
170 років кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного 

університету імені Тапаса Шевченка 

 

Жовтень 2012 року є визначним для кафедри фізіології людини і тварин 

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, оскільки саме в цей час їй виповнюється 170 років. Кафедра 
фізіології людини і тварин - одна із найстаріших кафедр університету із 
славною історією і значними здобутками. 

Кафедра була заснована у 1842 в складі медичного факультету Київського 

університету святого Володимира як кафедра фізіології здорової людини. В 

історії розвитку кафедри фізіології чітко виділяються чотири етапи: перший - 

із часу відкриття і до 1920 р., коли на базі медичного факультету університету 

було створено медичний інститут; другий — існування кафедри в період 

складної реорганізації вищої освіти в 20-30-х роках; третій - післявоєнний 

період відбудови і подальшого бурхливого розвитку вищої освіти й науки на 
теренах колишнього Радянського Союзу та останній четвертий – існування 
кафедри із набуттям Україною її незалежності. 

Повертаючись до початку заснування кафедри слід згадати, що її першим 

завідувачем був Едуард Ернестович Мірам (1811-1872), який працював на 
кафедрі впродовж 20 років. Незважаючи на дворічну спеціалізацію в 
лабораторіях відомих європейських фізіологів (Й. Мюллера, Е. Вебера, К. 

Бернара та ін.), Мірам за своїм науковим покликанням був більше анатомом, 

ніж фізіологом, ось чому дослідницької роботи з фізіології на той час фактично 

не проводилося, хоча, як свідчать архівні дані, при кафедрі існувала невелика 
фізіологічна лабораторія й віварій, очевидно, для навчальних цілей. Близькою 

за змістом до фізіології була лише одна його робота "Спостереження над 

шкідливим впливом деяких речовин на людське тіло". У 1842 р. він захистив 
докторську дисертацію, читав лекції із загальної та прикладної фізіології, а 
деякий час - ще й порівняльну анатомію та зоологію. Впродовж 1854-1862 рр. 

був деканом медичного факультету.  
Після виходу Е.Е. Мірама у відставку 1862 р. кафедру очолив 

Олександр Петрович Вальтер (1817-1889), який на той час очолював 

кафедру анатомії. Кафедра анатомії була створена в 1840 році, а її першим 

завідувачем був учень М.І. Пирогова прогресивний професор М.І. Козлов, 
роботи якого носили в основному патолого-анатомічний або клініко-

анатомічний характер. О.П. Вальтера, також учня М.І. Пирогова, було 

обрано на цю посаду після смерті М.І. Козлова. На кафедрі фізіології Вальтер 

працював два роки за сумісництвом. Він стажувався з фізіології в 
лабораторії Й. Мюллера і виявив великий інтерес до фізіологічних 

досліджень. Так, загальновідомою є його робота про судинозвужуючий 

вплив симпатичних нервів, низка робіт з теплоутворення у тварин. Слід 

зазначити, що Вальтер значно раніше, ніж К. Бернар, відкрив судинозвужуючі 
нерви й показав, що вони є симпатичними. Щодо тваринної теплоти, то із 
цього питання він опублікував кілька статей як у київських виданнях, так і за 



кордоном. Це роботи "До вчення про тваринне тепло", "Про вплив холоду на 
організм тварин", "Про смертельне підвищення тепла у тваринному тілі" та 
ін. Уже цей перелік праць ученого показує, що він, хоч і очолював кафедру 

анатомії, насправді й за своєю підготовкою, й за своїми інтересами, й за своєю 

дослідницькою діяльністю був фізіологом, і до того ж неабияким. 

Вальтер досліджував також вплив температури на діяльність серця, 
кров'яний тиск, нервово-м'язову систему, центральну нервову систему, 

органи чуття та ін. 

Крім того, він поповнив лабораторію фізіології обладнанням, 

активізував фізіологічні дослідження. Працюючи одночасно на кафедрі 
анатоми, читав лекції з нормальної та патологічної анатоми, фізіології. 
Розуміючи, що глибоке вивчення анатомії неможливе без розтину трупів, 

Вальтер домігся будівництва 1853 р. анатомічного театру за проектом 

архітектора О.В. Беретгі (по вул. Б.Хмельницького, 37), кращого не лише в 
Росії та Україні, але й у далекому зарубіжжі. У ньому деякий час 
функціонувала й лабораторія кафедри фізіології. О.П. Вальтер видав 

підручник з анатомії людини, який Петербурзька медико-хірургічна 
академія відзначила спеціальною премією. Про те, що за науковим 

покликанням він був не лише анатомом, але й фізіологом, свідчать його 

слова у підручнику з анатомії: "Я пишу анатомію живого, а не мертвого. Я 

хотів би бути фізіологом у розумінні нової анатомічної школи, проте не 
вистачило б життя написати анатомію в цьому напрямі". Отже, нехай і 
нетривала діяльність О.П. Вальтера на кафедрі фізіології дала помітний 

поштовх для розвитку фізіологічних досліджень і тісного поєднання 
анатомії й фізіології як споріднених дисциплін, що збереглося і в 

подальшому. У цілому багатогранна і плодотворна діяльність Вальтера в 
університеті тривала впродовж 30 років. 

Продовженням цього плідного періоду перебування на кафедрі 
фізіології О.П. Вальтера був прихід 1865 р. Володимира Богуміловича Томси 

(1831-1895). Він був вихованцем Празького університету, де почав 
працювати на кафедрі фізіологічної анатомії. Потім він був асистентом у 
знаменитого фізіолога К. Людвіга у Віденській військово-медичній 

академії і як відомий вже на той час учений був запрошений на кафедру 
фізіології Університету св. Володимира, де через два роки одержав звання 
професора без захисту докторської дисертації. 

В.Б. Томса займався насамперед розширенням і обладнанням фізіологічної 
лабораторії, домігся переводу її з анатомічного театру в основне приміщення 
університету. У лабораторії активно працювали співробітники, студенти, 

лікарі. Тематика досліджень охоплювала різні питання фізіології (функції 
травної, кровоносної і нервової системи). Сам учений більше цікавився 
дослідженнями лімфатичної системи, лімфоутворенням, лімфатичними 

судинами окремих органів. Під керівництвом Томси було виконано багато 

наукових досліджень, у тому числі докторські дисертації: В.А. Субботін 

"Матеріали для фізіології жирової тканини", 1869; К.Афанасьєв "До 

фізіології мозкових ніжок", 1859; А. Штейнберг "Про кількість крові", 1872; 



В. Кистяківський "Матеріали для фізіології травлення і засвоєння білкових 

речовин", 1873 та ін. Значний внесок у фізіологічну науку зробили його учні 
й співробітники О.Л. Рава, П.Ф. Суханов, М.А. Рогович. 

Олександр Людвигович Рава після закінчення 1876 р. університету 

опублікував такі цікаві роботи: "Черепні шви", "Про іннервацію кровообігу в 

легенях", "Про зрощення нервів різного призначення і різних функцій". 1883 

р. він захистив докторську дисертацію, а 1885 - став приват-доцентом 

Університету св. Володимира. Ще 1884 р. він видав книгу, де докладно 

описано його досліди з перерізання й зшивання різних нервів 

(малогомілковий і великогомілковий, блукаючий і під'язиковий тощо). Він 

приходить до такого висновку: центральні нервові апарати можуть 

іннервувати й периферичні органи, які їм не належать, якщо штучно будуть 
зв'язані з ними нервовими провідниками. На жаль, ці роботи в сучасній 

літературі нерідко замовчуються. 
Цікавими були й дослідження Петра Федоровича Суханова, 

випускника Московського університету, який був доцентом кафедри 

фізіології Університету св. Володимира. Його роботи були пов'язані з 
вивченням участі симпатичної нервової системи у штучному діабеті, 
іннервації легенів жаби тощо. 

Дослідження вихованця кафедри фізіології Миколи Афанасійовича 

Роговина були різними за тематикою. Так, 1884 р. він опублікував працю 

"Вплив витягування нерва на його провідність і збудливість", 1888 - "Про 

наслідки видалення щитоподібної залози у тварин". 1889 р. в 

"Університетських відомостях" було надруковано позитивну рецензію 

професора С.І. Чир'єва на докторську дисертацію Роговича "До вчення про 

псевдомоторну дію судинорозширюючих нервів". Експериментальну 

частину дисертації було виконано в лабораторії відомого німецького 

фізіолога Р. Гейденгайна. 
Таким чином, В.Б. Томса виховав нові кадри фізіологів-дослідників. 

Учений продовжив інтенсивну експериментальну роботу на кафедрі, 
успішно розпочату ще О.П. Вальтером. Його педагогічна робота була 
пов'язана із читанням курсу фізіології для студентів медичного факультету та 
природничого відділу фізико-математичного факультету. У цей період 

діяльності Томса написав підручник з фізіології, за яким навчалося не одне 
покоління студентів. 

