було заслухано 22 доповіді. У заключному слові А. Н. Чистович 
акцентував на необхідності вивчення причин скритого періоду дії антибіотиків. 
Оцінюючи дані стосовно кандидозів, він підкреслив, що кількість грибкових захво-
рювань значно збільшилась і тому вони повинні більш активно досліджуватись.

Третім програмним питанням, яке обговорювалось на з’їзді, були проблеми 
радіаційної патології, які розглядались на ранкових засіданнях 10 липня (голо-
ви – Б. І. Мігунов та М. К. Даль) та 11 липня (голова – М. О. Краєвський). З цієї 
проблеми було заслухано 28 доповідей. Особливий інтерес викликала вступна до-
повідь М. О. Краєвського (Москва), в якій було показано значення дії малих актив-
ностей на організм. Доведено, що виникнення ряду змін, які властиві променевому 
пошкодженню, залежить від порушення регенерації. Порушувалось питання про 
порогову дію радіації та зовнішні прояви її, які залежать не від пошкодження 
спричиненого дією низьких рівнів радіації, а від порушення компенсації цих по-
шкоджень. Були також заслухані доповіді українських патологоанатомів. Так, у 
доповіді О. С. Ступіної та П. А. Мілонової (Харків) була показана дія гіпотермії 
на морфологічні зміни, що виникають при променевій хворобі. О. А. Носалевич 
(Харків) вивчив гістохімію нуклеїнових кислот у кровотворних органах при про-
меневій хворобі. Гістологічні зміни ендокринних органів при дії інкорпорованого 
радіоактивного фосфору Р32 були представлені в доповідях М. К. Даля та В. А. Ки-
селенко, Є. І. Маковської і В. Г. Пінчука (Київ).

Одне із засідань з’їзду було присвячено організаційним питанням. Головний па-
тологоанатом МОЗ СРСР професор Т. П. Виноградова виступила з доповіддю про 
стан патологоанатомічної служби в Радянському Союзі. Були заслухані звіти про 
роботу правління Всесоюзного наукового товариства патологоанатомів (професор 
П. П. Движков), звіт ревізійної комісії (професор Б. І. Угрюмов), звіт редакції жур-
налу «Архив патологии» (кандидат медичних наук Р. Д. Штерн). Із всіх наукових 
проблем (питання онкології, проблема антибіотиків у патології, радіаційна пато-
логія), що розглядалися на з’їзді, а також із звітів головного патологоанатома МОЗ 
СРСР, правління Всесоюзного наукового товариства патологоанатомів та редакції 
журналу «Архив патологии», з’їзд прийняв відповідні рішення. На з’їзді був об-
раний новий склад правління всесоюзного товариства патологоанатомів. Від Укра-
їни були обрані: М. К. Даль (Київ), Г. Л. Дерман (Харків), Є. Г. Пальчевський (Лу-
ганськ), Ю. Г. Перепелиця (Полтава), Є. О. Успенський (Одеса), Б. С. Хомінський 
(Київ), Є. І. Чайка (Київ). Була також обрана ревізійна комісія. Почесним членом 
Всесоюзного товариства патологоанатомів від України була обрана О. І. Смир нова-
Замкова (Київ).

11 липня 1959 року на першому організаційному засіданні нового правління Все-
союзного наукового товариства патологоанатомів були проведені вибори президії. 
Головою правління Всесоюзного наукового товариства патологоанатомів був обра-
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ний дійсний член АМН СРСР, професор І. В. Давидовський, його заступниками – 
член-кореспондент АМН СРСР, професор А. І. Струков, професори П. П. Движков 
та Н. Ф. Шляпников. До складу президії обрані М. О. Раєвський, Г. Л. Дерман, І. В. 
То ропцев, А. В. Смольянніков, А. Н. Чистович, Б. І. Мігунов та В. П. Кесарева. 

I-а науково-організаційна конференція патологоанатомів урср

25–26 вересня 1968 року в Запоріжжі відбулась I-а науково-організаційна кон-
ференція патологоанатомів України, в роботі якої взяли участь 106 делегатів із всіх 
областей УРСР, а також гості – представники медичної громадськості Запоріжжя.

 В науковій частині конференції були представлені результати наукових дослі-
джень з різних питань патологічної анатомії. Доповідь професора О. Т. Хазанова 
(Тернопіль) була присвячена класифікації патологоанатомічних особливостей ле-
геневого серця. Про морфологічні зміни діафрагми у померлих від недостатності 
серця повідомила Л. М. Давидова (Тернопіль). Професор К. О. Дікштейн предста-
вила порівняльну морфологічну характеристику судинних змін при різних колаге-
нозах. Серія доповідей, присвячених патології серця, була представлена професо-
ром Н. О. Левковою та її співробітниками (Запоріжжя). Н. О. Левкова повідомила 
про деякі морфологічні особливості старечого міокарду, М. Ф. Поляков доповів 
про морфологію гангліонарного апарату серця у віковому аспекті. А. А. Тидір при-
святив свій виступ провідній системі серця та її віковим особливостям. Н. Д. Ску-

Відкриття I науково-організаційної конференції патологоанатомів УРСР
(м. Запоріжжя, 25 вересня 1968 р.); у першому ряду, 

другий зліва – професор М. К. Даль.
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ба представив дані про вплив органоспецифічної РНК на регенерацію міокарду та 
теоретично обґрунтував її застосування. Г. В. Узун (Донецьк) представив клініко-
морфологічні зміни при гострих та підгострих пілефлебітах. Професор Г. С. Беспа-
лов (Дніпропетровськ) подав матеріали про морфогенез та патологічну анатомію 
саркоми кісток. Л. П. Рєзанов (Київ) схарактеризував стан питання про походжен-
ня та значення онкоцитів. У доповіді професора М. А. Тищенка, Ю. Л. Бутова і 
Є. О. Котик (Харків) наведені дані про стан мукополісахаридів у слизовій оболонці 
шлунка при хронічних гастритах. Г. О. Дікштейн (Чернівці) виклала деякі морфо-
логічні критерії оцінки функціональної активності кори надниркових залоз. В. Л. 
Бялик та Н. Я. Мельман (Київ) присвятили своє повідомлення діагностичному зна-
ченню пункційної біопсії нирок. М. А. Шеремета (Івано-Франківськ) представив 
дані про патоморфоз гіпо- і апластичних анемій. У доповіді П. Ф. Шамрая та Є. І. 
Маковської (Вінниця) схарактеризовані особливості регенерації шкіри при гостро-
му отруєнні поліхлорпиненом. А. М. Чарний (Мукачеве) представив дані літерату-
ри про інклюзивну цитомегалію у дорослих. Н. М. Медвінський (Київ) доповів про 
значення пункційної біопсії в клініці щелепно-лицевої хірургії і продемонстрував 
голку власної конструкції для проведення біопсій.

 По закінченню наукової частини конференції був розглянутий та затверджений 
статут Українського товариства патологоанатомів, проведені вибори правління та 
ревізійної комісії. На пленумі правління, який відбувся 26 вересня 1968 року, була 
обрана президія правління у такому складі: М. К. Даль (голова), В. Л. Бялик та О. С. 
Ступіна (заступники голови), А. П. Самойлов (генеральний секретар), Є. І. Мако-
вська, І. В. Марков, Б. С. Хомінський, Є. І. Чайка, В. Г. Чудаков (члени президії). 
До складу президії була кооптована Н. О. Родіонова (скарбник). Головою ревізійної 
комісії обрана О. П. Кисельова. До складу республіканського товариства ввійшли 
22 обласні товариства патологоанатомів. Було також затверджено рішення конфе-
ренції про завдання, які стоять перед патологоанатомами України, у зв’язку з ор-
ганізацією Українського товариства патологоанатомів.

 і-ша науково-практична конференція патологоанатомів 
 дитячих лікувальних закладів української рср

21–23 січня 1969 року в Харкові відбувалася 1-а науково-практична конферен-
ція патологоанатомів дитячих лікувальних установ Української РСР, яка була 
скликана за ініціативою головного патологоанатома з дитинства МОЗ УРСР профе-
сора Н. О. Максимович, за активного сприяння патологоанатомів Харкова. Були 
присутні також патологоанатоми Москви, Ленінграда та Мінська.
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 На конференції були розглянуті актуальні аспекти перинатальної патології, 
респіраторних та кишкових інфекцій. Обговорювались організаційні питання – 
заслухана доповідь Н. О. Максимович «Аналіз роботи дитячих прозектур УРСР за 
1967 рік», І. І. Грищенко і Г. Л. Дермана (Харків) та Л. О. Вишневецької (Москва), 
в яких вони поділились досвідом роботи об’єднаних дитячих прозектур.

I з’їзд патологоанатомів української рср

З’їзд відбувся 26–28 жовтня 1970 року на базі Донецького державного медич-
ного інституту імені М. Горького і був присвячений питанням онкології та про-
фесійної патології. У роботі З’їзду взяли участь 196 делегатів та 35 запрошених 
із Москви, Ленінграду, Тбілісі, Мінська та інших міст СРСР. 75 участників З’їзду 
представляли науково-дослідні заклади та кафедри патологічної анатомії ви-
щих навчальних закладів, 146 – були працівниками системи практичної охорони 
здоров’я.

Відкриття I з’їзду патологоанатомів Української РСР (м. Донецьк; 26 жовтня 
1970 р.); перший ряд (зліва направо): за трибуною М. К. Даль (Київ), Г. С. Беспалов 

(Дніпропетровськ); 4-й – Б. С. Хомінський (Київ); 5-а – К. О. Дікштейн (Донецьк), 
6-й – О. Т. Хазанов (Тернопіль).
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На засіданнях З’їзду було заслухано 36 доповідей з проблеми «Онкологія», 10 – 
«Професійна патологія».

З’їзд відкрив заступник голови Вченої медичної ради МОЗ УРСР Ю. В. Хмелев-
ський. З привітанням від партійних, радянських та громадських організацій До-
нецької області виступив заступник голови Донецького облвиконкому З. Д. Ілья-
шенко. Була обрана Президія I-го Українського з’їзду патологоанатомів у складі: 
заступник голови Донецького облвиконкому З. Д. Ільяшенко, заступник голови 
Вченої медичної ради МОЗ УРСР Ю. В. Хмелевський, заступник начальника Доне-
цького обласного відділу охорони здоров’я Г. П. Кобець, ректор Донецького медич-
ного інституту Г. П. Кондратенко, академік АМН СРСР Л. М. Шабад, заслужений 
діяч науки УРСР, професор М. К. Даль, професори: К. О. Дікштейн, В. Л. Бялик, 
А. П. Самойлов, Н. О. Максимович, О. П. Кисельова, В. Г. Чудаков, Б. С. Хомінський, 
Г. С. Беспалов, Д. Д. Зербіно, О. Т. Хазанов, Є. І. Маковська, С. О. Виноградов, Б. І. 
Монастирська, Ю. Я. Мещерякова, У. А. Габунія, Б. М. Брук, Є. О. Успенський.

На першому пленарному засіданні з програмною доповіддю «Стан патологоа-
натомічної служби в УРСР та її найближчі завдання» виступив головний патоло-
гоанатом МОЗ УРСР М. К. Даль. Він зазначив, що за час, який пройшов після мо-
менту виходу наказу МОЗ СРСР № 316 у 1959 році, кількість патологоанатомічних 
відділень в Україні збільшилась з 115 до 748, патологогістологічних лабораторій 
– від 207 до 471, відповідно і збільшилась кількість працівників. Свою увагу допо-
відач акцентував на недоліках роботи патологоанатомічної служби та поставив за-
вдання, що стосувались збільшення кількості та підвищення кваліфікації кадрів, 

У президії I з’їзду патологоанатомів Української РСР (м. Донецьк; 
26 жовтня 1926 р.); зліва направо: професори В. Л. Бялик, М. К. Даль 

та С. О. Виноградов.



7755. Патологічна анатомія в регіонах УкраїниНауково-організаційна робота

централізації патологоанатомічної служби та інших заходів відповідно до наказу 
МОЗ СРСР № 667 від 15.10.1970 р. На цьому ж засіданні були заслухані звіти про 
роботу Одеського (К. К. Лаврентьєв) та Львівського (Д. Д. Зербіно) обласних науко-
вих товариств патологоанатомів.

 Всі дослідження з проблеми «Онкологія» були виконані на високому методично-
му рівні із застосуванням гістохімічних (у тому числі кількісних) та інших сучасних 
морфологічних методів. Вони значно покращили існуючі уявлення про будову пух-
лин, зробили певний внесок у справу морфологічної діагностики пухлин. У багатьох 
доповідях були успішні спроби теоретичного узагальнення отриманих даних. Були 
заслухані доповіді: Л. М. Шабада (Москва) «Про трансплацентарну дію бластомоген-
них речовин на органні культури», А. В. Мельниченко із співавторами (Київ) – «Осо-
бливості реактивних змін різних систем організму при експериментальному карци-
ногенезі»; Б. С. Хомінського (Київ) – «Поняття “злоякісність” в нейроонкології»; 
А. Ф. Фікса (Одеса) – «Морфологія передсаркоми людини»; В. Г. Чудакова та Г. А. 
Лур’є-Покровської (Київ) – «Морфологічні зміни пухлин та нормальних тканин кін-
цівок під впливом регіонарної перфузії разними хіміопрепаратами»; О. А. Сулевської 
(Дніпропетровськ) – «Морфологічні зміни в тканинині переднього гіпоталамуса та гі-
пофіза при раку шлунка»; Н. Л. Орлової (Донецьк) – «Морфологічна характеристика 
строми пухлин на різних етапах прогресії»; О. К. Покотиленко (Київ) – «Саркоїдопо-
дібні реакції строми ракової пухлини гортані»; В. С. Пашкової (Сімферополь) – «Про 
залежність стромоутворення від стану паренхіми при ракових пухлинах шлунка»; 
Г. І. Керн (Чернівці) – «Флеботромбоз при злоякісних пухлинах»; Д. Д. Зербіно 
(Львів) «Інвазія карцином та пермеація пухлинних клітин по кровоносним та лімфа-
тичним судинах»; М. А. Шеремета з співавторами (Івано-Франківськ) – «Вміст фер-
ритину в нормі, при передракових станах та злоякісних пухлинах»; К. П. Ганіної з 
співавторами (Київ) – «Комплексне гістохімічне та генетичне вивчення пігментних 
новоутворів шкіри людини»; Ю. М. Зурнаджи (Київ) – «Ультраструктура клітин 
карциноми гортані»; К. О. Дікштейн (Донецьк) – «Морфологія доброякісних епіте-
ліальних пухлин бронхів»; М. М. Тираспольської та І. М. Костюковського (Харків) 
– «Клініко-морфологічна характеристика деяких рідкісних пухлин легень»; О. Т. Ха-
занова та М. Д. Андреєва (Тернопіль) – «Про морфологічне обґрунтування помилко-
вої прижиттєвої діагностики раку легень»; І. В. Василенко з співавторами (Донецьк) 
–«Порівняльна гістохімічна характеристика різних макроскопічних форм раку 
шлунка»; Ю. Г. Кубинського з співавторами (Одеса) – «Клініко-морфологічні дані до 
розвитку пухлинних процесів у щитоподібній залозі».

 На секційному засіданні, яке було присвячено пухлинам сечостатевої системи, 
виступили В. Л. Бялик та В. В. Бялик (Київ), В. О. Єнохович (Дніпропетровськ), 
А. М. Романенко (Київ). Окреме секційне засідання було присвячено пухлинам 
мозку. Доповіді з цієї тематики представили: І. А. Бродський (Київ), Х. Н. Зіль-
берштейн (Харків), В. І. Канторович (Харків), М. І. Шамаєв (Київ), В. Ф. Тушев-
ський (Київ), Н. Н. Бровіна (Харків). Пухлинам кісток та м’яких тканин були 
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присвячені доповіді Г. С. Беспалова (Дніпропетровськ), Є. Я. Панкова (Харків), 
В. Г. Шлопова (Донецьк). Особливий інтерес викликали доповіді М. К. Даля (Київ) 
– «Патологогістологічні зміни кровоносних судин при лейкозах»; Д. М. Логойди 
(Львів) – «Патоморфологічні особливості мієлоцито-промієлоцитарного варіанту 
гострого мієлолейкозу» та В. В. Войно-Ясенецького (Одеса) – «Гістоморфологічна 
та гістохімічна характеристика “змішаних пухлин слізної залози”».

 Доповіді з проблеми «Професійна патологія» охопили широкий спектр патоло-
гічних змін в організмі при дії на нього професійних шкідливих факторів. Допо-
віді І. К. Донець (Донецьк), Г. Х. Лазіді та А. П. Самойлова (Київ) були присвячені 
пневмоконіозу; О. О. Захарової (Донецьк) – синдрому тривалого роздавлювання при 
шахтній травмі; М. І. Ерман та М. Б. Рапопорт (Київ) – впливу на організм аерозо-
лю, який утворюється при електрозварюванні. Проблемі гіпотермії буди присвячені 
доповіді Г. О. Дікштейн (Чернівці) та Т. Д. Канарейцевої (Чернівці). Результати ви-
вчення впливу отрутохімікатів на організм були висвітлені в доповідях М. С. Пуш-
каря (Київ), П. Ф. Шамрай та Є. І. Маковської (Вінниця) і Г. А. Родіонова (Київ).

 На заключному засіданні з’їзду було прийняте рішення зі всіх питань, що об-
говорювалися.

 Велике значення для розвитку патологічної анатомії дитячого віку в Україні мала 
організація двох республіканських науково-практичних конференцій – у Харкові у 
1970 році розглядались питання гострих респіраторних вірусних інфекцій та коліен-
теритів, а у Ворошиловграді в березні 1972 року – питання перинатальної патології, 
лікарської терапії, сепсису, енцефалітів та пухлин центральної нервової системи.

