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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми. У  сучасних  умовах  інформаційного  суспільства
відбуваються якісні зміни в історичних дослідженнях, триває науковий інтерес до
людиновимірних  аспектів  вітчизняної  історії.  Найважливішими  чинниками
інтелектуального простору виступає вчений,  його наукові  доробки,  комунікативні
зв’язки  в  соціумі.  Саме  тому  назріла  потреба  розглянути  розвиток  фізіологічної
науки  в  Україні  в  другій  половині  ХХ  –  на  початку  ХХІ  ст.  під  кутом  зору
професійної  і  соціокультурної  біографії  вчених,  формування  її  інституціональної
бази, наукових шкіл, лабораторій, горизонтальних і вертикальних інтелектуальних
зв’язків.

До когорти видатних учених сучасності в галузі фізіологічної науки належить
академік  Володимир Іванович Скок (1932–2003 рр.).  Упродовж його професійної  і
наукової  біографії  з явилися  вагомі  фундаментальні  і  прикладні  дослідження  вʼ
галузі  фізіології  вегетативної  нервової  системи,  завдяки  яким  учений  зробив
відкриття  раніше  не  досліджених  вегетативних  гангліїв  як  самостійних
інтегративних одиниць нервової системи. Це дало змогу запропонувати нові підходи
до більш повного розкриття механізмів пухлинного процесу, нові методи ранньої
діагностики серцево-судинної патології. 

Фундаментальні  дослідження  механізмів  функціонування  окремих  ділянок
автономної  нервової  системи,  проведені  В. І. Скоком,  сприяли  створенню
принципово нового гангліоблокатора – «Холінолітичний засіб», який блокує лише
парасимпатичні  шляхи  нервової  системи,  не  впливаючи  на  симпатичні.
Застосування цього препарату відкрило можливості лікування таких патологічних
станів як гіпертонічна хвороба, раптова зупинка серця та виразкова хвороба шлунку
й дванадцятипалої кишки.

Розроблений і вдосконалений у відділі вегетативної нервової системи Інституту
фізіології  ім. О. О. Богомольця НАН України під керівництвом В. І. Скока прилад
«Аналізатор імпульсації нервових волокон» (АІНВ) дав змогу вперше реєструвати
тонічну  активність  симпатичної  нервової  системи  і  контролювати  ефективність
прийому деяких лікарських препаратів при відведенні від поверхні шкіри людини.
Ця  методика  виявилася  надзвичайно  важливою  для  виявлення  низки  порушень
функцій серцево-судинної системи та розробки нових діагностичних прийомів.

Актуальність  теми  дисертаційного  дослідження  визначається  також
необхідністю  вивчення  історичного  досвіду  дослідницьких  практик  академіка
В. І. Скока,  його  творчої  співпраці  в  корпорації  учених-фізіологів  заради
розв’язання нагальних і перспективних завдань фізіологічної науки другої половини
ХХ – початку ХХІ століття.

Науковий  доробок  В. І. Скока,  його  професійна,  наукова  і  соціокультурна
біографія має велике виховне значення для формування сучасної еліти  вчених у
галузі історії науки й техніки, фізіології, медицини.

Незважаючи на вагомі здобутки вченого в галузі вегетативної нервової системи,
в  українській  історичній  науці  відсутнє  комплексне  і  системне  дослідження
професійної  діяльності  й  творчого  шляху  В. І. Скока.  Вивчення  його  наукового
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доробку та педагогічної й організаційної діяльності сприятиме реконструкції історії
розвитку фізіологічної науки та вищої біологічної освіти в Україні.

Зв язок роботи з  науковими програмами, планами, темами.ʼ  Дисертаційне
дослідження  виконане  в  межах  держбюджетних  тем  кафедри  історії  і  культури
України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет
імені Григорія Сковороди» «Соціальні зміни та політичні процеси в Україні ХІХ –
початку  ХХІ  ст.»  (номер  державної  реєстрації  0112U005220)  та  «Становлення  і
розвиток наукових шкіл на теренах України в другій половині ХІХ – на початку
ХХІ ст.:  зміни наукових концепцій,  закономірності  та  механізми розвитку науки»
(номер державної реєстрації 0112U005221). 

Мета і  завдання дослідження. Мета  роботи полягає  в  тому,  щоб на  основі
комплексу джерел та наявної літератури провести детальне дослідження наукового
простору, організаційної та освітньої діяльності академіка В. І. Скока. 

Для реалізації поставленої мети визначені такі завдання:
̶̶проаналізувати  стан  наукової  розробки,  джерельну  базу  та  методологічну

основу дослідження;
̶̶ визначити основні етапи формування В. І. Скока як дослідника, організатора

фізіологічної науки та педагога вищої школи;
̶̶ з’ясувати чинники формування наукового світогляду В. І. Скока як ученого в

галузі фізіології нервової системи; 
̶̶розкрити основні напрямки наукових досліджень академіка В. І. Скока, його

вплив на зміст і структуру наукових пошуків, інституціонування фізіологічної науки
другої половини ХХ – початку ХХІ ст.;

̶̶ визначити  результативність  фундаментальних  і  прикладних  досліджень
В. І. Скока, їх впровадження в лікарську практику;

̶̶охарактеризувати  науково-технічне  забезпечення  експериментальних
досліджень В. І. Скока;

̶̶ висвітлити корпорацію вчених, у якій працював дослідник; охарактеризувати
його наукову школу;

̶̶ відстежити  міжнародні  інтелектуальні  зв язки  В.ʼ  І. Скока в  галузі
фізіологічної науки. 