1884 р. В.Б. Томса повернувся до Празького університету, а кафедру 

фізіології Київського університету очолив Сергій Іванович Чир'єв (1850-1915), 

де працював упродовж 1884-1910 рр. Він був учнем І.М. Сєченова, тому і в 
роботу кафедри та лабораторії фізіології вніс сєченовський напрям 

досліджень. Як і його вчитель, Чир'єв виявляв великий інтерес до фізіології 
нервової системи й особливо електрофізіології нервів і м'язів. А це 
потребувало нової спеціальної апаратури. У зв'язку із цим він значно 

розширив фізіологічну лабораторію, придбав дзеркальні гальванометри та 
інші прилади, які на той час оцінювали, як надточні, на рівні найвищого 

класу. 



СІ. Чир'єв опублікував цілу низку статей у вітчизняних і зарубіжних 

виданнях, наприклад, "Електрорухові властивості нервів і м'язів" (1901), 

"Електрорухові властивості мозку і серця" (1904), "Помилково досліджувати 

нервове збудження телефоном" (1904). В останній викладався матеріал 

тривалої дискусії, яку він вів з М.Є. Введенським, не визнаючи його 

телефонічного методу дослідження. Його докторська дисертація мала назву 

"Залежність серцевого ритму від коливань внутрішньосудинного тиску". 

Перед тим, як піти у відставку, Чир'єв створив у лабораторії досить 
складну установку - капілярний електрометр для фізіологічних досліджень з 
фотографічною реєстрацією показань електрометра. За допомогою цієї 
установки він досліджував електрорушійні властивості мозку, скелетних 

м'язів і серця. 
С.І. Чир'єв був визначним вченим, який зробив вагомий внесок у 

розвиток фізіології. Він написав підручник "Фізіологія людини", який 

витримав кілька видань, проводив велику науково-просвітительську роботу, 

виховав визначних послідовників-фізіологів (Ю.П. Лауденбах, О. В. 

Леонтович та ін.). 

Олександр Васильович Леонтович (1869-1943) після закінчення 1893 р. 

медичного факультету Університету св. Володимира спочатку працював на 
кафедрі гістології, а з 1897 р. - на кафедрі фізіології, що певним чином 

відбилося на характері його досліджень. Вони включали як фізіологічні, так і 
гістологічні методи. Зокрема, застосовуючи метод прижиттєвого забарвлення 
нервових закінчень метиленовим синім, він виявив так звані перицелюляри 

(тонкі нервові закінчення на тілах і відростках нейронів). Це надало 

можливість створити теорію збудження нейрона потенціалами дії 
перицелюлярів. Цікавими були також його електрофізіологічні дослідження 
серця. Для реєстрації електрокардіограми було використано струнний 

гальванометр. Докторська дисертація О.В. Леонтовича "Нові дані про 

іннервацію шкіри в людини" (1906), присвячена іннервації шкіри, становила 
гістофізіологічне дослідження нервів і нервових закінчень у шкірі. У цій 

роботі він уперше відкрив подвійну іннервацію шкіри цереброспинальними і 
вегетативними (симпатичними) нервовими волокнами, яку було встановлено 

й в інших органах. З 1913 р. він працював у Москві, потім повернувся до 

Києва. З 1929 р. став дійсним членом АН УРСР. 

Другий визначний учень С.І. Чир'єва Юлій Петрович Лауденбах 

працював на кафедрі фармакології цього самого факультету й проводив 
цікаві експериментальні дослідження як фармакологічного, так і 
фізіологічного змісту. Так, він виконав роботи: "Кровотворна діяльність 
селезінки", "Про дію отрути змії і антизміїної сироватки на серце і тиск 

крові" та ін. Лауденбах тимчасово  впродовж року очолював кафедру 

фізіології. 
С.І. Чир'єв залишив посаду завідувача кафедри фізіології в 1910 р. і 

рекомендував на своє місце вже відомого фізіолога Василя  Юрійовича 

Чаговця (1873-1941), який був вихованцем Петербурзької військово-

медичної академії. Ще у студентські роки він розпочав наукові дослідження 



в лабораторії відомого фізіолога І.Р. Тарханова. 
Спираючись на теорію електролітичної дисоціації Ареніуса, він 

розробив власну іонну теорію природи біоелектричних потенціалів, яка стала 
основою його книги і докторської дисертації "Нарис електричних явищ на 
живих тканинах з погляду новітніх фізико-хімічних теорій" (1903). 

Другу частину цих досліджень, присвячену механізмам подразнення 
нервів і м'язів електричним струмом, було завершено 1906 р. Як відомо, 

при замиканні й розмиканні струму зміни мембранного потенціалу 

нервового волокна виникають і зникають не миттєво, а поступово, що 

Чаговець пояснював тим, що поверхнева мембрана живої клітини виявляє 
властивості конденсатора, пластинами якого служать зовнішня й 

внутрішня поверхні мембрани. 

Водночас В.Ю. Чаговець в лабораторії І.П. Павлова освоював методи 

дослідження діяльності органів травної системи. 

В Університеті св. Володимира Чаговець працював на кафедрі 
фізіології з 1910 по 1920 р. до моменту реорганізації університетської 
освіти в Україні, коли медичний факультет університету було перетворено на 
Київський медичний інститут, де він продовжив свою діяльність.  

Період його університетської діяльності був дуже плідним. Чаговцю 

вдалося значно розширити й оснастити фізіологічну лабораторію 

університету, побудувати операційну та приміщення для оперованих 

тварин. У лабораторії продовжували дослідження електричних реакцій 

скелетних м'язів (С.Замков, В.Зубковский), механізмів подразнюючої дії 
електричного струму на живі тканини та інших питань електрофізіології. 
Разом з тим до кола наукових інтересів увійшли й питання фізіології 
травлення (Є.О. Майдель), кровообігу (С.О. Ромм), роботи В.В. Правдич-

Немінського з електроенцефалографії. Правдич-Немінський у перші роки 

роботи із Чаговцем був його асистентом, а потім доцентом. 1913 р. йому 
вдалося вперше за допомогою струнного гальванометра записати з поверхні 
голови електроенцефалограму і показати, що для неї характерним є 
існування певних ритмів електричних коливань, які він назвав хвилями І, II і 
III порядку. Це була робота світового рівня і пріоритету, який, нажаль, було 

повністю віддано подальшим електроенцефалографічним дослідженням 

Ганса Бергера. 
В.Ю. Чаговець мав і неабиякий конструкторський талант, моделював нові 

прилади, модифікував існуючі, організував виготовлення складних, 

необхідних у роботі установок у спеціально обладнаній майстерні. 
Учений любив і педагогічну роботу. Його лекції відзначалися чіткістю і 

простотою викладу матеріалу за високого наукового рівня. Він умів 

В.Ю. Чаговець мав і неабиякий конструкторський талант, моделював нові 
прилади, модифікував існуючі, організував виготовлення складних, 

необхідних у роботі установок у спеціально обладнаній майстерні. 
Учений любив і педагогічну роботу. Його лекції відзначалися чіткістю і 

простотою викладу матеріалу за високого наукового рівня. Він 

умівподати слухачам у зрозумілій формі найважчі наукові положення. При 



читанні лекцій Чаговець приділяв велику увагу ілюстраціям і 
демонстраціям дослідів на тваринах, які виконувалися з великою 

майстерністю і з яких він намагався взяти все. Важливу роль на лекціях 

відігравав рисунок. Учений сам добре малював на дошці, використовуючи 

різноколірну крейду. 
Дуже цікавими є спогади академіка Д.С. Воронцова, який особисто знав 

В.Ю. Чаговця, у статті "Чаговець В.Ю. - основоположник сучасної 
електрофізіології" (1957). Він, зокрема, зазначає, що 1913 р. фізіологічна 
лабораторія мала найновішу на той час апаратуру, виписану з-за кордону. 
Незважаючи на канікулярний літній період, наукова робота в ній йшла 
повним ходом. Велике враження справляла кількість піддослідних тварин, які 
після операцій утримувалися за зразком павловських лабораторій. 

Продовжувалися електрофізіологічні дослідження. Студент В. Зубковський 

під його керівництвом виконав наукову роботу "Про подразнення нервів 
конденсаторами", відзначену 1914 р. золотою медаллю. 

Наукова робота колективу проходила під його безпосереднім 

керівництвом, вимагала великого напруження, й він увесь свій час віддавав 
лабораторії. Детально розпитував про хід досліду, проглядав протоколи 

дослідів, перевіряв установки, а за потреби,  і хід досліду. 
В.Ю. Чаговець був не лише великим вченим і талановитим педагогом, але і 

виключної душі людиною. У взаєминах з людьми він відзначався уважністю 

й добротою, що робило стосунки з ним дуже приємними. 

Упродовж 1920-1933 рр. відбувалося досить складне реформування вищої 
школи. Уже в 1920 р. в Україні з'явилися інститути народної освіти (ІНО) як 

вищі педагогічні навчальні заклади. У Києві було створено Вищий інститут 
народної освіти (ВІНО). Київський університет було ліквідовано 

розпорядженням Наркомосвіти теж 1920 р. На базі його медичного 

факультету було створено медичний інститут, а інші факультети злито у 

факультет професійної освіти у складі ВІНО, в якому готували педагогічні 
кадри для масових шкіл професійної освіти. 

