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Вступ

Серед різноманіття напря-
мів наукових пошуків авторів
«Одеського медичного журна-
лу» (ОМЖ) в усі часи його іс-
нування привертають увагу
історико-медичні дослідження
(ІМД). Для їх подальшого роз-
ширення і поглиблення вва-
жаємо за необхідне показати,
що історія медицини (ІМ) як
спеціальна історична дисцип-
ліна вивчає розвиток теорії та
практики медицини, дослі-
джень; становлення наукових і
клінічних шкіл, медичних спе-
ціальностей, їх взаємозв’язок і

диференціацію; вплив інших
наук на медицину і вплив ме-
дицини на розвиток матері-
ального та духовного життя
суспільства; діяльність ви-
датних медиків у контексті їх
вкладу в розвиток теоретич-
ної, клінічної та профілактич-
ної медицини. Окреслені спря-
мування свідчать про значен-
ня таких досліджень для тео-
рії та практики медицини, про
наявність в ІМ практичних
завдань. Науково-практични-
ми результатами ІМД є сис-
темні знання з медичної теорії
та практики, їх логіки та клю-
чових моментів розвитку; об-

ґрунтування історичного місця
та заслуг видатних медиків і
медичних шкіл у суспільній
історії взагалі та медицині
зокрема; визначення тенден-
цій і прогнозу розвитку як ок-
ремих медичних наук, так і
медицини загалом [1; 3; 5; 15–
17; 20].

Мета роботи — провести
аналіз ІМД у публікаціях ОМЖ
за період з 1997 по 2010 рр.

У дослідженні використані
методи: історико-інформатив-
ний (літературний, бібліогра-
фічний та архівний пошук),
системного підходу, статис-
тичний.
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Результати дослідження
та їх обговорення

Історія видання ОМЖ вклю-
чає два історичних періоди. За
перший період побачив світ
41 номер. Започаткований у
1926 р. як «Южный медицин-
ский журнал», він через кіль-
ка років виходить під назвою
«Одесский медицинский жур-
нал» і невдовзі — уже як
«Одеський медичний журнал”
[9]. Перехід видання з росій-
ської мови на українську був
пов’язаний з черговою хвилею
українізації, яка саме проходи-
ла у ті роки. З 1997 р. відбуло-
ся поновлення ОМЖ, і почав-
ся його другий успішний пері-
од. За 14 років пройшло ста-
новлення цього науково-прак-
тичного журналу, затверджен-
ня його на теренах України й
зарубіжжя як видання, яке дру-
кує багато цікавої й корисної
інформації та ввійшло до пере-
ліку видань, де ВАК України
дозволяє публікувати основні
результати дисертаційних до-
сліджень із медицини та біо-
логії, оприлюднення яких має
важливе значення для медич-
ної й біологічної наук, для прак-
тики охорони здоров’я (ОЗ).
Оновлений ОМЖ є авторитет-
ним джерелом інформації для
науковців і практиків у меди-
цині з перспективним май-
бутнім. Зазначене має місце
у публікаціях номерів із 42-го
по 122-й, виданих із 1997 по
2010 рр. (у 1997 р. було надру-
ковано 3 номери, а потім — по
6 номерів щороку).

Напрями ІМД в ОМЖ пред-
ставлені лекціями з історико-
медичним змістом, ювілейними
публікаціями (до ювілеїв нашо-
го вищого медичного навчаль-
ного закладу та його кафедр з
історіографією наукової медич-
ної думки і теорій в усіх напря-
мах і галузях медичної науки
відповідно до наукових медич-
них шкіл; Одеської обласної
клінічної лікарні; видатних осо-
бистостей у всесвітній і вітчиз-
няній медицині в різні історичні
періоди), біографістикою (пер-
соналії вчених із відстоюван-
ням їх пріоритетів усіх рівнів у
медичній науці: світового, на-

ціонального і регіонального),
некрологами на смерть видат-
них учених. Авторами викорис-
товуються ілюстративні мате-
ріали і таблиці, але не завжди
або в недостатній кількості. До
недоліків можна зарахувати
відсутність підписів під фото-
графіями. По-перше, треба вка-
зати номер рисунка. Це значно
спрощує визначення загальної
кількості ілюстрацій. По-друге,
— назву, яка повинна включа-
ти відомості про зображений
об’єкт: безпосередню назву, а
якщо це портрет ученого, то
його прізвище, ім’я та по бать-
кові, посаду, вчені ступені й
звання; місце й час події. Для
багатокомпозиційних фотогра-
фій важливим є опис кожного
зображеного об’єкта у певній
послідовності. Низку публіка-
цій автори не супроводжують
переліком використаних дже-
рел. Це також належить до не-
доліків. Значно збагачує істо-
рико-медичні публікації поси-
лання на архівні матеріали.
Для поглиблення розробок що-
до з’ясування витоків науко-
вих медичних шкіл, історіогра-
фії наукових думок, даних до
персоналій учених необхідно
до літературного і бібліогра-
фічного пошуку підключати ще
й архівний пошук у сімейних,
особистих архівах учених, в
архівах ОНМедУ, Одеському
обласному та ін., а також ін-
терв’ювання [1; 4; 11].

При більш детальному ана-
лізі вбачається, що за роки по-
новлення (1997–2010) в ОМЖ,
починаючи з 81-го номера
(№ 42–122), у 46 номерах
знайшли віддзеркалення істо-
рико-медичні проблеми (у
120 статтях) у рубриках: вступ-
ні матеріали — 10 статей, ма-
теріали від редакції — 2, «Істо-
рія» — 20, «Ювілеї» — 53,
«Пам’ять» — 17, «Видатні осо-
бистості» — 15, інші рубрики
— 3. Переважна кількість ста-
тей цього спрямування (61)
опублікована в трьох спеціаль-
них ювілейних випусках жур-
налу: «До 100-ліття ОДМУ» —
27 статей у № 4 (60) за 2000 р.;
«Одеській обласній клінічній
лікарні (ООКЛ) — 60 років» —
14 статей у № 3 (107) за 2008 р.

і «До 110-ліття ОДМУ» —
20 статей у № 4 (120) за 2010 р.