Об’єктом  дослідження є  внесок  академіка  В. І. Скока  в  розвиток  фізіології
нервової системи другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Предметом дослідження є найважливіші складники наукової, організаційної, та
педагогічної діяльності  академіка В. І. Скока,  роль ученого в професіоналізації  та
інституціоналізації  біологічної  науки,  лабораторія  творення  власного
інтелектуального  продукту,  інноваційних  ідей;  методологічний  інструментарій
ученого;  наукова  школа;  його  експериментальні  практики,  наукові  комунікації;
інтелектуальна  взаємодія  і  взаємозбагачення  в  професійній  корпорації  учених-
фізіологів.

Хронологічні  межі  дослідження окреслені  роками  активної  наукової,
професійної та організаційної роботи В. І. Скока в другій половині ХХ – початку
ХХІ століття.

Методи  дослідження. У  роботі  дотримувалися  усталених  методологічних
підходів стосовно інтелектуальної, історіографічної біографії академіка В. І. Скока
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на тлі викликів другої половини ХХ – початку ХХІ століття. 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  творчий  шлях,  науково-
організаційну  та  педагогічну  діяльність  академіка  В. І. Скока,  проаналізувати
значення його наукового доробку в системі національних культурних цінностей. У
роботі з метою ґрунтовного дослідження обраної теми використано методологічний
інструментарій  інших  наук:  бібліографічний,  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  одержаних  результатів. Дисертаційна  робота  є  першим
комплексним  дослідженням діяльності  В. І. Скока  щодо  становлення  та  розвитку
фізіології нервової системи як науки в Україні. Її наукова новизна полягає в тому, що
в  ній  уперше:  здійснено  систематизацію  різноманітних  джерел  (архівних,
періодичних видань), а також наукової літератури, що дало змогу відтворити цілісну
картину становлення В. І. Скока як ученого-фізіолога; запропоновано періодизацію
інтелектуальної  діяльності  В. І. Скока,  що сприяло  поетапному відтворенню ролі
вченого в розвитку фізіологічної науки; у межах виконаного дослідження вивчено
маловідомі сторінки життя і творчості вченого, які раніше не були оприлюднені в
наукових розвідках; розкрито постать В. І. Скока не лише як ученого-дослідника, а й
як  неординарного,  талановитого  експериментатора,  винахідника  з  передовими та
оригінальними підходами до вирішення наукових завдань,  які  й на сьогоднішній
день  мають  історичне,  теоретичне  і  практичне  значення;  показано  значимість
наукової  спадщини  вченого  та  його  послідовників  для  подальшого  розвитку  як
вітчизняної,  так  і  світової  фізіології  нервової  системи;  удосконалено
інтелектуальний  портрет  академіка  В. І. Скока  шляхом  багатовимірних
характеристик  його  наукової,  професійної,  соціокультурної  біографій.  Набула
подальшого розвитку та поглиблення проблема особистісного виміру у становленні
наукових установ АН СРСР та АН України в другій половині ХХ – початку ХХІ
століття, у розвитку вітчизняної фізіологічної наукової школи.

Практичне  значення  одержаних  результатів полягає  в  тому,  що  основні
положення, висновки дисертації, уведені до наукового обігу документи й матеріали
можуть  застосовуватися  дослідниками  в  подальшій  розробці  окресленої  теми.
Запропоновані матеріали можуть бути використані при підготовці узагальнюючих
наукових праць з історії науки й техніки, історії фізіології, історії біології,  курсів
нормальної  фізіології,  фізіології  ВНД,  вікової  фізіології,  біофізики,  фармакології,
валеології; навчально-методичних посібників із цих дисциплін. Уточнені відомості
про вченого можуть використовуватися при укладанні енциклопедій, біографічних
довідників про відомих людей України, при написанні праць, присвячених історії
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Інституту  фізіології  ім. О. О. Богомольця,  Національного  університету  імені
Тараса Шевченка, НАН України та АМН.

Особистий внесок здобувача. Положення, результати та висновки дослідження
є особистим здобутком автора.

Апробація  результатів  дисертації. Основні  положення,  висновки  та
рекомендації  роботи  обговорювались  на  засіданнях  кафедри  історії  та  культури
України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет
імені  Григорія  Сковороди»,  а  також  оприлюднені  на  низці  міжнародних  та
всеукраїнських наукових з їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах, зокрема: І-йʼ
Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  «Український  науково-
інтелектуальний  простір:  реалії  та  перспективи  розвитку»  (28-30  квітня  2009 р.,
м. Переяслав-Хмельницький), Шостій міжнародній науково-практичній конференції
«Розвиток наукових досліджень 2010» ( 22-24 листопада 2010 р., м. Полтава), VІІ-й
Всеукраїнській  науково-практичній  інтернет-конференції  «Україна  наукова»  
(20-22 грудня 2010 р., м. Київ), ІІ-й Всеукраїнській науково-практичної конференції
«Український  науково-інтелектуальний  простір:  реалії  та  перспективи  розвитку»
(28-30  квітня  2010 р.,  м.  Переяслав-Хмельницький),  V-му  Конгресі  Українського
товариства нейронаук (6-10 червня 2011 р., м. Київ), 11-й Всеукраїнській науковій
конференції  «Актуальні  питання  історії  науки  і  техніки»  (4-6  жовтня  2012  року,
м. Київ), II International Symposium ««Molecular Mechanisms of Synaptic Transmission
Regulation» in memory of Professor Vladimir Skok» (6-9 жовтня 2012 р., м. Київ).