Професура цього факультету часто змінювала функції своїх відділів і 
навчальні плани, і все ж перелік основних дисциплін залишався 

витриманим у дусі університету. Серед цих дисциплін були анатомія й 

фізіологія людини, що забезпечило подальше існування кафедри фізіології. 
Факультет профосвіти поряд з іншими мав відділ біології, і його 

випускники одержували спеціальність керівника-організатора біології. 
Наркомосвіти УРСР дав настанову про те, що вищі навчальні заклади мали 

забезпечувати лише навчальну роботу, а наука була справою Академії наук 

УРСР. У зв'язку із цим наукова робота у ВІНО не проводилася. 
1930 р. ВІНО було реорганізовано у три інститути: інститут 

соціального виховання, фізико-хіміко-математичний інститут та інститут 
професійної освіти. Далі перший було перетворено на Київський 

педагогічний інститут, а фізико-хіміко-математичний та професійної світи 

було об'єднано в університет. Так, 1933 р. було відкрито Київський 



університет у складі шести факультетів, у тому числі й біологічного. 

Кафедра фізіології зазнала великих випробувань, що не могли не 
позначитися на її оснащенні та можливості забезпечувати активну наукову 

діяльність. Тим більше, що В.Ю. Чаговець при організації медичного 

інституту очолив у ньому кафедру нормальної фізіології, залишивши 

університет. 
Досить тривалий час у період реформування вищої освіти в Україні 

завідувачкою кафедри фізіології була Валентина Василівна 

Радзимовська, за всю історію кафедри єдина жінка на цій посаді. Як 

свідчить титульний лист її монографії "Про вплив концентрації водневих 

іонів середовища на життя клітин і тканин", Радзимовська 1924 р. була 
приват-доцентом кафедри фізіологічної хімії Київського медичного 

інституту. Разом із співробітниками вона також досліджувала явища 
анафілактичного шоку, зокрема, виявила зниження використання при 

цьому кисню тканинами головного мозку, печінки та селезінки. 

У ВШО В.В. Радзимовська керувала кафедрою фізіології на факультеті 
профосвіти. Вона користувалася великою повагою викладачів та студентів 
і багато зробила для налагодження роботи на кафедрі. її лекції з фізіології 
були цікавими і супроводжувалися демонстраціями, які готував її асистент АЛ. 

Ємченко. За його спогадами, Радзимовська ставилася нетерпимо до недоліків 
у роботі і у разі невдач чи неточностей лекційних демонстрацій вчиняла 
прочуханку винуватцям у присутності всієї аудиторії. 

Після відновлення 1933 р. Київського державного університету 

завідувачем кафедри фізіології було призначено Андрія Івановича 

Ємченка (1893-1964). Він очолював кафедру близько 30 років, у 1940 р. 

захистив докторську дисертацію, а в 1958 р. - був обраний членом-

кореспондентом АН УРСР. 

А.І. Ємченко навчався в Київському медичному інституті, але 
одночасно 1921 р. розпочав трудову діяльність на кафедрі фізіології 
Київського інституту народної освіти, далі - Київського університету, де 
працював до кінця життя. Йому довелося двічі поновлювати роботу 

фізіологічної лабораторії, а також бути серед засновників Інституту 

фізіології університету (1945). 

Початок наукової діяльності А.1. Ємченка закономірно пов'язаний з 
дослідженнями В.В. Радзимовської. Це стосувалося розробки методів 

хімічного аналізу фізіологічних рідин, крові тощо. У 1930 р. він видав 
посібник під назвою "Лабораторна фізіологічна хімія". 

У подальшому наукові інтереси Ємченка набули різнобічності й 

охоплювали щонайменше три основні напрямки: фізіологію серця, 
травлення і вищу нервову діяльність. Вивчаючи вплив органічних кислот на 
серце, він встановив, що вони викликають дилатацію серця в результаті 
набухання колоїдів цитоплазми та що ці процеси залежать від фізико-

хімічних властивостей кислот: константи дисоціації кислоти, наявності й 

кількості гомеополярних і гетерополярних груп у молекулі, основності 
кислот. Цими властивостями визначалася швидкість проходження кислот 



крізь клітинні мембрани, що надавало можливість судити про хімічну 

природу останніх. 

Вивчаючи вплив солей на серце як за механічним ефектом, так і за 
електричними струмами дії, Ємченко встановив залежність цього впливу від 

специфічності катіонів та їхньої валентності, при цьому вплив на передсердя 
і шлуночки був не однаковим. Крім того, він досліджував також вплив 
неорганічних солей на роботу ізольованого серця. 

Такий самий фізико-хімічний підхід було застосовано Ємченком при 

вивченні секреторної діяльності залоз травної системи. Зокрема, в основу 

його докторської дисертації (1940) було покладено дослідження механізмів 
подразнення хеморецепторів слизової рота собаки при дії хімічних речовин 

різної природи і висловлено гіпотезу, що в основі цієї дії лежить 

дегідратація гідрофільних колоїдів поверхневої мембрани хеморецепторів. 
У цей передвоєнний час на кафедрі почали працювати такі корифеї 

кафедри фізіології, як П.Г. Богач і П.Д. Харченко. П.Г. Богач прийшов на 
кафедру фізіології 1939 р., маючи дворічний педагогічний стаж 

загальноосвітньої школи. На кафедрі розпочав роботу на посаді лаборанта і за 
дорученням професора АЛ. Ємченка досліджував хімічні складові слини при 

рефлекторному слиновиділенні. Проте в кінці 1939 р. починається військовий 

період його життя, пов'язаний з навчанням військовим наукам, 

безпосередньою участю в боях, лікуванням у госпіталях, демобілізацією. 

П.Д. Харченка після закінчення Київського університету 1936 р. було 

рекомендовано для навчання в аспірантурі на кафедрі фізіології. Він 

продовжив дослідження Ємченка про зміни діяльності серця під впливом 

різних іонів, характеру їхнього впливу на ритм та амплітуду скорочень 
шлуночків і передсердь, детально проаналізував явище контрактури серця. 
Кандидатську дисертацію "Вплив електролітів на серце" захистив уже 1947 

р. 

Під час війни факультет і його підрозділи функціонували в м. Кзил-Орді 
(Казахстан) у складі Об'єднаного Українського державного університету, 
сформованого на базі евакуйованих Київського і Харківського університетів, а 
після звільнення Києва відновив свою роботу 15 січня 1944 р. 

У період тимчасової окупації Києва фашисти зруйнували і 
приміщення університету, і лабораторії кафедри фізіології. Після 

визволення міста відновлення роботи кафедри фізіології університету 

утруднювалося тим, що не було ні приміщення, ні необхідного обладнання, 
але поступово все налагоджувалося. 1945 р. було створено Науково-

дослідний інститут фізіології тварин Київського державного університету. 
Кафедра всі роки мала і має з ним найтісніший зв'язок, що позитивно 

позначилося як на навчальному процесі, так і на науково-дослідницькій 

діяльності. 
А.І. Ємченко приділяв велику увагу навчальному процесу, 

викладанню фізіологічних дисциплін, особисто всі роки читав лекції із 
загального курсу фізіології людини і тварин, широко застосовував лекційні 
демонстрації, до підготовки яких залучав викладачів, аспірантів, 



лаборантів. Він був високоосвіченою людиною і мав глибокі знання не 
лише в різних галузях фізіології, але й хімії, фізики, математики, філософії. У 

1952 р. у співавторстві з Д.С. Воронцовим він видав підручник "Фізіологія 
людини і тварин" українською мовою. 

У науково-дослідній роботі в післявоєнний період А.І. Ємченко 

спочатку повертається до теми своєї докторської дисертації, з'ясовує, що 

привушна слинна залоза виділяє кальцій у більшій кількості, ніж його 

міститься у плазмі крові. На введення кальцію у кров слинні залози 

відповідають секреторним ефектом. 1952 р. він підключає до цієї тематики 

аспірантів В.Д. Сокура і М.Г. Мартиненко. У результаті було проведено 

ретельний аналіз слиновиділення в умовах хронічного експерименту на 
собаках з фістулами привушної, підщелепної, під'язикової та орбітальної 
залоз. Вивчено неорганічний склад і властивості слини при збудженні 
секреції їжею та різними неїстівними подразниками. Показано, що за 
однакових умов експерименту кожна залоза продукує свій секрет, тобто 

виявляє певні особливості секреції. Це стосується вмісту натрію, калію, 

хлоридів, бікарбонатів. Зокрема, орбітальна залоза продукує менше 
бікарбонатів, ніж інші залози, а лізоциму - значно більше, що в основному й 

визначає лікувальне значення в м'ясоїдів. 
Цю тематику із секреції було розширено в 1953-1956 рр. за рахунок 

вивчення секреторної діяльності шлунка та підшлункової залози. Аспірант 
І.Ф. Олійник досліджував неорганічний склад, фізико-хімічні властивості та 
амілазну активність підшлункового соку собаки в умовах гострого 

експерименту при нервовому й гуморальному збудженні залози. Аспірант 
А.Ф. Косенко в умовах хронічного експерименту теж на собаках показав, що 

електричне подразнення гіпоталамуса викликає значне виділення кислого 

шлункового соку, що свідчило про його участь у регуляції шлункової 
секреції. 