Наукове спрямування цих
публікацій: лекції історико-ме-
дичного змісту — 8, історія ме-
дичного навчального закладу
Одеси з фундації до сьогодні
(1900–2010) — 17 статей, істо-
рія окремих кафедр і наукових
медичних шкіл — 19 і 12 відпо-
відно, історія ООКЛ — 6, пер-
соналії видатних особистос-
тей — 47, некрологи на смерть
видатних учених — 11.

Провідними серед 8 лекцій
історико-медичного спрямуван-
ня є такі: «Педіатрична наука в
Одеському медичному універ-
ситеті» (Б. Я. Резнік, 1997), «До
історії попереджувальної меди-
цини на Півдні України» (М. І.
Панчук, В. М. Запорожан; 1997),
«Медицина на порозі ХХІ сто-
ліття: реалії та роздуми» (В. М.
Запорожан, 1998), «Медицина:
від перехрестя проблем до гар-
монії наук» (В. М. Запорожан,
2002), «Історичні аспекти проб-
леми управління психофізіоло-
гічним станом льотчика авіації
Збройних Сил СРСР» (В. С. Ко-
лесюк, 2009) та ін.

Із 17 статей, присвячених
діяльності одного з провідних
вищих навчальних закладів
України — ОДМУ, 3 написані
до його 100-річчя і 14 — до
110-річчя. Так, з перших трьох
ми дізнаємося про передісто-
рію фундації, етапи становлен-
ня й розвитку, напрями робо-
ти медуніверситету — «світо-
ча медичних знань» (Ю. Л. Ку-
рако), про становлення й удос-
коналення навчально-мето-
дичного процесу (Б. І. Дмит-
рієв) і післядипломну освіту в
ньому (Н. М. Нізова).

Матеріали до наступного
110-річного ювілею відкриває
Указ Президента України за
№ 862/2010 «Про надання
Одеському державному медич-
ному університету статусу на-
ціонального» від 21 серпня
2010 р. А далі йде короткий іс-
торичний нарис — «Фунда-
мент нашої звитяги» про роль
у фундації Медичного факуль-
тету (МФ) Новоросійського Ім-
ператорського університету в
Одесі М. І. Пирогова і В. В. Під-
висоцького з портретами цих
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учених і фотографією з обкла-
динки брошури В. В. Підви-
соцького з описом комплексу
будівель МФ. Справжньою зна-
хідкою редакційної колегії була
ідея передрукувати роботу
В. В. Підвисоцького «Краткое
описаніе зданій медицинскаго
факультета Новороссійскаго
университета» (1900), яка лег-
ко читається, сприймається як
сучасна, викликає зацікавле-
ність поданою інформацією, а
також старовинними фотогра-
фіями будівель, приміщень
Анатомічного театру, збереже-
них до сьогодні, та їх описом.

Дуже ретельно етап розвит-
ку і досягнень ОДМУ напере-
додні отримання статусу на-
ціонального описаний в 11
статтях. В. М. Запорожан де-
талізував історичні віхи фун-
дації, становлення та розвит-
ку вищої медичної школи в
Одесі за 110 років, її досягнен-
ня: підготовлено 75 тис. ліка-
рів, 590 докторів і близько
4000 кандидатів наук, із них
9 тис. лікарів і більше 100 кан-
дидатів наук є іноземними гро-
мадянами [10]. Роль видатних
учених у цьому процесі, їх вне-
сок у створення ім’я універси-
тету науковою спадщиною, пе-
дагогічною роботою й працею
у практиці ОЗ обґрунтовує
В. Й. Кресюн. Він згадує пріо-
ритети таких учених, як М. І.
Пирогов, М. В. Скліфосов-
ський, пов’язаних з Одесою
і передісторією її вищої ме-
дичної школи, представників
одеської хірургічної школи від
О. О. Ясиновського, І. Ф. Са-
банєєва, К. Н. Сапежка, Н. А.
Щеголєва, А. Г. Сосновсько-
го, С. А. Баккала, М. П. Соко-
ловського до І. Я. Дейнеки,
К. Г. Тагібекова, С. І. Корхова,
А. П. Доценко, С. О. Гешеліна,
Б. С. Запорожченка, В. В.
Грубніка, Ю. В. Грубніка; в ен-
доскопічній малоінвазивній хі-
рургії — академіка НАМН Ук-
раїни В. М. Запорожана; уро-
логії — Ф. І. Костєва, нейро-
хірургії — А. С. Сона; офталь-
мології — Г. Ю. Венгер; тера-
певтичної школи — С. В. Ле-
вашова, учня С. П. Боткіна;
Ф. Г. Яновського, П. А. Валь-
тера, учня В. А. Манассеїна;

Л. Ф. Дмитренка, М. Д. Стра-
жеска; А. І. Грузіна, М. О. Яси-
новського; школи мікробіо-
логів-епідеміологів — І. І. Меч-
никова, Д. К. Заболотного,
Я. Є. Бардаха, М. Ф. Гамалії,
Л. В. Громашевського, В. К.
Стефанського, Л. К. Коро-
вицького; школи патологів —
Б. Ф. Вериго, В. В. Вороніна,
В. В. Підвисоцького, О. О. Бо-
гомольця; офтальмологічної
школи — С. С. Головіна, В. П.
Філатова, А. Є. Шевальова,
С. Ф. Кальфи, Н. А. Пучковсь-
кої та ще багато-багато пред-
ставників цих шкіл і шкіл інших
галузей медицини [13].