 У 1967 та 1971 роках у Харкові кафедрами патологічної анатомії Харківсько-
го та I Московського медичних інститутів були проведені дві наукові конференції: 
перша – у квітні 1967 р. була присвячена 100-річчю заснування кафедри патоло-
гічної анатомії Харківського медичного інституту, друга – в січні 1971 року – 100-
річчю з дня народження В. І. Леніна.

II з’їзд патологоанатомів української рср

 II з’їзд патологоанатомів України відбувся 24 – 26 листопада 1976 року в м. Чер-
нівці. У роботі з’їзду взяли участь 166 делегатів та 65 гостей із Москви, Мінська, 
Куйбишева, Воронежа та інших міст СРСР. 73 учасники з’їзду – співробітники ка-
федр вищих медичних навчальних та науково-дослідних закладів, 158 – працівни-
ки практичної охорони здоров’я.

 Було заслухано 40 доповідей з питань серцево-судинної патології, 18 – пато-
морфозу та лікарської патології, 15 – з актуальних питань дитячої патології. Були 
також представлені стендові доповіді.
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 24 листопада 1976 року з’їзд відкрив голова Вченої медичної ради Міністерства 
охорони здоров’я УРСР професор О. А. П’ятак. З’їзд привітав також голова Черні-
вецької обласної ради депутатів трудящих В. П. Ленчинський.

 На першому пленарному засіданні була заслухана доповідь головного патоло-
гоанатома МОЗ УРСР, професора М. К. Даля та професора О. К. Покотиленка про 
стан та перспективи розвитку патологоанатомічної служби в УРСР. У доповіді було 
відзначено, що в республіці за час, що минув від попереднього з’їзду, була створена 
низка централізованих патологоанатомічних відділень, які стали організаційно-
методичними центрами з патологічної анатомії відповідного адміністративного 

Відкриття II з’їзду патологоанатомів Української РСР (м. Чернівці; 
24 листопада 1976 р.); з вітальним словом виступає голова Вченої ради 

МОЗ УРСР О. А. П’ятак; I-а зліва – О. С. Ступіна.

В кулуарах з’їзду; зліва направо: К. О. Дікштейн, К. П. Ганіна, 
В. С. Прокопчук, О. К. Покотиленко, А. П. Самойлов, Д. Д. Зербіно.
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регіону. Кількість патологоанатомічних відділень та гістологічних лабораторій 
збільшилась на 160, штатних посад патологоанатомів – на 73. Обласні та міські 
товариства патологоанатомів налічують 777 членів, у тому числі 43 доктори та 127 
кандидатів наук. Були також заслухані доповіді головного патологоанатома з ди-
тинства МОЗ УРСР професора Н. О. Максимович про стан та перспективи розви-
тку патологоанатомічної служби в дитячих лікувальних закладах; професора К. 
П. Ганіної – про перспективи розвитку цитогенетичної служби та професора А. М. 
Мельника – про стан та шляхи розвитку цитологічної служби.

 Друге пленарне засідання було присвячено розгляду питань функціональної мор-
фології серцево-судинної системи. Були заслухані доповіді О. П. Кисельової і А. П. 
Самойлова (Київ) – «Функціональна морфологія компенсаторно-пристосувальних 
процесів у серці при інфаркті міокарду»; О. С. Ступіної (Київ) – «Вікові структурні 
зміни серцево-судинної системи та їх роль в патогенезі захворювання»; В. С. Прокоп-
чука (Чернівці) – «Математичне моделювання деяких сторін патогенезу судинних 
уражень в пухлинних вузлах»; К. О. Дікштейн (Донецьк) – «Порівняльна морфо-
логічна характеристика судинних змін при колагенових та деяких інших алергіч-
них захворюваннях»; Н. О. Родіонова (Київ) – «Патоморфологія серцево-судинної 
системи при дії пестицидів»; С. О. Виноградова та В. Д. Розенберга (Сімферополь) 
– «Деякі геронтологічні аспекти патоморфології ішемічної хвороби серця».

 Доповіді на другий та третій день з’їзду були присвячені патоморфології міо-
карду та судин, дослідженню шляхів мікроциркуляції в патології, проблемам пе-
ринатальної патології, патоморфозу та лікарської патології, дитячій інфекційній 
патології, а також патоморфології судин мозку.

 25 листопада 1976 року відбулось звітно-виборне засідання. Були заслухані до-
повіді про роботу правління товариства (М. К. Даль, А. П. Самойлов) та звіт реві-
зійної комісії (О. П. Кисельова). Робота правління була визнана задовільною. Було 
обрано нове правління у складі 36 осіб. Обрана президія правління: О. П. Кисельова 
– голова правління; Г. С. Беспалов та О. К. Покотиленко – заступники голови; О. П. Фе-
дотов – генеральний секретар; Н. А. Колесова – скарбник; Г. А. Родіонов – голова 
ревізійної комісії; члени президії: К. П. Ганіна, Н. О. Максимович, А. М. Романен-
ко, В. С. Прокопчук, А. Ф. Яковцова, О. О. Біркун, М. Д. Андрєєв, Н. А. Родіонова. 
Почесними членами товариства обрані: М. К. Даль, Є. І. Чайка, Б. С. Хомінський, 
Г. Л. Дерман, І. В. Марков.

 На останньому пленарному засіданні з доповідями виступили Н. О. Максимович 
(Київ) –«Актуальні питання морфології вірусних пневмоній»; О. О. Біркун та А. І. Олій-
ник (Сімферополь) – «Патоморфологія та деякі питання пневмопатій новонароджених»; 
Д. Д. Зербіно (Львів) – «Основні клініко-морфологічні синдроми лікарської патології».

 Під час роботи з’їзду була проведена нарада обласних патологоанатомів.
 На заключному засіданні було прийняте розгорнуте рішення з наукових та ор-

ганізаційних питань, визначені основні напрямки розвитку патологічної анатомії 
та патологоанатомічної служби в УРСР.
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Пленум Правління українського наукового товариства 
патологоанатомів (м. вінниця, 1978 р.)

Відкриття Пленуму Правління Українського наукового товариства патологоанатомів; 
президія Пленуму (м. Вінниця, 1978 р.).

Учасники Пленуму Правління Українського наукового товариства патологоанатомів 
(м. Вінниця, 1978 р.).
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1–2 червня 1978 року на базі Вінницького медичного інституту імені М. І. Пиро-
гова відбувся Пленум Правління Українського наукового товариства патологоана-
томів, в процесі якого були розглянуті актуальні наукові та організаційні питання 
патологічної анатомії в Україні.

 В роботі Пленуму взяли участь члени Правління, члени Ревізійної комісії То-
вариства та провідні вчені-патоморфологи і фахівці-патологоанатоми практичної 
системи охорони здоров’я України.

 

 
 III з’їзд патологоанатомів української рср

 З’їзд відбувся 27 – 29 травня 1981 року на базі Івано-Франківського державного 
медичного інституту. У роботі з’їзду взяли участь делегати та гості із всіх областей 
республіки, а також Москви і Ленінграду.

 На з’їзді були розглянуті актуальні питання кардіології, онкології, інфекцій-
них хвороб. На 5 пленарних та 9 секційних засіданнях заслухано понад 80 допові-
дей. Було представлено 27 стендових доповідей.

 На I-му пленарному засідання заслухані дві доповіді – головного патологоана-
тома МОЗ УРСР, професора О. К. Покотиленка про стан та перспективи розвитку 
патологоанатомічної служби в Україні та голови Республіканської проблемної ко-
місії, професора О. П. Кисельової про розвиток основних напрямків патологоанато-
мічних досліджень в республіці. О. К. Покотиленко відзначив, що за роки десятої 
п’ятирічки проведена значна робота з подальшого розвитку та удосконалення па-
тологоанатомічної служби, підвищенню її ролі в покращенні якості клінічної діа-

Учасники III з’їзду патологоанатомів Української СРСР (м. Івано-Франківськ; 29 травня 1981 р.).
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гностики та лікувального процесу. В республіці організовано 150 централізованих 
патологоанатомічних відділень загального профілю і 24 дитячих відділення, які 
стали організаційно-методичними центрами навчання та підвищення кваліфікації 
лікарів-патологоанатомів. У даний час в Україні є 751 патологоанатомічне відді-
лення, підвищилась якість клінічної діагностики, процент розходження клініч-
них та патологоанатомічних діагнозів за основним захворюванням складав 10,7, 
за смертельним ускладненням – 5,0; процент розтинів по республіці – 77,8. Допо-
відач розглянув також питання підготовки кадрів, підвищення якості наукових 
досліджень, недоліки в діяльності патологоанатомічної служби та шляхи їх усу-
нення. О. П. Кисельова у своїй доповіді підкреслила необхідність подальшого ви-
вчення серцево-судинних захворювань, зокрема їх патогенезу, їх молекулярних та 
морфологічних основ, способів реабілітації хворих, а також вивчення імунологіч-
ної природи захворювань, вікових особливостей та інших важливих питань. Вона 
охарактеризувала фундаментальні та прикладні дослідження, які виконуються 
науковими колективами закладів республіки, відзначила підвищення їх рівня.

На 2-му пленарному засіданні були заслухані 3 доповіді – О. П. Кисельової 
(Київ), Л. Т. Малої з співавторами (Харків) та О. С. Гавриша (Київ), які присвячені 
патології серцево-судинної системи. На цьому ж засіданні була представлена про-
грамна доповідь Ю. А. Барштейна (Київ) про сучасні аспекти вивченні патологіч-
ної анатомії та патогенезу інфекційних хвороб.

На 3-му пленарному засіданні були розглянуті питання патоморфології перед-
пухлинних та ранніх пухлинних процесів. Були заслухані доповіді В. Г. Зінчука 
(Київ), К. П. Ганіної (Київ), Г. С. Беспалова (Дніпропетровськ), А. М. Романенко 
(Київ), А. І. Циганова та О. К. Покотиленка (Київ).

4-е пленарне засідання було присвячено організаційним питанням – звіту та 
виборам нового складу правління Українського республіканського наукового то-
вариства патологоанатомів. Із звітною доповіддю про роботу товариства за 1976–
1980 рр. виступила його голова О. П. Кисельова. Був затверджений звіт ревізійної 
комісії (Г. А. Родіонов). До нового складу правління обрані 44 особи. Головою об-
рана О. П. Кисельова, головним вченим секретарем – Г. А. Родіонов. На засіданні 
також був прийнятий Статут Українського республіканського наукового товари-
ства патологоанатомів.

На 1, 2, 6 і 7 секційних засіданнях були розглянуті актуальні питання серцево-
судинної патології; на 3, 4 і 8-му секційних засіданнях – питання патоморфології 
передпухлинних та ранніх пухлинних процесів, а також морфогенезу пухлинного 
росту; на 5 та 9-му секційних засіданнях – питання патоморфології та імунітету.

Під роботи з’їзду відбулись наради з питань викладання патологічної анатомії, 
а також головних (дорослого та дитячого віку) патологоанатомів облздороввідді-
лів. На першій нараді виступили: О. П. Кисельова (Київ), Г. С. Беспалов (Дніпро-
петровськ), К. О. Богомолець (Київ), А. Ф. Яковцова (Харків), В. С. Прокопчук 
(Чернівці), Б. І. Дубчак (Тернопіль), Є. І. Маковська (Вінниця), І. І. Давиденко 
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(Полтава), О. О. Біркун (Сімферополь), Д. Д. Зербіно (Львів). На другій нараді ви-
ступили головний патологоанатом МОЗ України О. К. Покотиленко та головний 
дитячий патологоанатом В. П. Сільченко. 

 В останній день роботи з’їзду відбулось 5-те пленарне засідання, на якому 
були узагальнені секційні доповіді, а також затверджена резолюція з’їзду, в якій 
аналізувалась робота патологоанатомічної служби, визначені необхідні заходи з 
її покращення та усунення недоліків. З’їзд констатував, що медичні працівники 
України, у тому числі і патологоанатоми, успішно працюють над удосконаленням 
методів діагностики, лікування та профілактики захворювань, проводить роботу 
щодо інтенсифікації досліджень в галузі молекулярної біології, функціональної 
морфології, фізіолого-біохімічних та імунологічних основ життєдіяльності люд-
ського організму з метою пришвидшення вирішення проблеми боротьби з серцево-
судинними, онкологічними, ендокринними, інфекційними, професійними та ін-
шими хворобами. 

Пленум Правління українського наукового товариства
патологоанатомів (м. симферополь, 1982 р.)

28 – 29 жовтня 1982 році на базі Кримського медичного інституту відбувся Пле-
нум Правління Українського наукового товариства патологоанатомів, на якому 
були розглянуті актуальні наукові та організаційні питання патологічної анатомії 
в Україні.

 

Учасники Пленуму Правління Українського товариства патологоанатомів 
(м. Симферополь, 1982). 
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3-я всесоюзна конференція дитячих патологоанатомів 
 «морфологія захворювань перинатального періоду, дитячих 

 інфекційних хвороб та значення біопсій в педіатрії»

Конференція відбулася в м. Харкові 1–2 жовтня 1985 року. Вона була органі-
зована Головним управлінням лікувально-профілактичної допомоги дітям та ма-
терям МОЗ СРСР, кафедрами патологічної анатомії педіатричного факультету II 
Московського медичного інституту імені М. І. Пирогова, Харківського медичного 
інституту за участі кафедри патологічної анатомії Ленінградського педіатричного 
медичного інституту, морфологічних лабораторій інститутів педіатрії АМН СРСР, 
педіатрії та дитячої хірургії МОЗ РРФСР, морфології людини АМН СРСР, прозек-
тур московських дитячих клінічних лікарень.

 Наукові доповіді були присвячені питанням перинатальної патології, інфекцій-
ної патології та значенню біопсій в педіатрії. На конференції було зазначено, що 
дитяча патологоанатомічна служба в СРСР в основному завершила етап свого ста-
новлення. При цьому, конференція виступила з ініціативою до міністерств союзних 
республік та органів охорони здоров’я на місцях, завершити роботу з централізації 
дитячих прозектур та покращити їх матеріально-технічне забезпечення.

IV з’їзд патологоанатомів української рср

З’їзд відбувся 11–13 вересня 1986 року на базі Донецького державного медич-
ного інституту імені М. Горького.

 11 вересня 1986 року відбулося відкриття IV з’їзду патологоанатомів Україн-
ської РСР.

 Після привітань представників місцевих органів влади та Донецького медич-
ного інституту учасникам з’їзду відбулось пленарне засідання, на якому були роз-
глянуті питання стану, організації патологоанатомічної служби в УРСР та шляхи 
її подальшого розвитку. З доповідями виступили: головний позаштатний патоло-
гоанатом МОЗ УРСР професор О. П. Кисельова (Київ) «Стан патологоанатомічної 
служби в УРСР та шляхи їх подальшого розвитку», головний позаштатний патоло-
гоанатом дитячого віку МОЗ УРСР Т. Д. Задорожна (Київ) «Перспективи розвитку 
дитячої патологоанатомічної служби в Українській РСР», професор І. О. Казан-
цева (Москва) «Республіканські та обласні патологоанатомічні бюро – нова орга-
нізаційна форма патологоанатомічної служби» та М. Д. Андрєєв (Хмельницький) 
«Хмельницьке обласне патологоанатомічне бюро – досвід роботи, перспективи». 
Доповідачі особливо наголошували, що найбільш оптимальною формою організа-
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ції патологоанатомічної служби є створення республіканських та обласних патоло-
гоанатомічних бюро.

 На окремих засіданнях були розглянуті питання ранньої морфологічної діа-
гностики пухлин, патології венозної системи і гістогематичних бар’єрів, різні ас-
пекти первинних та вторинних кардіоміопатій.

 На окремому пленарному засіданні були обрані керівні органи Товариства па-
тологоанатомів УРСР – правління та ревізійна комісія. Головою правління була 
обрана професор О. П. Кисельова.

 З’їзд пройшов під враженням Чорнобильської катастрофи, яка сталася за кіль-
ка місяців – 26 квітня 1986 року. 

 Пленум Правління 
 українського республіканського товариства патологоанатомів

Пленум Правліня Українського республіканського товариства патологоанато-
мів «Актуальні питання патології реанімації та інтенсивної терапії» відбувся 26 
– 27 вересня 1991 року в м. Запоріжжі. На Пленумі професор В. О. Туманський (За-
поріжжя) виступив з ініціативою про організацію професійної Асоціації патологів 
України і запропонував для розгляду основні положення Статуту Асоціації. Асо-
ціація мала стати правонаступницею Українського республіканського товариства 
патологоанатомів.

 

V конгрес патологоанатомів україни

 V Конгрес патологоанатомів України «Екологічна та інфекційна патологія: 
сучасні патологоанатомічні аспекти» відбувся в 1992 році на базі Чернігівського 
обласного патологоанатомічного бюро (начальник – Я. П. Атласов). В роботі Кон-
гресу взяли участь 99 делегатів із всіх регіонів України – завідувачі та працівни-
ки кафедр патологічної анатомії вищих навчальних медичних закладів, керівни-
ки і працівники патологоанатомічних відділів (лабораторій) науково-дослідних 
установ, головні обласні патологоанатоми, начальники обласних патологоанато-
мічних бюро та лікарі-патологоанатоми лікувально-профілактичних закладів. 
На Конгресі було розглянуто питання про реорганізацію Українського наукового 
товариства патологоанатомів в Асоціацію патологів України. Голова Правління 
Українського наукового товариства патологоанатомів професор В. О. Туманський 
поінформував делегатів про доцільність зазначеної реорганізації. Доповідач за-
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значив, що питання про створення Асоціації вперше було порушено у 1990 році 
на нараді головних обласних патологоанатомів та завідувачів кафедр патологічної 
анатомії медичних інститутів України, яка відубулася в м. Чернігові. Там же був 
створений організаційно-підготовчий комітет на чолі з професором В. О. Туман-
ським. У вересні 1991 року на Пленумі Правління Українського наукового това-
риства патологоанатомів (м. Запоріжжя) було прийняте рішення про реорганіза-
цію на найближчому з’їзді Товариства в Асоціацію патологів України, а також 
затверджено проект Статуту Асоціації. Після Пленуму проект Статуту обговорю-
вався у патологоанатомічних закладах України. З врахуванням пропозицій та за-
уважень, після попередньої юридичної експертизи проект Статуту був представ-
лений делегатам Конгресу. Професор В. О. Туманський зазначив, що за роки свого 
існування Українське наукове товариство патологоанатомів у складі Всесоюзного 
товариства патологоанатомів відіграло значну роль у розвитку наукових дослід-
жень з патологічної анатомії та патологоанатомічного забезпечення лікувально-
профілактичних закладів України. В останні роки діяльність Товариства посту-
пово згасала, більшість положень Статуту Товариства прийшли в суперечність з 
сучасними реаліями відбудови України як незалежної держави. Це зумовлює ство-
рення в Україні висококваліфікованої професійно-громадської організації, яка би 
взяла на себе відповідальність про подальший розвиток патологічної анатомії в 
Україні – розвиток фундаментальних наукових досліджень, патологоанатомічне 
забезпечення лікувальних закладів, підвищення кваліфікації та сертифікація за 
міжнародними стандартами її фахівців, зміцнення матеріально-технічної бази, 
встановлення зв’язків з національними та міжнародними науковими та фахови-
ми організаціями. Виконання цих завдань і є основною метою створення Асоціації 
патологів України.

