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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В умовах сучасного інформаційного суспільства зі 

зростаючим обсягом психоемоційного навантаження на нервову систему та 

зниженням її фізіологічних резервів і збільшенням психосоматичних захворювань 

зростає науковий інтерес до надбань електрофізіології. Як одна із галузей 

теоретичних і прикладних напрямів сучасної медицини електрофізіологія вивчає 

біопотенціали організму людини в нормі і при патології. На сьогодні діагностика 

й лікування захворювань шляхом реєстрації та корекції біопотенціалів є одним із 

пріоритетних медичних методів. Широкого застосування в медицині набули такі 

важливі напрями електрофізіології, як електрокардіографія, електрогастрографія, 

електроенцефалографія, електронейроміографія. У зв’язку з цим проблеми 

електрофізіології нині залишаються актуальними, і вони не можуть бути 

правильно оцінені поза зв’язком з історією. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається також 

необхідністю вивчення та поповнення історіографії розвитку вітчизняної 

електрофізіології, визначення її місця в історії європейської та світової науки. 

Історичний і практичний інтерес становить також процес організації науково-

дослідної роботи в галузі електрофізіології в Харківському, Одеському та 

київських університетах наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. 

Найважливішими чинниками інтелектуального простору виступає вчений, 

його наукові здобутки, комунікативні зв’язки в соціумі. З огляду на це назріла 

потреба розглянути розвиток електрофізіології кінця ХІХ – першої половини 

ХХ ст. в аспекті формування її інституціональної бази, науково-професійної і 

соціокультурної біографії вчених, авторських лабораторій наукового пошуку, 

горизонтальних і вертикальних взаємозв’язків, особистого внеску дослідників у 

розвиток електрофізіології.  

До когорти видатних учених у галузі електрофізіології належать 

І.М. Сєченов, Б.Ф. Веріго, В.Я. Данилевський, В.Ю. Чаговець і Д.С. Воронцов, які 

є основоположниками багатьох сучасних напрямів цієї сфери. Ученим належить 

пріоритет у відкритті й поясненні цілої низки фізіологічних явищ, формуванні 

електрофізіологічних лабораторій та створенні наукових шкіл. Саме тому 

досліджувана проблема розглядається з погляду людиновимірності розвитку 

науки й техніки, інтелектуальної біографістики, що дає змогу всебічно розкрити 

процес становлення і розвитку електрофізіології в Україні наприкінці ХІХ –  

у 50-х рр. ХХ ст.  

Відкриття і здобутки в електрофізіології кінця ХІХ – першої половині ХХ ст., 

маючи загальнолюдський вимір, водночас є важливим чинником вивчення 

регіонального аспекту історії науки й техніки, становлення й розвитку навчальних 

закладів, дослідницьких лабораторій, формування наукового потенціалу нації.  

Актуальність дослідження зумовлюється також і тим, що до сьогодні не 

висвітлено умови, які сприяли становленню електрофізіологічних досліджень в 

Україні, не проаналізовано роль соціально-економічних та політичних факторів у 

формуванні нових наукових напрямів і зародженні наукових шкіл, не визначено 

вплив діяльності українських вищих навчальних закладів на подальший розвиток 
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електрофізіології в Україні та світі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є складником тематичного плану ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з виконання теми 

«Історія природознавства Київщини: біографія і події XVIII – ХХ ст.» 

(№ держреєстрації 0107U002971), а також виконано в межах планових тем 

кафедри історії і культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» «Людинознавча історія як 

ключовий дидактичний фактор сучасної історичної освіти у ВНЗ» 

(№ держреєстрації 011U002942) та «Становлення і розвиток наукових шкіл на 

теренах України в другій половині XIX – на початку XXI ст.: зміни наукових 

концепцій, закономірності та механізми розвитку науки» (№ держреєстрації 

0112U005221). 

Мета і завдання дослідження полягає в комплексному вивченні історії 

становлення і розвитку електрофізіології на теренах України наприкінці ХІХ – 

у першій половині ХХ ст. на тлі соціально-економічних і політичних викликів 

часу та європейських і світових здобутків. 

Окреслена мета досягається шляхом реалізації таких основних завдань: 

− відповідно до вимог сучасної історичної науки проаналізувати основні 

історіографічні етапи становлення і розвитку електрофізіології кінця ХІХ – 

першої половини ХХ ст., існуючі в історіографії методологічні підходи й 

теоретичні парадигми з обраної теми; 

− проаналізувати джерельну базу з історії формування і розвитку 

електрофізіології кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., визначити теоретико-

методологічні засади, на яких базуються дослідження з історії електрофізіології; 

− відтворити визначальний і водночас суперечливий процес становлення і 

розвитку електрофізіології в Новоросійському університеті; 

− розкрити внесок учених Харківського університету ім. В.Н. Каразіна в 

започаткування електрофізіологічних досліджень в Україні; 

− дослідити внесок учених Київського університету імені святого 

Володимира та першого Київського медичного інституту в розвиток 

електрофізіології;  

− проаналізувати основні напрями наукових досліджень учених-фізіологів 

В.Я. Данилевського, Б.Ф. Веріго, В.Ю. Чаговця, їх вплив на зміст і структуру 

наукових пошуків, інституціонування електрофізіології кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст.; 

− охарактеризувати науковий простір академіка Д.С. Воронцова як 

дослідника в галузі електрофізіології, його наукову школу. 

Об’єктом дослідження є тривалий і суперечливий процес становлення і 

розвитку електрофізіології в Україні кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. на тлі 

впливу європейської і світової науки. 

Предмет дослідження – якісні зміни в структурно-організаційних 

складниках електрофізіології в процесі її становлення і розвитку, особистісний 

вимір наукових результатів українських учених-фізіологів 70-х рр. ХІХ –  

50-х рр. ХХ ст., а також їх теоретичне і практичне значення. 



 3 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 70-і рр. ХІХ – 50-і рр. ХХ ст. 

Нижня межа позначена періодом започаткування електрофізіологічних 

досліджень у Новоросійському університеті, верхня – роками розвитку 

електрофізіології в академічних установах: науково-дослідному Інституті 

фізіології імені академіка Петра Богача та Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця 

АН УРСР. 

Широкі хронологічні межі дослідження надають змогу виявити основні 

етапи становлення і розвитку електрофізіології у провідних наукових центрах на 

теренах України (Харків, Одеса, Київ), висвітлити найважливіші напрями 

наукового пошуку вчених, розкрити зміни наукових парадигм та шляхи появи 

нових напрямів електрофізіологічної науки. 

Територіальні межі дослідження окреслюються теренами України кінця 

ХІХ – першої половини ХХ ст. у складі Російської імперії, УСРР та УРСР. 

Методи дослідження. Методологічні засади дисертації базуються на 

загальнонаукових принципах історичного дослідження: наступності, історизму, 

критичного підходу до джерел, які передбачають цілісне, усебічне охоплення 

найсуттєвіших аспектів зазначеної теми. У процесі проведення дослідження 

застосовувалися такі методи: загальнонаукові (класифікація, метод комплексного 

аналізу), міждисциплінарні (структурно-системний підхід), власне історичні 

(проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, метод періодизації, 

описовий). 

Ці методи дають можливість висвітлити основні періоди становлення і 

розвитку електрофізіології на теренах України, розкрити життєвий шлях, науково-

організаційну та педагогічну діяльність провідних учених-електрофізіологів 

України, проаналізувати значення їхнього наукового доробку в системі 

національних культурних цінностей. З метою ґрунтовного дослідження обраної 

теми використано методологічний інструментарій інших наук: бібліографічний, 

аналітико-синтетичний, статистичний та методи джерелознавчого й 

архівознавчого аналізу, що дало змогу опрацювати існуючу літературу з 

окресленої проблеми, дослідити комплекс джерел, а також систематизувати й 

підсумувати отриману інформацію, зробити висновки. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

уперше: розглядається розвиток електрофізіологічної науки в провідних 

університетах на теренах України наприкінці XIX – у першій половині XX ст. як 

відповідь учених-електрофізіологів, інтелектуалів соціально-економічним і 

політичним викликам епохи; з’ясовуються найважливіші лінії інтелектуальних 

зв’язків, творчі лабораторії учених-електрофізіологів у вітчизняному і 

європейському науковому просторі; запропоновано п’ятивимірну періодизацію 

становлення й розвитку електрофізіології як науки; новизна дослідження 

пояснюється також низкою архівних документів, матеріалів періодики, науково-

електрофізіологічного дискурсу кінця XIX – першої половини XX ст., які в 

джерелознавчому та історіографічному плані досі належним чином не 

опрацьовувалися; 

набув подальшого розвитку напрям наукової роботи з дослідження діяльності 

видатних вітчизняних учених-електрофізіологів, організаторів науки й галузевої 
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освіти. 