Розповідь про передісторію
вищої медичної освіти в Одесі
(К. К. Васильєв), як прелюдія,
спонукає до подальшого ви-
кладу про проблеми навчання.
У зв’язку з цим Ю. І. Бажора і
співавтори згадують концеп-
цію освіти недалекого минуло-
го — «освіта на все життя» —
і зіставляють її з сучасними
вимогами про безперервність
професійної освіти. Авторами
представлені сучасні техноло-
гії навчання, орієнтовані на
бально-рейтингову та кредит-
но-модульну системи органі-
зації навчального процесу (ін-
формаційно-комунікативні
комп’ютерні технології, елект-
ронна студентська бібліотека,
вузівська бібліотека, де перед-
плачуються 450 журналів, ви-
давничо-поліграфічний комп-
лекс, який видає навчальну
літературу на паперових та
електронних носіях, 3 журнали
і 2 газети; створення електрон-
них навчально-методичних
комплексів дисциплін для ро-
боти в мультимедійному ін-
терактивному режимі, що  важ-
ливо для впровадження новіт-
ніх лікувально-діагностичних
технологій на засадах доказо-
вої медицини; віртуальні тре-
нажери для моделювання ре-
альної ситуації, комплексне
використання окремих видів
мультимедіатехнологій, а в
майбутньому — віртуальна клі-
ніка; університетські клініки;
спеціальні класи формування
практичних навичок, які осна-
щені муляжами, фантомами та
манекенами; дистанційні освітні

технології у післядипломному
підвищенні кваліфікації). Під-
креслена необхідність оволо-
діння викладачами всім арсе-
налом технічних засобів і мето-
дичних підходів в умовах усе
зростаючих обсягів наукової
інформації [2]. Описані й за-
гальні питання дистантного
навчання у системі медичної
освіти (Л. С. Годлевський).

Серед пріоритетних напря-
мів наукової діяльності ОДМУ
в 2004–2010 рр. в рамках ос-
новного напряму — наукової
програми «Регенеративна та
реконструктивна біомедицина
в рішенні актуальних проблем
охорони здоров’я населення
України», за якою виконувало-
ся щороку 52–58 НДР кафед-
рами і структурними підрозді-
лами, Н. О. Романовою визна-
чено проведення фундамен-
тальних досліджень у галузі
репаративної та реконструк-
тивної біомедицини; перина-
тальній діагностиці, розробці
основних стратегічних напря-
мів охорони репродуктивного
здоров’я; розробці та впрова-
дженні у практику органозбері-
гаючих технологій лікування
гіперпластичних процесів, доб-
роякісних новоутворень та он-
кологічної патології жіночої ста-
тевої сфери, новітніх молеку-
лярно-генетичних і біофізич-
них технологій діагностики, лі-
кування та профілактики ін-
фекційних і запальних захво-
рювань, зокрема туберкульо-
зу, новітніх технологій у тора-
коабдомінальній хірургії, нових
фармакологічних біологічних
активних речовин, нових тех-
нологій діагностики й оцінки
ефективності на основі моле-
кулярно-генетичних і біологіч-
них технологій, нових методів
лікування та профілактики ос-
новних стоматологічних захво-
рювань і зубощелепних ано-
малій; удосконалення системи
профілактики, діагностики, ліку-
вання ВІЛ-інфекції та СНІДу у
дітей України [18].

Висвітлені загальний до-
свід і досягнення міжнародної
діяльності медуніверситету
(М. Л. Аряєв) і міжнародна
співпраця в галузі медсест-
ринської освіти (І. Ф. Костен-
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ко). Показано лікувальну ро-
боту як невід’ємну складову
підготовки медичного фахівця
(О. К. Асмолов і співавт.), су-
часну університетську клініку
як прояв взаємодії наукового
прогресу, практичної медици-
ни й освіти (Н. Н. Вершинін),
підкреслено, що за універси-
тетськими клініками майбутнє
у підготовці медичних спеціа-
лістів (Л. Д. Чулак і співавт.).

Історія окремих кафедр і
наукових медичних шкіл ви-
кладена авторами у 19 і
12 статтях відповідно, які ка-
федри ОНМедУ отримали свій
історичний паспорт від вдячних
і наполегливих дослідників — у
19 публікаціях на сторінках
ОМЖ (2000 р., № 4 (60) «До
100-ліття ОДМУ» — 1 стаття;
2008 р., № 3 (107) «ООКЛ —
60 років» — 7 статей; 2010 р.,
№ 4 (120) «До 110-ліття ОДМУ»
— 5; а 6 статей — у номерах
без особливих позначок).

Кафедра дитячої хірургії
(Н. Г. Ніколаєва, 1998, № 5
(49)). Автором розглянуті особ-
ливості педіатричної хірургії й
етапи розвитку хірургічної до-
помоги дітям Одещини. Пред-
ставлена фотографія співпра-
цівників.

Кафедра урології та не-
фрології (К. А. Веліканов,
2000, ювілейний № 4 (60)).
«До 100-ліття ОДМУ».

Кафедра шкірних і вене-
ричних хвороб (Л. М. Кова-
льова, 2003, № 2 (76)). До 100-
річного ювілею кафедри.

Кафедра соціальної меди-
цини (СМ), управління та
економіки ОЗ (В. І. Журавель,
О. В. Козаченко; 2003, № 3
(77)). До 80-річчя кафедри со-
ціальної медицини, управління
та економіки охорони здоров’я
ОДМУ. Авторами простежена
історія її заснування, шлях
становлення і розвитку [8]. За
допомогою даних архівного по-
шуку обґрунтована роль про-
фесора М. М. Костяміна, за-
відувача кафедри загальної
гігієни, в організації в 1921–
1922 рр. кафедри професійної
гігієни і соціальної гігієни (СГ)
— були об’єднані три кафед-
ри — та викладання само-
стійного курсу СГ і Л. В. Гро-

машевського у створенні само-
стійної кафедри СГ у 1923 р.
Подаються їх поширені персо-
налії. У даній публікації наве-
дена періодизація історії ді-
яльності кафедри, розробле-
на вперше О. В. Козаченко в
2000 р. у вступній лекції до кур-
су «Історія медицини»: за
80 років виокремлено 4 періо-
ди (3 за радянських часів — з
1923 до 1991 рр. і 4-й — за
часів новітньої історії суверенної
України). Висвітлені організа-
ційні, педагогічні й наукові до-
сягнення її колективу на кож-
ному історичному етапі. У статті
представлено 2 фотографії з
підписами (засновника само-
стійної кафедри СГ — Л. В. Гро-
машевського і колективу ка-
федри у повному складі навес-
ні 2002 р. із зазначенням прі-
звищ, ініціалів, посад). Літерату-
ра містить 22 джерела, із яких
8 архівних: 6 — з Одеського
обласного державного архіву і
2 — з архіву медуніверситету.