В обговоренні взяли участь: завідувач кафедри патологічної анатомії Львівсько-
го медичного інституту, член-кореспондент АМН України, професор Д. Д. Зер біно; 
головний патологоанатом МОЗ України, начальник Хмельницького обласного 
патологоанатомічного бюро М. Д. Андрєєв; головний патологоанатом Донецького 
обласного управління охорони здоров’я Ю. Я. Мещерякова; начальник Житомир-
ського обласного патологоанатомічного бюро Е. О. Левицький; головний патоло-
гоанатом Дніпропетровського обласного управління охорони здоров’я Б. Ю. Кор-
нілов, головний патологоанатом Закарпатського обласного управління охорони 
здоров’я А. А. Тидір, начальник Одеського обласного патологоанатомічного бюро 
О. В. Войно-Ясенецька, завідувач кафедри патологічної анатомії Полтавського 
медичного стоматологічного інституту, професор А. П. Гасюк, головний патоло-
гоанатом Київського обласного управління охорони здоров’я І. В. Іркін, завідувач 
кафедри патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів В. П. 
Сільченко, завідувач кафедри патологічної анатомії Чернівецького медичного 
інституту, професор В. С. Прокопчук, завідувач кафедри патологічної анатомії 
Кримського медичного інституту, професор О. К. Загорулько.
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Доповідачі зазначили позитивну роль Українського наукового товариства па-
тологоанатомів у розвитку патологічної анатомії в Україні, а також необхідність 
організації Асоціації патологів України, що зумовлюється реаліями сьогодніш-
нього дня.

У процесі голосування за одностайної підтримки постановили: 1) заснувати 
Асоціацію патологів України та затвердити її Статут; 2) президентом Асоціації 
обрати професора В. О. Туманського (м. Запоріжжя); 3) генеральним секретарем 
Асоціації обрати професора К. О. Галахіна (м. Київ); 4) доручити Президенту Асо-
ціації та Секретарю Асоціації клопотати перед Міністерством юстиції України 
щодо реєстрації Асоціації патологів України; 5) обрати Президію Кординаційної 
ради Асоціації патологів України ускладі: завідувач кафедри патологічної анато-
мії Запорізького медичного інституту, професор В. О. Туманський; головний па-
тологоанатом МОЗ України, начальник Хмельницького патологоанатомічно-
го бюро М. Д. Андрєєв; завідувач відділу патологічної анатомії Українського НДІ 
онкології та радіології, професор К. О. Галахін; завідувач кафедри патологічної 
анатомії Кримського медичного інституту, професор О. К. Загорулько; керівник 
лабораторії патоморфології Українського НДІ педіатрії, акушерства та гінеколо-
гії, професор Т. Д. Задорожна; член-кор. НАН та АМН України, завідувач кафедри 
патологічної анатолмії Львівського медичного інституту, професор Д. Д. Зербіно; 
завідувач кафедри патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лі-
карів імені П. Л. Шупика В. П. Сільченко; професор кафедри патологічної анато-
мії Запорізького медичного інституту В. О. Лаврін; професор кафедри патологіч-
ної анатомії Донецького медичного інституту, професор В. Г. Шлопов; завідувач 
кафедри патологічної анатомії Харківського медичного інституту, професор А. Ф. 
Яковцова; 6) обрати Координаційну раду Асоціації патологів України у складі: за-
відувач кафедри патологічної анатомії Луганського медичного інституту, професор 
О. С. Ре шетнікова; завідувач кафедри патологічної анатомії Донецького медичного 
інституту, професор І. В. Василенко; начальник Одеського обласного патологоана-
томічного бюро О. В. Войно-Ясенецька; завідувач кафедри патологічної анатомії 
Полтавської медичної стоматологічної академії, професор А. П. Гасюк; завідувач 
Централізованого патологоанатомічного відділення Харківської обласної клініч-
ної лікарні Е. Ф. Городиська; завідувач кафедри патологічної анатомії Одеського 
медичного інституту, професор А. І. Даниленко; начальник Сумського обласного 
патологоанатомічного бюро А. В. Доценко; завідувач лабораторії патоморфології 
Київського НДІ серцево-судинної хірургії, доктор мед. наук В. П. Захарова; на-
чальник Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро дитячого профілю 
Г. С. Кошкіна; начальник Луганського обласного патологоанатомічного бюро В. В. 
Комоцький; начальник Житомирського обласного патологоанатомічного бюро 
Е. О. Левицький; завідувач патологоанатомічного відділення МСЧ «Запоріж-
сталь» А. М. Щербина; начальник Полтавського обласного патологоанатомічного 
бюро П. І. Насонов; провідний науковий працівник відділу патологічної анатомії 
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Українського НДІ онкології та радіології З. М. Петренко; професор кафедри пато-
логічної анатомії Харківського медичного інституту І. В. Сорокіна; доцент кафе-
дри патологічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів імені П. Л. 
Шупика К. М. Шатрова.

16 жовтня 1995 року Асоціація патологів України була зареєстрована Міністер-
ством юстиції України як всеукраїнська медична громадська організація. Юри-
дичні засновники Асоціації патологів України: В. О. Туманський, А. Ф. Яковцова, 
Т. Д. Задорожна, М. Д. Андрєєв, Д. Д. Зербіно, О. К. Загорулько, К. О. Галахін, 
В. Г. Шлопов, В. С. Прокопчук.

 СТАТУТ
 Асоціації патологів України

 “Затверджено”
 5-м Конгресом патологів України
 1 жовтня 1993 року
 “Зареєстровано”
 Міністерством юстиції України 16 жовтня 1995 р.
 Свідоцтво № 687
 Начальник управління об’єднань громадян В. І. Шаргало

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Асоціація патологів України (надалі Асоціація) є всеукраїнською гро-
мадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах фахівців з вищою 
і середньою освітою, зайнятих практичною, науково-дослідною, педагогічною 
діяльністю у галузі патологічної анатомії і суміжних дисциплін, а також 
трудові колективи медичних установ, підприємств та організацій.

 1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції, чинного 
законодавства України та цього Статуту.

 1.3. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має 
самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в 
установах банків, печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням та сим-
воліку, зразки яких затверджуються Координаційною радою та реєструють-
ся в установленому законом порядку.

 1.4. Асоціація діє на території України.

 1.5. Юридична адреса центральних статутних органів Асоціації:
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 33035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26

 Медичний Університет

 Кафедра патологічної анатомії, Тел. (0612) 34-13-25

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Мета діяльності Асоціації – сприяння розвитку медичної науки і впро-
вадження її досягнень в практику охорони здоров’я населення, створення 
оптимальних умов всебічного розвитку, реабілітації творчого потенціалу 
спеціалістів, зайнятих в галузі патологічної анатомії та задоволення і за-
хист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтере-
сів своїх членів.

2.2. Асоціація ставить перед собою такі завдання:

сприяння підвищенню рівня патологоанатомічної діагностики захво-– 
рювань людини;

сприяння розвитку найбільш перспективних фундаментальних дослі-– 
джень з патологічної анатомії;

сприяння розвитку матеріальної бази для морфологічної діагностики – 
захворювань, з’ясування їх причин, патогенезу та патоморфозу;

встановлення прямих зв’язків із спорідненими зарубіжними організаці-– 
ями, науковими і медичними центрами та окремими спеціалістами.

2.3. Для виконання статутних завдань Асоціація в установленому зако-
ном порядку:

сприяє подальшому оснащенню патологоанатомічної служби відео-– 
комп’ютерною та іншою сучасною оргтехнікою, науково-практичним облад-
нанням, реактивами та допоміжними матеріалами;

сприяє розвитку сучасних діагностичних, науково-дослідницьких та – 
навчальних технологій;

організовує та проводить конгреси, з’їзди, конференції, симпозіуми, ви-– 
ставки, семінари;

сприяє підвищенню професійної кваліфікації працівників патологічної – 



7895. Патологічна анатомія в регіонах УкраїниНауково-організаційна робота

анатомії України до рівня міжнародних вимог;

розповсюджує серед населення і медичних працівників наукові дані про – 
здоровий спосіб життя;

активно співпрацює з “МінЧорнобилем” та іншими природо-охорон-– 
ними організаціями в галузі нормалізації екологічної ситуації в Україні;

співпрацює з Міністерством охорони здоров’я, вищими навчальними – 
закладами та медичними установами в галузі атестації та сертифікації 
фахівців;

засновує засоби масової інформації;– 

здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створен-– 
ня госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, 
засновує підприємства.

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членство в Асоціації є індивідуальним та колективним.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фахівці з вищою або 
середньою освітою, науково-педагогічні та інші робітники, зайняті у галузі 
патологічної анатомії, які визнають Статут і сплачують вступні та що-
річні внески. Вони мають право вирішального голосу у всіх виборчих і керівних 
органах Асоціації.

3.3. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України: 
фахівці з вищою або середньою освітою віком до 65 років, професійна діяль-
ність яких пов’язана з патологічною анатомією, а також фахівці з патоло-
гічної анатомії віком за 65 років – члени-кореспонденти та дійсні члени ака-
демії наук України, – що визнають Статут і регулярно сплачують членські 
внески. 

3.4. В Асоціації передбачені почесні члени Асоціації та Заслужені члени Асо-
ціації (у відставці).

3.5. Почесні члени Асоціації мають право дорадчого голосу у виборних та 
керівних органах Асоціації; почесними членами можуть бути фахівці віком 
за 65 років, що визнають Статут та регулярно сплачують членські внески. 
Почесні члени затверджуються Конгресом Асоціації.
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3.6. Заслужені члени Асоціації (у відставці) визначаються рішенням ке-
рівних органів Асоціації за значний внесок у розвиток патологічної анатомії. 
Вони звільняються від сплати членських внесків, але можуть бути обраними 
у керівні органи Асоціації з правом дорадчого голосу. Заслужені лікарі України, 
Заслужені діячі науки та вищої школи при досягненні 65 років визначаються 
Заслуженими членами Асоціації автоматично.

3.7. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути індивіду-
альними членами Асоціації за вагомий внесок у розвиток патологічної анато-
мії, якщо вони визнають Статут Асоціації та сплачують членські внески, 
починаючи з 3-го року членства. Діяльність іноземних членів Асоціації перші 
два роки здійснюється за кошти Асоціації.

3.8. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи 
підприємств, установ та організацій, професійна діяльність яких відповідає 
цілям та завданням Асоціації, що сплачують вступні та щорічні внески.

3.9. Члени Асоціації користуються рівними правами незалежно від соціаль-
ного та майнового стану, расової, релігійної та соціальної належності, ста-
ті, освіти, мови.

 Вступ та вихід членів Асоціації здійснюється за поданням заяви індиві-
дуального члена або рішенням трудового колективу – колективного члена до 
Координаційної ради Асоціації або до керівних органів місцевих осередків.

3.10. Всі члени Асоціації мають право:

обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;– 

вносити пропозиції щодо поліпшення всіх видів діяльності Асоціації;– 

брати участь у комітетах, нарадах, школах-семінарах, конгресах, – 
з’їздах, конференціях, виставках та інших заходах, що організовуються Асо-
ціацією;

користуються на пільгових засадах всіма видами організаційної, мето-– 
дичної та консультативної допомоги, що надає Асоціація;

публікувати через Асоціацію свої наукові праці, методичні матеріали, – 
рекламні буклети;

позачергово підвищувати свою кваліфікацію у провідних навчальних, на-– 
укових та патологоанатомічних центрах, створених сумісно з Асоціацією;
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привілейовано залучатись до виконання наукових, госпрозрахункових – 
виробничих і комерційних програм, які здійснюються в межах Асоціації;

привілейованого постачання реактивів, інструментарію, наукового – 
устаткування, лабораторного обладнання та сучасної оргтехніки черех ко-
мерційні установи Асоціації;

привілейованого забезпечення науковою, методичною та комерційною – 
інформацією в межах діяльності Асоціації;

одержувати правову та соціальну підтримку, матеріальну, моральну – 
та іншу гуманітрну допомогу з боку Асоціації;

вести роз’яснювальну роботу з метою поповнення фонду Асоціації за – 
рахунок індивідуальних і колективних пожертвувань;

вільно вийти з Асоціації за письмовою заявою до Координаційної ради – 
або до керівних органів місцевих осередків, якщо це не порушує особистих 
фінансово-договірних зобов’язань.

3.11. Члени Асоціації зобов’язані:

дотримуватися Статуту;– 

подавати інформацію про свою діяльність і її результати в межах про-– 
ектів та програм Асоціації;

виконувати доручення керівних органів Асоціації;– 

пропагувати досягнення членів Асоціації;– 

сприяти збільшенню числа членів Асоціації;– 

сплачувати вступні та щорічні членські внески в означеному Стату-– 
том терміні та обсязі.

3.12. Порядок та розміри сплати членських внесків регулюються Положен-
ням, прийнятим Президією Координаційної ради.

4. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Основою Асоціації є її первинні організації, які створюються за місцем 
роботи або проживання не менш як 3 (трьома) особами (громадянами).
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4.2. Первинні організації об’єднуються в міські та обласні філії Асоціації.

4.3. Первинні організації не є юридичними особами. У своїй діяльності вони 
керуються Статутом Асоціації і повинні легалізуватись шляхом повідомлен-
ня про своє заснування в місцевих органах державної виконавчої влади.

4.4. Міські, обласні філії Асоціації можуть набувати прав юридичної особи в 
разі її реєстрації в установленому порядку. У своїй діяльності вони керують-
ся своїми статутами, які приймаються їх вищими керівними органами і за-
тверджуються Координаційною радою Асоціації. Ці статути не повинні су-
перечити Статуту Асоціації.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вищим органом Асоціації є Конгрес, що скликається Президією Коор-
динаційної ради не менш одного разу у 5 (п’ять) років. Представництво пер-
винних організацій, міських, обласних філій та загальна кількість делегатів 
Конгресу з урахуванням індивідуальних членів Асоціації визначається Коор-
динаційною радою. Позачерговий Конгрес скликається Координаційною радою, 
на вимогу Президента Асоціації, 2/3 (двома третинами) членів Асоціації.

5.1.1. Конгрес Асоціації є правомочним при кворумі не менш 2/3 (двох тре-
тин) делегатів. Рішення на Конгресі приймається не менше 2/3 (двома тре-
тинами) делегатів.

5.1.2. Конгрес:

приймає Статут та вносить зміни, доповнення до нього;– 

обирає Координаційну раду та Ревізійну комісію (шляхом відкритого – 
голосування простою більшістю голосів) терміном на 5 (п’ять) років;

визначає основні напрямки діяльності Асоціації;– 

реалізує право власності на майно та кошти Асоціації;– 

заслуховує звіти Координаційної ради, Президента та Ревізійної – 
комісії;

приймає рішення про припинення діяльності Асоціації;– 

обирає Президента Асоціації терміном на 5 (п’ять) років.– 
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5.2. Координаційна рада, що обирається на 5 (п’ять) років, є керівним орга-
ном Асоціації між Конгресами. Засідання Координаційної ради є правомочни-
ми, якщо в їх роботі беруть участь не менш 2/3 (двох третин) їх членів. Рі-
шення приймається простою більшістю голосів членів Координаційної ради.

5.2.1. Координаційна рада:

обирає віце-президентів, Президію Координаційної ради терміном на 5 – 
(п’ять) років (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів);

обирає Генерального секретаря та секретаря-скарбника (шляхом від-– 
критого голосування кваліфікованою більшістю голосів);

приймає рішення про створення та припинення діяльності первинних – 
організацій та філій, затверджує їх статути;

кооптує до свого складу нових членів (шляхом відкритого голосування – 
простою більшістю голосів);

здійснює господарське управління майном та коштами Асоціації;– 

приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та органі-– 
зацій, заснування підприємств, затверджує їх статути;

приймає та виключає членів Асоціації;– 

створює постійні комітети при Асоціації та затверджує положення – 
про їх діяльність;

затверджує зразки печатки, штампів та символіки; скликає Конгрес – 
Асоціації.

5.3. Президія Координаційної ради є розпорядчим органом Асоціації, 
вона складається з президента, Віце-президентів, Генерального секретаря, 
секретаря-скарбника та голови Ревізійної комісії. Засідання Президії прово-
дяться не рідше одного разу в рік. Вони є правомочними, якщо в їх роботі бе-
руть участь не менш 2/3 (двох третин) членів Президії Координаційної ради. 
Рішення приймається простою більшістю голосів.

5.3.1. Президія Координаційної ради:

розробляє і виносить на затвердження Координаційної ради поточні пи-– 
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тання діяльності асоціації, а також забезпечує їх виконання через постійні 
комітети;

– заслуховує періодичні звіти Президента та Віце-президентів;

– утворює при необхідності нові постійні комітети;

скликає при необхідності пленарні засідання Координаційної ради або – 
розширені засідання Координаційної ради з постійними комітетами для за-
твердження нових напрямків діяльності Асоціації, не передбачених Стату-
том.