удосконалено інтелектуальний портрет учених-фізіологів університетської 

фази розвитку електрофізіологічної науки кінця XIX – першої половини XX ст.  

з огляду на продукування наукових ідей і їх втілення в життя, ролі в науковому 

поступі суспільства; у межах виконаного дослідження описано маловідомі 

сторінки життя й наукової творчості вчених, які раніше не були оприлюднені. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення та висновки дисертаційного дослідження, уведені в науковий обіг 

документи й матеріали можуть застосовуватися вченими при подальшій розробці 

окресленої теми. Отримані й обґрунтовані в дослідженні результати сприятимуть 

підготовці узагальнюючих праць з історії України, науки й техніки, фізіології, а 

також спецкурсів і нормативного курсу історії науки й техніки для студентів 

вищих навчальних закладів як медичного, так і педагогічного, природничого та 

історичного профілів.  

Особистий внесок здобувача. Наукові результати й висновки, що наведені в 

дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто. Наукові статті у 

фахових виданнях є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Основні його положення, висновки та 

рекомендації обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», а також були оприлюднені на дев’ятій Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура» (м. Київ, 

24–26 січня, 2013 р.); VІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у 

країнах СНД» (м. Переяслав-Хмельницький, 29–31 січня 2013 р.); 

XI Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Історія розвитку 

науки, техніки та освіти» за темою «Розбудова дослідницького університету» 

(м. Київ, 25 квітня 2013 р.); вісімнадцятій Всеукраїнській конференції молодих 

істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвяченій 150-річному ювілею 

В.І. Вернадського (м. Київ, 26 квітня 2013 р.); VІІ Всеукраїнській конференції 

молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» 

(м. Київ, 21 травня 2013 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: 

сучасний стан, проблеми та перспективи» (м. Переяслав-Хмельницький, 

12–13 вересня 2013 р.); 12-й Всеукраїнській конференції «Актуальні питання 

історії науки і техніки» (м. Конотоп, 3–5 жовтня 2013 р.); Міжнародній науковій 

інтернет-конференції «Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні 

аспекти розвитку охорони здоров’я», присвяченій 75-річчю кафедри суспільних 

наук ХНМУ (м. Харків, 4–11 листопада 2013 р.); Міжнародній науково-

теоретичній конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес» (м. Харків, 8–9 квітня 2014 р.); 

дев’ятнадцятій Всеукраїнській науковій конференції молодих істориків науки, 

техніки і освіти та спеціалістів, присвяченій 95-річному ювілею Національної 

академії наук України (м. Київ, 18 квітня 2014 р.); ІХ Всеукраїнській конференції 

молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» 
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(м. Київ, 22 травня 2014 р.); другій Міжнародній науковій інтернет-конференції 

«Історичні, економічні, правові, соціально-філософські та освітні аспекти 

розвитку охорони здоров’я», присвяченій 210-річчю Харківського національного 

медичного університету (м. Харків, 4–11 листопада 2014 р.); X Всеукраїнській 

конференції молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в 

Україні», присвяченій 150-річчю з часу заснування Полтавського товариства 

сільського господарства (м. Київ, 28 травня 2015 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладені у 22 публікаціях автора. 

Серед них – 7 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях,  

1 – у закордонному періодичному виданні, 12 – апробаційного характеру,  

2 – у збірниках наукових праць. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури – 445 позицій (53 сторінки) і 32 додатків (40 сторінок). Загальний 

обсяг дисертації становить 199 сторінок, повний обсяг – 292 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, мета й завдання, 

визначаються об’єкт, предмет, наукова новизна і практичне значення одержаних 

результатів, характеризується його зв’язок із науковими програмами та апробація 

основних теоретичних положень і висновків. 

У першому розділі «Стан наукової розробки, джерельна база та 

методологія дослідження» подається історіографічний аналіз окресленої 

проблеми, її джерельне забезпечення в контексті сучасних наукознавчих 

парадигм.  

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» зазначається, що історіографія 

становлення й розвитку електрофізіології в Україні кінця ХІХ – першої половини 

ХХ ст. умовно поділяється на декілька періодів, які, визначаються масштабами і 

глибиною її постановки та теоретичного вирішення.  

Окрім того, на дослідження з історії електрофізіології, як і інших наук, у 

різний час впливав комплекс об’єктивних і суб’єктивних чинників, які за словами 

академіка В.І. Вернадського, визначали рівень теоретичного осмислення 

проблеми. У зв’язку з цим пропонуємо виділити три історіографічні періоди:  

І-й – кінець ХІХ ст. – 1917 р.; ІІ-й – 1917 р. – 1980-і рр.; ІІІ-й – сучасний, із 1991 р. 

до сьогодні. 

За основними напрямами висвітлення періодів становлення й розвитку 

електрофізіології на теренах України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. можна 

умовно виділити декілька груп праць:  

– праці загального характеру: наукова література з питань біологічної і 

медичної науки, де робляться посилання на наукові праці вчених-

електрофізіологів, аналізується їхній творчий доробок; роботи з історії наукових 

установ, зокрема Новоросійського університету, Харківського університету 

ім. В.Н. Каразіна, київських вищих навчальних закладів (Київського університету 

імені святого Володимира, першого Київського медичного інституту і Київського 
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університету імені Т.Г. Шевченка), у яких розглядається науковий простір та 

організаційна й педагогічна діяльність учених-фізіологів;  

– спеціальні праці: література, у якій висвітлюються питання розвитку 

електрофізіології та її основних напрямів (електроенцефалографії, 

електрокардіографії, електрогастрографії); ювілейні статті з нагоди днів 

народження та некрологи на пошану вчених; енциклопедичні видання; публікації, 

що висвітлюють наукову спадщину дослідників у галузі електрофізіології. 

Перший історіографічний період збігається в часі зі становленням 

електрофізіологічної науки на університетському рівні, її структуруванням і 

професіоналізацією. Огляди розвитку електрофізіологічної науки подавалися в 

тогочасних наукових «Записках», «Отчетах» Одеського та Харківського 

університетів. Важливими працями також були ювілейні видання, у яких 

висвітлювалася діяльність учених-електрофізіологів перших на теренах України 

університетів (Одеського, Харківського, Київського). Наукові розвідки кінця 

XIX – початку XX ст. доповнюються публікаціями вчених у періодичних 

виданнях. 

Аналізуючи другий історіографічний період (1917–1980 рр.), слід 

акцентувати увагу на його багатоплановості як за рівнем теоретичних 

узагальнень, так і за авторством публікацій. Окрім цього, слід зазначити, що, не 

дивлячись на успішний розвиток електрофізіологічних досліджень у 1920– 

1930 рр., в історіографії зафіксовано обмаль праць про наукові здобутки 

провідних українських учених-електрофізіологів. В основному ця інформація 

зустрічається в ювілейних виданнях і публікаціях, а також у некрологах на 

пошану вчених. 

Розвиток фізіологічної науки на теренах Російської імперії та СРСР 

висвітлено в численних наукових розвідках Х.С. Коштоянця. Особливо 

важливими для нашого дослідження є матеріали про розвиток наукової школи 

І.М. Сєченова, що дають змогу простежити за напрямами наукової діяльності 

послідовників ученого в галузі електрофізіології (І.Р. Тарханов, 

М.Є. Введенський, Б.Ф. Веріго та ін.), означити здобутки сформованих ними 

фізіологічних шкіл, представниками яких були й українські вчені В.Ю. Чаговець, 

Д.С. Воронцов та ін. 

Із середини ХХ ст. з’являється великий масив ювілейних публікацій з історії 

медицини, наукових нарисів, оглядів, статей у періодичних виданнях, авторами 

яких були державні керівники медичної галузі, провідні вчені-фізіологи, 

здобувачі наукових ступенів. Ці праці певною мірою сприяли заповненню 

прогалин в історії розвитку електрофізіології. Серед них варто відзначити вступну 

статтю Г.В. Архангельського до книги «Первые отечественные исследования 

биоэлектрических явлений мозга» (1949 р.), у якій вказується пріоритет 

вітчизняних учених-електрофізіологів В.Я. Данилевського, І.М. Сєченова й 

Б.Ф. Веріго в аспекті дослідження біопотенціалів головного мозку. 