*У матеріалах статті до 85-
річчя цієї ж кафедри, яка вже
мала назву Кафедра СМ і ме-
дичного менеджменту (О. В.
Козаченко, Б. М. Стречень,
В. І. Ткачук, В. С. Бірюков, О. Є.
Міріц; 2009, № 2 (112)), періо-
дизацію діяльності кафедри
поповнено інформацією про
4-й період (з 2006 р.). Таким
чином, цілі, завдання, зміст
дозволяють простежити 4 пе-
ріоди у розвитку кафедри про-
тягом усього терміну її існуван-
ня, пов’язані з реформуванням
медичної науки й освіти у краї-
ні, розвитком СГ та вищого ме-
дичного навчального закладу
в Одесі. За радянських часів
— перші 3 періоди:

1) самостійна кафедра СГ
(1923–1941); завідувачі: док-
тор СМ, проф. Л. В. Грома-
шевський; проф. І. Л. Дайліс;

2) кафедра організації ОЗ
(1941–1965); завідувачі: проф.
І. Л. Дайліс; д-р мед. наук
П. Н. Чорнобров;

3) кафедра СГ та органі-
зації ОЗ (1966–1991); завіду-
вачі: д-р мед. наук, проф. П. Н.
Чорнобров; канд. мед. наук,
доц. А. Г. Кравченко; д-р мед.
наук О. І. Міцкевич; д-р мед.
наук, проф. Д. В. Тінтюк.

За роки суверенної України
(з 1991 р. і донині) — 3 під-
періоди 4-го етапу:

1) кафедра СМ та органі-
зації ОЗ з курсом історії меди-
цини (1991–1997); завідувачі:
доктори медичних наук, про-
фесори Д. В. Тінтюк і В. О.
Колоденко;

2) кафедра загальної гігієни
й СМ та організації ОЗ (1998–
2000); завідувач — д-р мед.
наук, проф. В. О. Колоденко;

3) кафедра СМ, управління
та організації ОЗ (2000–2006);

4) з 2006 р. донині — СМ та
медичного менеджменту; за-
відувачі: д-р мед. наук, проф.
В. І. Журавель; канд. ек. наук,
доц. Б. М. Стречень; канд.
мед. наук, доц. В. С. Бірюков;
з 1-го вересня 2010 р. ка-
федру очолює д-р мед. наук,
проф. К. К. Васильєв.

Представлені досягнення
колективу за період із 2003 по
2008 рр. в усіх напрямах ді-
яльності [12]: з підготовки на-
укових кадрів (захист 4 кан-
дидатських дисертацій, у т. ч.
1 зовнішній здобувач). На-
уково-практичними результа-
тами є обґрунтування пріори-
тетних напрямів розвитку сис-
теми ОЗ (ПМСД, сімейна меди-
цина), підвищення ефектив-
ності та якості медичної допо-
моги (стандартизація) тощо. На
фотографії зображено засідан-
ня кафедри, датоване 2008 р.;
подані прізвища, ініціали, по-
сади. Бібліографія включає
25 джерел, у т. ч. 1 архівне, і
дозволяє зробити справжній
огляд наукової діяльності спів-
працівників кафедри за п’яти-
річний період (2003–2008): ди-
сертації (С. О. Козуліна, 2004;
В. Ц. Чорномаз, 2006; О. В.
Козаченко, 2007), монографії,
брошури, статті у журналах і
збірках конференцій, з’їздів.
Використання архівних дже-
рел у цих двох ювілейних пуб-
лікаціях (6 і 1 відповідно) доз-
волило уточнити дату засну-
вання й учасників фундації ка-
федри СГ (М. М. Костямін і
Л. В. Громашевський), розро-
бити доволі повні персоналії
цих учених, показати роль за-
відувачів у наступні періоди роз-
витку кафедри й до сьогодні.
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Кафедра госпітальної те-
рапії (В. М. Юрлов, О. В. Чер-
нецька, І. Г. Кульбаба; 2004,
№ 6 (86)): про минуле, сучас-
не і майбутнє кафедри.

Кафедра госпітальної пе-
діатрії та неонатології
(М. Л. Аряєв; 2007, № 6 (104)):
до 75-річчя кафедри стаття
«З турботою про дітей».

Наступні 7 статей опубліко-
вані в ювілейному номері:
«ООКЛ — 60 років» (2008,
№ 3 (107)).

Кафедра госпітальної хі-
рургії (В. В. Грубнік, Ю. М. Ко-
шель). Представлена фото-
графія знайомить читачів із
сучасно обладнаною опера-
ційною ООКЛ. Використані
2 джерела.

Кафедра педіатрії та нео-
натології № 1 (М. Л. Аряєв,
Н. Л. Мерікова, С. П. Посохо-
ва). Девіз співробітників кафед-
ри й ООКЛ як базової ЛПУ: «З
любов’ю до матері і дитини».
Представлена схема страте-
гії перинатальної допомоги в
Одеському регіоні за рівнями.

Кафедра рентгенології
(В. М. Соколов, О. С. Ситніко-
ва): автори простежують істо-
рію кафедри від рентгенівсь-
кого апарата до комп’ютерно-
го томографа (3 фотографії
відділення комп’ютерної томо-
графії).

Кафедра анестезіології і
реаніматології (П. М. Чуєв,
А. С. Владика, І. Л. Басенко,
О. Ю. Каташинський): наво-
дяться 3 джерела.

*Кафедра урології (Ф. І.
Костєв, М. І. Ухаль): указано
5 джерел.

Кафедра оториноларин-
гології (С. М. Пухлік, О. В.
Титаренко, В. В. Довженко).
Автори ведуть своє дослі-
дження з середини 70-х років
ХІХ ст. від першого ЛОР-відді-
лення в Україні, яке було від-
крите в Одеській старій місь-
кій лікарні Слобідки — Рома-
нівки. Зупиняються на 1920 р.,
коли була організована в ОМІ
ця кафедра. Представляють
поширені персоналії першого
завідувача — О. М. Пучков-
ського та його наступників:
проф. О. І. Гешеліна, доц.
М. І. Гаршина, проф. Л. А. За-

рицького, доц. М. Я. Полунова,
проф. В. Д. Драгомирецько-
го, доц. Г. М. Пеньковського,
проф. О. В. Дюміна і проф.
С. М. Пухліка. Подано опис
клінічної бази кафедри, 7 порт-
ретів завідувачів кафедри з
повними підписами і 14 джерел.