У 1951 р. П.Г. Богач захистив кандидатську дисертацію "Моторна 
функція шлунково-кишкового тракту і вітамін В і", в якій довів наявність 
порушень моторики шлунка і кишечнику в умовах авітамінозу В1. 1952 р. він 

організував відділ фізіології травлення і кровообігу в Інституті фізіології і 
розпочав експериментальні дослідження механізмів нервової регуляції 
моторної функції тонкого кишечнику. 

У 1952 р. А.І. Ємченко за сумісництвом очолив відділ фізіології ЦНС і 
ВНД Інституту фізіології університету і продовжив активно займатися 
дослідженнями фізіології ВНД, розпочатими ще 1945 р. Їхні результати 

було узагальнено в монографії "Фактори простору і часу в 

умовнорефлекторній діяльності тварин". У ній наведено матеріали 

дослідження аналітико-синтетичної діяльності мозку при застосуванні 
ритмічних подразників у людини та різних груп тварин і латентного періоду 
умовних рухових рефлексів у собак з різними типами нервової системи. 

На кафедрі А.І. Ємченко розгорнув роботи з вивчення гіпоталамічних 

впливів на функції шлунка, серцево-судинної та лімфатичної системи. 

Значну увагу він приділяв філософським проблемам природознавства, 



зокрема, розгляду філософських положень теорії чуттєвого пізнання. 1962 р. 

він завершив написання монографії "Фізіологія аналізаторів і вчення 
діалектичного матеріалізму про чуттєве пізнання", яка вийшла друком уже 
після його смерті. 

У 50-х роках навчальний процес на кафедрі з фаху забезпечувала вже 
значна група викладачів. Як уже говорилося, професор Ємченко всі роки 

читав загальний курс фізіології, на посаді професора кафедри працював член-

кореспондент АН УРСР Д.С. Воронцов. Він викладав спецкурс 
електрофізіології, або, як тепер його називають, фізіології нервів і м'язів. На 
посадах доцентів працювали П.Д. Харченко, П.Г. Богач, П.Г. Костюк. Вони 

теж читали спецкурси: "Фізіологія травлення" (П.Г. Богач), "Фізіологія 
ЦНС" (П.Г. Костюк). Останній за матеріалами цього спецкурсу видав 
підручник "Фізіологія центральної нервової системи" (1971). Спецкурс 
"Фізіологія ВНД" читав А.І. Ємченко, а пізніше - П.Д. Харченко. Обов'язки 

асистентів на кафедрі виконували її вихованці В.О. Цибенко, В.І. Скок, А.О. 

Кірін. 

З 1945 р., коли було засновано Інститут фізіології університету, 

частина викладачів кафедри стали водночас і його науковими 

співробітниками, а окремі з них очолювали наукові підрозділи інституту в 

різні роки (А.І. Ємченко, Д.С. Воронцов, П.Г. Богач, П.Г. Костюк, П.Д. 

Харченко та ін.). 

Данило Семенович Воронцов (1886-1966) працював з 1945 по 1956 р. на 
посаді професора кафедри фізіології університету й одночасно очолював 

відділ загальної фізіології Інституту фізіології університету. З 1939 р. член-

кореспондент, а з 1957 - академік АН УРСР. Розвиваючи напрямок 

досліджень М.Є. Введенського, він зосередив увагу на вивченні природи й 

внутрішніх механізмів збудження та гальмування з використанням 

електрофізіологічних методів досліджень. 
При з'ясуванні зміни електротонічних потенціалів спинномозкових 

корінців за різних умов ним встановлено, що, крім тривалих потенціалів, 
бувають і короткочасні. Описано два типи повільних електротонічних 

реакцій: негативну - кателектротонічну та позитивну - анелектротонічну. 
Виявлено, що негативна електрична реакція передніх корінців відображає 
розвиток процесів збудження в рухових нейронах спинного мозку. 

Далі Д.С. Воронцов перейшов до досліджень електричних сигналів у корі 
великих півкуль, які мають велике значення для аналізу результатів 
електроенцефалографії у клінічних дослідженнях. Шляхом реєстрації 
електричних реакцій у різних шарах кори головного мозку за допомогою 

спеціальних електродів йому вдалося показати зв'язок окремих електричних 

коливань із збудженням різних структурних елементів кори великих півкуль. 
Крім того, було виявлено, що в нервових волокнах так само, як і в мозку, 

один і той самий подразник викликає різний ефект - підсилення збудження або 

гальмування залежно від того, на яку фазу збудження він припадає. 
Разом з Д.С. Воронцовим працювали в інституті і на кафедрі П.Г. Костюк, 



В.І. Скок, аспіранти Т.М. Мамонець і І.П. Семенютин. 

Платон Григорович Костюк (1924-2010 р.) 1946 р. закінчив біологічний 

факультет Київського^університету, а 1949 р. - Київський медичний інститут. 
Його наукова робота розпочалася у студентські роки під керівництвом Д.С. 

Воронцова із загальної фізіології нервової системи та фізико-хімічних процесів, 
які відбуваються в нервовій клітині при збудженні та гальмуванні. 1949 р. він 

захистив кандидатську дисертацію, а 1956 - докторську. У ній зібрано 

великий експериментальний матеріал з фізіології центральної частини 

моносинаптичної рефлекторної дуги. При цьому вперше в СРСР було 

використано внутрішньоклітинні електроди й здобуто точні відомості відносно 

тривалості синаптичної затримки, а також перебігу поодинокого збуджуючого та 
гальмівного впливів. 

1956 р. П.Г. Костюк очолив відділ загальної фізіології Інституту фізіології 
університету, а з 1958 р. почав працювати в Інституті фізіології імені О.О. 

Богомольця АН УРСР. 1969 р. його було обрано академіком АН УРСР, а 1974 

- академіком АН СРСР. Він є лауреатом державних премій, премій імені І.П. 

Павлова та І.М. Сєченова, відзначений багатьма урядовими нагородами, в тому 
числі і Золотою Зіркою Героя Соціалістичної праці. 

Володимир Іванович Скок (1932-2003) у 1955 р. закінчив Київський 

державний університет. Упродовж 1955-1956 рр. працював асистентом на 
кафедрі фізіології, а в 1956-1962 рр. - науковим співробітником Інституту 
фізіології університету. Він був представником наукової школи Д.С. 

Воронцова. Уже у студентські роки Скок почав активно займатися 
електрофізіологією. Його роботи присвячено фізіології периферичного відділу 
вегетативної нервової системи. 

В.І. Скок дослідив передачу нервових імпульсів у зірчастому ганглії кішки з 
прегангліонарних на постгангліонарні волокна, з'ясував механізм цієї передачі. 
Ці роботи було проведено електрофізіологічним методом: зареєстровано 

електричні потенціали ганглію, пре- і постгангліонарних волокон на різних 

відстанях від ганглію при орто- та антидромних імпульсах. У 1969 р. він 

уперше здійснив внутрішньоклітинне відведення природної електричної 
активності вегетативних гангліїв, розробив метод багатоканального когерентного 

відведення імпульсації нервових волокон. 

У 1959 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1968 - докторську. З 1962 р. 

працював науковим співробітником Інституту фізіології імені О.О. 

Богомольця АН УРСР, з 1971р. - завідувачем відділу цього інституту. З 1977 р. за 
сумісництвом обіймав посаду професора на кафедрі фізіології університету, 
читав спецкурс "Фізіологія нервів і м'язів", а з 1999 р. - спецкурс для магістрів 
"Механізми внутрі- та позаклітинної сигналізації". 

1979 р. його обрано академіком АН УРСР, 1987 - академіком АН СРСР. 

Ученого відзначено Державною премією СРСР (1989). Він є автором 

монографії "Фізіологія вегетативних гангліїв" (1970), відзначеної премією 

імені І.М. Сєченова (1973), співавтором книг "Нервово-м'язова фізіологія" 

(1986), "Нейрональні холінорецептори" (1987) та ін. 

У 50-60-х роках, завдяки постійним турботам А.І. Ємченка як 



керівника кафедра фізіології людини і тварин, помітно зміцніла, 
збільшилася кількість приміщень, збагатилася навчально-матеріальна база, 
було придбано чимало електрофізіологічної апаратури. Побудований разом з 
Інститутом фізіології віварій забезпечив утримання в належних умовах 

достатньої кількості піддослідних тварин. 1957 р. А.І. Ємченка було 

обрано членом-кореспондентом АН УРСР. 

На кафедрі було розгорнуто експерименти з вивчення гіпоталамічної 
регуляції серцево-судинної діяльності (В.О. Цибенко) та лімфообігу (В.П. 

Глаголев). Фізіологією праці займався А.О. Кірін. Результати досліджень В.О. 