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 16 одноосібних наукових
праць, із яких – 5 статей у фахових наукових виданнях, 1 – у закордонному виданні
та  10  публікацій,  що  додатково  відображають  результати  дисертаційного
дослідження.

Структура  дисертації  зумовлена  метою  і  завданнями  дослідження.  Робота
складається  зі  вступу,  4  розділів,  висновків,  списку  використаних  джерел  та
літератури – 309 позицій (35 сторінок) і 17 додатків (32 сторінки). Основний обсяг
дисертації становить 204 сторінок, повний обсяг – 269 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність, визначено об’єкт і предмет дослідження,
сформульовано  його  мету  й  завдання,  встановлено  хронологічні  межі,  розкрито
наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості
про апробацію результатів наукового пошуку.

У першому розділі «Стан наукової розробки, джерельна база та методологія
дослідження» подається історіографічний аналіз окресленої проблеми, її джерельне
забезпечення, методологічні засади дослідження.  

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» вивчається стан наукової розробки
проблеми, здійснюється її історіографічний аналіз.

При розгляді наукової літератури нами використано хронологічний підхід, що
дало  можливість  поділити  весь  історіографічний  процес  дослідження  на  два
періоди: перший – радянський, праці дослідників радянської доби (1950–1990-і рр.);
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другий – сучасний, напрацювання науковців у роки незалежності України (з 1991 р.
і до теперішнього часу).

За  основними  напрямами  висвітлення  багатогранної  діяльності  В. І. Скока
можна умовно виділити декілька груп праць:  праці загального характеру: наукова
література з питань фізіологічної та біологічної науки, де робляться посилання на
праці вченого, аналізується його творчий доробок; роботи з історії наукових установ
та освітніх закладів, зокрема Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця, Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, АН СРСР, АН УРСР та НАН
України;  спеціальні  праці: література,  у  якій  розкривається  науковий  простір  та
організаційна  й  педагогічна  діяльність  ученого;  ювілейні  статті  та  некрологи  на
пошану вченого, енциклопедичні видання.

До  вагомих  загальноісторичних  праць  першого  періоду  слід  віднести
монографію  авторів  Д. С. Воронцова,  В. М. Нікітіна,  П. М. Сєркова  «Нариси  з
історії  фізіології  на  Україні»  (1959  р.)1,  у  якій  міститься  широкий  аналітичний
матеріал про досягнення вітчизняної  фізіології  та  подана інформація про напрям
досліджень  наймолодшого  співробітника  відділу  загальної  фізіології  Науково-
дослідного інституту при Київському університеті В. І. Скока. До історіографічних
праць цього  періоду  слід  віднести  низку  статей  видатних українських  фізіологів
О. Ф. Макарченка, Д. С. Воронцова, П. М. Сєркова, у яких висвітлюється розвиток
фізіологічної  науки  в  Україні  та  наукові  досягнення  вчених  у  галузі
електрофізіології,  фізіології  вегетативної  нервової  системи,  вищої  нервової
діяльності2.

Важливим історіографічним джерелом для нашого дослідження  є «Вісник АН
УРСР» як один з найавторитетніших на той час наукових видань. Він містить низку
спеціальних  та  загальноісторичних  праць,  що  безпосередньо  торкаються  теми
нашого дослідження. На сторінках часопису постійно друкувалися звіти про роботу
наукових установ, підпорядкованих профільним відділенням АН УРСР. Їх аналіз дав
змогу простежити основні тенденції та закономірності розвитку фізіологічної науки
в  Україні,  проаналізувати  напрями наукової  та  організаційної  роботи  В. І. Скока,
який  упродовж  19701992 рр.,  з  деякими  перервами,  працював  у  складі  апарату
Президії АН УРСР.

Про  вагомі  досягнення  в  галузі  фізіології  нервової  системи  в  Україні
повідомляється в книгах «Институт физиологии им. А. А. Богомольца» (1976, 1984,
1985  рр.).  У  них  подається  історичний  опис  розвитку  інституту  від  дня  його
заснування,  наукові  здобутки  та  важливі  відкриття  вчених  інституту,  які  були
зроблені  вперше  на  теренах  колишнього  Радянського  Союзу.  У  розділах,
присвячених Відділу фізіології вегетативної нервової системи, створеному в 1971 р.,
керівником якого був В. І. Скок, йдеться про основні напрямки наукової роботи –
дослідження  функціональних  характеристик  вегетативних  гангліїв,  їх  провідних
шляхів, впровадження нових методів вивчення природної активності вегетативних

1 Воронцов Д. С. Нариси з історії фізіології на Україні / Воронцов Д. С., Нікітін В. М., Сєрков П. М. – К.: Вид-во АН
УРСР, 1959. – 256 с.
2 Воронцов Д. С. Розвиток фізіології на Україні / Д. С. Воронцов // Фізіологічний журнал. – 1957. – Т. 3. – № 5. – С. 29–
35; Макарченко О. Ф. За творчий розвиток фізіологічної науки // Фізіологічний журнал. – 1957. –Т. 3. – № 5. – С. 3–17;
Сєрков П. М.  Про  взаємовідношення  кори  мозку  і  підкіркових  утворень  у  світлі  сучасних  електрофізіологічних
досліджень / П. М. Сєрков // Фізіологічний журнал. – Т. 3. – № 5. – 1957. – С. 124–137.
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нервових  волокон,  розробку  та  вдосконалення  нових  приладів  для
експериментальних досліджень (АІНВ-1 та АІНВ-2). 