Кафедра травматології
та ортопедії (В. Ф. Венгер,
А. Н. Поливода). На основі ус-
них спогадів і розповідей доч-
ки проф. М. І. Кефера, доц.
А. І. Розенцвіта, акад. К. С.
Тернового, проф. В. Д. Чаба-
ненка, лікарів: С. Р. Брам-
билло, Г. Є. Ген, С. І. Берен-
штейна, Г. П. Калашнікова —
визначені усі напрямки союзу
науки і практики в діяльності
співробітників кафедри ОДМУ
й ООКЛ. Представлена фото-
графія колективу кафедри і
клініки за 1961 р. з повною на-
звою.

В усіх цих 7 статтях, неза-
лежно від назви, авторами ви-
світлюються історико-медичні
проблеми кафедр, і тільки де-
які автори цих праць дають ха-
рактеристику служб у зв’язку з
висвітленням історії ООКЛ,
відображенням граней спів-
праці.

В ювілейному номері «До
110-ліття ОДМУ» (2010, № 4
(120)) надруковані останні
5 статей з історії самостійних
кафедр медуніверситету.

Кафедра терапевтичної
стоматології (К. М. Косен-
ко, О. А. Бас, О. М. Жеребко).
Описана піввікова історія ка-
федри.

Кафедра судової медици-
ни (Г. Ф. Кривда, В. О. Ко-
тельникова, Р. Г. Кривда, Л. М.
Ларсон, Б. І. Яворський): оха-
рактеризовані етапи станов-
лення і розвитку кафедри і ме-
дичного законодавства.

*Кафедра оториноларин-
гології (С. М. Пухлік, О. В.
Титаренко): продовження до-
слідження історії кафедри, роз-
початого у 2008 р.

Кафедра гістології, цито-
логії та ембріології (В. О.
Ульянов, В. Є. Бреус): до 110-
річчя університету.

*Кафедра анестезіології
та інтенсивної терапії (О. А.
Тарабрін, А. С. Владика, І. Л.

Басенко, О. О. Буднюк, С. С.
Щербаков): до 40-річного юві-
лею кафедри поглиблені ма-
теріали ІМД порівняно з пер-
шою публікацією у 2008 р.

З урахуванням 4 (*) додатко-
вих розробок, тільки 15 кафедр
вузу знайшли своїх відданих
дослідників. Автор закликає
всіх співробітників ОНМедУ
дуже серйозно поставитися до
цієї важливої проблеми — не-
обхідно скрупульозно вивчати
й писати історію кафедр нашої
alma mater, з обов’язковим ви-
користанням архівного пошу-
ку, ілюстративного (фотогра-
фічного) матеріалу з повними
підписами! На кожній кафедрі
був чи є вчений, що ретельно
збирає відомості про всі на-
прями діяльності кафедри,
розробляє персоналії завіду-
вачів, видатних представників
науки за своєю спеціальністю.
Їхній приклад для нас повинен
бути за взірець. На кафедрі
соціальної медицини й медич-
ного менеджменту таким уче-
ним був І. Л. Дайліс. Саме він
є тією зіркою, яка світить ав-
тору цих рядків і спрямовує до
вивчення й прославляння до-
сягнень, відстоювання пріори-
тетів українських та одеських
учених-медиків, зокрема гігіє-
ністів.

Серед авторів ОМЖ саме
такими вченими, хто постійно
напрацьовує якісний історико-
медичний матеріал за напря-
мами історії медичної науки,
освіти, Одеського медунівер-
ситету, його наукових шкіл і ка-
федр, персоналіями вчених,
діяльністю служб і окремих
лікувально-профілактичних
закладів, є ректор ОНМедУ —
академік НАМН України В. М.
Запорожан, перший проректор
— чл.-кор. НАМН України
В. Й. Кресюн, проректори: д-р
мед. наук, проф. Ю. І. Бажора,
чл.-кор. НАМН України М. Л.
Аряєв, д-р мед. наук, проф.
О. К. Асмолов; завідувачі ка-
федр. Така увага до ІМД свід-
чить про глибоке філософсь-
ке розуміння важливості за-
гальних і спеціальних історич-
них відомостей про медицину
на різних етапах розвитку люд-
ства для подальшого прогре-
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су у системі медичної науки та
освіти, ОЗ.

Історики медицини, що до-
сліджують вітчизняні школи,
мають правильно розуміти
завдання та шляхи історіогра-
фії — розвитку наукової ме-
дичної думки, а також розвиток
теорії та практики медицини,
становлення наукових і клініч-
них шкіл, медичних спеціаль-
ностей, їхній взаємозв’язок і
диференціацію, повинні від-
творювати діяльність видат-
них медиків у контексті їх вкла-
ду в розвиток теоретичної, клі-
нічної та профілактичної меди-
цини, величну картину дослі-
джень, відкриттів і досягнень
учених і лікарів, становлення
наукових і клінічних шкіл, пат-
ріотизм і героїчний характер
діячів медицини, їх вірність ма-
теріалістичним традиціям, а
також вплив інших наук на ме-
дицину і вплив медицини на
розвиток матеріального та ду-
ховного життя суспільства [1;
11; 14; 15; 17]. Таких принципів
додержувалися й автори ОМЖ.