Цибенка було оформлено як матеріали кандидатської дисертації (1964), 

керівником якої був А.І. Ємченко. У роботі було показано, що гіпоталамус 
бере активну участь у регуляції діяльності серцево-судинної системи. При 

цьому електростимуляція переднього гіпоталамуса приводить до зниження 
артеріального тиску, а заднього - до підвищення. Депресорні нервові ланки 

виявляють більш високу збудливість, ніж пресорні. При подразненні 
гіпоталамуса виникають аритмії, екстрасистоли, зміни ЕКГ, навіть 
короткочасні зупинки серця. Пресорні гіпоталамічні впливи до серцево-

судинної системи передаються по симпатичних судиннозвужуючих 

волокнах. Подразнення гіпоталамуса у хронічних дослідах також викликали 

зміни артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. 
В.П. Глаголев розробив оригінальну конструкцію електродів для 

гіпоталамуса і методику їх вживляння собакам через тверде піднебіння. 
У 1964 р. раптово помер А.І. Ємченко і кафедру очолив його учень 

професор Павло Дмитрович Харченко (1910-1973). Ми вже зазначали, що в 
50-60-х роках основним напрямом його наукових досліджень була фізіологія 
ВНД. Він досконало дослідив динаміку утворення запізнювальних умовних 

рефлексів на подразники з різних аналізаторних систем у собак різного типу, 
механізм розгальмування під впливом зовнішніх подразників різної сили та 
тривалості. Уперше показав динаміку гальмівного процесу і перехід його у 

фазу збудження при виробленні й закріпленні цих рефлексів. 
Під керівництвом Харченка у відділі фізіології ВНД Інституту 

фізіології було одержано експериментальні дані щодо аналітико-синтетичної 
діяльності мозку птахів, кролів, собак, які розширили уявлення про 

історичний розвиток і вдосконалення діяльності головного мозку. В 1959 р. 

він захистив докторську дисертацію. Результати цих досліджень було 

узагальнено в монографії "Запаздывающие условные рефлексы" (1960). 

Не полишає його і давній інтерес до дослідження механізмів регуляції 
діяльності серцево-судинної системи. Під його керівництвом у 1965-1973 рр. на 
кафедрі фізіології успішно продовжуються дослідження ролі гіпоталамуса в 
регуляції діяльності серця, судинного тонусу (В.О. Цибенко), процесів 
утворення лімфи, лімфообігу (В.П. Глаголев). До досліджень регуляції 
сталості фізико-хімічних властивостей і хімічного складу крові та лімфи, як і до 

навчального процесу, Харченко залучає нових викладачів, вихованців 
університету, які закінчили аспірантуру: Л.М. Пономаренко (1966) та Л.Г. 

Томіліну (1967), у подальшому доцентів кафедри. У 1970 р. на посаду 



доцента кафедри було зараховано її випускника 1959 р. Г.М. Чайченка, який 

працював у відділі біофізики Інституту фізіології, а потім на цій же кафедрі. 
Разом з П.Д. Харченком він займався фізіологією ВНД і успішно працював у цій 

галузі всі наступні роки. 

Поряд з науковою роботою П.Д. Харченко приділяв велику увагу 

педагогічній роботі, підготовці молодих спеціалістів у галузі фізіології. Він 

успішно читав загальний курс фізіології людини і тварин та спецкурси для 
фізіологів, філософів, психологів, викликаючи у слухачів великий інтерес до 

фізіології як науки. Він підготував і двічі перевидавав "Практикум з фізіології 
людини і тварин" (1951, 1955), написав підручник для студентів біологічних і 
філософських спеціальностей університетів "Фізіологія вищої нервової 
діяльності", який було видано вже після його смерті. 

П.Д. Харченко був визначним громадським діячем: заступник 

проректора з навчальної роботи, заступник, а далі і декан біологічного 

факультету, голова профбюро. Як декан факультету доклав багато зусиль до 

створення нових кафедр і лабораторій (вірусології, біофізики, генетики), а як 

завідувач кафедри фізіології - до поліпшення її навчально-матеріальної 
бази. Помер П.Д. Харченко на 63-му році життя у розквіті творчих сил. 

Петро Григорович Богач (1918-1981) з 1964 р. завідував кафедрою 

біофізики, в організації якої брав безпосередню участь. Проте у зв'язку зі 
смертю професора П.Д. Харченка у 1973 р. він переходить на посаду 

завідувача кафедри фізіології людини і тварин, на якій ще в 1939 р. 

почалась його університетська біографія. На кафедрі біофізики він 

залишається науковим керівником. 

На цей час П.Г. Богач був і проректором університету, і науковим 

керівником Інституту фізіології, який очолював багато років, тому він 

прекрасно розумів, що обидві його кафедри й інститут становлять 

нерозривне ціле. 
Богач був унікальною особистістю. Він мав діловий, сильний і рішучий 

характер,, крім того, й великий досвід науково-організаторської роботи як 

директор Інституту фізіології, декан біологічного факультету, проректор 

університету. Талановитий учений, високопрофесійно обізнаний з усіма 
галузями фізіології та перспективами їх розвитку у зв'язку з потребами 

сучасності, він чітко окреслював коло робочих питань для своїх підрозділів. 
Разом з тим він любив і добре знав історію України, розумівся у спорті, був 

палким любителем шахів і за можливості віддавав їм годину-другу. 
Наукова діяльність професора П.Г. Богача надзвичайно багатогранна. 

Вона розпочалася в галузі фізіології травлення і стала невід'ємною часткою 

всього його життя. Він досконало дослідив моторику шлунка і кишечнику, 
відкрив періодику стравоходу, датчики ритму скорочень тонкого 

кишечнику, рефлекторні взаємозв'язки між відділами травної системи, 

встановив основний закон рефлекторної регуляції моторної діяльності 
шлунково-кишкового тракту. У результаті цього було розроблено низку 

рекомендацій для хірургічної й терапевтичної медичної практики. 

Другий напрям його досліджень був пов'язаний з виявленням ролі 



гіпоталамуса, лімбічних структур і кори в регуляції вегетативних функцій. 

Тут він розробив принципово нові методики і вперше довів роль центрів 
гіпоталамуса і надгіпоталамічних структур мозку в регуляції живлення і 
споживання води, секреторної та моторної функцій різних ланок травної 
системи. 

Третій напрям - дослідження електрогенезу м'язових і секреторних клітин 

і біофізики м'язових скорочень - розвивався більше 15 років. П.Г. Богач 

уперше встановив роль взаємовідношень іонів кальцію та магнію у процесах 

скорочення-розслаблення м'язів. Він велику увагу приділяв молекулярним 

механізмам м'язового скорочення. До цих досліджень було підключено і 
групу його аспірантів (Ф.В. Бурдига, З.Д. Скрипнюк, Л.А. Підгорна, В.В. 

Ганчурін). 

Безпосередньо на кафедрі фізіології П.Г. Богач поставив питання про 

ліквідацію "різнотем'я" і об'єднання всього колективу навколо єдиної 
наукової проблеми. Так на кафедрі з'явилася тема "Ппоталамічні 
механізми регуляції рівня цукру крові й участь у них печінки, травної і 
серцево-судинної системи", до розробки якої було залучено майже весь 
колектив кафедри (П.Г. Богач, В.П. Глаголєв, В.Д. Сокур, В.О. Цибенко, Л.М. 

Пономаренко, Л.Г. Томіліна). Крім викладачів, у цих роботах активними 

учасниками були аспіранти В.І. Роїк та П.І. Янчук. 

Ці дослідження потребували вмінь і навичок вживляння електродів у 

мозок піддослідних тварин за допомогою стереотаксичного апарата, 
проведення електростимуляції та електрокоагуляції мозкових структур, 

визначення цукру у крові та глікогену в печінці, печінкових ферментів, 

дослідження впливу гіпоталамуса на кровоток у печінці та напруження 
кисню в паренхімі печінки і цілої низки інших питань. 

Професор П.Г. Богач приділяв належну увагу й навчальному процесу. Було 

збільшено штат викладачів і лаборантів. На кафедрі на той час був навіть 
штатний перекладач іноземної літератури. Особисто Богач читав курс 
біофізики, окремі розділи загального курсу фізіології та спецкурси. 

Збільшився перелік спецкурсів і практикумів для студентів-фізіологів. 
Перед колективом кафедри було поставлено завдання максимально 

ілюструвати лекції. Із цією метою дня кожного курсу було замовлено 

лекційні таблиці, слайди, навчальні кінофільми. Для забезпечення 
використання цього матеріалу в навчальному процесі було придбано два 
кінопроектори, кодоскоп, діапроектори, магнітофони й програвачі. 

П.Г. Богач уперше в історії кафедри фізіології увів госпдоговірну 

наукову тематику, підібрав досить чисельний колектив виконавців, 

організував відповідні лабораторії. До цих робіт за сумісництвом залучали й 

викладачів кафедри. Результати розробок мали теоретичне і практичне 
значення, було одержано чимало авторських свідоцтв і патентів, а, крім того, 

надходили додаткові кошти для зміцнення матеріальної бази кафедри 

(відповідальними виконавцями були П.З. Степаненко, І.П. Семенютин, А.Д. 