5.4. Президент Асоціації:

 Президент Асоціації виступає від імені Асоціації та презентує її на всіх 
рівнях державних, науково-професійних та комерційних структур як укра-
їнських, так і іноземних. Президент обирається на 5 (п’ять) років (як виня-
ток, за згодою Конгресу може керувати Асоціацією 2 терміни).

Президент:

пропонує для затвердження Координаційною радою кандидатури Віце-– 
президентів;

керує Президією Координаційної ради та поточною діяльністю Асоці-– 
ації;

укладає та підписує від імені Асоціації угоди всіх видів, відкриває та за-– 
криває розрахункові та інші рахунки Асоціації в установах банків;

здійснює оперативне управління майном та коштами Асоціації;– 

контролює своєчасність проведення науково-практичних конференцій, – 
симпозіумів, а також шкіл молодих вчених та фахівців-патологоанатомів;

організовує в обумовлений Статутом термін Конгрес та керує його – 
роботою, а також періодичні засідання Президії Координаційної ради Асоці-
ації;

фіксує прийняті Президією Координаційної ради або Конгресом рішення – 
у відповідних наказах та розпорядженнях, сприяє своєчасному їх поширенню 
серед членів Асоціації;
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за узгодженням з Президією Координаційної ради приймає на роботу – 
та звільняє штатних працівників Асоціації, забезпечує належні умови для їх 
праці, встановлює розмір заробітної платні, контролює належне виконання 
ними своїх функціональних обов’язків;

надає членам Координаційної ради вичерпну інформацію про справи Асо-– 
ціації, звітує про діяльність Асоціації перед Конгресом та Президією Коорди-
наційної ради;

всіляко сприяє роботі Ревізійної комісії;– 

при необхідності інформує про діяльність Асоціації у компетентні за-– 
клади Міністерства охорони здоров’я, Академії медичних наук та Міністер-
ства освіти України;

по узгодженню з Президією Координаційної ради встановлює порядок – 
матеріального заохочення та преміювання активно працюючих членів Асоці-
ації, розміри дотацій, матеріальної допомоги, а також види гуманітарної та 
соціальної підтримки членів Асоціації.

5.5. Віце-президенти Асоціації виконують обов’язки Президента в разі 
його відсутності або за його дорученням. Вони очолюють постійні комітети 
Асоціації і керують їх діяльністю між Конгресами.

5.6. Генеральний секретар Асоціації:

здійснює реєстрацію документів, які надходять, та здійснює міжна-– 
родне листування Асоціації;

веде ділову та інформаційну документацію Асоціації, а також її листу-– 
вання з іншими організаціями та установами;

забезпечує своєчасне надходження інформації про планові та позачерго-– 
ві заходи Асоціації до кожного її члена;

забезпечує тиражування рішень Асоціації та своєчасне надходження – 
інформації про них до індивідуальних та колективних членів Асоціації;

формує та очолює склад секретаріату Пленумів Президії Координацій-– 
ної ради, Конгресів Асоціації;

підтримує постійні зв’язки з інформаційними органами Міністерства – 
охорони здоров’я, Міністерства освіти, Академії медичних наук, громадськи-
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ми організаціями та науково-медичними товариствами;

своєчасно інформує Президента та членів Президії Координаційної – 
ради про надходження листів, ділової та інформаційної документації;

реєструє і зберігає заяви та пропозиції індивідуальних та колективних – 
членів Асоціації;

забезпечує збереження документації Асоціації та її архіву.– 

5.7. Секретар-скарбник Асоціації:

веде фінансову документацію та відповідає за кошти Асоціації;– 

разом з Президентом забезпечує виконання банківських рахунків згід-– 
но Статуту;

дбає про регулярне надходження членських внесків та своєчасну лікві-– 
дацію заборгованості індивідуальних та колективних членів Асоціації;

своєчасно вживає антиінфляційні та інші необхідні заходи для збере-– 
ження коштів та їх раціонального використання;

регулярно інформує Президента та Президію Координаційної ради про – 
фінансовий стан Асоціації.

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Ревізійна комісія обирається Конгресом шляхом відкритого голосуван-
ня. Вона керується Статутом і діючим законодавством, підзвітна Конгресу 
і підпорядковується останнім. Ревізійна комісія обирає голову, заступника 
голови, секретаря і членів-ревізорів.

6.2. Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Статуту, за 
надходженням і використанням матеріальних та грошових коштів; прово-
дить ревізії в міру необхідності не менш одного разу на рік. Акти ревізії до-
повідаються Координаційній раді Асоціації та виносяться на затвердження 
Конгресу.

6.3. Ревізійна комісія має право:

перевіряти належне до Статуту використання грошових коштів;– 
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отримувати для перевірки будь-які необхідні документи;– 

вносити за результатами ревізій і перевірок пропозиції в Президію Ко-– 
ординаційної ради або Конгрес;

по узгодженню з Президентом для підвищення рівня компетентності – 
і контролю діяльності Асоціації Ревізійна комісія має право звертатись до 
аудиторських послуг.

6.4. Члени Ревізійної комісії, які не виправдали довіри, можуть бути віді-
звані достроково за рішенням Конгресу.

7. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для 
здійснення її статутної діяльності.

 Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане її 
членами Асоціації у власність у встановленому порядку, набуте від внесків 
членів, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організа-
ціями, а також інше майно, придбане за рахунок власних коштів чи набуте 
на інших підставах.

7.2. Кошти Асоціації складаються з:

цільових та інших внесків членів Асоціації;– 

відрахувань від коштів, що надійшли в результаті господарської та ін-– 
шої комерційної діяльності сворених нею госпрозрахункових установ і органі-
зацій, заснованих підприємств;

добровільних внесків, спонсорства, благодійних заходів та інших над-– 
ходжень;

добровільних внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб як – 
України, так і зарубіжних країн;

надходжень від заходів, які проводяться для виконання статутних за-– 
вдань Асоціації;

інших надходжень, не заборонених законодавством.– 

7.3. Асоціація може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, об-
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ладнання, транспортні засоби зв’язку, кошти та інше майно, необхідне для 
здійснення статутної діяльності, а також інтелектуальну власність

7.4. Асоціація витрачає кошти на виконання статутних завдань, на бла-
годійні цілі та на утримання штатного апарату.

7.5. Створені Асоціацією установи, організації та засновані підприємства 
ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статутну звітність, реє-
струються в органах державної податкової інспекції, вносять до бюджету 
платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом реорганізації 
або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

 Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Конгресу, якщо за нього 
проголосувало 2/3 (дві третини) делегатів.

8.2. Асоціація може бути ліквідованою:

за рішенням Конгресу Асоціації;– 

на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством – 
України.

8.3. Ліквідація Асоціації проводиться призначеною Конгресом Асоціації лікві-
даційною комісією, а в разі ліквідації Асоціації за рішенням суду – ліквідаційною 
комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної 
комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Асоціації.

8.4. В разі ліквідації Асоціації питання про кошти і майно Асоціації вирі-
шує ліквідаційна комісія. Майно та кошти після ліквідації не можуть роз-
поділятись між її членами, а використовуються для виконання статутних 
завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими ак-
тами, спрямовуються в дохід держави.

8.5. Ліквідація Асоціації вважається завершеною з моменту внесення запи-
су про це до державного реєстру.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

9.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться Конгресом Асоціації, якщо 
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за них проголосувало не менш 2/3 (двох третин) делегатів.

9.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Асоціація повідо-
млює Мінюст в 5-денний термін.

 VI конгрес патологів україни 

Конгрес відбувся 30 вересня – 2 жовтня 1998 року на базі Вінницького держав-
ного медичного інституту імені М. І. Пирогова. В роботі Конгресу взяли участь 85 
лікарів-патологоанатомів, 51 співробітник НДІ та вищих навчальних закладів 
України.

 На VI Конгресі були розглянуті проблеми екологічної патології (29 допові-
дей), патології судин, серцево-судинних та онкологічних захворювань (72), фето-
плацентарної і перинатальної патології (28), сучасних методів прижиттєвої мор-
фологічної діагностики (16), оптимізації роботи патологоанатомічної служби, 

Учасники VI Конгресу патологів України:  (м. Вінниця; 30 вересня 1998 р.); I ряд 
(зліва направо): 2-й – В. Г. Шлопов,  5-а – Л. І. Волос; Д. Д. Зербіно, О. С. Решетнікова,
К. О. Галахін, В. П. Терещенко, ректор Вінницького медичного інституту  В. М. Мороз, 

П. І. Червяк, М. Д. Андрєєв, А. Ф. Яковцова, О. К. Хмельницький (м. Петербург), 
А. М. Романенко, В. П. Сільченко; II ряд: 1-й зліва – І. О. Михайлюк, 5-й – А. М. Романюк, 

В. В. Біктіміров, Я. Я. Боднар, 9-й – В. О. Туманський, 11-й – О. К. Загорулько, Б. Ю. Корнілов, 
В. Д. Розенберг;   III ряд: В. Ф. Тушевський, В. О. Синиця, М. М. Маржан, Л. С. Малофій, 

6-а – В. П. Захарова, 8-а – І. В. Гомоляко.
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актуальних питань патологічної анатомії (60), а також викладання патологічної 
анатомії і підготовки фахівців-патологоанатомів. Організована виставка друкова-
них праць патологоанатомів України (монографій, навчальних посібників, посіб-
ників з патологоанатомічної діагностики), а також презентація патологоанатоміч-
ного обладнання, приладів, реактивів.

 1 жовтня 1998 року відбулося звітно-виборне засідання, на якому зі звітом ро-
боти Асоціації за 1993–1998 роки виступив президент Асоціації патологів Укра-
їни, професор В. О. Туманський. Він зазначив, що за станом на 1 жовтня 1998 
року Асоціація патологів України об’єднує 28 філій, що налічують 622 фахівців-
патологів зі всіх регіонів України. За звітний період Асоціацією було організовано 
та проведено: 5-й Конгрес патологів України «Екологічна та інфекційна патоло-
гія: сучасні патологоанатомічні аспекти» з публікацією тез доповідей (м. Чернігів, 
1993); школа молодих вчених та спеціалістів-патологоанатомів (м. Одеса, 1994); 
міжнародна конференція «Людина і патогенні фактори середовища» (м. Київ, 
1996); Пленум Координаційної ради Асоціації патологів України «Актуальні про-
блеми дитячої патології» з публікацією тез доповідей (м. Сімферополь); щорічні 
наради розширеного складу Президії та Координаційної ради з поточних питань 
діяльності патологоанатомічної служби та Асоціації патологів України (Полтава, 
1994; Івано-Франківськ, 1995; Одеса, 1996); школа молодих вчених та спеціалістів-
патологоанатомів (м. Одеса, 1996); нарада-семінар завідувачів кафедрами патоло-
гічної анатомії медичних вищих навчальних закладів України (м. Суми, 1998). 
Окрім того, до 1993 року були проведені: розширений Пленум Президії (м. Київ, 
1992), на якому внесені пропозиції до Наказу МОЗ України «Про розвиток патоло-
гоанатомічної служби в Україні» та нарада-семінар завідувачів кафедрами патоло-
гічної анатомії вищих медичних навчальних закладів України (м. Харків, 1992). 
У 1994 – 1995 роках було засновано Українське відділення Міжнародної Академії 
патології (штаб-квартира у м. Вашингтон, США), до складу якого були включені 
30 професорів-патологоанатомів України. Асоціація патологів України є співзас-
новником та колективним членом міжнародного союзу асоціацій патологоанато-
мів (штаб-квартира в м. Москві). Понад 20 членів Асоціації є дійсними членами 
Європейського товариства патологів. 

 Конгрес констатував, що незважаючи на складні економічні умови, патолого-
анатоми України досягли певних успіхів в наукових розробках і морфологічній 
діагностиці онкологічних та судинних хвороб, фето-плацентарної і перинатальної 
патології. Асоціація патологів України (АПУ) за минулі 5 років після V Конгре-
су сприяла організації і проведенню національних і міжнародних конференцій, 
регулярному проведенню нарад і семінарів обласних патологоанатомів, шкіл мо-
лодих спеціалістів та нарад-семінарів завідувачів кафедрами патологічної анато-
мії вищих навчальних закладів, розширенню міжнародних зв’язків з провідними 
вченими інших країн, заснуванню Українського відділення Міжнародної академії 
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патології. АПУ стала співзасновницею Міжнародного союзу асоціацій патологоа-
натомів і Національної федерації медичних Асоціацій і товариств України.

 АПУ відмічає, що в Україні зростає захворюваність і летальність населення від 
серцево-судинних хвороб та запущених онкологічних захворювань, прогресивно 
зменшується патогістологічна обстежуваність населення з метою виявлення ран-
ніх форм онкологічних процесів; недостатньо впроваджена Міжнародна класифі-
кація хвороб Х перегляду; з економічних причин в повсякденній практиці не за-
стосовуються сучасні методи ранньої імуноцитохімічної діагностики злоякісних 
новоутворень. У зв’язку з недостатнім фінансуванням вкрай погіршилось забез-
печення патологоанатомічних бюро та відділень небхідним обладнанням і реакти-
вами, суттєво зменшився обсяг прижиттєвої морфологічної діагностики, особливо 
в регіонах, в яких не організовані патологоанатомічні бюро. Необхідно удоско-
налити державні програми викладання патологічної анатомії в медичних вищих 
навчальних закладах та підготовки патологоанатомів через інтернатуру, а також 
видання національних підручників і сучасних керівництв з патологоанатомічної 
діагностики для лікарів-патологоанатомів.

VI Конгрес патологів України постановив:

З питань діяльності АПУ. 1. 

Схвалити діяльність АПУ за минулі 5 років.1.1.  1.2. Обрати 
Президентом АПУ на ступний 5-річний термін професора Галахіна 
Костянтина Олександровича. 1.3. Обрати Генеральним секретарем АПУ 
доцента Гичку С. Г. 1.4. Затвердити Координаційну Раду АПУ в складі: 
Галахін К. О. (Президент), Загорулько О. К. (віце-президент), Зербіно Д. 
Д. (віце-президент), Романенко А. М. (віце-президент), Туманський В. 
О. (віце-президент), Червяк П. І. (віце-президент), Яковцова А. Ф. (віце-
президент), Андрєєв М. Д., Біктіміров В. В., Войно-Ясенецька О. В., Гичка 
С. Г., Задорожна Т. Д., Корнілов Б. Ю., Сільченко В. П., Терещенко В. П. 1.5. 
Визначити членський внесок АПУ на 1999 рік в розмірі 3 умовних одиниці. 
1.6. Доручити президенту АПУ Галахіну К. О. провести перереєстрацію 
офіційної адреси Асоціації, перевидати Статут АПУ і розповсюдити не 
менше 3-х екземплярів у кожну філію АПУ. 1.7. Доручити президенту АПУ 
Галахіну К. О. подати до УкрІНТЕІ для державного обліку видані матеріали 
і Резолюцію Конгресу. 1.8. Доручити віце-президенту АПУ Романенко 
А. М. подати у Вищу атестаційну комісію України видані матеріали 
Конгресу для включення їх в перелік видань, визнаних ВАК для публікації 
дисертаційних робіт. 1.9. Доручити головному редактору журналу 
АПУ Червяку П. І. забезпечити щоквартальний випуск «Українського 
журналу патології». 1.10. Доручити президенту АПУ Галахіну К. О. та 
головному патологоанатому МОЗ України Червяку П. І. залучити до 
АПУ патологоанатомів Волинської та Рівненської областей, а також м. 
Севастополя.
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З питань удосконалення патологоанатомічної служби.2. 

Доручити президенту АПУ і головному патологоанатому 2.1. 
МОЗ України активізувати роль Асоціації в сумісній з МОЗ України 
діяльності, вважаючи першочерговими наступні питання: 2.1.1. 
створення координаційної ради з питань патологоанатомічної служби при 
головному патологоанатомі МОЗ України (П. І. Червяк); 2.1.2. розробка 
кваліфікаційних критеріїв для атестації патологоанатомів на вищу, 
першу і другу категорії (В. П. Сільченко); 2.1.3. регламентація критеріїв 
складності та собівартості патогістологічного дослідження біопсійного 
і операційного матеріалу, порядку оплати організаціями та населенням 
діагностичних послуг з їх відповідним ліцензуванням; 2.1.4. включення 
в державну форму річного звіту даних про повноту патогістологічного 
обстеження: а) ендоскопічних досліджень, б) операційного матеріалу, в) 
акушерсько-гінекологічного матеріалу; 2.1.5. централізоване матеріально-
технічне забезпечення патологоанатомічних бюро та відділень; 2.1.6. 
сприяти забезпеченню спеціалістів-патологів необхідною кількістю 
Міжнародних класифікацій хвороб Х перегляду; 2.1.7. вивчити питання 
щодо доцільності створення Українського консультативно-методичного 
цитологічного центру онкозахворювань при МОЗ України на базі 
цитологічної лабораторії Українського НДІ онкології та радіології МОЗ 
України; 2.1.8. вивчити питання про видалення з фаху «клінічна лабораторна 
діагностика» окремого фаху – «лікар-цитолог» (або онколог-цитопатолог) 
з введенням в номенклатурний перелік лікарських спеціальностей. 

З питань удосконалення діагностики онкозахворювань. 3.1. Видати 3. 
через МОЗ України інструктивну вказівку про порядок повноцінного 
патогістологічного обстеження онкохворих (на доопераційному, 
інтраопераційному і післяопераційному отапах), гарантуючого 
адекватну діагностику пухлини, ступінь її інвазії та метастатичного 
розповсюдження (К. О. Галахін, П. І. Червяк).