З 12 публікацій в ОМЖ проб-
лемам історії одеських науко-
вих медичних шкіл присвячені
9 у № 4 (60) за 2000 р. («До
100-ліття ОДМУ»); 1 у № 3
(107) за  2008 р. («Одеській
обласній клінічній лікарні —
60 років») і 2 — у номерах без
позначок за 2002 р.; у № 3 (89)
від 2005 р. У такій послідов-
ності й наведемо відомості зі
сторінок ОМЖ: наукові шко-
ли медико-біологічних дис-
циплін (Р. Ф. Макулькін, А. І.
Даниленко), фізіотерапев-
тичні (В. В. Кенц), хірургів
(С. О. Гешелін), дитячої хі-
рургії (Л. В. Прокопова), аку-
шерсько-гінекологічні та
педіатричні (О. О. Зелінсь-
кий), офтальмологічна (І. М.
Логай, А. Я. Новак), інфекціо-
ністів (А. М. Михайлова), спе-
ціалістів, яких готує кафедра
морської медицини (А. О. Ло-
бенко), стоматологічні (В. І.
Вакуленко, Л. Д. Чулак, Г. Г.
Крикляс — у № 4 (60) за 2000 р.;
терапевтичні школи (А. Є.
Поляков, Є. М. Левченко, Н. Г.
Мартинова, А. П. Смоляной у
№ 3 (107) і Н. А. Золотарьова,
А. Є. Золотарьов у № 3 (71));

акушерів-гінекологів (В. П.
Міщенко у № 3 (89)).

Історію ООКЛ з 1948 р. до
сьогодні, історію невпинного
зростання лікувальної устано-
ви міського значення до рівня
потужного регіонального комп-
лексу ОЗ описали автори у
6 статтях ювілейного випуску
ОМЖ № 3 (107) за 2008 р.:
«ООКЛ — 60 років». В. М. За-
порожан і О. К. Асмолов ви-
світили грані плідної співпраці
ОДМУ й ООКЛ, навели хроно-
логію розгортання на її базі ка-
федр ОДМУ, процес перетво-
рення лікарні в клінічну базу,
узагальнили розвиток кафедр,
наукових медичних шкіл і ме-
дичних служб ОЗ. Автори ви-
значили пріоритети видатних
діячів медицини Одещини —
перша трансплантація нирки
завідувачем кафедри урології
та нефрології, проф. Ф. І. Кос-
тєвим (1 фотографія; у бібліо-
графії — 11 джерел).

Шляхами невпинного зрос-
тання ОКЛ як клінічної бази, її
інфраструктури, потужності,
рівня показників роботи, якості
усіх видів медичної допомоги
провели читачів головний лі-
кар ООКЛ, канд. мед. наук,
доц. С. В. Калинчук і перший
проректор ОНМУ, чл.-кор.
НАМН України, д-р мед. наук,
проф. В. Й. Кресюн.

За статистичними даними
діяльності ООКЛ та її підроз-
ділів (11 відділень), В. С. Ла-
пай, В. О. Полясний, М. Р.
Баязітов, С. П. Стрільцова на
основі порівняльно-історично-
го, системного, багатофактор-
ного і логічного методів аналі-
зу охарактеризували органі-
заційно-методичні аспекти
медичної допомоги, можли-
вість створення єдиної систе-
ми надання високоякісної спе-
ціалізованої медичної допо-
моги шляхом прийняття оп-
тимальних управлінських рі-
шень завдяки системному ана-
лізу ситуації з урахуванням
важливих для населення фак-
торів (6 діаграм, 9 бібліогра-
фічних джерел). Історію аку-
шерсько-гінекологічної служ-
би за 60 років вивчили С. Р.
Галич і Л. Й. Гуменюк, показа-
ли покращання спеціальних

показників діяльності (3 діа-
грами). Групою авторів (А. С.
Сон, Т. В. Хомицька, Л. Е.
Клаупік, А. В. Хрущ, В. В. Ак-
сьонов) було якісно вивчено
та блискуче описано виник-
нення, становлення й розви-
ток нейрохірургії в Одеському
регіоні. Ці автори не забули
також розповісти про пріори-
тет проведення тіопенталово-
го внутрішньовенного наркозу
Л. М. Аряєвим (січень 1961 р.)
і взагалі про велике значення
для розвитку нейрохірургії
тісного співробітництва з нев-
ропатологами, анестезіоло-
гами та іншими спеціаліс-
тами. Минуле й майбутнє кар-
діохірургії у світі, в Україні, Оде-
сі та Одеській області ви-
вчали, обґрунтовували та яск-
раво описали Ю. І. Карпенко,
П. В. Кіструга, П. П. Шипулін.
Дуже вдалими в даній статті є
показ історичних аспектів ви-
никнення й розвитку даної
служби, доведення пріори-
тетів учених і лікарів Одещи-
ни (3 літературні джерела).
При всій складності цілі до-
слідження ці дві останні групи
авторів, на жаль, не виклали
історію кафедри чи історію
наукової школи.

Історико-медичні матеріа-
ли, опубліковані в ОМЖ, роз-
ширюють освіченість учених,
педагогів, лікарів, студентів у
галузі історії медичної науки й
ОЗ, допомагають у боротьбі за
відстоювання пріоритету віт-
чизняної медицини, виховують
почуття патріотизму. Незва-
жаючи на відсутність чи недо-
статність необхідної підтримки
з боку царського уряду й від-
повідних умов на різних етапах
історичного розвитку держави,
наші видатні співвітчизники
проводили й проводять дослі-
дження масштабного значен-
ня, створювали й створюють
нові напрями наукової думки,
нові оригінальні школи. «Вияв-
ляти імена патріотів-медиків,
відстоювати пріоритет вітчиз-
няної науки, розробляти зали-
шений нам науковий спадок —
наш почесний обов’язок» [20.
С. 13]. Історико-медичні дослі-
дження вчених ОНМедУ, їх
публікації в ОМЖ, діяльність
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редакційної колегії цього на-
уково-практичного видання
спрямовані на поглиблене ви-
вчення і висвітлення наукової
діяльності видатних учених
нового і новітнього періодів —
українців і росіян, що працюва-
ли в Україні й мають пріорите-
ти світового й національного
рівня в медичній науці, є зас-
новниками низки галузей вітчиз-
няної науки. Їх імена вже ба-
гатократно згадувалися вище.