Рябінін). 

У 1972 р. П.Г. Богача було обрано членом-кореспондентом АН УРСР, а в 



1978 - академіком АН УРСР. З 1978 р. він обіймав посаду академіка 
секретаря відділення біохімії, фізіології та теоретичної медицини АН 

УРСР, а, крім того — першого проректора університету і був науковим 

керівником на кафедрі фізіології та біофізики й в інституті фізіології. Така 
зайнятість змусила П.Г. Богача передати повноваження завідувача кафедри 

своєму вихованцю доценту В.Д. Сокуру 

Вадим Дмитрович Сокур (1929-2009 р.) у 1955 р. закінчив аспірантуру у 

професора А.І. Ємченка, працював завідувачем кафедри і проректором 

Уманського педагогічного інституту. В 1974 р. він повернувся на кафедру 
фізіології Київського університету, і в 1979 - став її завідувачем. 

Його наукова діяльність упродовж усіх років була пов'язана з проблемами 

фізіології травлення та обміну речовин. Спочатку вона стосувалася 
секреторної діяльності слинних залоз. У 1956 р. він захистив кандидатську 

дисертацію "Секреторна діяльність орбітальної слинної залози собаки".  

У подальшій науковій роботі В.Д. Сокур під керівництвом П.Г. Богача 
досліджував механізми нервово-гуморальної регуляції жуйки, моторики 

стравоходу, шлунка і кишечнику дрібних жуйних в умовах хронічного 

експерименту з наявними фістулами одночасно в кількох відділах травної 
системи. Крім того, також разом з Богачем було розроблено методику 

вживляння багатополюсних електродів у гіпоталамус цих тварин (1969), що 

надало можливість з'ясувати значення гіпоталамічних структур у регуляції 
моторики шлунково-кишкового тракту жуйних. 

З 1981 р. було продовжено кафедральну тему науково-дослідної роботи 

"Дослідити взаємовідношення ендокринної діяльності підшлункової залози і 
процесів глікогенезу-гликогенолізу в печінці при подразненні гіпоталамічних 

структур, які регулюють рівень цукру в крові" (В.Д. Сокур, В.О. Цибенко, 

Л.М. Пономаренко, Л.Г. Томіліна, А.О. Кірін, В.О. Мотузний, В.І. Роїк, П.І. 
Янчук). В її' формуванні брав участь П.Г. Богач, але виконувалася вона вже 
без нього, оскільки у 1981 р. П.Г. Богач помер. В.Д. Сокур, як завідувач 

кафедри, стає її науковим керівником, забезпечує виконання цієї теми й 

захист кандидатської дисертації аспірантів В.І. Роїка та І. Бшари (Сирія).  
В.Д. Сокур приділяв також велику увагу методичній роботі на кафедрі і 

більше 15 років очолював науково-методичну комісію факультету. Під його 

керівництвом було введено і низку інновацій у технологію навчання, на 
кафедрі оформили на допомогу самостійній роботі студентів 14 великих 

стендів, на яких в яскравих ілюстраціях, графіках, цифрових викладках було 

подано матеріали всіх розділів фізіології. Для багатьох спецкурсів придбали 

кольорові слайди та діафільми, а на Київській кінокопіювальній фабриці 
зробили 30 кінокопій наукових фільмів, якими користувалися в навчальному 
процесі впродовж багатьох років. 

Як викладач В.Д. Сокур багато років читав загальний курс фізіології 
людини і тварин для студентів-біологів стаціонару та спецкурси з 
фізіології травлення і основ патологічної фізіології, лекції з анатомії та 
еволюції нервової системи для психологів, а також вів спецпрактикум з 
експериментальної хірургії, на якому студенти-фізіологи III курсу 



набували вмінь і навичок для хірургічної підготовки тварин у 

фізіологічному експерименті. Його лекції були цікавими, відзначалися 

тісним зв'язком з аудиторією, літературною українською мовою, 

пожвавлювалися численними прикладами із життя та медичної практики. 

Кожна лекція супроводжувалася демонстрацією слайдів або коротких 

фрагментів фільмів з показом певних етапів фізіологічних експериментів. 
Спецкурси в цей час читали провідні викладачі кафедри: доценти В.П. 

Глаголєв ("Фізіологія аналізаторів"), В.О. Цибенко ("Фізіологія крові і 
кровообігу"), Г.М. Чайченко ("Фізіологія ВНД"), Л.М. Пономаренко 

("Фізіологія ЦНС"), Л.Г. Томіліна ("Порівняльна фізіологія"), А.О. Кірін 

("Фізіологія праці"). 

Крім штатних викладачів, на кафедрі в різний час працювали доктори 

наук, співробітники різних наукових закладів, які читали спецкурси (В.А. 

Березовський, С.Д. Гройсман, А.Ф. Косенко, І.С. Магура, Б.Є. Єсипенко, 

М.Д. Тронько та ін). 

В.Д. Сокур є співавтором підручника "Фізіологія людини і тварин" 

(2003). 

З 1985 р. посаду завідувача кафедри фізіології обіймав Всеволод 

Олексійович Цибенко (нар. 1933 р.). У 1965-1966 рр. він пройшов наукове 
стажування в університеті м. Сієни (Італії). 1984 р. захистив докторську 

дисертацію "Гіпоталамічна регуляція кровообігу у великому і малому колах", 

яка була продовженням кандидатської (1964). Роботу було виконано в умовах 

гострого експерименту на собаках з уведеними в гіпоталамус електродами в 
основному за допомогою стереотаксичного апарата СЕЖ-2. Це були 

оригінальні дослідження, що показали реакції серцево-судинної системи на 
подразнення гіпоталамуса, величина яких залежала від багатьох причин, але, 
без сумніву, результати свідчили про функціональну гетерогенність 
гіпоталамічних структур.  

Під керівництвом В.О. Цибенка захистив у цей час кандидатську 

дисертацію "Вплив подразнення структур гіпоталамуса і довгастого мозку на 
кровообіг у печінці" аспірант П.І. Янчук. 

У науково-дослідній проблематиці колективу кафедри в подальшому 
виділилося два напрями: 1) фізіологія вісцеральних систем - дослідження 
ролі пептидних гормонів у регуляції кровопостачання, дихання і 
вуглеводного обміну печінки (В.О. Цибенко, В.Д. Сокур, Л.М. 

Пономаренко, Л.А. Підгорна, П.І. Янчук); 2) фізіологія ВНД людини - 

дослідження ефективності  навчання  студентів  і  школярів залежно від 

індивідуально-типологічних властивостей їхньої нервової системи (Г.М 

Чайченко, Л.Г. Томіліна, А.О. Кірін, В.О. Мотузний). Розробка першого 

напряму показала, що в регуляції вуглеводного обміну задіяні такі 
гормони, як вазопресин, окситоцин, гастрин, ангіотензин, панкреозимін. 

Чітко виражені реакції печінкового кровообігу мали місце під впливом 

вазопресину, ангіотензину та панкреозиміну, окситоцин впливав лише на 
швидкість кровотоку в печінковій артерії. 

Результати досліджень з другої теми свідчили, що ефективність 



навчання студентів корелює з показником сили нервової системи, рівнем 

інтелектуального розвитку, а також пов'язана з індивідуальним рівнем 

активації та особливостями уваги. Під впливом навчальних занять різниця в 
ефективності виконання простих і складних завдань підвищується. 

У 1991 р. в складі відділу фізіології та фармакології травлення 

Інституту фізіології університету було створено лабораторію фізіології 
кровообігу, науковим керівником якої став професор В.О. Цибенко. 

Основним завданням лабораторії було вивчення механізмів 

нейрогуморальної регуляції кровообігу в органах травної системи, 

насамперед, печінки. 

Як викладач професор В.О. Цибенко багато років читав загальний курс 
"Фізіологія людини і тварин" та спецкурс "Фізіологія крові і кровообігу", в 

1991 р. розробив новий спецкурс "Фізіологія вегетативної нервової системи", 

а в 1998 - "Фізіологія виділення". Його лекції були глибоко змістовні, 
насичені найновішим на той час матеріалом вітчизняних і зарубіжних 

першоджерел. Спецкурси, як правило, супроводжувалися демонстрацією 

слайдів. Як людина він був вимогливим і до себе, і до співробітників, і до 

студентів. 
Перебуваючи на посаді завідувача кафедри, Цибенко виявив неабиякі 

організаторські здібності. Так, у 1988 р. біологічний факультет переїхав у 

новозбудоване приміщення, що потребувало вмілого розподілу одержаної 
площі, враховуючи потреби й перспективи розвитку кафедри, забезпечення 
обладнання лабораторій, водопостачання, підведення електроенергії, 
заземлення і т.д.  

У 1990 р. на кафедрі фізіології на базі лабораторії ВНД було обладнано 

комп'ютерний клас, укомплектований 10 персональними комп'ютерами БК 

0010, що надало можливість комп'ютеризувати частину навчального процесу. 
Під редакцією В.О. Цибенка видано університетський підручник 

"Фізіологія людини і тварин" (2003) та підготовлено навчальний посібник 

«Фізіологія кровообігу». 