Перша розвідка стосовно до науково-організаційної діяльності академіка 

В.Ю. Чаговця в галузі електрофізіології належить Д.С. Воронцову. У статті 

«В.Ю. Чаговец и его значение в развитии физиологии» (1947 р.) автор ґрунтовно 

висвітлює основні дані щодо життєвого і творчого шляху вченого. А в 1957 р. 
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виходить друком брошура Д.С. Воронцова «В.Ю. Чаговець – основоположник 

сучасної електрофізіології». Дослідники М.М. Левіт і Х.І. Ідельчик у статті 

«Выдающийся ученик Павлова – В.Ю. Чаговец» (1950 р.) основну увагу 

зосередили на висвітленні праць В.Ю. Чаговця щодо йонної теорії збудження й 

конденсаторної теорії подразнення. Не менш важливою є розвідка 

А.В. Лебединского й А.С. Мозжухіна «И.П. Павлов о работах В.Ю. Чаговца» 

(1953 р.), у якій авторами вперше оприлюднюється подання про присвоєння 

вченому звання приват-доцента, зроблене О.Я. Данилевським і підписане 

І.П. Павловим. У поданні підкреслюється надзвичайна цінність і ґрунтовність 

дисертації В.Ю. Чаговця «Очерк электрических явлений на живых тканях». 

Наукова спадщина академіка В.Ю. Чаговця висвітлена в низці праць 

Є.Б. Бабського. Зокрема, у брошурі «Основоположник ионной теории 

возбуждения Василий Юрьевич Чаговец» (1956 р.) автор розглядає життєвий і 

творчий шлях ученого, аналізує його наукову спадщину в аспекті йонної теорії 

збудження. У збірнику наукових праць за редакцією Є.Б. Бабського «Избранные 

труды в одном томе» (1957 р.) наукові здобутки В.Ю. Чаговця в галузі 

електрофізіології розглядаються на новому методичному рівні.  

Життєвий і творчий шлях академіка В.Я. Данилевського висвітлено в 

наукових публікаціях Є.К. Приходькової, Є.А. Фінкельштейна й В.М. Когана-

Ясного. Зокрема, у 1955 р. виходить друком фундаментальна монографія 

Є.А. Фінкельштейна «Василий Яковлевич Данилевский – выдающийся русский 

биолог, физиолог и прогистолог (1852–1939)». У третьому й четвертому розділах 

монографії вперше аналізується наукова спадщина вченого в галузі 

електрофізіології. 

Суттєвим доповненням до попередніх розвідок, присвячених історії 

формування електрофізіології на теренах України кінця ХІХ – першої половини 

ХХ ст. є публікації загального характеру Д.С. Воронцова, П.Г. Костюка, 

П.М. Сєркова, О.Ф. Макарченка, К.О. Ланге, Н.А. Григорян, С.О. Чеснокова. 

У статтях дослідники поряд із розглядом питань розвитку фізіологічної науки 

означеного періоду висвітлюють дослідження українських учених-

електрофізіологів В.Я. Данилевського, Б.Ф. Веріго, В.Ю. Чаговця, 

Д.С. Воронцова. 

Слід зазначити, що 60–80-і рр. ХХ ст. позначилися низкою праць про внесок 

окремих учених у розвиток електрофізіологічної науки в Україні. Наукова 

спадщина українських учених: Б.Ф. Веріго, В.Я. Данилевського, В.Ю. Чаговця і 

Д.С. Воронцова – зазнає ґрунтовного аналізу й перегляду відповідно до стану 

наукової думки означеного періоду. Результати електрофізіологічних досліджень і 

теоретичні узагальнення вчених інтегруються в низку суміжних фізіологічних 

наук (нейрофізіології, психофізіології, мембранології). Таким чином, 

підкреслюється вагоме значення електрофізіології для становлення й розвитку 

інших наук. 

Певну наукову значимість становить публікація В.Р. Файтельберга-Бланка 

«Нові матеріали з життя і наукової діяльності визначного вченого Б.Ф. Веріго» 

(1965 р.). Продовженням дослідження життєвого і творчого шляху Б.Ф. Веріго 

стала монографія В.Р. Файтельберга-Бланка й Н.І. Гуски «Б.Ф. Вериго (жизнь и 
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творчество)» (1975 р.), у якій автори розкривають маловідомі сторінки життя 

вченого, що доповнює його біографію і сприяє відтворенню об’єктивного 

портрета. Значну увагу дослідники приділили також науковому доробку 

Б.Ф. Веріго в галузі електрофізіології. 

Надзвичайно цінними історіографічними джерелами стосовно до життєвого 

шляху й наукового простору Д.С. Воронцова є наукові розвідки його 

безпосередніх учнів П.М. Сєркова й П.Г. Костюка. Окрім статей у періодичних 

виданнях, у 1986 р. виходить друком монографія П.М. Сєркова «Даниил 

Семенович Воронцов», яка являє собою фундаментальну працю, присвячену 

опису життєвого шляху й науково-педагогічної діяльності академіка 

Д.С. Воронцова. 

Підсумовуючи вище викладене, варто зазначити, що праці, опубліковані 

впродовж другого історіографічного періоду (20–80-і рр. ХХ ст.), присвячені 

історії становлення й розвитку електрофізіології в Україні кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст., незважаючи на певну неузгодженість наведених у них фактів, 

становлять науковий інтерес, що сприяє критичному переосмисленню 

досліджуваної проблеми. 

Третій, сучасний, період історіографії пов’язаний із проголошенням 

незалежності України в 1991 р. У процесі аналізу наукових праць сучасного 

періоду нами виявлено низку публікацій, у яких розглядаються особливості 

розвитку наук у провідних університетах України (Одеському, Харківському, 

Київському) у різні історичні періоди. Варто підкреслити, що праці авторів 

періоду незалежної України певним чином доповнюють інформацію про 

діяльність вищих навчальних закладів наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. 

новими відомостями пострадянського періоду. 

Загальним питанням розвитку фізіології присвячена низка публікацій 

О.Д. Ноздрачова, Л.А. Самойлової, Б.М. Савченка, Ю.Ф. Педанова, А.І. Гоженка, 

Р.Ф. Макулькіна, В.М. Казакова, у яких репрезентується доробок українських 

учених-електрофізіологів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Не менш важливими для 

нашого дослідження були наукові розвідки О.Є. Музичка, Н.В. Общини, 

Ю.Ф. Педанова, А.І. Гоженка, Р.Ф. Макулькіна, Т.В. Лутаєвої, А.О. Чернінського, 

К.К. Васильєва, Ю.К. Васильєва про розвиток науки загалом і електрофізіології 

зокрема в Одеському, Харківському й Київському університетах. 

Окрему групу становлять публікації про життя і професійну діяльність 

видатних учених-електрофізіологів. Це пояснюється тим, що в останні двадцять 

років пожвавився інтерес до інтелектуальної історії, яка ставить у центр 

дослідження «людський вимір». У цьому аспекті біографічний підхід дає змогу 

відтворити долю вченого, його міжособистісні зв’язки через життєвий і науковий 

шлях. Водночас у роки незалежності України діяльність учених-електрофізіологів 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. зазнала об’єктивної оцінки у зв’язку з 

переглядом їхніх наукових здобутків на нових методологічних засадах. 

Постаті академіка В.Я. Данилевського присвячена низка публікацій 

А.В. Батрака, В.Л. Карнацевича, О.М. Білецької, Т.В. Савченко, Т.М. Приходько, 

В.Н. Лісового, З.П. Петрової, М.М. Лук’ян, В.П. Бурмаки, Т.В. Лутаєвої, 

О.М. Берещука, де більш повно й об’єктивно висвітлені події та факти із життя й 
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багатогранної діяльності вченого. 

Академіку В.Ю. Чаговцю як одному із засновників електрофізіології, 

електрогастрографії і мембранології присвячені наукові розвідки І.В. Паська, 

Н.А. Кобилецької, Г.В. Янчика, В.В. Кальниша, Л.О. Клименко, Ю.І. Кундієва, 

Т.В. Рибальченка, В.К. Рибальченка, Н.В. Дзюбенка, С.М. Опанасенка, 

М.Е. Дзержинського. 