Інформативним історіографічним джерелом для нашого дослідження слугували
ювілейні статті, опубліковані на шпальтах наукових журналів «Вісник АН УРСР» та
«Вестник РАН» з нагоди 50-ти та 60-ти річчя В. І. Скока. Їх аналіз дав можливість
з ясувати  науково-організаційну  роботу  та  громадську  діяльність  вченого  вʼ
академічних установах України, його державне визнання та міжнародну діяльність
на посаді заступника головного редактора журналу «News in Physiological Sciences»
та головного редактора журналу «Нейрофізіологія». 

Цінним  історіографічним  джерелом  для  нашого  дослідження  слугували
енциклопедії.  У  цих  виданнях містяться  відомості  про основні  етапи  діяльності
академіка  В. І. Скока  та  перераховуються  фундаментальні  праці  вченого,  високо
оцінюється  його  науковий  доробок.  Результати  наукової  роботи  відділу  фізіології
вегетативної  нервової  системи  під  керівництвом  В. І. Скока  подано  в  3-му  томі
«Развитие  биологии  на  Украине»  (1985  р.)  за  редакцією  академіка  АН  УРСР
П. М. Сєркова3.

З проголошенням у 1991 р. незалежної Української держави розпочався новий,
сучасний  історіографічний  період  вивчення  історії  становлення  і  розвитку
фізіологічної  науки.  У  цей  період  з’являється  низка  статей,  присвячених  внеску
В. І. Скока в розвиток фізіології нервової системи. Переважна більшість публікацій
була присвячена науковій та організаційній роботі В. І. Скока в Інституті фізіології
ім. О. О. Богомольця  АН  УРСР,  Академії  педагогічних  наук  України  та
розміщувалася на сторінках «Вісника АН УРСР».

З нагоди 70-річного ювілею В. І. Скока опубліковано низку статей у профільних
наукових  виданнях,  таких  як:  «Фізіологічний  журнал»,  «Нейрофізіологія»,
«Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова», «Вестник Российской
Академии  наук»,  «Експериментальна  та  клінічна  фізіологія  і  біохімія».  У  них
подаються  коротка  біографія  вченого,  його  наукові  досягнення,  наукова  школа,
міжнародна співпраця в галузі фізіології вегетативної нервової системи,  науково-
організаційна робота в Академіях наук України та Росії. 

Інформативними  в  плані  опису  науково-організаційної  роботи  В. І. Скока  є
книги,  присвячені  діяльності  АН  УРСР  з  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС.  Важливим  історіографічним  джерелом  для  нашого
дослідження є інформація про участь НАН України в подоланні наслідків аварії на
ЧАЕС  та  В. І. Скока  в  складі  Постійно  діючої  комісії,  яка  міститься  в  низці
протоколів засідань Президії АН УРСР.

Певну наукову значимість становить видання, присвячене 50-річчю Інституту
фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (2004 р.), в якому, окрім висвітлення
основних етапів  становлення  і  розвитку наукової  установи,  розглядається  внесок
видатних  учених,  академіків  НАН  України  –  П. Г. Костюка,  О. О. Кришталя,
І. С. Магури,  О. О. Мойбенка,  П. М. Сєркова,  М. Ф. Шуби,  В. І. Скока  та  ін.  в
розвиток  фізіології  нервової  системи.  Зокрема,  зазначається,  що  результати
експериментальних  досліджень  відділу  фізіології  вегетативної  нервової  системи,

3 Развитие биологии на Украине: В 3-х т. / Гл. редкол.: Сытник К. М. (гл. ред) и др. – К. : Наук.думка, 1984–1985. Т. 3. 
–– С. 222–223.
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проведені впродовж останніх 10 років, були узагальнені в монографіях В. І. Скока,
О. О. Селянка  та  В. О. Деркача  «Нейрональные  холинорецепторы»  (1987  р.)  та
«Естественная  активность  вегетативных  ганглиев»  за  авторством  В. І. Скока  та
О. Я. Іванова  (1989 р.),  навчальному  посібнику  В. І. Скока  та  М. Ф. Шуби
«Нервномышечная  физиология»  (1986  р.).  Серед  наукових  досягнень  указується
також  на  монографії  П. Г Костюка,  М. Ф. Шуби  та  В. І. Скока,  які  отримали
визнання та опубліковані за кордоном 4.  

На сторінках періодичних видань НАН України та РАН містяться повідомлення-
некрологи, присвячені пам яті академіка В.ʼ  І. Скока, який пішов із життя 20 грудня
2003  р.  на  72-му  році.  У  них  повідомляється  про  вагомий  внесок  ученого-
нейрофізіолога,  керівника  відділу  фізіології  вегетативної  нервової  системи
Інституту  фізіології  ім. О. О. Богомольця  НАН  України,  академіка  польської  та
російської академій наук, Академії педагогічних наук України, лауреата Державної
премії  СРСР,  Державної  премії  України  та  іменної  премії  iм.  І. М. Сєченова
АН СРСР,  головного  співредактора  міжнародного  журналу
«Нейрофізіологія / Neurophysiology», члена редакційної  ради журналу «Autonomic
Neuroscience: Basic  and Clinical» в розвиток фізіологічної науки.

Надзвичайно цінною історіографічною працею є книга «Академик В. И. Скок в
воспоминаниях коллег и друзей» (2007) під редакцією І. М. Алексєєвої  (дружини
В. І. Скока).  Книга  приурочена  до  75-річчя  з  дня  народження  вченого.  Видання
вийшло  після  смерті  вченого,  містить  в  собі  велику  кількість  інформації  про
життєвий  шлях  вченого,  його  наукові  здобутки,  особисті  біографічні  відомості
тощо.  На  основі  цієї  інформації  нам  вдалося  конкретизувати  деякі  дискусійні
моменти життєвого шляху вченого, окреслити основну лінію викладу матеріалу в
нашому дослідженні5.