У 1993 р. В.О. Цибенко передав кермо завідувача кафедри фізіології 
людини і тварин професору Геннадію Михайловичу Чайченку (1936-1998), 

який прийшов на кафедру 1970 р. вже кандидатом біологічних наук, 

виконавши під керівництвом П.Г. Богача у відділі загальної фізіології 
Інституту фізіології та на кафедрі біофізики дисертацію "Електричні 
властивості і скоротлива діяльність гладких м'язів тонкого кишечнику". Але 
на кафедрі фізіології він спочатку разом з професором П.Д. Харченком, а 
потім самостійно розпочав вивчення проблем ВНД. У плані 
загальнокафедральної тематики, запропонованої Богачем, Чайченко 

основну увагу приділяв дослідженню участі гіпоталамічних структур і 
лімбічної системи в механізмах ВНД, разом з ним участь у цих 

дослідженнях брали аспіранти кафедри А. Понс (Домініканська 
республіка) і М.Ю. Макарчук. 1985 р. Г.М. Чайченко захистив докторську 

дисертацію "Функціональне значення структур лімбічної системи мозку 

в поведінкових реакціях", в якій наведено експериментальний матеріал з 



оцінки ролі різних частин мигдалеподібного комплексу та гіпоталамуса в 
здійсненні харчодобувних і захисних умовних рефлексів, формування 
внутрішнього гальмування і вияву вроджених форм поведінкових реакцій.  

Проте в подальшому напрям його дослідницької роботи змінюється і 
набуває психофізіологічного характеру. Його помічниками в цій роботі 
стали Ю.П. Горго, Л.Г. Томіліна, Н.Б. Філімонова.  

На базі розробленої методики визначення психофізіологічного 

рейтингу в дорослих людей ними було розроблено і апробовано комп'ютерну 

методику визначення психофізіологічної готовності дітей до навчання у 

школі. Показано, що ефективність розумової діяльності школярів і 
студентів обумовлено перш за все швидкістю розумових процесів. 
Психофізіологічний рейтинг, обчислений як середнє значення основних 

психофізіологічних параметрів ЦНС, вірогідно корелює з академічною 

успішністю і може бути використаний як інтегральний показник для 
прогнозування успішності навчання, тобто ефективності розумової 
діяльності. 

Комп'ютеризація навчального процесу, якою на кафедрі 
безпосередньо займався Г.М. Чайченко, відкрила широкі можливості для 
застосування спеціальних програм, які дозволяють дослідити різні аспекти 

розумової діяльності людини. За його безпосередньої участі було створено 

низку комп'ютерних програм, які дають змогу виявити індивідуально-

типологічні особливості нервової діяльності: визначення рівня 

інтелектуального розвитку, функціональної рухливості нервових процесів і 
працездатності головного мозку людини при діяльності першої та другої 
сигнальних систем, оцінка операторської діяльності людини при 

спостереженні за рухомим об'єктом, уваги та пам'яті людини тощо. Усі 
програми увійшли до спецпрактикуму з фізіології ВНД і психофізіології, крім 

того, використовуються в окремих темах загального практикуму та при 

виконанні курсових і дипломних робіт. З появою на кафедрі сучасних 

персональних комп'ютерів усі програми було до них адаптовано, та вони 

використовувалися аспірантами при виконанні кандидатських дисертацій 

(Т.В. Куценко, Р.К. Локтєва, С.А. Данилов, В.І.Кравченко). 

Як викладач Г.М. Чайченко читав на біологічному факультеті й 

факультеті соціології та психології нормативні й спецкурси: "Фізіологія 
людини і тварин", "Фізіологія ВНД", "Зоопсихологія та порівняльна 
психологія", "Психофізіологія". Лекційний курс з психофізіології було 

розроблено Чайченком і 1993 р. вперше прочитано в Київському 

університеті. Загальний курс фізіології людини і тварин було вирішено 

розділити і до його викладання, крім професорів Г.М. Чайченка та В.О. 

Цибенка, залучено доцентів Л.Г. Томіліну та В.О. Мотузного. 

Лекції Г.М. Чайченка були цікавими, насиченими численними 

прикладами із життя, результатами експериментів як вітчизняних, так і 
зарубіжних дослідників. Велику увагу він приділяв поліпшенню 

самостійної роботи студентів, домігся, що кафедра стала провідною на 
факультеті у впровадженні модульно-рейтингової системи навчання. Видав 



низку посібників та підручників для студентів-фізіологів і психологів. 

Зокрема, "Фізіологія вищої нервової діяльності" (1993), "Методичні розробки 

спецпрактикуму з фізіології ВНД для студентів-фізіологів і психологів" 

(1994) у співавторстві з доцентом Л.Г. Томіліною, "Фізіологія ВНД" 

англійською мовою (1998), був співавтором підручника "Фізіологія 

людини і тварин" для вищих навчальних закладів України (2003). 

У 1995 р. професора Чайченка було обрано членом-кореспондентом 

АПН України по відділенню психології, вікової фізіології та дефектології. 
Г.М. Чайченко раптово помер на 62 році життя. У зв'язку із цим 

колектив кафедри одностайно рекомендував Ученій раді на посаду 

завідувача кафедри свого вихованця кандидата біологічних наук Миколу 

Юхимовича Макарчука (нар. 1954 р.), який після закінчення 1977 р. 

Київського університету, а 1981 р. - аспірантури 1982 р. захистив 

кандидатську дисертацію. Працював на кафедрі як викладач і в Інституті 
фізіології університету як науковий співробітник відділу фізіології ЦНС і 
ВНД, де виконав і захистив 1999 р. докторську дисертацію. Наукову 

діяльність розпочав ще студентом під керівництвом П.Г. Богача і Г.М. 

Чайченка, вони ж були керівниками при виконанні ним кандидатської 
дисертації, присвяченої з'ясуванню ролі мигдалеподібних ядер в 
умовнорефлекторній діяльності щурів. Докторська дисертація "Роль 
нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку" пов'язана з 
дослідженням однієї з філогенетично найдавніших сенсорних систем 

організму. У ній М.Ю. Макарчук глибоко проаналізував нейрофізіологічні 
механізми участі нюхового аналізатора у формуванні вроджених і набутих 

форм адаптивної поведінки макросматичних тварин і дослідив вплив 

запахів на функціональний стан і працездатність мозку людини, 

У роботі  було показано,  що нюховий аналізатор несе й несенсорні 
функції, які виявляються в його модулюючих впливах на основні 
емоційно-мотиваційні центри мозку та у формуванні рівня загальної 
активності переднього мозку. Отримані в цій роботі наукові результати 

склали основу монографії «Обоняние и поведение» (2000 р.) та ввійшли як 

складові до двох інших колективних монографій. 

З 1999 р. професор М.Ю. Макарчук завідує кафедрою. Він 

талановитий науковець і викладач, читає для студентів-біологів загальний 

курс «Фізіологія людини і тварин» та спецкурси «Психофізіологія», 

«Морально-етичні засади фізіологічних досліджень», а для студентів 

психологів загальний курс «Фізіологія ЦНС з основами ВНД». Впродовж 

багатьох років до цього читав спецкурси з фізіології ЦНС і фізіології праці 
для фізіологів і лекції із зоопсихології та порівняльної фізіології на 
факультеті психології та соціології. Його лекції насичені сучасним 

науковим матеріалом, завжди мають багато посилань на зарубіжні 
першоджерела та конкретні приклади експериментальних досліджень. Читає 
він емоційно, можна сказати, з натхненням, тому в аудиторії немає байдужих 

слухачів. 
На кафедрі сформувалась і існує наукова школа "Психофізіологічні 



основи діяльності людини", яка входить до переліку наукових шкіл 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які мають 
світове визнання. 

Основу створення школи заклали дослідження члена-кореспондента АН 

УРСР А.І. Ємченка загальних закономірностей психічної діяльності мозку 

людини і тварин. Остаточне формування школи "Психофізіологічні основи 

діяльності людини" пов'язане з науково-педагогічною діяльністю члена-
кореспондента АПН України Г.М. Чайченка. Дослідження професора 
Г.М. Чайченка та його учнів дозволили сформулювати низку 

фундаментальних положень щодо фізіологічних основ, які визначають 
розумову працездатність людини. 

У межах школи сформувалось два основні наукові напрями. Перший з них 

вивчає зв'язок основних властивостей нервової системи та певних 

психофізіологічних характеристик з розумовою працездатністю, та другий, 

який зосереджує свою увагу на вивченні фізіологічних змін у діяльності 
основних фізіологічних систем, що супроводжують таку діяльність, та 
визначає ефективні засоби підвищення розумової працездатності та 
усунення наслідків психічного перенапруження.  

Керує школою академік Академії наук Вищої школи, професор М.Ю. 

Макарчук. Впродовж останнього десятиліття наукові співробітники, 

викладачі та аспіранти кафедри провели цілу низку наукових досліджень, 
результати яких доповідалися на численних престижних світових і 
вітчизняних зібраннях фізіологів. 