Як уже зазначалося, за до-
сліджуваний період авторами
ОМЖ поглиблено вивчались і
удосконалювалися персоналії
47 видатних особистостей. Дві
подані у вступних статтях: ака-
демік В. М. Запорожан — до
60-річчя (2007), Б. Я. Резнік
(М. Л. Аряєв); а одна від ре-
дакції — К. Барнард. Тринад-
цять наступних представлені
у № 4 (60) ОМЖ за 2000 рік
«До 100-ліття ОДМУ»: І. Г.
Шиллер (В. Й. Кресюн), В. В.
Підвисоцький (А. І. Гоженко,
Л. В. Герасимова), Д. К. Забо-
лотний  (В. П. Непорада),
М. Ф. Гамалія (Т. А. Іванова),
В. К.  Стефанський  (В. П.
Ліпковський), Л. К. Коровицький
(Є. В. Нікітін), М. О. Ясиновсь-
кий (О. О. Якименко, Л. В. За-
катова), Б. Я. Резнік (І. П. Мін-
ков), Ю. Д. Дубовий (В. М. Со-
колов), І. В. Савицький (О. О.
Мардашко), І. Г. Герцен (В. Ф.
Венгер), Л. Й. Алейникова (В. М.
Юрлов і співавт.), П. М. Сєрков
(О. А. Шандра, Н. В. Общіна).

Серед статей рубрики «Юві-
леї» — ще 18 дописів про ви-
датних особистостей: Б. І. Ша-
рапов (Ю. Л. Курако, 1997),
П. Л. Іванченко (Ю. І. Бажора,
А. Д. Тимченко; 1997), Л. М.
Аряєв (П. М. Чуєв, А. С. Влади-
ка, 1998), В. О. Бушкович
(І. І. Ільїн, О. І. Білявський, Л. О.
Антоненко, 1998), Б. Я. Резнік
(В. М. Запорожан, 1998), М. І.
Райський (Г. Ф. Кривда, Р. Ф.
Макулькін, 2003), К. Д. Дву-
жильна (колеги й учні, 2003),
Л. В. Прокопова (колеги й учні,
2003), М. К. Лисьонков (І. І.
Ільїн, О. І. Білявський, 2005),
А. І. Скроцький (Г. М. Гончарук,
2005), І. М. Сєченов (Н. В. Об-
щіна, О. А. Шандра, 2005), О. О.
Богомолець (А. І. Гоженко, Л. В.

Герасимова, 2005), І. Л. Бабій
(І. М. Федчук, К. А. Калашнико-
ва, М. Л. Аряєв, 2007), С. І. Кор-
хов (2008), П. М. Сєрков (Н. В.
Общіна, 2008), М. Л. Дмитрієв
(О. О. Лосєв, Л. В. Прокопова,
2009), А. Г. Резніков (2009),
О. А. Шандра (2010).

У рубриці «Пам’ять» 6 ста-
тей, пов’язаних із розробкою
біографії та бібліографії вче-
них: М. О. Ясиновський (О. О.
Якименко, 1999), Л. М. Дмит-
рієв (Н. Г. Ніколаєва, Л. В. Про-
копова, 1999), Л. З. Дробков
(Б. І. Дмитрієв, 1999), Є. О.
Успенський (Л. Д. Чеканов,
2002), І. Я. Дейнека (редколе-
гія, друзі, 2004), Я. Б. Макси-
мович (В. Й. Кресюн, 2009).

Рубрика «Історія» містить
4 статті з персоналіями вчених:
І. С. Орлай та ін. (В. Ю. Во-
лянський, 1999), А. Швейцер
(В. М. Запорожан, 2001), Геше-
ліни (С. М. Пухлік і співавт.,
2003), З. А. Ваксман (С. М.
Пухлік, М. О. Варешкіна, 2006).

Три останні статті цього
спрямування були опубліковані
в рубриці «Видатні особис-
тості». Значно доповнені відо-
мості про життєдіяльність М. В.
Скліфосовського у статті Т. В.
Хомицької і А. С. Сона (2005) і
у публікації до 200-річчя М. І.
Пирогова, написаній Т. М. Ба-
раєвим і співавт. (2010). О. В.
Шальновою-Козаченко (2010)
розроблена персоналія видат-
ного вченого-мікробіолога дру-
гої половини ХІХ – першої по-
ловини ХХ ст., академіка АН
СРСР, заслуженого діяча науки
М. Ф. Гамалії (М. Ф. Г.) в одесь-
кий період [19]. Представлено
його життєвий i творчий шлях з
уточненням деяких дат на ос-
нові двох архівних джерел і
Державного архіву Одеської
області. Бібліографія включала
31 джерело загалом. Наведено
зміст низки наукових праць. По-
казано науково-педагогiчну, на-
уково-лiтературну й громадську
діяльність ученого одеського
періоду (1859–1909) з його за-
гальною тривалістю близько
38 років, враховуючи відря-
дження і проживання у Петер-
бурзі (1881–1883; 1892–1896) й
Парижі (кінець 1888–1892 рр.);
подано 2 фотографії (портрет

М. Ф. Г. і фотографія Миколи
Гамалії з матір’ю). Описано
2 етапи наукової дiяльностi
М. Ф. Г. одеського періоду жит-
тя:

1) створення основ нової
науки — бактеріології (пізніше
мiкробiологiї) у 80–90-ті роки
ХIХ ст., коли головними напря-
мами його праць була бороть-
ба зi сказом, сибіркою, ви-
вчення отрути бактерій i ство-
рення вакцин;

2) боротьба вченого з холе-
рою, чумою, висипним тифом,
за санітарне благополуччя в
країні у перші 10 років ХХ ст;
пропаганда санiтарно-гiгiєнiч-
них знань. Бiблiографiя пуб-
лiкацiй М. Ф. Г. одеського пе-
ріоду містить 9 джерел. Наве-
дено зміст лекції про бакте-
ріолізини з підручника «Осно-
вы общей бактериологии»
(1899). Визначено пріоритети
вченого у світовій і вітчизня-
ній медичній науці з проблем
мікробіології та iмунiтету.

Проведено аналіз та уза-
гальнення за працями моло-
дих вчених і студентів, що бра-
ли  участь у засіданнях «Круг-
лого стола» «Вчителі моїх
вчителів», присвячених 150-
літньому ювілею з дня наро-
дження М. Ф. Гамалії (ОДМУ,
2009). Було виділено 10 їхніх
робіт із наведеного автором
31 бібліографічного джерела.