З питань удосконалення діагностики судинних захворювань. 4.1. 4. 
Доручити Д. Д. Зербіно та О. С. Гавришу видати та затвердити в 
МОЗ України методичних рекомендацій на тему «Гостра коронарна 
недостатність, ішемічна хвороба серця і кардіоміопатії: структура 
патологоанатомічного діагнозу і особливості статистичного кодування», 
а також «Гострі порушення коронарного кровообігу при васкулітах і 
ангіопатіях: діагноз і статистичне кодування». 4.2. Доручити В. О. 
Туманському і В. О. Шавріну видати затверджені МОЗ України методичні 
рекомендації «Порушення мозкового кровообігу при це ребро-васкулярних 
та інших захворюваннях: структура патологоанатомічного діагнозу і 
особливості статистичного кодування».

З питань удосконалення викладання патологічної анатомії 5. 
студентам та підготовки лікарів-інтернів. 5.1. Доручити А. Ф. Яковцовій 
створити комісію АПУ щодо: 5.1.1. створення сучасної державної 
програми викладання патологічної анатомії студентам медичних вищих 
навчальних закладів України; 5.1.2. створення ілюстрованого підручника 
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з патологічної анатомії, який відповідає вимогам державної програми; 
5.2. створення макро-мікроскопічного патологоанатомічного атласу для 
студентів, а також для лікарів-інтернів на електронних носіях (В. М. 
Благодаров); 5.3. доручити В. П. Сільченко створити комісію для розробки 
сучасної державної програми підготовки патологоанатомів; 5.4. доручити 
В. О. Туманському видання керівництва з танатології, що включає 
діагностику критичних станів і ятрогеній при інтенсивній терапії для 
патологоанатомів і інтернів.

З науково-практичних питань. 6.1. Вивчити питання щодо проведення 6. 
науково-практичної конференції з пріонових захворювань з залученням 
фахівців різного профілю (П. І. Червяк, В. Г. Шлопов); 6.2. вивчити питання 
щодо проведення науково-практичної конференції «Нове в патологічній 
анатомії – теорія і практика» (О. К. Загорулько); 6.3. вивчити питання 
щодо проведення школи-семінару молодих патологоанатомів з діагностики 
СНІДу, сифілісу та інших особливо небезпечних хвороб сучасності (А. Ф. 
Яковцова, Б. А. Насібуллін); 6.4. доручити А. М. Романенко максимально 
сприяти розповсюдженню інформаційних матеріалів з питань проведення 
конгресів, симпозіумів, конференцій за кордоном.

З питань наукових досліджень. 7.1. доручити РПК «Патологічна 7. 
анатомія» при МОЗ і АМН України підвищити рівень експертизи 
актуальності та якості кандидатських та докторських дисертацій, 
що плануються (Д. Д. Зербіно); 7.2. доручити науковим керівникам 
(консультантам) дисертацій включати в додатковий реєстр розсилки 
авторефератів всіх завідувачів кафедрами патологічної анатомії та 
керівників НДІ (за профілем дисертацій).

VII конгрес патологів україни

Конгрес відбувся 8–10 жовтня 2003 року в м. Івано-Франківськ – м. Яремче. 
В роботі Конгресу взяли участь патологоанатоми практичної служби охорони 
здоров’я з усіх регіонів України, наукові співробітники, викладачі медичних вузів 
країни. 

Були розглянуті проблеми екологічної, інфекційної, судинної, онкологіч-
ної, фето-плацентарної та пренатальної патології, організації патологоана-
томічної служби, викладання патологічної анатомії та підготовки фахівців-
патологоанатомів. На Конгресі заслухано 88 доповідей : серцево-судинні і 
цереброваскулярні хвороби – 11, онкологічні хвороби – 15, хвороби травного 
тракту – 13, хвороби органів дихання – 7, хвороби матері та дитини – 16, хво-
роби, що індуковані чинниками Чорнобильської катастрофи, патології кісток, 
шкіри, нервової системи, ендокринної патології, питання діяльності Асоціації – 
7. Проведена також нарада-семінар завідувачів кафедр патологічної анатомії ви-
щих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, на якій розглянуті питання 
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навчально-методичного забезпечення викладання патологічної анатомії та сек-
ційного курсу у вищих медичних навчальних закладах країни – 8 доповідей.

Доповідачі наголошували, що в країні зростає захворюваність і смертність на-
селення від судинних та онкологічних хвороб. У зв’язку з недостатнім обсягом фі-
нансування наукових пошуків у галузі патологічної анатомії прогресивно погіршу-
ється матеріально-технічне забезпечення патологоанатомічних бюро та відділень, 
кафедр патологічної анатомії ВНЗ, лабораторій патоморфології наукових закладів 
АМН України. Підкреслювалась необхідність удосконалення програм з викладан-
ня патологічної анатомії студентам медичних ВНЗ та з підготовки патологоанато-
мів через інтернатуру, а також видання національних підручників і керівництв з 
патологічної анатомії.

 VII Конгрес патологів України постановив:
1. З питань діяльності Асоціації патологів України (АПУ). 1.1. Схвалити ді-

яльність АПУ за минулі 5 років. 1.2. Обрати президентом на наступний 5-річний 
термін проф. Галахіна Костянти на Олександровича. 1.2. Запровадити посаду 
Першого Віце-президента Асоціації патологів України, який за небхідності (від-
сутність Президента, неможливість ним виконувати свої обов’язки) виконує 
обов’язки Президента Асоціації. 1.3. Посади Генерального секретаря та секретаря-
скарбника Асоціації ліквідувати. Замість нах запровадити посаду Відповідально-
го секретаря Асоціації, який виконує їх обов’язки відповідно до Статуту Асоціації. 
1.4. Обрати відповідальним секретарем АПУ кандидата медичних наук Денеку 
Євгена Романовича. 1.5. Затвердити координаційну раду АПУ в складі: Правління 
координаційної ради: 1. К. О. Галахін – президент АПУ (Київ); 2. П. І. Червяк – пер-
ший віце-президент (Київ); 3. С. Г. Гичка – віце-президент (Київ); 4. О. К. За горулько 
– віце-президент (Сімферополь); 5. Т. Д. Задорожна – віце-президент (Київ); 6. Д. Д. 
Зербіно – віце-президент (Львів); 7. А. М. Романенко – віце-президент (Київ); 8. В. О. Ту-

Учасники VII Конгресу патологів України (м. Яремче Івано-Франківської області; 
9 жовтня 2003 р.).
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манський – віце-президент (Запоріжжя); 9. А. Ф. Яковцова – віце-президент (Хар-
ків); 10. Є. Р. Денека – відповідальний серетар, скарбник (Київ). Члени координа-
ційної ради: 11. М. Д. Андрєєв (Хмельницький);12. В. І. Беседінський (Чернівці); 
13. В. В. Біктіміров (Вінниця); 14. І. В. Василенко (Донецьк); 15. Л. В. Дегтярьова 
– голова ревізійної комісії (Київ); 16. В. Д. Курилко (Полтава); 17. В. Д. Марков-
ський (Харків); 18. І. О. Михайлюк (Івано-Франківськ); 19. Б. А. Насибуллін (Оде-
са); 20. Ю. О. Поспішіль (Львів); 21. О. С. Решетнікова – член ревізійної комісії 
(Луганськ); 22. І. В. Сорокіна – член ревізійної комісії (Харків); 23. І. С. Шпонь-
ка (Дніпропетровськ). 1.6. Доручити проф. В. О. Туманському створити фаховий 
журнал патологоанатомів України «Патологія» та зареєструвати його з по-
дальшим клопотанням перед ВАК України для включення в перелік фахових ви-
дань. 1.7. Доручити проф. П. І. Червяку розробити «Положення про вищу нагороду 
АПУ – медаль Г. М. Мінха». 1.8. Визначити індивідуальний щорічний внесок АПУ 
в розмірі 3 (три) умовних одиниці за курсом Національного банку України і до-
ручити Є. Р. Денеці відкрити розрахунковий рахунок в Ощадному банку м. Києва. 
1.9. Провести наступний Пленум АПУ в 2005 р. в м. Запоріжжі. 

2.   З питань удосконалення патологоанатомічної служби доручити голов-
ному патологоанатому МОЗ України проф. П. І. Червяку: 2.1. Закінчити підго-
товку наказу МОЗ України щодо регламентації правової та медичної діяльності 
патологоанатомічної служби України. 2.2. Розробити і подати в МОЗ України 
клопотання (Заявку) щодо оснащення закладів патологічної анатомії сучасним 
медичним обладнанням, насамперед мікроскопами. 2.3. Підтримати ініціативу 
щодо організації Інститутів клінічної патології (ІКП) в медичних університе-
тах Львова та Запоріжжя з узагальненням та розповсюдженням відповідного до-
свіду в усій країні. Вивчити питання і порушити клопотання щодо включення 
зазначених ІКП до номенклатури (реєстру) медичних закладів України. 2.4. Ви-
вчити питання щодо створення в м. Києві патологоанатомічного бюро з подаль-
шим створенням на його базі Інституту клінічної патології, як головної устано-
ви країни з організаційно-методичних питань в галузі патологічної анатомії.

3.    З питань удосконалення викладання патологічної анатомії студентам 
та підготовки інтернів: 3.1. Доручити проф. В. О. Туманському завершити робо-
ту над ілюстрованим підручником з патологічної анатомії для студентів вищих 
навчальних закладів України. 3.2. Доручити проф. В. Г. Шлопову завершити робо-
ту над підручником з патологічної анатомії для студентів вищих медичних на-
вчальних закладів України. 3.3. Доручити проф. О. К. Загорулько провести роботу 
з перекладу закордонного підручника з патологічної анатомії (Robbins); 3.4. До-
ручити проф. А. Ф. Яковцовій продовжити роботу над удосконаленням навчальної 
програми з патологічної анатомії для студентів медичних вищих навчальних за-
кладів України. 3.5. Доручити проф. В. П. Сільченко продовжити роботу над удо-
сконаленням програми післядипломної освіти для лікарів-патологоанатомів. 
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3.6. Доручити проф. А. Ф. Яковцовій, докт. мед. наук Б. А. Насибулліну, началь-
нику Одеського обласного патологоанатомічного бюро В. П. Бурлаченко активно 
сприяти організації та регулярному проведенню (1 раз на 2 роки) нарад завідува-
чів кафедрами патологічної анатомії вищих навчальних закладів України, а та-
кож школи молодих патологоанатомів України.

4.   З питань підготовки кадрів для патологоанатомічної служби: 4.1. Про во дити 
роботу щодо більш активної участі АПУ в атестації лікарів-патологоанатомів. 
4.2. Доручити проф. К. О. Галахіну вирішити питання про посвідчення члена АПУ. 
4.3. Доручити міжвідомчій проблемній комісії МОЗ і АМН України «Патологічна 
анатомія» (голова – акад. АМН України, проф. Д. Д. Зербіно, секретар – проф. В. 
П. Терещенко) підвищити професійний рівень експертизи кандидатських і док-
торських дисертацій на етапі їх планування. 4.4. Доручити науковим керівникам 
(консультантам) дисертацій з патологічної анатомії контролювати внесення 
в реєстр розсилання авторефератів для всіх завідувачів кафедрами патологіч-
ної анатомії та відділів (лабораторій) патологічної анатомії (патоморфології) 
науково-дослідних установ.

5.    Провести наступний конгрес АПУ в м. Полтаві (2008 р.). 

 VIII конгрес патологів україни

VIII Конгрес патологів України відбувся 21–23 травня 2008 року в м. Полтаві.
 Відкрив Конгрес Президент АПУ професор К. О. Галахін. З привітаннями висту-

пили: заступник Міністра охорони здоров’я України З. М. Митник, ректор Україн-
ської медичної стоматологічної академії, професор В. М. Ждан, начальник Управ-
ління охорони здоров’я Полтавської обласної держадміністрації В. П. Лисак.

 Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України були нагоро-
джені: В. І. Беседінський – заступник начальника обласної комунальної медичної 
установи «Патологоанатомічне бюро» Чернівецької області; Н. В. Жучкова – за-
відувач патологоанатомічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 6; 
Є. Ю. Москальчук – начальник Тернопільського обласного патологоанатомічного 
бюро; В. О. Синиця – начальник Чернігівського обласного патологоанатомічного 
бюро; В. О. Туманський – проректор з наукової роботи, завідувач кафедри патоло-
гічної анатомії і судової медицини з основами права Запорізького державного ме-
дичного університету; А. Б. Гришин – завідувач патологоанатомічного відділення 
Черкаської клінічної обласної лікарні.

 На першому пленарному засіданні з доповіддю «Стан патологоанатомічної 
служби в Україні і шляхи вирішення проблем» виступив головний патологоанатом 
МОЗ України, професор П. І. Червяк. Він зазначив, що в Україні спостерігається 
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стійка тенденція до збільшення гістологічних досліджень. Так, у лікувально-про-
філактичних закладах системи МОЗ України у 2004 році було виконано 6052617 
гістологічних досліджень, у 2005 році – 6173668, у 2006 році – 6299349. У 2004 році 
було виконано 70962 патологоанатомічних розтини, у 2005 році – 74234, у 2006 
році – 74154, 2007 році – 73173. У 2006 році охоплення померлих в лікувально-
профілактичних заладах патологоанатомічними розтинами становило 78,18%, у 
2007 році – 71,6%. Розбіжность між основним клінічним та патологоанатомічним 
діагнозами становила 9,26%, за ускладненнями основного захворювання – 4,3%, 
за супутніми захворюваннями – 3,95%.

У доповіді були сформульовані пропозиції щодо подальшого розвитку патолого-
анатомічної служби в Україні. 

організаційні питання. 
Централізація патологоанатомічної служби показала свої незаперечні переваги 

– рівень патологоанатомічного обслуговування у регіонах, де централізація про-
ведена, вищий. Тому процес централізації патологоанатомічної служби шляхом 
створення патологоанатомічних бюро, центрів (обласних та міських) необхідно 
продовжити.

Час та практика вимагають також створення нових організаційних структур 
патологоанатомічної служби – міжобласних патологоанатомічних центрів, інсти-
тутів клінічної патології та діагностично-консультативних центрів. Передумови 
до цього такі. Рівень патологічної анатомії у різних регіонах неоднаковий. Тому 
створення міжобласних патологоанатомічних центрів на базі патологоанатомічних 

Учасники VIII Конгресу патологів України (м. Полтава; 21 травня 2008 р.).
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бюро з високим організаційним та методичним рівнем надає можливість пошири-
ти досвід патологоанатомічного забезпечення, організаційні засади, методичні під-
ходи і т. ін. на регіони з недостатнім рівнем розвитку патологічної анатомії. Слід 
зауважити, що більшість вищих медичних навчальних закладів мають великий 
потенціал для покращення рівня патологічної анатомії в певному регіоні. Не ви-
кликає сумніву професійний потенціал більшості співробітників кафедр патоло-
гічної анатомії та наукових співробітників науково-дослідних лабораторій морфо-
логічного профілю. Кафедри патологічної анатомії та морфологічні лабораторії, як 
правило, мають високий методичний рівень. При цьому, як показує практика, на-
укові праці, що виконуються в цих установах, часто не мають системності, носять 
фрагментарний характер і не випливають з потреб системи охорони здоров’я. Тому 
організація на базі вищих навчальних закладів та патологоанатомічних установ 
системи охорони здоров’я інститутів клінічної патології надасть можливість ви-
користати великий потенціал, що мають вищі навчальні заклади для підвищення 
рівня патологічної анатомії у даному регіоні і, що особливо важливо проводити на-
укову обробку морфологічного матеріалу з метою прогнозування захворюваності, 
летальності, смертності, змін морфогенезу та ін. Одним із шляхів підвищення рів-
ня патологічної анатомії може бути створення на базі лабораторій та відділів пато-
логічної анатомії науково-дослідних установ діагностично-консультативних цен-
трів, можливо з різними формами власності. Необхідно також створити в обласних 
центрах, місті Києві, Севастополі, Сімферополі регіональні центри з телекомуні-
каційної морфологічної діагностики з використання Інтернету для проведення 
консультацій, конференцій, нарад тощо. На часі також створення загальнодер-
жавного науково-методичного та консультативного центру (інституту) з питань 
патологічної анатомії

Штати. 
Необхідно привести кількість штатних посад лікарів-патологоанатомів відпо-

відно до штатних нормативів. Заборонити сумісництво з патологічної анатомії лі-
карям, що не мають спеціалізацію за фахом «патологічна анатомія». Необхідно по-
стійно вдосконалювати систему професійної підготовки лікарів-патологоанатомів 
(спеціалізація, підвищення кваліфікації лікарів та лаборантів). Необхідно розро-
бити систему атестації патологоанатомів, яка б ґрунтувалася на створенні патоло-
гоанатомічних атестаційних комісій.

матеріально-технічне забезпечення.
Виходячи із ролі, яку відіграє патологічна анатомія в прижиттєвій діагности-

ці захворювань, виявленні та уточненні причин смерті, підвищенні кваліфікації 
лікарів-клініцистів, здійсненні аналізу недоліків діагностики та лікування при-
вести матеріально-технічну базу патологоанатомічної служби (патологоанатомічні 
приміщення, мікроскопи, комп’ютерна техніка, апаратура для морфологічної об-
робки тканин, автотранспорт, холодильні камери для зберігання трупів, секційні 
столи, установки для утилізації біологічних відходів) у відповідність з сучасними 
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вимогами. Для цього необхідно розглянути питання про централізовану закупку 
найнеобхіднішого обладнання для патологоанатомічних закладів (відповідні про-
позиції підготовлені). Фінансування роботи патологоанатомічних структур по-
винно проводитися на 100% відповідно до потреб. Необхідно впровадити умови 
господарювання, які ґрунтуються на використанні обсягу та рівня патологоанато-
мічних досліджень як основного критерію фінансування.