Життєвий шлях і науковий простір Д.С. Воронцова віднайшли своє 

відображення в численних розвідках Р.О. Трифонюка і Л.О. Клименко. Суттєвим 

доповненням до попередніх наукових розвідок, присвячених Д.С. Воронцову та 

історії формування його наукової школи в галузі електрофізіології, стали 

публікації про його учнів. Окремі аспекти формування наукової школи 

Д.С. Воронцова відображаються в розвідках В.Ф. Сагача, П.Г. Костюка, 

Н.В. Звьоздочкіна, В.М. Остапенка, С.В. Нагорної. 

Становлення й розвиток електрофізіології кінця ХІХ – першої половини 

ХХ ст. на сучасних методологічних засадах висвітлено в низці публікацій автора 

дисертаційного дослідження. 

Отже, історіографічний аналіз досліджуваної теми свідчить про 

фрагментарність історичних розвідок щодо становлення й розвитку 

електрофізіології на теренах України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., а тому 

назріла потреба в появі комплексної наукової праці, зосередженої на якісних 

змінах у структурно-організаційних складниках електрофізіології в процесі її 

становлення й розвитку, особистісному вимірі наукових здобутків учених-

електрофізіологів та їх теоретичному і прикладному значенні. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» характеризується комплекс джерел із 

досліджуваної проблематики. Реалізація окреслених завдань дисертаційного 

дослідження здійснювалася за допомогою залучення широкого комплексу джерел, 

серед яких найвагомішими є: 1) масив опублікованих та неопублікованих 

наукових праць учених-електрофізіологів; 2) архівні документи та матеріали 

(деякі з них уперше вводяться до наукового обігу); 3) матеріали тогочасної 

періодики. 

Найвагомішу джерельну групу складають основні наукові праці українських 

учених-електрофізіологів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., використані в 

дослідженні: І.М. Сєченова, М.Є. Введенського, Б.Ф. Веріго, В.Я. Данилевського, 

В.Ю. Чаговця, Д.С. Воронцова, а також їхніх учнів та послідовників. Аналіз 

наукових праць учених (більшість із яких уперше вводиться до наукового обігу) 

дав змогу розкрити основний зміст та простежити найважливіші напрями 

становлення й розвитку електрофізіології кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., її 

диференціацію, міжнародні наукові зв’язки дослідників, упровадження наукових 

розробок у практику. 

Другу джерельну групу становлять архівні документи. Найбільший масив 

документів за темою дослідження міститься в Державному архіві м. Києва (ДАК), 

Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України), Інституті архівознавства Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського (ІА НБУВ), Державному архіві Харківської області (ДАХО), 

Харківському історичному музеї. Загалом нами було проаналізовано  
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210 документів 70-ти справ, 6-ти фондів, 5-ти архівосховищ України. Понад 30 із 

них уперше вводиться до наукового обігу. 

Третю джерельну групу становлять періодичні видання, які виходили 

впродовж досліджуваного періоду і зберігаються в Національній бібліотеці 

України імені В.І. Вернадського, Національній науковій медичній бібліотеці 

України, Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича, бібліотеці Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця НАН України, Харківській державній науковій бібліотеці 

ім. В.Г. Короленка, Центральній науковій бібліотеці Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. До них слід віднести «Pflügers Archiv fur die 

gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere», «Физиологический журнал СССР 

имени И.М. Сеченова», «Труды научно-исследовательского института 

физиологии животных», «Журнал экспериментальной биологии и медицины», 

«Успехи современной биологии», «Журнал высшей нервной деятельности 

им. И.П. Павлова» та ін. У них друкувалися статті вчених-електрофізіологів, 

обговорювалися актуальні питання розвитку й удосконалення матеріально-

технічного забезпечення експериментальних досліджень з фізіології нервової 

системи. Водночас названа періодика належить до історичних джерел, у яких 

міститься інформація про стан розвитку електрофізіології, вказуються 

найвагоміші її здобутки та висловлені вченими думки щодо перспектив її 

розвитку. 

Отже, джерела, залучені до реалізації завдань дослідження, різні за 

походженням, евристичним потенціалом, повнотою висвітлення різних аспектів 

проблеми, дають усі підстави констатувати, що опрацьований емпіричний масив 

забезпечує надійне підґрунтя для комплексного осмислення заявленої тематики. 

Опубліковані джерела в поєднанні з неопублікованими архівними документами 

дають змогу всебічно висвітлити багатогранні аспекти історії становлення й 

розвитку електрофізіології на теренах України кінця ХІХ – першої половини 

ХХ ст. 

Підрозділ 1.3. «Методологія дослідження» містить обґрунтування 

методологічної основи наукового пошуку, вибору підходів до розробки ключових 

напрямів дослідження та використання системи методів. 

Важливими шляхами розв’язання проблеми дослідження є принципи 

історизму, об’єктивності і всебічності пізнання, системності та комплексності, 

багатофакторності. Під час аналітично-узагальнюючого етапу дослідження 

використано специфічні, такі, що властиві саме царині історії, методи: 

порівняльно-історичний, ретроспективний, проблемно-хронологічний, 

періодизації, описовий, персоналізації, логічно-аналітичний. Для всебічного 

вивчення теми також використано методологію інших наук, зокрема, 

бібліографічний, аналітико-синтетичний, статистичний методи та методи 

джерелознавчого й архівознавчого аналізу, що дало змогу опрацювати існуючу 

літературу із зазначеної проблеми, дослідити джерела, систематизувати й 

підсумувати отриману інформацію та зробити певні висновки. 

У другому розділі «Становлення й розвиток електрофізіології в 

університетах» розкриваються зміст і форми наукового пошуку та організаційної 

діяльності в галузі електрофізіології вчених фізіологічних кафедр 
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Новоросійського, Харківського та Київського університетів кінця ХІХ –  

30-х рр. ХХ ст. 

У підрозділі 2.1. «Внесок учених Новоросійського університету у 

становлення науково-організаційних засад електрофізіології (1870–1920 рр.)»  

висвітлюються наукові здобутки в галузі електрофізіології учених кафедр 

фізіології людини і тварин фізико-математичного та медичного факультетів 

Новоросійського університету. 

Вагомий внесок у становлення електрофізіології не лише в Новоросійському 

університеті, а й на теренах колишньої Російської імперії зробив відомий учений-

фізіолог, засновник російської наукової школи електрофізіологів І.М. Сєченов 

(1829–1905 рр.). Упродовж 1871–1876 рр. творчий шлях ученого був пов’язаний із 

Новоросійським університетом. З’ясовано, що в цей період наукова діяльність 

ученого в галузі електрофізіології була зосереджена навколо вивчення 

біопотенціалів центральної і периферичної нервової системи. У 1872 р. на основі 

численних експериментальних досліджень І.М. Сєченов зробив важливе відкриття 

про чергування процесів збудження й гальмування, яке відбувається не лише в 

центральній, а й у периферичній нервовій системі. Спільно з Н.П. Сусловою і 

П.А. Спіро І.М. Сєченов уперше встановив наявність у головному мозку 

спеціальних нервових центрів, які регулюють діяльність внутрішніх органів. 

Після від’їзду І.М. Сєченова з Одеси в 1876 р. лабораторію фізіології в 

університеті очолив його учень – приват-доцент П.А. Спіро, котрий продовжив 

дослідження з фізіології центральної нервової системи, зосереджуючи особливу 

увагу на вивченні явища гіпнозу. 

У 1894 р. лабораторію фізіології Новоросійського університету очолив інший 

учень І.М. Сєченова – Б.Ф. Веріго. Електрофізіологічні дослідження вченого 

передусім стосувалися питань вивчення взаємозв’язку між провідністю і 

збудливістю нерва. Окрім цього, дослідник значно доповнив і розвинув своє 

вчення про фізіологічний електротон і катодичну депресію. Після переходу в 

1900 р. Б.Ф. Веріго на медичний факультет, завідувачем кафедри фізіології 

фізико-математичного факультету впродовж 1903–1915 рр. був екстраординарний 

професор В.В. Зав’ялов. У цей період наукова діяльність лабораторії була майже 

повністю припинена. Лише в 1915–1916 рр. із приходом на кафедру нових 

співробітників: І.С. Беріташвілі (І.С. Берітова) і Д.С. Воронцова – були знову 

досягнуті певні успіхи в розробці деяких проблем електрофізіології. Особливу 

увагу вчені зосереджували на дослідженні біопотенціалів серця, центральної і 

периферичної нервової системи. 