Про  вагомий  внесок  академіка  В. І. Скока  в  розвиток  фізіології  вегетативної
нервової системи наголошується в низці навчальних посібників та підручників для
медичних  та  педагогічних  вищих  навчальних  закладів:  «Вікова  фізіологія  з
основами шкільної гігієни» (2008) І. П. Аносова, В. Х. Хоматова, Н. Г. Сидоряк (та
ін.), «Фізіологія» (2005, 2012, 2015, 2017) за ред. В. Г. Шевчука, «Фізіологія людини
і тварини» (2003) Г. М. Чайченка, В. О. Цибенка, В. Д. Сокура та ін.

Науковий простір та професійна діяльність академіка В. І. Скока на сучасних
методологічних  засадах  висвітлена  в  низці  публікацій  автора  дисертаційного
дослідження. 

Отже,  аналіз  другого  періоду  історіографічного  процесу  (1991  р.  і  до
сьогодення)  дає  підстави  зазначити,  що  сучасні  дослідники  розширили  спектр
досліджуваної проблеми, залучивши до наукового обігу низку різноманітних джерел
і літератури.

Історіографічний аналіз теми дисертації засвідчує, що, незважаючи на наявність
різних  за  змістом  і  спрямуванням  праць,  в  українській  історіографії  немає
ґрунтовного  дослідження  присвяченого  вивченню  внеску  академіка  В. І. Скока  в
розвиток фізіології нервової системи другої половини ХХ – початку ХХІ століття.

4 Інститут фізіології імені О. О. Богомольця / Редкол. : П. Г. Костюк (відп. ред.) та ін. – К. : Логос, 2004 – 57 с.
5 Академик В. И. Скок в воспоминаниях коллег и друзей [Текст] / НАН Украины, Ин-т физиологии им. А. А. 
Богомольца ; ред. И. Н. Алексеева, А. Н. Шевко. – К. : Наукова думка, 2007. – 196 с.
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Таким  чином,  слід  ретельно  проаналізувати  архівні  й  опубліковані  джерела  для
встановлення достовірності  та з ясування ступеня опублікованих матеріалів щодоʼ
внеску вченого в розвиток фізіології нервової системи в Україні.

У  підрозділі 1.2.  «Джерельна  база  дослідження» характеризуються  основні
групи  джерел,  на  яких  базується  вивчення  наукового  простору  та  професійної
діяльності  академіка  В. І. Скока.  Використані  для  написання  дисертації  джерела
умовно поділено на кілька груп: 1) архівні документи та матеріали (деякі вперше
введені  до  наукового  обігу);  масив  опублікованих  наукових  праць  ученого;
3) періодичні  видання;  4)  інтернет-ресурси;  5)  епістолярні  джерела;  6)  мемуарна
спадщина; 7) патенти та заявки на винаходи.

Найвагомішу  джерельну  групу  складають  архівні  документи.  Найбільше
документів за темою дослідження містяться в архівах НАН України та Інституту
фізіології  ім. О. О. Богомольця  НАН  України.  Цінні  відомості  про  життєвий  і
творчий  шлях  ученого  виявлені  у  78  справах  2  фондів  (Відділення  біохімії,
фізіології  і  молекулярної  біології  НАН  України  Інституту  архівознавства
Національної  бібліотеки  ім. В.І. Вернадського  та  Інституту  фізіології
ім. О. О. Богомольця). У зазначених архівах містяться документи, що допомогли нам
висвітлити широке коло аспектів наукової, організаційної та педагогічної діяльності
академіка  В. І Скока,  а  також  простежити  закономірності  розвитку  фізіологічної
науки в Україні.

Інформативними  джерелами  для  нашого  дослідження  стали  наукові  праці
В. І. Скока,  що  нараховують  265  опублікованих  найменувань,  серед  яких
6 монографій (одна з яких видана в Токіо (Японія), ще одна – в Нью-Йорку (США)),
1  підручник,  57  статей  іноземними  мовами  (англійською,  німецькою  та
французькою). Слід зазначити, що для найповнішого розкриття питання кількості
наукових  розвідок  нами  було  доповнено  список  праць  ученого,  упорядковано
детальну  бібліографію  за  роками  та  напрямами  наукових  досліджень.  Аналіз
основних праць ученого дав змогу відтворити цілісну картину наукових інтересів і
здобутків ученого, його світогляд. Детальніший їх аналіз за науковими напрямами
подано нами частково в другому, детальніше – у третьому та четвертому розділах
дисертації та представлено у графічному вигляді в додатках.

Вивчення  окресленої  проблеми  дисертаційного  дослідження  потребувало
пошуку й  опрацювання  значної  кількості  джерел,  що зберігаються  в  бібліотеках
м. Києва:  Національній  бібліотеці  ім.  В. І. Вернадського,  Національній  науковій
медичній  бібліотеці  України,  бібліотеці  Інституту  фізіології  ім.  О. О. Богомольця
АН України, особистій бібліотеці академіка В. І. Скока, наданій родиною вченого.