Заборонити розміщення в приміщеннях патологоанатомічних бюро, центрів, 
відділень будь-яких структур бюро судово-медичної експертизи, чи структурні 
підрозділи лікувально-профілактичних закладів, що не належать до патологоа-
натомічної служби. Виходячи з того, що патологоанатоми працюють в особливо 
небезпечних та шкідливих умовах праці необхідно вирішити питання про 30% 
надбавку до заробітної плати, переглянути вік, в якому патологоанатоми можуть 
виходити на пенсію, тривалість щорічної відпустки.

Були також заслухані доповіді професора Т. Д. Задорожної «Стан патологоанато-
мічної служби дитячого профілю в Україні», А. Ф. Яковцової з співавторами «Сучас-
ні аспекти викладання клінічної патоморфології» та М. А. Клешні і В. В. Тор бенко 
«Можливості імуногістохімії на сучасному етапі розвитку патологічної анато-
мії». З інформацією про мікроскопічне обладнання фірм «Olympus» та «Гранум» 
виступили Р. В. Глаголєв та С. Ю. Денисенко.

На секційних засіданнях був розглянутий широкий спектр проблем сучасної 
патологічної анатомії: онкологічні хвороби, серцево-судинні та церебральні 
хвороби, фетоплацентарна і перинатальна патологія, екологічна та інфекційна 
патологія, хвороби органів дихання, травлення, нирок, ендокринних органів, 
патоморфологія в стоматології. Була проведена школа-семінар «Удосконалення 
викладання патологічної анатомії в умовах Болонського процесу і підготовки 
спеціалістів-патологоанатомів». На нараді головних патологоанатомів регіонів 
України (голова – головний патологоанатом МОЗ України, проф. П. І. Червяк) 
були розглянуті шляхи удосконалення патологоанатомічної служби в Україні. 

22 травня 2008 року на пленарному засіданні (співголови – професори П. І. Червяк 
та А. П. Гасюк) був заслуханий: «Звіт про діяльність Асоціації патологів України 
за 5 років» (професор К. О. Галахін). Також виступили: професор І. В. Сорокіна 
– Інформація голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансової 
діяльності Асоціації патологів України, професор В. П. Терещенко – Інформація 
про роботу проблемної комісії «Патологічна анатомія» МОЗ і АМН України; 
професор В. О. Туманський – Інформація про роботу журналу АПУ «Патологія». 

Проведено нагородження медаллю Г. М. Мінха (медалі мають номери): головного 
патологоанатома МОЗ України, проф. П. І. Червяка (№ 1), президента Асоціації 
патологів України, проф. К. О. Галахіна (№ 2), головного редактора журналу 
«Патологія», проф. В. О. Туманського (№ 3). 
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 Конгрес затвердив такі рішення:

 Рішення VIII Конгресу патологів України:

Схвалити діяльність АПУ за минулі 5 років.1.1. 

Обрати президентом АПУ на наступний п’ятирічний термін 1.2. 
професора Галахіна Костянтина Олександровича.

Обрати відповідальним секретарем АПУ Денеку Євгена Романовича.1.3. 

Затвердити Координаційну раду в такому складі:1.4. 

 Правління Координаційної ради: К. О. Галахін – президент АПУ (Київ); 
П. І. Червяк – перший віце-президент (Київ); С. Г. Гичка – віце-президент 
(Київ); О. К. Загорулько – віце-президент (АР Крим); Т. Д. Задорожна – віце-
президент (Київ); Д. Д. Зербіно – віце-президент (Львів); А. М. Романенко 
– віце-президент (Київ); О. С. Решетнікова – віце-президент (Луганськ); 
В. О. Туманський – віце-президент (Запоріжжя); А. Ф. Яковцова – віце-
президент (Харків); Є. Р. Денека – відповідальний секретар (Київ).

 Члени Координаційної ради: М. Д. Андрєєв (Хмельницький); В. І. Беседінський 
(Чернівці); Т. І. Богданова (Київ); В. П. Бурлаченко (Одеса); І. В. Василенко 
(Донецьк); І. В. Іркін (Київ); Б. Ю. Корнілов (Дніпропетровськ); В. Д. 
Марковський (Харків); І. О. Михайлюк (Івано-Франківськ) – член Ревізійної 
комісії); Ю. О. Пошпішіль (Львів); В. О. Синиця (Чернігів); І. В. Сорокіна 
(Харків) – голова Ревізійної комісії); В. О. Ситнікова (Одеса) – член 
Ревізійної комісії; В. П. Терещенко (Київ); І. С. Шпонька (Дніпропетровськ); 
І. В. Яковцова (Харків).

Продовжити регулярне (періодичне) видання науково-практичного 1.5. 
журналу «Патологія» в поновленому складі редакційної колегії 
та редакційної ради журналу (відповідальний – проф. В. О. Ту-
манський).

Закінчити підготовку наказу МОЗ України щодо регламентації 1.6. 
правової та медичної діяльності патологоанатомічної служби 
України (відповідальні – проф. П. І. Червяк, проф. С. Г. Гичка).

Продовжити видання щорічних звітів головного патологоанатома 1.7. 
МОЗ України, головного патологоанатома дитячого профілю 
МОЗ України «Про стан патологоанатомічної служби в Україні» 
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з розсилкою звітів обласним управлінням охорони здоров’я, 
начальникам обласних патологоанатомічних бюро та завідувачам 
кафедр патологічної анатомії медичних університетів, академій, 
інститутів (відповідальні – проф. П. І. Червяк, проф. Т. Д. Задо-
рожна).

Подати до МОЗ України клопотання з обгрунтуванням потреб 1.8. 
патологоанатомічної служби країни щодо придбання сучасних 
мікроскопів, виходячи з вкрай незадовільного стану морально та 
фізично застарілої техніки (відповідальний – проф. П. І. Червяк).

Подати в МОЗ України клопотання з обгрунтуванням потреб 1.9. 
патологоанатомічної служби областей у комп’ютеризації 
патологоанатомічних бюро (відділень), кафедр, відділів, лабораторій 
патологічної анатомії для створення єдиної мережі телемедицини 
(відповідальні – проф. П. І. Червяк, проф. С. Г. Гичка).

Проводити подальшу централізацію патологоанатомічної служби 1.10. 
в Україні як найбільш оптимальний шлях її подальшого розвитку 
(відповідальний – проф. П. І. Червяк).

 Створити Інтернет-сайт АПУ в м. Києві.1. 

Продовжити практику проведення раз на два роки шкіл-семінарів 1.1. 
для молодих вчених і спеціалістів-патологоанатомів (відповідальні 
– проф. А. Ф. Яковцова, д. м. н. В. О. Ситнікова, В. П. Бурлаченко).

Продовжити практику регулярного проведення нарад завідувачів 1.2. 
кафедр патологічної анатомії вузів (відповідальні – проф. А. Ф. Яков-
цова, проф. І. В. Сорокіна).

Продовжити роботу над удосконаленням навчальної програми з 1.3. 
патологічної анатомії для студентів медичних вузів України 
(відповідальна – проф. А. Ф. Яковцова).

Продовжити роботу над удосконаленням програми післядипломної 1.4. 
освіти з патологічної анатомії для лікарів-патологоанатомів 
(відповідальні – проф. В. П. Сільченко, проф. І. І. Яковцова).

Доручити міжвідомчій проблемній комісії МОЗ та АМН України 1.5. 
«Патологічна анатомія» підвищити професійний рівень експертизи 
дисертацій на етапі їх планування (відповідальні – акад. Д. Д. Зер-
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біно, проф. К. О. Галахін, проф. В. П. Терещенко).

Доручити науковим керівникам (консультантам) дисертацій з 1.6. 
патологічної анатомії контролювати внесення в реєстр розсилки 
авторефератів для всіх завідувачів кафедр патологічної анатомії 
та начальників патологоанатомічних бюро.

Провести роботу щодо підготовки та видання книги (довідника) з 1.7. 
розвитку патологічної анатомії в Україні (відповідальний – проф. 
П. І. Червяк).

Підготувати методичні рекомендації з стандартів (алгоритмів) 1.8. 
діагностики фетоплацентарної і перинатальної патології 
(відповідальна – проф. Т. Д. Задорожна).

Підготувати методичні рекомендації зі стандартів (алгоритмів) 1.9. 
онкоморфологічної діагностики (відповідальна – к. м. н. Л. М. За-
харцева).

Визначити щорічний індивідуальний внесок члена АПУ в розмірі 5 2. 
(п’ять) у. о. за курсом НБУ.

Провести наступний пленум АПУ в 2009 р. в АР Крим (відповідаль-2.1. 
ний – проф. О. К. Загорулько).

Провести школу-семінар з питань імуногістохімічної діагностики 2.2. 
пухлин в м. Дніпропетровську (відповідальний – проф. І. С. 
Шпонька).

Провести наступний Конгрес АПУ в м. Луганську (2013 р.). 2.3. 

Школи молодих вчених та спеціалістів-патологоанатомів

Однією з найбільш прогресивних форм підвищення рівня підготовки молодих 
вчених та спеціалістів-патологоанатомів є проведення шкіл молодих вчених та 
спеціалістів-патологоанатомів, ініціатором чого була завідувач кафедрою патоло-
гічної анатомії Харківського медичного інституту, професор А. Ф. Яковцова.

I-а Республіканська школа молодих вчених та спеціалістів-патологоанатомів 
Української та Молдавської РСР була проведена під егідою Міністерства охорони 
здоров’я УРСР та президії Українського товариства патологоанатомів 9–16 квітня 
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1989 року в Одесі на базі медичного інституту (ректор – професор І. І. Ільїн) та об-
ласного патологоанатомічного бюро (начальник – О. В. Войно-Ясенецька). Відтоді 
база проведення Школи не змінювалася.

У роботі Школи взяли участь: 20 лекторів, які були представлені провідними 
вченими-патологоанатомами медичних інститутів, інститутів удосконалення лі-
карів, НДІ України; 53 молодих вчених з України та 10 з Молдови. Лекції були 
присвячені найбільш актуальним питанням патологічної анатомії – «Методичні 
аспекти гістологічного дослідження біопсій» (О. К. Хмельницький), «Загальні 
закономірності альтерації та морфофункціональні основи дистрофій» ( О. П. Ки-
сельова), «Структура патологоанатомічного діагнозу (нозологія та МКХ)» (А. Ф. 
Яковцова), «Основи патоморфозу захворювань в літньому та старечому віці» (А. С. 
Ступіна), «Морфологія уражень при інфікуванні вірусом імунодефіциту людини 
(ВІЛ)» (В. Г. Шлопов), «Сучасний стан вчення про шок» та «Патологічна анатомія 
стресу» (А. П. Федотов), «Перинатальна патологія – структура на сучасному етапі» 
(Т. Д. Задорожна), «Плід та послід при багатоплідній вагітності» (А. І. Даниленко), 
«Сучасні уявлення про онкогенез» (К. П. Ганіна), «Диференційна діагностика дис-
функціональних змін ендометрію при гістологічному дослідженні зшкрібків» (О. 
К. Хмельницький), «Цитогенетична характеристика гіперпластичних та пухлин-
них показників залозистої гіперплазії та раку ендометрію» (Л. З. Поліщук), «Ци-
тологія та морфологія передпухлинних та пухлинних процесів шийки матки» (Л. 
М. Ісакова), «Патоморфологія пігментних новоутворів шкіри» (Л. А. Налєскіна), 
«Лімфоми» (Ю. Л. Бутов), «Передрак та рак шлунка» (І. В. Василенко), «Доброя-
кісні та злоякісні пухлини скелету і суглобів» (Є. Я. Нанкіна); з питань організації 
патологоанатомічної служби на сучасному етапі виступили Д. Д. Андрєєв та О. В. 
Войно-Ясенецька. На «круглому столі» подана пропозиція проводити подібні шко-
ли регулярно, висловлено прохання учасників розширити тематику обговорення 
з загальних патологічних процесів, патологічної анатомії інфекцій, захворювань 
нирок, патологічної анатомії дитячого віку, патології реанімації та інтенсивної 
терапії, медикаментозної патології, пропонувалось обговорити питання створен-
ня діагностичних алгоритмів з найважливіших проблем патологічної анатомії, а 
також представляти оглядові лекції з нових методів дослідження в практиці пато-
логоанатомів.

Школи молодих патологоанатомів проводилися регулярно на базі Одеського об-
ласного патологоанатомічного бюро; висвітлювалися найбільш актуальні питання 
патологічної анатомії.

Міжнародна весняна школа-семінар молодих вчених та спеціалістів «Демогра-
фія та здоров’я в країна з перехідною економікою в контексті соціально-екологічнох 
проблем»; Одеса, 30 травня – 04 червня 1998 р.; організатори: МОЗ України, Асо-
ціація патологів України, громадська організація «Екологічне здоров’я людини», 
Одеський медичний університет імені М. І. Пирогова, Харківський медичний уні-
верситет, Інститут відкритого суспільства – Нью-Йорк.
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Школа-семінар молодих вчених та спеціалістів-патологоанатомів України «Ак-
туальні проблеми інфекційної патології в сучасних умовах України»; присвячена 
пам’яті начальника Одеського обласного патологоанатомічного бюро, головного 
патологоанатома Одеської області О. В. Войно-Ясенецької; Одеса, 13 – 17 травня 
2002 р.; Організатори: МОЗ України, Асоціація патологів України, Одеський ме-
дичний університет, Одеське обласне патологоанатомічне бюро, Харківський дер-
жавний медичний університет.

Школа-семінар молодих вчених і фахівців-патологоанатомів України «Акту-
альні проблеми сучасної патологічної анатомії»; присвячена ювілею професора 
О. С. Ступіної; Одеса, 18–22 травня 2004 р.; організатори: МОЗ України, АМН 
України, Асоціація патологів України, Одеський медичний університет, Одеське 
обласне патологоанатомічне бюро, Харківський державний медичний універси-
тет, Український НДІ мікробіології і курортології.

Школа-семінар молодих вчених і фахівців-патологоанатомів України «Акту-
альні проблеми сучасної патологічної анатомії» присвячена ювілею академі-
ка Д. Д. Зербіно; Одеса, 22–26 травня 2006 р.; організатори: МОЗ України, АМН 
України, Асоціація патологів України, Одеський державний медичний універси-
тет, Одеське обласне патологоанатомічне бюро, Харківський державний медичний 
університет, Український НДІ реабілітації і курортології.

 український дивізіон міжнародної академії патології

Міжнародна академія патології була заснована у 1955 році.
У 1994 році, за активного сприяння президента Міжнародної академії патоло-

гії, професора А. Лломбарт-Боша, був створений Український дивізіон цієї акаде-
мії. До його складу ввійшли провідні вчені-патологоанатоми України. Президен-
том Українського дивізіону Міжнародної академії патології була обрана професор 
А. М. Романенко.

У травні 2007 року на базі Інституту урології НАМН України була проведена II 
конференція Українського дивізіону Міжнародної академії патології «Досягнен-
ня сучасної онкопатології», в якій взяли участь фахівці з України, Росії, Швеції, 
Японії, Великобританії, США.

У 2008 році президентом Українського дивізіону була обрана професор О. С. Ре-
шетнікова.
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сПеціальні  Патологоанатомічні  Журнали 
російської  імПерії,  радянського  союзу  та  україни

Першим в Російській імперії теоретичним медичним журналом був «Журналъ 
для нормальной и патологической гистологіи, фармакологіи и клиничес-
кой медицины», що випускався з 1870 року за редакцією професорів Медико-
Хірургічної Академії Руднєва, Богдановського, Забєліна та Заварикіна. Часто цей 
журнал називали «Журнал Руднєва». 

До 1877 року вийшло 11 томів обсягом від 400 до 600 сторінок кожний. Почи-
наючи з 7-го тому журнал називався «Журналъ для нормальной и патологической 
анатоміи и клинической медицины». Після смерті М. М. Руднєва журнал не ви-
давався.

З 1896 до 1902 року в Петербурзі, під редакцією В. В. Підвисоцького, видавався 
«Русскій архивъ патологіи, клинической медицины и бактеріологіи». 

Значну частину в цьому журналі складали результати патологоанатомічних до-
сліджень. Так, у першому томі із 38 робіт 15 належали до патологічної анатомії. 
Серед них – публікація В. К. Високовича про повзучу саркому. Одночасно праці 

Журнал «Русскій архивъ патологіи, 
клинической медицины 

и бактеріологіи».

«Журналъ для нормальной и 
патологической гистологіи, фармакологіи 

и клинической медицины» (1870).
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1. «Харьковскій Медицинскій Журналъ». 2, 3. Журнал «Український медичний архів». 4. 
Журнал «Архив патологической анатомии и патологической физиологии».

1 2

3 4
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1 2

3 4

1. Журнал «Архив патологии». 2. Журнал «Врачебное дело». 
3, 4. «Український журнал патології». 
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патологоанатомів публікувались в журналі 
Інституту експериментальної медицини – 
«Архивъ биологическихъ наукъ».

Від 1906 до 1917 року в Харкові виходив 
«Харьковскій медицинскій журналъ», одним 
із засновників якого був М. Ф. Мельников-
Разведенков. 

Восени 1926 року, з ініціативи групи хар-
ківських лікарів, була організована редак-
ція журналу «Український медичний архів» 
за типом, що наближався до Вірховського 
архіву – патологічної анатомії, фізіології і 
клінічної медицини (українською мовою). 
Перші книжки цього журналу були роздані 
членам I Всесоюзного з’їзду патологів (1927 
рік).

 У 1934 році на Всеросійській конференції 
патологів було прийняте рішення про видан-
ня власного журналу – «Архив патологичес-
кой анатомии и патологической физиоло-
гии» (головний редактор – О. І. Абрикосов). 
З 1946 року журнал виходить за назвою «Ар-
хив патологии».

 Результати наукових досліджень патологоанатомів України були широко пред-
ставлені в зазначених журналах та періодичних виданнях клінічного спрямуван-
ня. Особливо широко патоморфологічна тематика висвітлювалась в журналі «Вра-
чебное дело», який виходить із 1918 року.

 У 1999 році вийшов перший номер часопису патологоанатомічного спрямування 
«Український журнал патології» (головний редактор – професор П. І. Червяк). Жур-
нал виходив під егідою МОЗ України, АМН України та Асоціації патологів України.