У підрозділі 2.2. «Науково-організаційна діяльність учених Харківського 

університету ім. В.Н. Каразіна в галузі електрофізіології (1883–1920 рр.)» 

розкриваються найважливіші напрями науково-організаційної й педагогічної 

діяльності завідувача кафедри нормальної фізіології медичного факультету 

професора В.Я. Данилевського та його учнів і послідовників.  

З’ясовано, що В.Я. Данилевський зробив вагомий внесок у підвищення якості 

викладання фізіології, а особливо – у впровадження експериментально-

практичних занять. У 1897 р. були розпочаті перші практичні заняття з фізіології 

дихання, кровообігу та електрофізіології. В.Я. Данилевський багато зробив і для 
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вдосконалення матеріально-технічного супроводу практичних занять та 

поповнення лабораторії новими приладами. Деяке обладнання (гліцериновий 

реостат, кімореоном, монореоном, альтератор тощо) учений самостійно 

конструював у майстерні лабораторії. 

Наукові дослідження в галузі електрофізіології, проведені під керівництвом 

В.Я. Данилевського, були присвячені різноманітним питанням. Зокрема, 

К.Я. Данилевський з’ясував, що розвиток процесів збудження, скорочення і 

стомлення в нервово-м’язовому препараті прямо пропорційні інтервалам 

застосованих подразнень; І.Р. Рахімов установив різницю між впливом низхідного 

й висхідного електричного струму на блукаючий нерв; М.В. Яцевич розкрив 

явище підсумування нервових імпульсів у центральній і периферичній нервовій 

системі; М.О. Лавринович і О.М. Черевков підтвердили висновки вченого про 

координуючу роль головного мозку, відкривши центри регуляції дихання й 

серцевої діяльності організму; І.А. Чуєвський, досліджуючи явище фізичного 

електротону, сформулював закон сили й напрямку струму; Ф.І. Тарасов і 

Я.Я. Трутовський установили, що розвиток явища песимуму відбувається в різних 

тканинах та органах однаково; С.І. Костін досліджував вплив електромагнітних 

коливань на нервову систему; І.П. Михайловський вивчав розвиток процесу 

некрозу в нервах центральної і периферичної нервових систем; Я.І. Періханянець 

з’ясовував вплив фармакологічних речовин на розвиток процесів збудження й 

гальмування в нервовій системі. 

У підрозділі 2.3. «Дослідження у галузі фізіології нервової системи – 

важливий складник розвитку науки в Київському університеті імені святого 

Володимира (1884–1920 рр.) та першому Київському медичному інституті  

(1920–1930-і рр.)» розкрито напрями науково-дослідної роботи вчених медичного 

факультету Київського університету імені святого Володимира та першого 

Київського медичного інституту в галузі електрофізіології, особливу увагу 

зосереджено на наукових дослідженнях нервової системи. 

Електрофізіологічні дослідження в Київському університеті імені святого 

Володимира були започатковані завідувачем кафедри фізіології медичного 

факультету професором С.І. Чир’євим і тривали впродовж 1884–1909 рр. Будучи 

учнем І.М. Сєченова, він значну увагу приділяв дослідженню фізіології нервової 

системи, а особливо електрофізіології нервів і м’язів. Учений значно збагатив 

фізіологічну лабораторію, поповнивши її обладнання новими приладами, 

переважно для електрофізіологічних досліджень, зокрема дзеркальними 

гальванометрами, телефонами, капілярними електрометрами. У 1910 р. 

С.І. Чир’єв залишив посаду завідувача кафедри фізіології і рекомендував на своє 

місце вже відомого на той час електрофізіолога В.Ю. Чаговця. У Київському 

університеті В.Ю. Чаговець продовжив започатковані С.І. Чир’євим наукові 

дослідження з вивчення природи біоелектричних явищ живих тканин та впливу 

електричного струму на рефлекторну діяльність центральної нервової системи.  

Серед електрофізіологічних досліджень, виконаних під керівництвом 

В.Ю. Чаговця, варто відмітити напрацювання в аспекті вивчення м’язових 

біопотенціалів при захворюваннях нервової системи (С.І. Замков), з’ясування 

механізмів розвитку явища стомлення в нервових центрах нервово-м’язового 
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препарату (Є.О. Майдель), вивчення біопотенціалів головного мозку 

(В.В. Правдич-Немінський). Варто підкреслити, що В.В. Правдич-Немінський 

уперше зареєстрував електричну активність мозку не через трепанаційний отвір, а 

з поверхні головного мозку, тобто отримав першу електроенцефалограму в 

сучасному розумінні. Це надало змогу використовувати зазначений метод запису 

біострумів мозку не тільки тварини, а й людини. 

У 1920 p. відбувалося досить складне реформування вищої школи. Медичний 

факультет Київського університету імені святого Володимира було 

реорганізовано в перший Київський медичний інститут. Упродовж 1921–1935 рр. 

В.Ю. Чаговець працював завідувачем кафедри нормальної фізіології першого 

Київського медичного інституту. З ініціативи В.Ю. Чаговця при кафедрі почав 

працювати студентський гурток, так звані «семінари підвищеного типу», на яких 

професор викладав курс електрофізіології. Науково-дослідна діяльність 

лабораторії фізіології першого Київського медичного інституту під керівництвом 

В.Ю. Чаговця стосувалася переважно двох напрямів:  

1) електронейроміографічних досліджень (вивчення біопотенціалів нервів і 

м’язів); 2) електрогастрографічних досліджень (вивчення електричних 

потенціалів слизової оболонки шлунка). 

У 1935 р. за пропозицією В.Ю. Чаговця завідувачем кафедри фізіології було 

обрано Д.С. Воронцова. Під керівництвом Д.С. Воронцова експериментальні 

дослідження кафедри були присвячені різноманітним питанням. Зокрема, 

С.І. Фудель-Осипова досліджувала процеси переходу збудження з нерва на м’яз, 

рефрактерний період м’яза при прямому подразненні і при поєднанні прямого 

подразнення з непрямим; П.М. Сєрков вивчав збудження й гальмування в м’язах; 

Є.С. Стальченко досліджував вплив деяких наркотичних речовин на рухові 

нервові закінчення скелетного м’яза, а Н.А. Юр’єва – процеси скорочення 

скелетних м’язів.  

Отже, ученим Київського університету імені св. Володимира і першого 

Київського медичного інституту належить лідерство в розробці нових наукових 

напрямів у галузі електрофізіології – електроенцефалографії і 

електрогастрографії. Науково-організаційна та педагогічна діяльність професорів 

С.І. Чир’єва, В.Ю. Чаговця і Д.С. Воронцова сприяли розвитку потужної київської 

наукової школи в галузі електрофізіології. 

У третьому розділі «Наукова спадщина українських учених-фізіологів у 

галузі електрофізіології» розкриваються основні напрями наукових досліджень 

учених-електрофізіологів В.Я. Данилевського, Б.Ф. Веріго, В.Ю. Чаговця, їх 

вплив на зміст і структуру наукових пошуків, розвиток електрофізіології кінця 

ХІХ – першої половини ХХ ст.  

У підрозділі 3.1. «Дослідження біоелектричних явищ головного мозку в 

науковому доробку академіка В.Я. Данилевського» проаналізовано наукову 

спадщину вченого в галузі електрофізіології.  

Встановлено, що експериментальні дослідження В.Я. Данилевського в галузі 

електрофізіології стосувалися трьох напрямів: біоелектричних явищ головного 

мозку, впливу електричного струму на різні частини нервової системи, а також 
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з’ясування фізіологічного впливу електромагнітного поля і його коливань на 

збудливість нервових волокон. 

З’ясовано, що наукові пошуки В.Я. Данилевського у галузі фізіології 

нервової системи розпочалися ще під час навчання в Харківському університеті 

ім. В.Н. Каразіна, де майбутній учений працював у фізіологічній лабораторії під 

керівництвом професора І.П. Щелкова. Упродовж 1873–1874 рр. 

В.Я. Данилевський провів низку дослідів стосовно впливу великих півкуль 

головного мозку на кровообіг та дихання, які й стали експериментальним 

фундаментом майбутнього дисертаційного дослідження. У своїй дисертації 

«Исследования по физиологии головного мозга» (1876 р.) учений уперше описав 

досліди з реєстрації біоелектричних явищ у головному мозку собаки, виявив у 

корі головного мозку центр, що регулює діяльність серця. В.Я. Данилевський 

довів, що електрична активність головного мозку пов’язана з функціональною 

діяльність мозку і є показником стану збудження; уперше виявив провідну роль 

вищих відділів центральної нервової системи в регуляції вегетативних функцій 

організму. Окрім цього, В.Я. Данилевський провів ґрунтовні дослідження впливу 

електромагнітного поля і його коливань на перебіг фізіологічних процесів, які 

були узагальнені у двох частинах монографії вченого «Исследования над 

физиологическим действием электричества на расстоянии» (1900–1901 рр.) 