Значний  обсяг  інформації,  яка  стосується  науково-організаційної  роботи  та
педагогічної  діяльності  В. І. Скока,  почерпнуто  з  таких  періодичних  видань:
журналів – «Физиологический журнал им. И. М. Сеченова СССР», «Фізіологічний
журнал», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Нейрофизиология/Neurophysiology»,
«Физиология  и  биохимия  медиаторных  процессов»,  «Физиология  человека»,
«Биологические мембраны», «Успехи современной биологии», «Вісник АН УРСР»,
«Вісник НАН України»,  «Доклады АН УССР»,  «Доклады АН СССР»,  «Вестник
РАН» та низки газет – «Вечірній Київ», «Зеркало недели», «Правда Украины» та ін.
Саме  ці  публікації  дають  змогу  уточнити  деякі  суперечливі  місця  архівних
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документів,  наповнити  їх  реальним  змістом,  проливають  світло  на  невідомі  й
маловідомі  сторінки життєвого  і  творчого  шляху  академіка,  становлення  його  як
науковця, на його внесок у розвиток фізіології нервової системи.

Здійснений  історичний  аналіз  доступних  архівних  матеріалів,  періодичних
видань, мемуарної літератури та наукових праць  академіка В. І. Скока дає підстави
зазначити,  що  їх  поєднання  складає  документальне  забезпечення  для
неупередженого  осмислення  професійної,  педагогічної  та  науково-дослідної
діяльності вченого в контексті становлення фізіологічної науки в Україні. Водночас
уведення до наукового обігу нових маловідомих матеріалів забезпечило висвітлення
прогалин життєвого і творчого шляху В. І. Скока. 

Таким чином, джерельна база дослідження вміщує різноманітні за походженням
документи,  які  дають  змогу  всебічно  охопити  поставлені  в  дисертаційному
дослідженні  завдання  та  окреслити  неупереджене  осмислення  внеску  академіка
В. І. Скока в становлення й розвиток фізіології нервової системи в Україні в другій
половині ХХ – початку ХХІ ст. 

Підрозділ 1.3.  «Методологія  дослідження» містить  обґрунтування
методологічної основи наукового пошуку, вибору підходів щодо розробки ключових
напрямів дослідження та використання системи методів.

Важливими шляхами розв’язання проблеми дослідження є загальнотеоретичні
принципи науковості,  історизму, об’єктивності,  системності,  багатофакторності  та
всебічності  пізнання  в  поєднанні  із  засобами  власне  історичних  методів
дослідження й методологією інших наук. 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 досліджуваної теми також використано методологію
інших  наук:  бібліографічний,  аналітико-синтетичний,  статистичний  методи  та
методи  джерелознавчого  й  архівознавчого  аналізу,  що  дало  змогу  опрацювати
існуючу літературу з проблеми, що вивчалася, дослідити джерела, систематизувати
й підсумувати отриману інформацію та зробити певні висновки.

У  другому  розділі  «Основні  етапи  формування  В. І. Скока  як  вченого-
фізіолога» відтворено  цілісну  картину  становлення  особистості  В. І. Скока  в
контексті  розвитку  фізіологічної  науки,  проаналізовано  найсуттєвіші  віхи  його
науково-організаційної роботи та педагогічної діяльності.

У підрозділі 2.1. «Формування наукового світогляду В. І. Скока в НДІ фізіології
Київського  університету  імені  Тараса  Шевченка  (1948–1960 рр.)» визначено
основні чинники, які вплинули на формування В. І. Скока як ученого-фізіолога.

Володимир  Іванович Скок  народився  4  червня  1932  року  в  м.  Києві  в  сім’ї
художників-ілюстраторів.  Потяг  до  природничих  наук  у  майбутнього  дослідника
В. І. Скока  розпочався  ще  зі  шкільних  лав.  Під  час  навчання  в  школі  В. І. Скок
відвідував  біологічний  гурток  при  Будинку  піонерів  (на  базі  кафедри  фізіології
Київського  педагогічного  інституту  імені  М.  Горького)  та  біологічну  секцію
Товариства науки та техніки школярів міста Києва (прообраз сучасних МАН), всі
секції якого (хімічна, фізична, астрономічна, біологічна та філософська) працювали
при кафедрах вузів Києва та деяких наукових інститутів АН УРСР. Біологічна секція
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працювала  при  кафедрі  зоології  Київського  педагогічного  інституту  імені
М. Горького.  Отримання  позитивної  характеристики  за  період  відвідування
біологічної секції, підписаної завідувачем кафедри, професором Г. А. Машталером
дало поштовх В. І. Скоку в 1950 р. до вступу на біологічний факультет Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка.   Під час навчання в університеті  він
отримав  ґрунтовні  знання  та  теоретико-методологічні  настанови  його  вчителів  –
учених-електрофізіологів Д. С. Воронцова, А. І. Ємченка, П. Г. Богача та ін. 

Особливо  вагомий  вплив  на  формування  наукового  світогляду  В. І. Скока  в
галузі  нервової  системи  мав  Д. С. Воронцов  (1886–1965  рр.)  –  основоположник
електрофізіології  в Україні,  завідувач електрофізіологічної лабораторії в Інституті
фізіології  Київського  державного  університету,  а  згодом  (з  1956  р.)  –  завідувач
відділу  електрофізіології  Інституту  фізіології  ім. О. О. Богомольця,  науковий
керівник  його  курсової,  дипломної  та  кандидатської  робіт.  Під  керівництвом
Д. С. Воронцова  молодий  науковець  проводив  експериментальні  дослідження
стосовно з’ясування механізмів передачі нервових імпульсів через передні і задні
корінці спинного мозку.