 Від 2004 року почав виходити журнал «Патологія» – друкований орган Асоціа-
ції патологів України та Запорізького державного медичного університету. Голов-
ною метою журналу є сприяння розвитку перспективних досліджень з клінічної 
медицини, фундаментальних досліджень з патологічної анатомії та патологічної 
фізіології, а також впровадження досягнень медичної науки в практику охорони 
здоров’я. Головний редактор часопису – завідувач кафедри патологічної анатомії 
Запорізького медичного університету професор В. О. Туманський.

Журнал «Патологія»
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Пироговська комісія При вченій медичній раді 
 міністерства охорони здоров’я україни 

27 жовтня 1944 року рішенням Ради Народних Комісарів СРСР садиба в селі 
Вишня, що поблизу Вінниці, яка належала Миколі Івановичу Пирогову, була пе-
редана Головному Військово-санітарному управлінню з метою організації в ній ме-
моріального Музею-садиби М. І. Пирогова та збереження його тіла, яке перебувало 
в склепі під церквою села Шереметка.

Для виконаня рішення уряду, начальник Головного Військово-санітарного 
управління Червоної Армії генерал-полковник медичної служби Є. І. Смирнов 
призначив комісію у складі: професорів А. Н. Максименкова (голова), Р. Д. Си-
нельникова (науковий керівник), М. К. Даля, Г. Л. Дермана, М. С. Спірова.

У 1946 році зазначена комісія була реорганізована в Пироговську комісію при 
Вченій раді НКОЗ УРСР. До її складу були залучені провідні фахівці (зокрема і па-
тологоанатоми) Києва та Харкова: професор М. К. Даль (голова), професор Р. Д. Си-
нельников (науковий керівник збереження тіла Пирогова), професор М. С. Спіров, 
професор Г. Л. Дерман. У середині 60-х років XX століття комісію поповнили: про-
фесор Л. Г. Лєкарєв, професор М. М. Козир, професор Я. Р. Синельников, професор 
Є. О. Успенський, кандидат медичних наук С. М. Старченко. Беззмінно, упродовж 
35 років комісію очолював професор М. К. Даль.

Основними завданнями комісії були консультації з добору і розміщення екс-
позицій в музеї та систематичне спостереження за станом мумії М. І. Пирогова в 
склепі з виконанням планових великих та малих ребальзамацій.

М. І. Пирогов помер 23 листопада 1881 року о 20 годині 15 хвилин у власній 
садибі Вишня, поблизу Вінниці. Відомо, що у нього була злоякісна пухлина підне-
біння порожнини рота. За час хвороби М. І. Пирогов дуже змінився. Як зазначав 
один із очевидців (доктор Шафіра), який бачив тіло М. І. Пирогова 25 листопада 
1881 року, голова покійника була «...до странности большая... Только несколько 
присмотревшись, за большим лбом, необыкновенно выступавшим, впалыми гла-
зами... маленькое, полное страдания и кротости лицо с закрытыми глазами и 
крепко стиснутиыми губами. Подбородок, покрытый седыми небритыми волоса-
ми, сильно выдавался вперед, обнаруживая совершенное отсутствие зубов. Я ви-
дел в последний раз Пирогова, когда он уезжал отсюда в Москву на юбилей свой – и 
это было совершенно другое лицо, я бы теперь не узнал его...».

Рідні М. І. Пирогова негайно (телеграмою) запросили із Петербурга доктора Да-
нила Ілліча Виводцева – учня М. І. Пирогова, відомого фахівця з бальзамування. 

Петербурзький фахівець приїхав 26 листопада. Тіло Пирогова, вірогідно, пере-
буваючи у теплому приміщенні, почало швидко розкладатися і Д. І. Виводцев не-
гайно – вночі 26 листопада 1881 року, розпочав бальзамування, яке продовжува-
лось біля 4-х годин.
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Дані про метод бальзамування М. І. Пирогова не збе-
реглися. Вважається, що Д. І. Виводцев застосував ори-
гінальну методику, яка була описана в його монографії  
«Бальзамирование и способы сохранения анатомичес-
ких препаратов и трупов животных» (1881). Консервую-
чі розчини вводилися в сонні та стегнові артерії. У своїй 
монографії Д. І. Виводцев підкреслював, що «...раствор 
тимола в разведенном водой глицерине... составляет 
вообще лучшую жидкость» для бальзамування трупів. 
До його складу входили: тимол – 5,0; алкоголь – 45,0; 
гліцерин – 2160,0; дистильована вода – 1080,0. Для ви-
снажених хворих пропонувався інший склад консерву-
ючого розчину: тимол – 5,0; алкоголь – 45,0; гліцерин 
та вода – у рівних кількостях – по 1620,0. З причини, 
що М. І. Пирогов був у стані значного виснаження, 

М. К. Даль вважав, що для його бальзамації був застосований другий розчин.
 Під час бальзамування були присутні два лікарі – Шафіра та, вірогідно, С. С. 

Шкляревський, священик та два фельдшери. На тілі М. І. Пирогова було виконано 
п’ять розрізів: два по бокових поверхнях шиї, довжиною по 8 см, та два у верхньо-
зовнішніх відділах стегон, довжиною біля 9 см. Через ці розрізи консервуючий розчин 
вводився у сонні та стегнові артерії. Вже після бальзамування був виконаний розріз 
на передній черевній стінці нижче пупка, довжиною 7 см. Розтин тіла не проводився. 
Відомо, що частина органів черева (невідомо яких) була вилучена і захоронена в саду 
садиби Вишня. Після бальзамування зник трупний запах та зелені плями на шкірі. 
Доктор Шафіра оглянув та спеціально описав стан порожнини рота М. І. Пирого-
ва. На твердому піднебінні з правого боку були виявлені три виразки, «...самая боль-
шая из них, величиною с пятиалтынный, имела круглую форму с воронкообразным 
углублением посередине; дно ее было покрыто сероватым налетом; по месту она 
соответствовала горизонтальной пластинке небной кости, которая оказалась 
омертвелой. При зондировании язвы женским катетером последний свободно про-
шел в носовую полость; на две-три линии левее сидела другая язвочка, величиною с 
конопляное зерно, доходившая до кости; третья язва, величиной с просвет гусиного 
пера, помещалась у корня последнего зуба. Окружающие части, равно как и правая 
околочелюстная и околоушная железа, были увеличены в объеме».

 Для мікроскопічного дослідження був видалений кусочок ураженого твердого 
піднебіння. Д. І. Виводцев поїхав із садиби 28 листопада. Фрагмент пухлини був 
мікроскопічно досліджений в Києві професором В. Б. Томса та Д. І. Виводцевим, а 
потім у Петербурзі професором М. П. Івановським, який визначив, що у М. І. Пи-
рогова був «...характерный роговой рак, но еще в ранней стадии развития». До 
речі, за 26 днів до смерті М. І. Пирогов сам визначив своє захворювання як ulcus 
oris membranae mucosae cancerosum septiginosum.

Д. І. Виводцев
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Тканину пухлини досліджував у Відні професор хірургії і приват-доцент 
патологічної анатомії Теодор Більрот в Патогістологічній лабораторії кафедри 
патологічної анатомії Карла Рокітанського. Т. Більрот у своєму листі Д. І. Ви-
водцеву писав, що мікроскопічно пухлина у двох третинах гістологічного препарата 
відповідає дрібноклітинній багатій судинами фібросаркомі; в іншій частині зрізу 
спостерігається рак із зроговінням. Розвиток захворювання Більрот пояснював 
таким чином: спочатку виник запальний процес у комірці корінного зуба, потім 
утворився епуліс, який трансформувався в саркому; по периферії його стала 
розростатися тканина, що дало початок розвитку епітеліального раку. Відомо, 
що 5 і 6 червня 1981 року Т. Більрот оглядав М. І. Пирогова і повідомив йому і 
його дружині, що «...про злоякісність виразок не може бути й мови» і він «...тепер 
же висловлюється остаточно і заперечує погляд московських хірургі, в і ніякої 
операції рішуче не вважає за потрібне виконувати». 

У своєму листі Т. Більрот також писав: «...Больной за 70 лет, хотя еще и 
бодрый духом, но уже с явными признаками начинающегося маразма в теле и с 
катарактами в обеих глазах, едва ли мог хорошо вынести операцию; рецидив 
же был неизбежен. Моя 30-летняя хирургическая опытность убедила меня, что 
саркоматозные и раковые опухоли, начинающиеся сзади верхней челюсти, никогда 
не могут быть удалены коренным образом – частью по техническим причинам, а 
частью и по анатомическому положению. Мне хотелось изменить взгляд больного 
на сущность болезни и таким образом немного приободрить его упавший дух и 
склонить его к терпению. Это все, что мы можем сделать в подобных случаях. 
Весьма естественно, что должно было произойти резкое противоречие во 
взглядах на болезнь между мною и моими уважаемыми русскими товарищами, но 
я действовал так, как мне указывал мой долг на основании моей опытности».

Задовго до своєї смерті М. І. Пирогов висловив бажання бути захороненим у 
саду своєї садиби. Перед смертю він нагадав про своє побажання, і після смерті 
М. І. Пирогова було звернення в Синод з відповідним побажанням у Петербург. 
Незабаром була отримана позитивна відповідь, але з умовою, що нащадки 
дадуть підписку про перезахоронення тіла М. І. Пирогова в інше місце у випадку 
переходу маєтку до нових власників. Родина з цією пропозицією не погодилася, 
і бальзамоване тіло М. І. Пирогова, через кілька днів після його смерті, було 
перенесене із будинку в бідну церкву села Шереметка.

З причини затримки будівництва склепу, офіційні похорони затрималися і 
відбулися 24 січня 1882 року, о 12 годині. До перенесення в склеп тіло М. І. Пирогова 
перебувало біля двох місяців у церкві. До цього часу вже була привезена труна 
із Відня. У цій труні тіло М. І. Пирогова і перебувало до 1945 року. За даними 
С. С. Шкляревського, перед виносом із сільської церкви металева труна була 
відкрита. Ознаки розкладу тіла М. І. Пирогова не спостерігалися; колір шкірних 
покривів був нормальний, стан померлого через два місяці після бальзамації був 
досить хорошим. Від труни відчувався запах тимолу і неначе яблук. На покійному 
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був мундир тайного радника, який був покроплений розчином тимолу в спирті та 
покритий парчею. Після панахиди внутрішню труну закрили, а кришку зовнішньої 
труни замкнули на замок. 

 Стан склепу до 1944 року – часу організації Музею-садиби – був у незадовіль-
ному стані. Під час війни труна М. І. Пирогова була пограбована – розбите скло 
внутрішньої труни, викрадена цінна шпага – подарунок австрійського імператора 
Франца-Йосипа та металевий хрест.

 У 1926 році комісія у складі М. К. Лисенкова, М. М. Боярського та М. Я. Зіль-
берберга досліджували прах М. І. Пирогова і зазначили, що його останки «...му-
мифицировались и сохранились довольно хорошо; покровы лба и верхней части 
головы темнобурого цвета… глаза запали, но веки можно различить. Нос имеет 
буроватую окраску и несколько сморщен, очевидно вследствие высыхания. Щеки 
серо-бурого цвета, мало отличающиеся от цвета ясно заметной седой бороды. Ро-
товая щель немного открыта. Кисти темнобурого цвета, по-видимому, совершен-
но мумифицированные».

 Перше розкриття труни з тілом М. І. Пирогова було виконо у 1940 році. При цьо-
му Р. Д. Синельниковим на місці частково видалений грибок «...с открытых и лег-
ко доступных участков кожи лица и кистей. Открытые части тела увлажнены 
спиртовым раствором тимола с водой». Були промиті дезінфікуючим розчином 
внутрішня та зовнішня частини труни. Реставрація тіла М. І. Пирогова була за-
планована на 1941 рік, але цьому перешкодила війна.

 У травні 1945 року комісія, затверджена Головним військово-санітарним управ-
лінням, приступила до реставрації тіла М. І. Пирогова. За словами М. К. Даля: «...К 
этому времени оно имело, в полном смысле слова, ужасающий вид. Лицо было смор-
щено, мумифицировано, кожа бурой окраски с большим количеством желтоватых 
узелков жировоска поперечником в 0,2–0,4 см.  Волосы с головы и бороды выпадали при 
легком к ним дотрагивании. Нос, ушные раковины, веки высохшие, уплотненные. 

Глазные впадины глубокие. Губы 
высохшие, подвернутые в значительно 
открытый рот. Кожа на кистях рук 
пестрой, желтоватой с белыми пятна-
ми окраски. Пальцы мумифицированы, 
неподвижны, в согнутом положении. 
Ногти легко отделялись, на коже запяс-
тий имелось значительное число узел-
ков жировоска. На открытых частях 
тела, одежде и внутреннем убранстве 
гроба найдено большое количество пле-
сени. Оставлять останки Н. И. Пиро-
гова в таком виде для обозрения было, 
конечно, невозможно».

Тіло М. І. Пирогова до ребальзамації. 
(Із архіву С. М. Старченка).
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 При мікроскопічному дослідженні, яке виконали професори М. К. Даль та 
Г. Л. Дерман, була виявлена велика кількість аморфних мас та кристалів жиро-
воску на коренях різко деформованих волосин. Значна кількість жировоску була 
виявлена в шкірі, підшкірній тканині та скелетних м’язах. В кусочку тканини із 
твердого піднебіння, де була пухлина, гістологічно виявлені рогові перлини, клі-
тинні елементи в цих ділянках не забарвлювались.

 Особливо велика заслуга у відновленні зовнішнього вигляду М. І. Пирогова на-
лежить науковому керівнику комісії з реставрації тіла Пирогова професору Р. Д. Си-
нельникову.

синЕлЬниКов рафаїл Давидович (1896 – 1981) – анатом; 
медичну освіту здобув у Харківському медичному інституті (1924); 
працював під керівництвом В. П. Воробйова асистентом кафедри 
анатомії; з 1930 до 1937 року – доцент та завідувач кафедрою ана-
томії 2-го Харківського медичного інституту; з 1937 р. – завідувач 
кафедрою анатомії 1-го Харківського медичного інституту; у 1938 
р. захистив докторську дисертацію на тему: «Нерви сечового міхура 
людини»; наукові праці головним чином присвячені обґрунтуванню 
нового напрямку анатомічних досліджень – порівняльній мікро- та 
макроскопічній анатомії; спільно з В. П. Воробйовим підготував 
«Атлас анатомии человека»; у 1952 – 1958 рр. створив новий «Атлас 
анатомии человека»; спочатку у 2-х, а потім у 3-х томах, який витри-
мав ряд видань і був перекладений на кілька іноземних мов.

Професор М. К. Даль писав: «Огромная заслуга руководителя комиссии по 
реставрации тела Н. И. Пирогова Р. Д. Синельникова заключалась в том, что 
удалось в большой степени восстановить облик Николая Ивановича и если не 
прекратить, то во всяком случае значительно замедлить процесс последующе-
го образования жировоска и распада тела. Из литературы не известны случаи 
подобной реставрации в целом недостаточно набальзамированных трупов через 
большой срок времени после смерти (64 года)».

Реставрація була проведена у 1945 році. М. І. Пирогов був захоронений в на-
тільній бумазейній білизні, червоних паперових носках та нових шкіряних шти-
блетах. Верхній одяг складався із темно-синього суконного мундиру таємного рад-
ника з позолоченим гаптуванням на комірі і рукавах та білих суконних штанів з 
сріблястими лампасами. На шиї була пов’язана широким вузлом велика шовкова 
краватка-шарф.

Реставрація тіла М. І. Пирогова у 1945 році складалася із кількох етапів. Спо-
чатку тіло було поміщено у ванну з розчином із тимолу, спирту, гліцерину та води; 
потім – у ванну з розчином формаліну, гліцерину та води. У подальшому вико-
нувалось місцеве оброблення тіла, після чого воно знову занурювалось у ванни з 
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більшою кількістю, ніж на попередніх 
етапах гліцерину. Загальна тривалість 
реставрації продовжувалась майже чо-
тири місяці.

Члени Пироговської комісії перших 
років її роботи згадували, що під час 
огляду тіла М. І. Пирогова після пер-
шої реставрації, у реставрованій труні 
та новою скляною його частиною, до 
труни повільно підійшов маленький ді-
дусь, який знав М. І. Пирогова ще при 
житті. Він уважно оглянув М. І. Пиро-
гова, який був у труні, перехрестився і 
низько схилив перед труною свою сиву 
голову. Потім повернувся до членів Пи-

роговської комісії, що стояли групою, і також низько схилив перед ними голову та 
сказав: «теперь их превосходительство действительно похож на себя». Це напев-
но було вищою атестацією роботи Пироговської комісії.

Повторна реставрація була виконана у 1956 році. Тіло М. І. Пирогова занурюва-
лось у ванну з розчинами приблизно такого ж складу, як і в 1945 році. Проведено 
також відбілювання покривів лиця розчином пергідролю з нашатирним спиртом. 
При макро- та мікроскопічному дослідженні не було виявлено суттєве збільшен-

Тіло М. І. Пирогова після ребальзамації. 
(Із архіву С. М. Старченка).

Пироговська комісія (зліва направо) М. К. Даль, С. М. Старченко, Г. С. Собчук 
(директор Музею-садиби М. І. Пирогова), Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников;

Музей-садиба М. І. Пирогова; 07.06.1973 р. (Із архіву С. М. Старченка).
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ня відкладень жировоску. Був виконаний додатковий поперечний розріз на ниж-
ньому відділі шиї, який поєднав два старих бокових розрізи, виконаних ще Д. І. 
Виводцевим. До нижньої щелепи підведена пластмасова пластинка, що дозволило       

У лабораторії ребальзамації (цокольний поверх головного корпусу Музею-садиби); 
зліва направо: Я. Р. Синельников, С. М. Старченко, Р. Д. Синельников, студент Олександр 

Синельников; 11.07.1973 р., 1030 . (Із архіву С. М. Старченка). 