У підрозділі 3.2. «Наукові пошуки вивчення процесів збудження й гальмування 

в центральній і периферичній нервовій системі в експериментальних 

дослідженнях професора Б.Ф. Веріго» висвітлюються напрями наукової роботи 

Б.Ф. Веріго в аспекті електрофізіологічних досліджень нервової системи.  

Встановлено, що під час навчання в Санкт-Петербурзькому університеті 

Б.Ф. Веріго під керівництвом І.М. Сєченова у 1879 р. приступив до досліджень 

впливу постійного гальванічного струму на нерв. У результаті досліджень учений 

довів, що підвищення збудливості на катоді є явищем тимчасовим. Постійним і 

закономірним є зниження збудливості на катоді, яке призводить до розвитку в 

нерві катодичної депресії. Це відкриття сприяло перегляду низки важливих 

питань стосовно до процесів збудження й гальмування в нервовій системі. Слід 

зазначити, що Б.Ф. Веріго вперше ввів до наукового обігу поняття «катодична 

депресія», яке згодом було назване на його честь. 

Дослідження вченого реакцій нерву на подразнення індукційним струмом у 

двох різних ділянках мали вагоме практичне значення для подальшого 

використання електричного струму при лікуванні захворювань периферичної 

нервової системи. Таким чином, Б.Ф. Веріго своїми працями значно доповнив 

учення про фізіологічний електротон і йонну теорію подразнення.  

У підрозділі 3.3. «Фізико-хімічна теорія обґрунтування нейрофізіологічних 

явищ у наукових дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця» підкреслюється 

приорітет В.Ю. Чаговця в розробці першої науково обґрунтованої фізико-хімічної 

теорії походження явища збудження. 

З’ясовано, що наукові здобутки В.Ю. Чаговця мали вагоме значення для 

розвитку електрофізіології не лише в Україні, а й у світі. Учений уперше у 

світовій науці застосував теорію електролітичної дисоціації Арреніуса для 

електрофізіології, сформулював йонну теорію походження біоелектричних 
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потенціалів і запропонував конденсаторну теорію електричного подразнення 

живих тканин. Проведені В.Ю. Чаговцем експериментальні дослідження природи 

походження електричних потенціалів у живих клітинах і тканинах були висвітлені 

ним у двох частинах монографії «Очерк электрических явлений на живых тканях 

с точки зрения новейших физико-химических теорий» (1903, 1906 рр.).  

Працюючи в Київському університеті імені святого Володимира, 

В.Ю. Чаговець започаткував дослідження електричних потенціалів слизової 

оболонки шлунка. Ці дослідження сприяли розвитку нового напряму 

електрофізіології – електрогастрографії. Наукові дослідження вченого в цій галузі 

мають як теоретичне, так і практичне значення. В.Ю. Чаговець виховав плеяду 

науковців у галузі електрофізіології. Під керівництвом ученого проводилася 

плідна науково-дослідна робота за різноманітними напрямами. У Науково-

дослідному інституті гігієни праці і професійних захворювань В.Ю. Чаговцем 

уперше в Україні було запроваджено виробництво наукового 

електрофізіологічного обладнання за світовими стандартами. 

У четвертому розділі «Академік Д.С. Воронцов – основоположник і 

організатор електрофізіології в Україні» відтворено цілісну картину 

становлення особистості вченого в контексті розвитку електрофізіологічної 

науки, охарактеризовано найсуттєвіші віхи його науково-організаційної роботи та 

педагогічної діяльності. 

У підрозділі 4.1. «Формування Д.С. Воронцова як ученого в галузі фізіології 

нервової системи» зазначається, що на формування наукового світогляду 

Д.С. Воронцова в галузі електрофізіології вплинула низка факторів, серед яких: 

навчання в класичній Могильовській чоловічій гімназії, де він ознайомився з 

науковими доробками таких учених, як К.А. Тімірязєв, І.М. Сєченов, А.І. Герцен і 

Д.І. Писарєв; наукова діяльність під керівництвом відомих учених, професорів 

Санкт-Петербурзького університету О.С. Догеля і М.Є. Введенского, наукові 

розвідки і здобутки яких сприяли вибору Д.С. Воронцовим наукового напряму. 

У підрозділі 4.2. «Наукові парадигми Д.С. Воронцова в галузі нейрофізіології» 

аналізується науковий доробок Д.С. Воронцова в галузі електрофізіології за 

періодами його наукової діяльності. 

Встановлено, що в Петербурзький період (1907–1916 рр.) учений провів 

детальне вивчення впливу блукаючого нерва на діяльність серця, визначив 

тривалість висхідної та низхідної частин потенціалу дії нерва, отримав дані про 

особливості розвитку процесів збудження та гальмування в серцевому м’язі. 

В Одеський період своєї наукової діяльності (1916–1920 рр.) учений 

завершив вивчення електрограми серця, що складало основу його магістерської 

дисертації, та розпочав серію досліджень впливу електричного струму на нерв, 

оброблений різними речовинами. 

У Смоленський період (1922–1930 рр.) Д.С. Воронцов продовжував 

дослідження впливу на збудження і провідність нерва солей одно- та 

двовалентних катіонів. Окрім цього, учений піддав ґрунтовному дослідженню 

рефрактерний період нерва. 

У Казанський період (1930–1935 рр.) дослідження Д.С. Воронцова були 

присвячені декільком важливим питанням, серед яких – вивчення явища втоми 
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нервів, з’ясування природи і значення слідової електронегативності потенціалів 

дії нервів і м’язів, вивчення механізмів передачі збудження в нервово-м’язових 

синапсах.  

Київський період (1935–1965 рр.) наукової діяльності Д.С. Воронцова 

ознаменувався низкою важливих, а найголовніше – різнопланових розвідок у 

галузі електрофізіології. Ученим були проведені ґрунтовні дослідження 

біопотенціалів центральної нервової системи (спинного й головного мозку), 

природи явищ периферичного й центрального гальмування, механізмів 

синаптичної передачі нервових імпульсів, фізичного електротону мієлінізованих і 

немієлінізованих нервів та скелетних м’язів. 

У підрозділі 4.3. «Становлення і розвиток наукової школи Д.С Воронцова» 

висвітлюються основні етапи формування наукової школи Д.С. Воронцова у 

галузі електрофізіології, нейрофізіології та мембранології. 

З’ясовано, що формування наукової школи Д.С. Воронцова в галузі 

електрофізіології тісно взаємопов’язане із смоленським, казанським і київським 

періодами науково-організаційної діяльності вченого. Серед його учнів –  

8 докторів і понад 20 кандидатів наук. Наукові дослідження, проведені під 

керівництвом Д.С. Воронцова, присвячені різноманітним питанням, серед яких – 

виявлення біоелектричних потенціалів нервів, м’язів і центральної нервової 

системи; розробка матеріалів про суть подразнювального впливу електричного 

струму; вивчення природи процесів збудження й гальмування; з’ясування 

механізму синаптичної передачі збудження; аналіз фізіологічних особливостей 

нервових закінчень; дослідження явища стомлення нервів і м’язів. З лабораторій 

ученого вийшло багато наукових співробітників, які очолювали кафедри 

фізіології та науково-дослідні установи в різних містах колишнього Радянського 

Союзу, продовжуючи його науковий напрям. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. У процесі становлення й розвитку електрофізіології в Україні наприкінці 

ХІХ – у першій половині ХХ ст., теоретичного осмислення її результативності і 

перспективності нових напрямів дослідження сформувалася широка 

історіографічна база, що надає змогу комплексно й неупереджено простежити 

найважливіші етапи та особливості формування української електрофізіологічної 

науки, перетворення її в самостійну наукову галузь, розкрити внутрішні 

закономірності розвитку та фактори зовнішнього (економічного, соціального, 

політичного, демографічного) впливу на зміст і напрями наукового пошуку, зміну 

наукових парадигм та позиціонування в тогочасному науковому просторі. 