У  1955 р.  В. І. Скок  закінчив  з  відзнакою  Київський  державний  університет
ім. Т. Г. Шевченка.  Як одного із кращих студентів його було залишено працювати
асистентом  на  кафедрі  фізіології.  Для  проведення  глибоких  експериментальних
досліджень В. І. Скок у 1960 р. перейшов до відділу загальної фізіології Науково-
дослідного  Інституту  фізіології  Київського  державного  університету.  Результати
експериментальних  досліджень  проведених  упродовж  1955–1959 рр.,  В. І. Скок
узагальнив в кандидатській дисертації «Електричні реакції зірчастого симпатичного
ганглію кішки», яку успішно захистив у Київському державному університеті.

Велике  значення  в  професійному  рості  В. І. Скока  відіграло  стажування  у
Колумбійському університеті в Нью-Йорку в 1959 р. під керівництвом професора
Гаррі  Грундфеста,  якого вчений вважав ще одним своїм вчителем.  В. І. Скок був
одним із  кращих студентів  факультету,  тому саме  його  за  рекомендацією декана
О. В. Топачевського,  було направлено для проходження стажування за програмою
обміну молодими спеціалістами між СРСР та США. 

У  підрозділі 2.2.  «Науково-дослідна  та  організаційна  робота  В. І. Скока  в
академічних  установах:  АН  УРСР  та  Інституті  фізіології  ім. О. О. Богомольця
(1962–2003 рр.)» проаналізовано основні напрями наукової та організаційної роботи
вченого.

У  1962  р.  розпочалася  наукова  та  організаційна  робота  В. І. Скока  у  відділі
електрофізіології  Інституту  фізіології  ім. О. О. Богомольця  АН  УРСР.  Унаслідок
низки реорганізаційних перетворень у грудні 1970 р. було створено відділ фізіології
вегетативної  нервової  системи,  керівником  якої  було  призначено  доктора
біологічних наук В. І. Скока.

Аналіз  опублікованих  праць  ученого  дозволив  умовно  виділити  декілька
напрямів,  яким  була  присвячена  його  науково-дослідна  робота  відповідно  до
тематики досліджень відділу фізіології вегетативної нервової системи. Дослідження
В. І. Скока,  проведені  впродовж  1962–1974  рр.,  присвячувалися  з ясуваннюʼ
функціональної  організації  провідних  шляхів  різних  вегетативних  гангліїв.
Дослідження фізіологічних властивостей симпатичних гангліїв були описані в його
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докторській дисертації «Електрофізіологічні властивості симпатичних гангліїв», яку
він успішно захистив у 1968 р. 

У  70-80-і  рр.  ХХ  ст.  наукові  дослідження  відділу  фізіології  вегетативної
нервової системи під керівництвом В. І. Скока були спрямовані на вивчення тонічної
активності окремих нейронів симпатичних та парасимпатичних гангліїв, клітинних
та  молекулярних  механізмів  функціонування  нейронів  вегетативної  нервової
системи. Відкриття, зроблені в цьому напрямку, стали фундаментальними та мали
прикладне застосування. Також впродовж 80-90-х рр. ХХ ст. виконувалась робота з
вивчення  механізму  каналоблокуючої  дії  різних  гангліоблокаторів.  Останні  роки
життя вченого були присвячені дослідженням субодиничного складу нейрональних
холінорецепторів ряду симпатичних гангліїв.

Під керівництвом академіка В. І. Скока у відділі фізіології вегетативної нервової
системи Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця було здійснено низку відкриттів:
вперше у світовій науці було встановлено швидкість проведення нервових імпульсів
у  прегангліонарних  волокнах,  вдалося  виміряти  провідність  відкритого  іонного
каналу і визначити тривалість відкритих станів, розрахувати розміри іонного каналу
холінорецептора в місці зв’язування блокаторів і розробити новий гангліоблокатор.
За  пропозицією  В. І. Скока  створено  новий  прилад  –  аналізатор  імпульсації
нервових  волокон  (АІНВ),  розроблено  принципово  новий  метод  відведення
природної  електричної  активності  нервових  волокон  –  метод  збігів;  досліджено
вплив  вегетативної  нервової  системи  на  обмінні  процеси  в  слизовій  оболонці
шлунку. 

Паралельно  з  науково-дослідною  роботою  в  Інституті  фізіології
ім. О. О. Богомольця АН УРСР проходила науково-організаційна робота В. І. Скока
в  Академії  наук  Української  РСР.  Починаючи  з  1970  р.,  В.  І. Скок  працював  на
посаді заступника академіка-секретаря Відділу біохімії, біофізики та фізіології АН
УРСР, а з 19 березня 1974 р. – академіка-секретаря відділення біохімії, фізіології та
теоретичної  медицини.  На  посаді  академіка-секретаря  він  приділяв  велику увагу
роботі  наукових  установ,  які  були  підпорядковані  Відділенню.  Детальна
характеристика  здобутків  наукових  установ,  звіти  директорів  Науково-дослідних
інститутів  та  голів  комісій  із  перевірки  науково-організаційної  та  фінансової
діяльності давала можливість В. І. Скоку як керівникові Відділення Академії наук
аналізувати  їх  діяльність  та  давати  рекомендації  щодо  покращення  роботи  та
усунення недоліків, а також координувати й узгоджувати діяльність установ АН та
МОЗ України.

Слід  відзначити  вагомий  внесок  В. І. Скока  в  ліквідацію  наслідків
Чорнобильської катастрофи в 1986–1987 рр. Він особисто створив робочу групу з
прогнозування радіаційного навантаження на населення, входив до складу Постійно
діючої  комісії  з  питань  ЛНА  на  ЧАЕС,  був  керівником  новоствореної  групи  з
контролю, прогнозування, розробки практичних заходів зі зниження радіоактивної
дії на населення. 