Ребальзамація закінчена; тіло М. І. Пирогова на операційному столі перед укладанням 
у саркофаг; члени групи бальзамування; зліва направо: С. М. Старченко, Я. Р. Синельников, 
Р. Д. Синельников, Олександр Синельников; 17.07.1973 р. 1300. (Із архіву С. М. Старченка).
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закрити рот. Проводились також і інші заходи, в результаті яких зовнішність 
М. І. Пирогова набула більш природного вигляду, ніж раніше.

Ребальзамації тіла М. І. Пирогова також виконувались у 1973 та 1979 роках. 
Відповідні операції виконувались Пироговською комісією тільки після уважного 
обслідування та висновку її членів. 

Небхідно зазначити важливу роль у роботі комісії її голови (з 1945 р.) – про-
фесора М. К. Даля, який самовіддано упродовж 35 років віддавав Музею-садибі 
М. І. Пирогова творчу енергію та велику працю. 

М. К. Даль вишукував та збирав лікарів, які б «...загорілись Пироговим» і, як він 
висловлювався, – «...с научно-обоснованной любовью» працювали на ниві Пирого-

віани; планував та керував створенням Пироговіани в 
експонатах, в скульптурі, в науково-літературних пра-
цях, у живописних творах (показував сюжети картин); 
організовував пошуки особистих речей М. І. Пирогова 
– медичного майна, книг, рукописів, меблів; організо-
вував вивчення садиби М. І. Пирогова, його наукового 
спадку. Член Пироговської комісії С. М. Старченко за-
значав: «М. К. Даль закликав членів Пироговської комі-
сії усвідомити – у створення музею необхідно вкладати 
душу. Музей повинен бути як жива, майже фантас-
тична істота. І головна задача музею – просвітниць-
ка робота. Справа не в тому, що більше показувати, а 
в тому, як показувати... Приїзди Пироговської комісії 
в Музей-садибу (календарні збори на початку липня 

Тіло М. І. Пирогова у саркофазі після ребальзамації. (Із архіву С. М. Старченка).

М. К. Даль
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кожного року) були святами натхненної праці, дружної роботи. Уважно обсліду-
вали стан Музею-садиби, склепа, обслідували видимі покриви тіла М. І. Пирогова 
(лупою через скло кришки труни з підсиленим освітленням). Результати обслі-
дування актувались... Духовним фоном цих свят було усвідомлення, що в цій сади-
бі, у невисоких, тепер заповнених музейними експонатами, численних кімнатах 
головного корпусу проходило колись життя великої людини і це усвідомлення ви-
кликало особливе відчуття, змішане з смутком. В склепі шанобливо розглядали 
риси лиця М. І. Пирогова, такі любі для кожного російського лікаря, українського 
лікаря, всіх лікарів».

сТАрчЕнКо сергій Микитович (07.10.1917 – 07.02.2012) – на-
родився в с. Владикинське Федорівського району Кустанайської 
області (Казахстан); середню освіту здобув на Робітничому факуль-
теті Херсонського сільськогосподарського інституту (1933–1934) та 
Одеському медичному технікумі (1935–1938); після закінчення тех-
нікуму до 1939 р. працював на посаді фельдшера медичного пункту 
паровозоремонтного заводу та поліклініки залізничної станції імені 
Шевченка (м. Сміла Черкаської обл.); навчався в Школі комсомоль-
ської журналістики та літературних семінарах Спілки письменни-
ків України (1940–1941); з 05.12.1938 р. до 01.11.1940 р. – строко-
ва служба РСЧА; у 1940–1941 рр. – начальник медико-санітарної 
служби колонії НКВС СРСР; 23 червня 1941 р. мобілізований до 
РСЧА в Діючій армії (Південно-Західний фронт); з листопада 
1941 р. по вересень 1944 р. – на тимчасово окупованій території – 
фельдшер села; після звільнення від німецько-фашистських загарб-
ників працював в медичній комісії Каховського райвійськкомату; з 

жовтня 1944 р. до 13 грудня 1945 р. в Діючій армії (Прибалтійський фронт) – військовий фельдшер 
роти та фельдшер медсанбату; після демобілізації, у званні старшого лейтенанта медичної служби, від 
1946 до 1952 рр. навчався в Київському медичному інституті; на 6-му курсі інституту пройшов спе-
ціалізацію з патологічної анатомії; у 1953–1969 рр. працював у видавництві «Держмедвидав» (тепер 
видавництво «Здоров’я») – редактором, старшим редактором, завідувачем редакції теоретичної ме-
дицини та біології; позаштатний кореспондент РАТАУ; від 1961 до 1964 р. навчався на відділенні для 
працівників преси Університету марксизму-ленінізму; у 1964 та 1966 рр. удосконалювався на кафе-
дрі історії медицини Центрального інституту удосконалення лікарів (м. Москва); у 1967 р. захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Повременная (периодическая) 
печать и архивы Украины о Николае Ивановиче Пирогове. 1857–1957 годы»; з вересня 1969 р. до 
жовтня 1992 р. – завідувач лабораторії патоморфології Київського НДІ загальної та комунальної гігі-
єни імені О. М. Марзєєва; створив Музей зазначеного інституту – іконографічний, документальний 
та речовий ряди; працював у Пироговській комісії при Вченій раді МОЗ УРСР (1957–1981) в групі 
ребальзамування мумії М. І. Пирогова (проф. М. К. Даль, проф. Р. Д. Синельников, проф. Я. Р. Си-
нельников, С. М. Старченко); разом з скульптором І. В. Макогоном створив силует М. І. Пирогова 
на весь зріст; у 1985 р. дослідив та описав 78 мумій у Ближніх та Далеких печерах Києво-Печерської 
Лаври; створив лабораторію ребальзамування мумій; старший науковий співробітник (1974); допо-
магав керівництву та науковцям музею Лук’янівського державного історико-меморіального заповід-
ника у створенні вузла експозиції «Лікарі, вчені. Київська школа»; створено експонати, змонтовано 
сюжети і експозицію еліти київських лікарів, зокрема патологоанатомів: професора Володимира Ми-
колайовича Константиновича (1872–1920), його учня професора Павла Олександровича Кучеренка 



828 П. І. Червяк. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ УКРАЇНИ

(1882–1936) і його учнів – доцентів Віктора Семеновича Лисовецького (1891–1957), Варвари Агафо-
нівни Гримайловської-Гомоляко та Миколи Юркевича; створив фотографічні (чорно-білі) портрети 
(формату 40х50 см) Ю. І. Мацона, Г. М. Мінха, В. К. Високовича, В. М. Константиновича, П. О. Ку-
черенка, Є. І Чайки – зодчих Київської школи (1861–1961) і подарував кафедрі патологічної анато-
мії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; створено скульптурне погруддя 
першого професора патологічної анатомії Університету Св. Володимира Ю. І. Мацона; створено ме-
моріальну дошку М. І. Пирогову, вмонтовану на фасадній стіні будівлі колишньої Першої гімназії м. 
Києва (бульвар Т. Шевченка № 14); кандидат у майстри спорту з шахів; автор 58 наукових публікацій; 
36 разів виступав з науковими доповідями на засіданнях наукових товариств, з’їздів та конференцій; 
автор розділу «Виникнення та розвиток патологічної анатомії в Україні» в посібнику «Патологічна 
анатомія» (1997); нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня, медаллю «За победу над Герма-
нией», ювілейними медалями, Грамотами Міністерства оборони та Федерації шахів України; значками 
«Отличнику здравоохранения» і «Отличнику печати», Почесним знаком Київської спілки журналістів 
«За особливі заслуги»; кандидат в майстри спорту СРСР з шахів; член спілки журналістів СРСР.

У 1969 році голова Пироговської комісії М. К. Даль виступив з ініціативою про 
створення меморіальної дошки М. І. Пирогову на фасаді будівлі Першої київської 
гімназії. Безпосередню реалізацію цього проекту було доручено С. М. Старченку.

Хоча факт перебування М. І. Пирогова в Києві на посаді попечителя Київської 
навчальної округи – факт загальновідомий, необхідно було це довести докумен-
тально. С. М. Старченком були зібрані документи, що підтверджували перебуван-

ня М. І. Пирогова (протягом трьох років) у 
Києві, його призначення на посаду попечите-
ля Київської навчальної округи, приїзд його 
до Києва, місце мешкання М. І. Пирогова в 
Києві та час від’їзду з Києва.

 Про призначення М. І. Пирогова на поса-
ду попечителя Київської навчальної округи 
так повідомлялось в «Циркуляре по Управ-
лению Киевским Учебным округом» (1858, 
№ 8, 1 августа): «...Попечитель Одесского 
Ученого округа, Тайный Советник Пирогов 
назначен Попечителем Киевского Учебного 
округа, на место Действительного Стат-
ского Советника Ребиндера, которому быть 
Попечителем Одесского Учебного округа». 
М. І. Пирогов звернувся 11 серпня 1858 року 
з листом до Міністра народної освіти Э. П. Ко-
валевського «...с покорнейшей просьбой разре-
шить...» чи може він «...рассчитывать на ка-
зенную квартиру в Киеве, которую занимал 
бывший г. Попечитель». У відповіді міністра Скульптурне погруддя Ю. І. Мацона.
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(від 30 серпня 1858 року) не заперечувалась можливість 
М. І. Пирогову «...поместиться в означенной кварти-
ре». Міністерству народної освіти було «...часто извест-
но, что г. Ребиндер имел... казенную квартиру в здании 
Киевской I гимназии...».

У журналі «Вестник Европы» (1903, тт. I, II) надруко-
вано мемуари професора О. В. Романовича-Славатського 
«Моя жизнь и академическая деятельность 1832–1884 гг. 
Воспоминания и заметки», в яких він розповідає про 
приїзд у червні 1858 року М. І. Пирогова в м. Київ, про 
враження, яке справив М. І. Пирогов на автора мему-
арів та присутніх при захисті в Університеті дисерта-
ції позаштатним вчителем Київської другої гімназії 
Георгієм Сидоренком «...гениальный человек и вполне 
образцовый попечитель», про літературні вечори, які 
влаштовував новий попечитель восени 1858 та взимку 
1859 років для професорів Університету св. Володими-
ра у своїй квартирі в Київській першій гімназії.

 В ювілейному виданні «Столетие Киевской Первой 
Гимназии» (1809 – 1811 – 1911 гг.; т. III, Киев, 1911) у 
спогадах гімназистів часів попечительства М. І. Пиро-
гова, а згодом професорів є таке твердження: «Н. И. Пи-
рогов, приехав в Киев, поселился в здании гимназии».

 В журналі «Основа» (южно-русский литературно-
ученый вестник), 1861, № 6 в репортажі «Прощание Н. 

И. Пирогова с учебным сословием и городом Киевом» зазначалось, що люди (200 – 
300 осіб) зібрались «у здания первой гимназии..., чтобы сказать последнее прости 
искренне любимому и ценимому человеку», і що о 8-й годині вечора 15 квітня 1861 
року М. І. Пирогов «вышел со своим семейством...», щоб зайняти місця в екіпажах, 
які повезли М. І. Пирогова з Києва назавжди.

7 квітня 1970 року клопотання від імені МОЗ УРСР, Вченої ради МОЗ УРСР, 
Пироговської комісії, Правлінь міських та обласних наукових товариств хірургів 
та істориків медицини про встановлення меморіальної дошки на стіні будинку, де 
жив і працював М. І. Пирогов, пропонований текст на меморіальній дошці (автор – 
С. М. Старченко), копії архівних документів та пояснювальна записка до них були 
подані до Управління культури Київської міської ради.

15 квітня 1972 року Управління культури Київської міської ради повідомило 
Пироговську комісію, що згідно постанови Міському КП України та Виконкому 
Київської міської ради депутатів трудящих від 13 квітня 1972 року № 534/1 «Про 
встановлення меморіальних дошок в місцях, зв’язаних з подіями Великої Вітчиз-
няної війни, життям і діяльністю діячів науки і культури», створення меморіаль-

Статуя М. І. Пирогова 
(скульптор І. В. Макогон).
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ної дошки Миколі Івановичу Пирогову внесено до 
плану Управління на 1972 рік і доручено скуль-
птору Наталії Михайлівні Дерегус та архітектору 
Інзі Михайлівні Щепетовій.

Основну роботу у створенні меморіальної дошки 
провели члени Пироговської комісії – М. Н. Даль 
та С. М. Старченко. Увага була зосереджена на роз-
мірах, формі, монументальності, масштабності та 
перспективі дошки, на барельєфі портрету М. І. Пи-
рогова, на кеглі та рисунку тексту (літери, цифри) та 
їх композиції. Дошка була створена в класичному 
стилі, що відповідав часу, в який жив М. І. Пирогов. 
При обговоренні «робочих варіантів» меморіальної 
дошки (в гіпсі та пластиліні), М. К. Даль порадив 
скульпторові попрацювати над барельєфом – зобра-
ження М. І. Пирогова повинно бути таким, яким був 
Микола Іванович під час перебування в Києві.

У січні 1973 року робота над меморіальною до-
шкою була закінчена – вона була вмонтована на фа-
садній стіні будівлі колишньої Київської першої гім-
назії (тепер – Національного університету імені Т. Г. 
Шевченка) за адресою: бульвар Шевченка, 14.

8 лютого 1973 року о 15 годині відбувся мітинг 
відкриття меморіальної дошки Миколі Івановичу 

Пирогову. На мітингу були присутні представники наукової та медичної громад-
ськості м. Києва, зокрема працівники кафедр патологічної анатомії Київського 
медичного інституту імені О. О. Богомольця та Київського інституту удосконален-
ня лікарів. На мітингу виступили – начальник Управління культури В. В. Білоус, 
член Пироговської комісії С. М. Старченко та член Наукового товариства хірургів, 
підполковник медичної служби І. О. Небукін. У своєму виступі С. М. Старчено за-
значив: «...Сила і значення народу не лише в тому, що він народжує великих людей, 
а й в тому, що він цінує їх, вшановує їхню пам’ять... Пирогов-анатом, Пирогов-
хіруг, а особливо – воєнно-польовий хірург, – гордість нашого народу і світової ме-
дичної теорії і практики; він був першим з російських лікарів, хто переконливо 
довів західно-європейским вченим, що є у нас, на Русі свої наукові сили і таланти... 
Микола Пирогов залишив на цій Землі слід розуму і рук своїх: 1) анестезування 
на полі бою, на Кавказі 1847 року; 2) гіпсова пов’язка; 3) сортування поранених; 
4) консервативна хірургія; 5) розсіяння поранених; 6) твори з анатомії і воєн-
ної хірургії; 7) остеопластична операція; 8) гласність лікарської помилки; 9) 
шпитальна «конституція»; 10) попереджувальна медицина; 11) медична адміні-
страція; 12) головне призначення університетів Росії». 

Меморіальна дошка М. І. Пирогову 
(скульптор – Н. М. Дерегус, 

архітектор – І. М. Щепетова). 
(Із архіву С. М. Старченка).
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Виступ члена Пироговської комісії С. М. Старченка. 
(Із архіву С. М. Старченка).

На мітингу відкриття меморіальної дошки М. І. Пирогову; зліва направо: 
професори-патологоанатоми А. П. Самойлов і М. К. Даль та кандидат мед. наук 

С. М. Старченко, К. Ф. Дупленко, професор О. С. Коломійченко. 
(Із архіву С. М. Старченка).
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медаль г. м. мінха

На VII Конгресі патологів України (м. Івано-Франківськ, 2003 рік) з ініціати-
ви професора П. І. Червяка була запроваджена вища нагорода Асоціації патологів 
України – медаль Г. М. Мінха та затверджено Положення про медаль Г. М. Мінха.

До цього були проведені консультації з провідними патологами та істориками 
медицини України щодо імені вченого, яке б відповідало високому статусу наго-
роди. Виходячи з визначного внеску Г. М. Мінха у вітчизняну та світову науку, 
практично одностайно було прийнято рішення – рекомендувати присвоїти вищій 
нагороді Асоціації патологів України ім’я Григорія Миколайовича Мінха.

ПОЛОЖЕННЯ
про медаль Г. М. Мінха
1. Медаль Г. М. Мінха є вищою нагородою Асоціації патологів України.
2. Медаллю Г. М. Мінха нагороджуються громадяни України та громадяни ін-

ших держав за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий 
професіоналізм.

3. Медаль Г. М. Мінха присуджується за рішенням Координаційної ради Асоці-
ації патологів України.

4. Медаль Г. М. Мінха присуджується не більше однієї за рік, а в рік проведення 
Конгресу патологів України – нагороджуються не більше трьох осіб.

5. Медаль Г. М. Мінха присуджується певній особі не більше одного разу.
6. Медалі Г. М. Мінха мають особовий номер.
7. Медаль Г. М. Мінха вручається на засіданнях Конгресу патологів України, 

Координаційної ради патологів України, обласних та міських філій Асоціації па-
тологів України.

 Нагороджені медаллю Г. М. Мінха:
1. червяк Петро іванович – медаль (№ 1) вручена на пленарному засіданні VIII 

Конгресу патологів України (м. Полтава, 2008 р.);
2. галахін костянтин олександрович – медаль (№ 2) вручена на пленарному за-

сіданні VIII Конгресу патологів України (м. Полтава, 2008 р.);
3. туманський валерій олексійович – медаль (№ 3) вручена на пленарному за-

сіданні VIII Конгресу патологів України (м. Полтава, 2008 р.);
4. Бурлаченко володимир Петрович – медаль (№ 4) вручена за засіданні Одесь-

кої обласної філії Асоціації патологів України (м. Одеса, 2009);
5. яковцова антоніна федорівна – медаль (№ 5) вручена на засіданні Координа-

ційної ради Асоціації патологів України (м. Одеса, 2010 р.);
6. Шлопов валерій геннадійович – медаль (№ 6) вручена на засіданні Донецької 

обласної філії патологів України (м. Донецьк, 2011).
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