Унаслідок проведеного дослідження з’ясувалося, що в історіографічній науковій 

літературі немає комплексного бачення становлення й розвитку електрофізіології 

на теренах України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. як науки 

університетської фази з погляду інтелектуальної історії та соціогуманітарних 

викликів епохи.  

2. Дослідження обраної теми базується на широкій джерельній базі, яка 

включає опубліковані й оригінальні документи центральних архівів України, 
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м. Києва, Харківської області, Харківського історичного музею, Інституту 

архівознавства Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського; наукові праці 

учених-електрофізіологів, професорів фізіологічних кафедр університетів 

України; періодичні видання кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., що надало 

змогу виконати поставлені завдання. Джерельна база дослідження охоплює весь 

діапазон питань і змістово-тематичних блоків, визначених у завданнях, і є 

репрезентативною для всебічного вивчення й розкриття теми та досягнення мети 

дисертаційної роботи. Низка документів і матеріалів вводиться автором до 

наукового обігу вперше. 

Методологічні засади дослідження базуються на загальнонаукових 

принципах історизму, об’єктивності та наступності. У роботі комплексно 

використані методи джерелознавчого аналізу й синтезу, класифікації, а також 

проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, статистично-аналітичний та 

інші методи. 

3. Незважаючи на існуючі соціально-економічні та політичні перешкоди, 

саме вченим Новоросійського університету належить пріоритет у започаткуванні 

електрофізіологічних досліджень на теренах України кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. 

У різні роки в університеті працювали такі відомі вчені-електрофізіологи, як 

І.М. Сєченов, П.А. Спіро, Б.Ф. Веріго, Д.С. Воронцов й І.С. Беріташвілі. 

Встановлено, що І.М. Сєченову належить пріоритет у відкритті й дослідженні 

явища гальмування в центральній і периферичній нервовій системі. Суттєвим 

доповненням до відкриття І.М. Сєченова стали дослідження його учнів і 

послідовників: П.А. Спіро, Б.Ф. Веріго, І.С. Берітова, Д.С. Воронцова – в аспекті 

вивчення явищ реципрокного гальмування, катодичної депресії, слідової 

електронегативності в нервовій системі. Відкриття в мозку центрів регуляції 

діяльності легень, серця й лімфатичних сердець сприяли з’ясуванню 

координуючої ролі головного мозку в регуляції функцій організму (І.М. Сєченов, 

І.І. Мечников, Н.П. Суслова, П.А. Спіро). З’ясовано, що П.А. Спіро й 

І.С. Беріташвілі належать лідерські позиції у встановленні низки важливих явищ, 

які розкривають основні принципи інтегративної діяльності центральної нервової 

системи. Електрофізіологічні дослідження Д.С. Воронцова щодо біоелектричних 

явищ серця сприяли розвитку електрокардіографії. Водночас слід підкреслити, що 

значення Новоросійського університету як наукового центру було досить 

суперечливим: з одного боку, він, безумовно, був головним осередком розвитку 

місцевої науки, однак з іншого – соціально-політичні зміни значно гальмували 

розвиток у ньому фундаментальної науки. 

4. Помітна роль у становленні і розвитку електрофізіології, як науки, 

належить Харківському університету ім. В.Н. Каразіна, який став широко відомим 

завдяки науковій школі професора В.Я. Данилевського. Упроваджені вченим у 

1897 р. практичні заняття з фізіології значно покращили підготовку молодих 

фахівців. Надаючи важливе значення матеріально-технічному забезпеченню 

електрофізіологічних досліджень, В.Я. Данилевський самостійно сконструював 

низку приладів (гліцериновий реостат, кімореоном, монореоном, альтератор), які 

сприяли відкриттю важливих фактів природи процесів збудження й гальмування в 

живих тканинах. З’ясовано, що керівництвом В.Я. Данилевського з 
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використанням матеріально-технічної бази фізіологічної лабораторії 

експериментальні дослідження в галузі електрофізіології проводили учні й 

послідовники вченого: К.Я. Данилевський, І.Р. Рахімов, М.В. Яцевич, 

М.О. Лавринович, О.М. Черевков, І.А. Чуєвський, Ф.І. Тарасов, Я.Я. Трутовський, 

С.І. Костін, І.П. Михайловський, Я.І. Періханянець та ін. 

5. Становлення і розвиток електрофізіології в Київському університеті імені 

святого Володимира та першому Київському медичному інституті наприкінці 

ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. пов’язані з науково-організаційною та педагогічною 

діяльністю таких визначних учених, як С.І. Чир’єв, В.Ю. Чаговець і 

Д.С. Воронцов. На початку ХХ ст. завдяки науково-дослідній діяльності вчених 

були створені передумови для подальшої диференціації електрофізіологічної 

науки. Зокрема, дослідження В.В. Правдича-Немінського про біопотенціали 

головного мозку заклали основи сучасної електроенцефалографії. Досліджуючи 

біопотенціали шлунка при секреторній діяльності, В.Ю. Чаговець спільно з 

А.І. Вєнчиковим, Є.С. Стальненко, Є.А. Столярською і Л.Л. Гіждеу заснували 

новий перспективний розділ електрофізіології – електрогастрографію. Науково-

організаційна та педагогічна діяльність професорів В.Ю. Чаговця і 

Д.С. Воронцова сприяли розвитку потужної київської наукової школи в галузі 

електрофізіології. Учені підготували когорту видатних дослідників-

електрофізіологів, серед яких В.В. Правдич-Немінський, Є.О. Майдель, 

С.І. Замков, В.В. Зубковський, Н.А. Юр’єва, П.М. Сєрков, С.І. Фудель-Осипова, 

Є.Ф. Леонова, М.К. Вітте, Г.М. Литвиненко, А.А. Кулинський, С.М. Плотнікова, 

М.М. Кулагін А.І. Вєнчиков, Є.С. Стальненко, Л.Л. Гіждеу, Є.А. Столярська та ін. 

6. Серед учених, котрі залишили помітний слід у становленні й розвитку 

електрофізіології, яскравою є постать академіка В.Я. Данилевського. Учений 

одним із перших у світі отримав дані про наявність спонтанної і викликаної 

електричної активності в головному мозку собаки. Цими дослідженнями 

В.Я. Данилевський поряд з іншими ученими заклав основи сучасної 

електроенцефалографії. Ученим були проведені наймасштабніші на той час 

дослідження впливу електромагнітного поля і його коливань на організм, які не 

мали аналогів у світовій науці, досі залишаються актуальними наукові висновки 

вченого про біологічний вплив електромагнітного поля і його коливань на 

центральну нервову систему та процеси утворення рефлексів, тобто на психічну 

діяльність організму. Помітний внесок ученого в підвищення міжнародного 

авторитету української електрофізіологічної науки. В.Я. Данилевський із 

науковою метою неодноразово перебував у відрядженнях у Німеччині, Австрії, 

Франції, Швейцарії, де стажувався і працював у лабораторіях відомих учених, 

обмінювався досвідом проведення електрофізіологічних досліджень. 

До плеяди видатних учених-електрофізіологів слід віднести професора 

Новоросійського університету Б.Ф. Веріго, який власними дослідженнями зробив 

вагомий внесок у розуміння функціональних властивостей нервового волокна. 

Учений уперше вказав на сальтаторне (стрибкоподібне) поширення потенціалу дії 

в мієлінових нервових волокнах. Відкриття Б.Ф. Веріго явища катодичної депресії 

стало фізіологічним обґрунтуванням учення про акомодацію нерва і 

пресинаптичне гальмування. Запроваджений ученим метод подразнення 
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подвійними й потрійними електродами, розташованими в різних ділянках 

нервової системи, сприяв використанню електричного струму з лікувальною 

метою при захворюваннях периферичної нервової системи. 

Серед видатних учених української фізіологічної науки на особливу увагу 

заслуговує академік В.Ю. Чаговець. Учений першим перетворив емпіричну 

електрофізіологію, яка не давала розуміння матеріальних процесів, що 

відбуваються в клітинах, на сучасну електрофізіологію, яка розкриває механізми 

біоелектричних явищ і має вагоме прикладне значення, особливо для медицини. 

Майже у всіх напрямах електрофізіології В.Ю. Чаговець позначив нові віхи. 

Зусиллями В.Ю. Чаговця в Київському інституті гігієни праці та 

профзахворювань проводилася плідна робота з конструювання і створення 

електрофізіологічного обладнання за світовими стандартами. Ученим широко 

впроваджувались електрофізіологічні методи досліджень у галузі гігієни праці, 

зокрема вивчалися біопотенціали серця, м’язів, шкіри при різних умовах роботи. 