На смерть видатних учених
зі світовими, національними і
регіональними пріоритетами в
медицині в ОМЖ складені не-
крологи (11): К. Барнарда (В. М.
Запорожан, 2001), І. Г. Герцена
(редакція, 1999), О. В. Войно-
Ясенецької — 26.12.2001 р.
(2002), М. М. Амосова  —
12.12.2002 р. (В. М. Запоро-
жан, 2003), В. К. Напханюка
(редакція, 2006), Ю. Л. Кураки
(редакція, 2006), В. С. Соко-
ловського (редакційна рада,
2008), П. М. Чуєва (редакцій-
на рада, 2008), Т. В. Хомиць-
кої (ректорат, колеги, друзі,
2009), М. Р. Цегельського
(В. Запорожан, Н. Рожковська,
І. Гладчук, 2010). При напи-
санні некрологів важливим є
наведення точних дат і років
народження та смерті: ця зна-
чуща інформація міститься у
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важко- або недоступних доку-
ментах для дослідників сього-
дення і тим більше майбутніх
часів [1; 4; 5; 11].

Матеріали ІМД, опубліко-
вані в ОМЖ, є невичерпним
джерелом знань із проблем
загальної та спеціальної історії
медицини для науковців, лі-
карів, студентів. Для більш
глибокого вивчення питань іс-
торії світової та вітчизняної ме-
дицини, нового й новітнього
періодів [6], медичної науки й
освіти, персоналій учених сві-
ту, України, Одеського регіону
у курсі «Історія медицини» в
ОНМедУ на практичних за-
няттях 6-го змістового модуля
для студентів 1-го курсу ме-
дичного й стоматологічного
факультетів проводиться на-
вчально-практична конферен-
ція з використанням публі-
кацій журналу та інших літера-
турних джерел наукової ме-
дичної бібліотеки медунівер-
ситету (рис. 1–2; фото автора).

Висновки

Узагальнюючи вищесказа-
не, можна дійти висновку:

1. За період з 1997 по
2010 рр. у 46 номерах ОМЖ із
81 (№ 42–122) у 120 статтях
знайшли віддзеркалення істо-
рико-медичні проблеми за та-
кими рубриками: вступні мате-
ріали — 10 статей, матеріали
від редакції — 2, «Історія» —
20, «Ювілеї» — 53, «Пам’ять»
— 17, «Видатні особистості»
— 15, інші рубрики — 3.

2. Наукове спрямування
цих публікацій: лекції історико-
медичного змісту — 8; історія
одеського ВМНЗ з фундації
до сьогодні (1900–2010) — 17
статей; історія кафедр і науко-
вих медичних шкіл — 19 і
12 відповідно; історія ООКЛ
— 6 статей; персоналії видат-
них особистостей — 47, не-
крологи на смерть видатних
вчених — 11.

3. Для поглиблення розро-
бок історико-медичних проб-
лем необхідно до літературно-
го і бібліографічного пошуку
підключати ще й архівний.

4. Ретельно вивчати й писа-
ти історію кафедр нашої alma
mater з обов’язковим викорис-
танням архівного пошуку, ілюс-
тративного (фотографічного)
матеріалу з повними підписами.

5. Чітко дотримуватися цілі
при дослідженні історії кафед-
ри, або наукової школи, або
медичної служби.

6. При написанні некрологів
дуже важливо наводити точні
дати і роки народження і смер-
ті вчених як значущої інфор-
мації для подальшої категори-
зації персоналій учених.

Перспективи подальших
досліджень  на сучасному
етапі передбачають необхід-
ність заглиблюватись у такі на-
прямки наукових досліджень з
ІМ [15]:

— розвиток наукових кон-
цепцій в історично-просторо-
вому аспекті, їх вплив на ме-
дичну теорію та практику; по-
рівняння дослідження різних
медичних теорій і результатів
їх обґрунтування чи спросту-
вання [1; 4; 6];

— еволюція методів діа-
гностики, лікування та профі-
лактики захворювань, їх су-
часний стан в історико-порів-
няльному аспекті;

— наукові й організаційні
основи диференціації медич-
них спеціальностей, виникнен-
ня та розвиток наукових і клі-
нічних шкіл, їх історична роль у
житті суспільства та у розвитку
медицини;

— розробка біобібліогра-
фічних проблем, дослідження

Рис. 1. Старший викладач,
зав. секцією «Історія медицини»
канд. мед. наук О. В. Шальнова-
Козаченко  відкриває студентську
навчально-практичну конферен-
цію, присвячену історико-медич-
ним публікаціям в «Одеському ме-
дичному журналі» за період з 1997
по 2010 рр. у 12-й групі 1-го курсу
медичного факультету (23.11.2010)

Рис. 2. Студенти 12-ї групи 1-го курсу медичного факультету —
учасники конференції
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діяльності видатних медиків, у
т. ч. одеських, обґрунтування
їх внеску в розвиток теоретич-
ної, експериментальної, клініч-
ної та профілактичної медици-
ни й розробка персоналій уче-
них [1; 3; 5; 7; 16] — розділу з
відомостями про життєдіяль-
ність ученого, його науково-лiте-
ратурну творчість, оцінку його
ролі у розробці ідей i напрямів,
у розвитку теорії та практики
свого розділу медичної науки;
проведення категоризації пер-
соналій за датами і роками
народження і смерті, за вида-
ми діяльності та за державною
належністю; здійснення дже-
релознавчого аналізу (еврис-
тика); використання мовознав-
ства;

— аналіз досягнень медич-
ної теорії та практики взаємо-
зв’язку з досягненнями при-
родничих, точних і гуманітар-
них наук;

— аналіз впливу медицини
та медиків, видатних пред-
ставників професії на соціаль-
ний, політичний, культурний і
духовний розвиток суспіль-
ства та людської цивілізації
загалом; медицина, суспіль-
ство, цивілізація — культуро-
логічна, духовна, філософсь-
ка взаємозалежність і взаємо-
збагачення [15].
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