На основі цих досліджень розроблено ряд оригінальних неінвазивних 

прикладних комп’ютеризованих методик оцінки структури короткочасної 
пам’яті людини, взаємодії півкуль головного мозку при оцінці вербальної і 
невербальної інформації та її емоційного навантаження, що може бути 

широко використано як при прогнозних оцінках розумової працездатності 
тієї чи іншої особи, так і використано в тестуванні надійності роботи тієї або 

іншої людини в критичних ситуаціях виробничої сфери чи військової 
діяльності. Проведено пріоритетні дослідження нейрофізіологічних 

механізмів сприйняття та оцінки різних подразників у жінок у різні фази 

оваріального (менструального) циклу. 
 Системний аналіз температури в репрезентативних точках вегетативної 
нервової системи у здорових обстежуваних та хворих з певною клінічно 

діагностованою патологією тих чи інших органів і систем дозволив 

розробити методику оцінки функціонального стану організму людини. 

Розроблена методика може  знайти своє застосування  в клінічній практиці 
для оцінки ефективності будь-яких лікарських процедур, а також є 
перспективною для ранньої діагностики і виявлення захворювань багатьох 

органів і систем людського організму. 
 На кафедрі проведено серію робіт із вивчення фізіологічних механізмів 
дії ряду ендотелійзалежних факторів на скоротливу активність гладеньких 

м’язів ворітної вени та інших кровоносних судин.  

 Співробітниками кафедри за останні п’ять років успішно захищено 



більше 15 кандидатських дисертацій. 

Кафедра фізіології людини і тварин має тісні наукові та організаційні 
зв’язки з усіма кафедрами фізіології людини і тварин ВНЗ України.  

Науково-дослідна робота співробітників кафедри та аспірантів тісно 

пов’язані з Інститутом отоларингології АМН України імені О.С. 

Коломійченка, Інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова 
АМН України, Університетом народної медицини, Науковим центром 

радіаційної медицини АМН України, Інститутом фізіології імені О.О. 

Богомольця, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі 
Українки, НДІ фізіології імені І.О. Босого Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, кафедрою біофізики 

Вільнюського університету (Литва), психологічним факультетом 

Університету м. Жешув (Польща), Університетом м. Льєж (Бельгія) 
Сибірським державним медичним університетом Федерального агентства з 
охорони здоров’я і соціального розвитку  (м. Томськ, Росія). 

На сьогоднішній день на кафедрі як викладачі працюють 3 докт. біол. 

наук (М.Ю.Макарчук, Берегова Т.В., П.І.Янчук) та 7 канд. біол. наук 

(О.М.Пасічніченко, Т.П.Лященко, Т.В.Куценко, В.І.Комаренко, 

В.І.Кравченко, С.А.Данилов, Л.С Карбовська). У роботі їм допомагають 
висококваліфіковані співробітники, вихованці кафедри А.П. Воробйова, О.В. 

Симороз, О.Б Кушка, М.І. Хміль. 
Кафедра фізіології людини і тварин крім загального курсу з фізіології 

людини і тварин, який для студентів біологів (стаціонар та заочне відділення) 
читають проф. Макарчук М.Ю., проф.Янчук П.І.,доц. Пасічниченко О.М., 

доц. Лященко Т.П., забезпечує читання загального курсу з анатомії (доц. 

Лященко Т.П. та проф. Янчук П.І.), а для студентів психологічного 

факультету, студентів військового інституту та факультетів соціології - 

загальний курс з анатомії та еволюції ЦНС (доц. Кравченко В.І., доц. 

Чернінський А.О.), загальний курс з фізіології ЦНС з основами ВНД (проф. 

Макарчук М.Ю., доц. Куценко Т.В.), а для студентів кафедри медичної фізики 

фізичного факультету – курс з фізіології людини і тварин (доц. Комаренко 

В.І., доц. Кравченко ). Співробітники кафедра в останні роки розробили цілий 

ряд оригінальних навчально-методичних посібників, підготували 4 

підручники для вищої школи. 

З 1982 при кафедрі існувала лабораторія фізіологічної кібернетики та 
психофізіології. ЇЇ тривалий час очолював доктор біологічних наук Ю.П. 

Горго. Наукові дослідження лабораторії велися в напрямку вивчення 
механізмів формування і корекції психофізіологічних станів організму 
людини в нормі та при функціональному перенапруженні. В останні роки в 
лабораторії були проведені пріоритетні електроенцефалографічні 
дослідження ролі запахових подразників у функціонування головного мозку 
людини (І.Г. Зима, А.О. Чернінський, С.А. Крижановський, Н.Г. Піскорська), 
які доповідалися на престижних наукових зібраннях. В 2010 році в зв’язку із 
реорганізацією біологічного факультету в ННЦ «Інститут біології» ця 
лабораторія стала основою відділу «Фізіології мозку та психофізіології» НДІ 



фізіології імені академіка Петра Богача. Крім науково-дослідної роботи 

кафедра активно використовує базу НДІ фізіології для фахової підготовки 

своїх студентів та залучає провідних співробітників різних відділів Інституту 

для читання спецкурсів і проведення спецпрактикумів (Янчук П.І., Берегова 
Т.В.,Зима І.Г, Філімонова Н.Б., Чернінський А.О., Крижановський С.А., 

Штанова Л.Я., Федорчук С.В., Решетнік Є.М., Горенко З.А.).  

Кафедра продовжує традицію активного залучення до викладання 
різних спецкурсів для студентів фізіологів співробітників НАН України. 

Натепер на кафедрі читають курси Член-кор.НАН України, проф. Сагач В.Ф., 

доктори біол..наук Войтенко Н.В. та Білан П.В. – співробітники Інституту 

фізіології імені О.О. Богомольця. 
Студенти біологічного факультету при вивченні фізіології та анатомії, 

крім теоретичного курсу, проходять практикуми, які передбачають роботу з 
тваринами. Разом з тим кафедра фізіології в останні роки активно 

впроваджувала альтернативні методи та підходи до навчання, що було 

пов'язано як з фінансовими труднощами закупівлі й утримання 

піддослідних тварин, так і з загальними змінами психології суспільства у 

ставленні до тварин. 

Ці процеси знайшли відображення і в організації навчального процесу на 
кафедрі. Перш за все було значно змінено кількість тварин при проведенні 
практичних занять. Практичні роботи з багатьох розділів було модифіковано, і 
вони проводяться за участі як обстежуваних студентів-добровольців із 
застосуванням інструментальних неінвазивних методів, таких як міографія, 
реєстрація ЕКГ і ЕЕГ, варіаційна пульсометрія та ін. У навчальний процес 

було широко впроваджено методики психофізіологічних досліджень 
людини з використанням оригінальних комп'ютерних програм, які є 
результатом багаторічних наукових розробок співробітників кафедри. 

У 2000 р. за фінансової підтримки Міжнародного відділу 

Англійського Королівського товариства із захисту .тварин (RSРСА) 

кафедрою було придбано й обладнано комп'ютерний клас та введено 

навчальні програми. 12 персональних комп'ютерів, які було об'єднано в 

локальну мережу комп'ютерного класу, що дозволило одночасно працювати з 
групою студентів. Крім того, за рахунок коштів англійського товариства було 

придбано додаткові найсучасніші програми з фізіології ЦНС, нервово-

м'язової фізіології та функціональної анатомії щура. 
У зв'язку із цим було змінено програму практичних занять загального 

курсу фізіології та анатомії, зменшено кількість тварин, що 

використовувалися в навчальному процесі при проведенні загального 

практикуму з фізіології людини і тварин.  

При вивченні фізіології упровадження альтернативних комп'ютерних 

програм дозволяє моделювати й наочно бачити ті фізіологічні процеси, які не 
можна відтворити у звичайних лабораторних умовах при навчанні. 
Наприклад, мембранні потенціали нейронів при зміні концентрації різних 

іонів і т.п. Вони дають змогу кожному студенту працювати самостійно в 

оптимальному режимі проходження тих чи інших етапів практичної 



роботи. Важливим моментом при використанні цих програм є можливість 
контролю і оцінки викладачем рівня засвоєння того чи іншого матеріалу 
кожним студентом за роздрукованими результатами роботи.  

 Всі студенти, що спеціалізуються на кафедрі, беруть найактивнішу 
участь в науково-дослідній роботі, що складає основу не лише їхніх 

дипломних робіт, а й дозволяє їм виступати з доповідями на наукових 

зібраннях як в Україні, так і за її межами. Багато студентів кафедри мають 
друковані наукові праці та відзначені престижними науковими відзнаками. 

Впродовж всіх 170 років свого існування кафедра завжди спрямовувала і 
спрямовує всі свої зусилля на підготовку висококваліфікованих фахівців-

фізіологів, яких тільки за період із часу організації біологічного факультету 

(1933) кафедра підготувала більше 1150. Випускники кафедри працюють як в 

Україні, так і в ближньому та далекому зарубіжжі в різних ВНЗ, наукових 

закладах НАН України,  у клінічних установах, інститутах МОЗ. 

 