7. Установлено, що основоположником і організатором електрофізіології в 

Україні був Д.С. Воронцов. На формування наукового світогляду вченого в галузі 

фізіології нервової системи вагомий вплив мав відомий учений-фізіолог Санкт-

Петербурзького університету М.Є. Введенський. Саме під його керівництвом 

Д.С. Воронцов провів низку експериментальних досліджень у галузі 

електрофізіології.  

Аналіз наукової спадщини Д.С. Воронцова в галузі електрофізіології 

засвідчує, що основні дослідження вченого були спрямовані на всебічне вивчення 

процесів збудження й гальмування. Експериментальні дані, отримані 

Д.С. Воронцовим при вивченні електрофізіології нервів, м’язів, серця, спинного й 

головного мозку, а також сформовані на їх основі теоретичні узагальнення й 

висновки сприяли розвитку цілої низки важливих напрямів сучасної фізіології. 

Зокрема, дослідження вченого заклали основу сучасних електрокардіографії, 

електронейроміографії, електроенцефалографії, нейрофізіології, молекулярної 

фармакології. Д.С. Воронцовим був зроблений значний внесок у становлення 

мембранології. Висновки вченого про особливості сигнальної функції 

плазматичної мембрани повною мірою підтверджуються лише в наш час. 

Академік Д.С. Воронцов створив потужну наукову школу (М.О. Юденіч, 

П.О. Макаров, І.Г. Валідов, П.М. Сєрков, С.І. Фудель-Осипова, П.Г. Костюк, 

В.І. Скок, М.Ф. Шуба та ін.), яка продовжила науково-дослідну справу видатного 

вченого в галузі електрофізіології, нейрофізіології, мембранології, 

електроенцефалографії. З лабораторій Д.С. Воронцова вийшло чимало наукових 

співробітників, які очолювали кафедри фізіології та науково-дослідні установи в 

різних містах колишнього Радянського Союзу і продовжували започатковані 

вченим дослідницькі пошуки. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Варивода К.С. Становлення і розвиток електрофізіології в Україні 

(кінець ХІХ – перша половина ХХ століття). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний 

заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню становлення і розвитку 

електрофізіології в Україні наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. У роботі 

вперше подається періодизація історії становлення і розвитку електрофізіології з 

урахуванням технічного забезпечення досліджень, з’ясовуються сутнісні ознаки 

формування нових напрямів і наукових шкіл, розкриваються умови і ключові 

чинники, які сприяли диференціації електрофізіологічної науки. 

Аналізується персоніфікований внесок учених В.Я. Данилевського, Б.Ф. Веріго, 

В.Ю. Чаговця, Д.С. Воронцова та інших у розвиток електрофізіології на теренах 

України, їх вплив на зміст і структуру наукових пошуків, інституціонування 

електрофізіології кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.  

Ключові слова: електрофізіологія, електрокардіографія, електрогастрографія, 

електроенцефалографія, Київський, Харківський, Одеський університети, 

лабораторії, кафедри, наукові школи, учені-електрофізіологи, В.Я. Данилевський, 

Б.Ф. Веріго, В.Ю. Чаговець, Д.С. Воронцов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Варывода Е.С. Становление и развитие электрофизиологии в Украине 

(конец ХІХ – первая половина ХХ века). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее 

учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 

университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию становления и развития 

электрофизиологии на территории Украины в конце XIX – первой половине ХХ вв.  

В работе впервые осуществляется периодизация истории становления и 

развития электрофизиологии с учетом технического обеспечения исследований, 

выясняются сущностные признаки формирования новых направлений и научных 

школ, раскрываются условия и ключевые факторы, которые способствовали 

дифференциации электрофизиологической науки. 

Работа состоит из введения, четырех разделов, выводов к каждому разделу, 

общих выводов, приложений, списка использованных источников.  

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены объект, предмет, 

цель и задачи исследования, установлены хронологические границы 

диссертационной работы, раскрыты научная новизна и практическое значение 

полученных результатов, приведены сведения об апробации и публикациях автора. 

В первом разделе «Состояние научной разработки, источниковая база и 

методология исследования» аргументирована степень разработанности проблемы, 

определены направления, требующие дальнейшего изучения. Отмечено, что вопрос 

становления и развития электрофизиологии в Украине не был предметом 

комплексного исследования. Историографический анализ литературы убедительно 

засвидетельствовал, что избранная научная проблема освещена предыдущими 

исследователями фрагментарно, а некоторые источники остаются малоизученными. 

Во втором разделе «Становление и развитие электрофизиологии в 

университетах» раскрываются содержание и формы научного поиска и 

организационной деятельности в области электрофизиологии ученых 

физиологических кафедр Новороссийского, Харьковского и Киевского 

университетов конца XIX – 30-х гг. ХХ в. Установлено, что именно ученым 

Новороссийского университета принадлежит приоритет в учреждении 

электрофизиологических исследований на территории Украины конца XIX – 20-х гг. 

ХХ в. В разные годы в университете работали такие известные электрофизиологи 

как И.М. Сеченов, П.А. Спиро, Б.Ф. Вериго, Д.С. Воронцов и И.С. Бериташвили. 

Заметная роль в формировании электрофизиологии как науки принадлежит 

Харьковскому университету им. В.Н. Каразина, который стал широко известным 

благодаря научной школе профессора В.Я. Данилевского. Становление и развитие 

электрофизиологии в Киевском университете имени святого Владимира, а затем 

первом Киевском медицинском институте в конце XIX – 30-х гг. ХХ в. связано с 

научно-организационной и педагогической деятельностью таких ученых, как 

С.И. Чирьев, В.Ю. Чаговец и Д.С. Воронцов. 
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В третьем разделе «Научное наследие украинских ученых-физиологов в 

области электрофизиологии» раскрываются основные направления научных 

исследований ученых-электрофизиологов В.Я. Данилевского, Б.Ф. Вериго, 

В.Ю. Чаговца, их влияние на содержание и структуру научных изысканий, развитие 

электрофизиологии конца XIX – первой половины ХХ вв.  

В четвертом разделе «Академик Д.С. Воронцов – основоположник и 

организатор электрофизиологии в Украине» воспроизведена целостная картина 

становления личности ученого в контексте развития электрофизиологической науки, 

охарактеризованы существенные этапы его научно-организационной работы и 

педагогической деятельности. Выяснено, что ученый осуществил фундаментальные 

исследования по электрофизиологии сердца, скелетных мышц, нервов, спинного и 

головного мозга. Д.С. Воронцов создал большую научную школу 

электрофизиологов и мембранологов, представители которой и сегодня успешно 

работают над решением важных научных проблем. 

В выводах обобщены результаты работы. 

Ключевые слова: электрофизиология, электрокардиография, 

электрогастрография, электроэнцефалография, Киевский, Харьковский, Одесский 

университеты, лаборатории, кафедры, научные школы, ученые-электрофизиологи, 

В.Я. Данилевский, Б.Ф. Вериго, В.Ю. Чаговец, Д.С. Воронцов. 
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Varyvoda K.S. Formation and development of electrophysiology in Ukraine 

(the late XIX – early XX century). – Manuscript. 
Thesis for obtaining a scientific degree of a Candidate of Historical Sciences in 

specialty 07.00.07 – History of Science and Technology. – State Higher Educational 

Establishment «Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named by 

Hryhorii Skovoroda». – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015. 

The thesis is devoted to complex research formation and development of 

electrophysiology in Ukraine in the late XIX – early XX century. 

The periodization of history of electrophysiology formation and development with 

the development of technical provision researches is presented first; the essential 

features of the formation of new directions and scientific schools are determined, 

conditions and key factors that promoted to the differentiation of electrophysiological 

science are developed in this work. 

The personified contribution, such scientists as V.Ya. Danylevskyi, B.F. Veriho, 

V.Yu. Chahovets, D.S. Vorontsov and others, in the development of electrophysiology 

in Ukraine, their influence on the content and structure of scientific searches and 

institutionation of electrophysiology in the late XIX – early XX century are considered. 

Key words: electrophysiology, electrocardiography, electrogastrography, 

electroencephalography, Kyiv, Kharkiv, Odesa universities, laboratories, departments, 

scientific schools, scientists-electrophysiologists, V.Ya. Danylevskyi, B.F. Veriho, 

V.Yu. Chahovets, D.S. Vorontsov. 