З ясовано,  що  впродовж  1988–1992  рр.  В.ʼ  І. Скок  приділяв  велику  увагу  в
академічних установах новим перспективним напрямам роботи науковців-біологів, а
саме: генній терапії, проблемам лікування раку, важких імунних захворювань тощо,
а також проблемам, які в цілому гальмували рівень досягнень у цій галузі.
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У підрозділі 2.3. «Педагогічна діяльність В. І. Скока в Київському державному
університеті  ім.  Т.  Г.  Шевченка  (1959–2003  рр.)» проаналізовано  навчально-
методичну  роботу  вченого  в  Київському  державному  університеті
ім. Т. Г. Шевченка.

Закінчивши в 1955 р. біологічний факультет, В. І. Скок залишився працювати
асистентом  кафедри  фізіології  людини  і  тварин  –  одній  із  найстаріших  кафедр
Київського  державного  університету  ім. Т. Г. Шевченка.  Після  захисту
кандидатської дисертації (1959 р.) В. І. Скоку запропонували читати на цій кафедрі
спецкурс з нервово-м язової фізіології. ʼ

Після переходу  в 1960 р.  до  відділу загальної  фізіології  Науково-дослідного
Інституту  фізіології  Київського  державного  університету  В. І. Скок  продовжив
педагогічну діяльність на рідній йому кафедрі, спочатку на громадських засадах, а з
1977 р. і до останнього дня свого життя на посаді професора кафедри. Впродовж
своєї педагогічної діяльності В. І. Скок читав курси з загальної фізіології, спецкурс
«Фізіологія нервів і м язів» та «Фізіологія вегетативної нервової системи».  ʼ

З’ясовано,  що  в  процесі  педагогічної  діяльності  вченим  було  вдосконалено
навчально-методичний супровід з курсу нервової і м’язової фізіології. У 1986 р. у
співавторстві з М. Ф. Шубою було видано підручник «Нервово-м язова фізіологія».ʼ
Лекції,  за  спогадами  колишніх  його  студентів,  були  цікавими,  динамічними,
супроводжувались створеними власноруч лектором демонстраційними матеріалами
та результатами особистих експериментальних досліджень.

Паралельно  з  викладацькою  діяльністю  в  Київському  державному
педагогічному університеті  ім.  Т. Г. Шевченка В. І. Скок упродовж 1978–2000 рр.
читав курси з біофізики клітинних процесів у Київському відділенні Московського
фізико-технічного  інституту  та  курси  лекцій  з  фізіології  нервової  системи  в
Міжнародному  Соломоновому  університеті.  За  Міжнародною  Соросівською
Програмою  Освіти  у  Сфері  Точних  Наук  (ISSEP),  заснованої  з  метою  адресної
підтримки найкращих викладачів та студентів вищої та середньої школи, а також
загальної підтримки системи природничо-наукової освіти колишнього Радянського
Союзу, В. І. Скок отримав звання Соросівського професора.

У  третьому  розділі  «Науковий  доробок  В. І. Скока  в  галузі  фізіології
нервової  системи» проаналізовано напрями науково-дослідної  роботи вченого та
досліджено вплив його розробок на розвиток фізіології нервової системи, лікарської
практики та застосування розроблених ним приладів та засобів на практиці.

У підрозділі  3.1.  «Пріоритетні напрями наукових розробок в галузі фізіології
вегетативної  нервової  системи»  висвітлюються  основні  здобутки  вченого  в
зазначеній галузі.

З’ясовано, що пріоритетними напрямами наукових досліджень вченого в галузі
нейрофізіології були: електрофізіологія, біофізика та фармакологія.

Ученим було визначено механізм передачі збудження між нервами автономної
нервової  системи,  швидкість  проведення  нервових  імпульсів  у  малодосліджених
волокнах  ссавців  та  вивчено  роботу  децентралізованих  гангліїв.  За  допомогою
розробленого  у  відділі  нового  методу  та  приладу  було  досліджено  діапазон
швидкостей  проведення  імпульсів  найбільш  активних  груп  волокон  блукаючого
нерва,  встановлено  тісний  взаємозв язок  між  характером  імпульсації  в  нервовійʼ
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системі  та  функціональним  станом  шлункових  залоз,  синхронно  з  вдихом  та
визначено,  що тонічна  імпульсація  в  нейронах виникає  в  результаті  активування
ацетилхоліном нікотинових холінорецепторів.

Наукові здобутки В. І. Скока в галузі фізіології  нервової системи висвітлені в
265 публікаціях, серед яких 6 монографій. Монографія «Физиология вегетативных
ганглиев» (1970 р.) була удостоєна премії імені І. М. Сєченова Академії наук СРСР.

У  підрозділі  3.2.  «Впровадження  фізіологічних  досліджень  В. І. Скока  в
лікарську  практику» розкрито  наукові  здобутки  вченого  в  галузі  фармакології,
шляхи  пошуку  засобів  лікування  поширених  хвороб  серцево-судинної  системи,
шлунково-кишкового тракту, онкологічних хвороб, стресових станів. 

Більшість праць ученого присвячена впровадженню в лікарську практику таких
методів  дослідження  як  вплив  наслідків  хірургічного  втручання  при  виразковій
хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки; хімічних речовин на нервову систему,
що  пов язано  з  серцевим  ритмом  (протипухлинні  препарати,  складові  ліків);ʼ
хімічних речовин, які могли впливати на нервову систему під час стресу без шкоди
для інших систем (дослідження в рамках програми ліквідації  наслідків  аварії  на
ЧАЕС).

Велика кількість досліджень В. І. Скока була спрямована на вивчення впливу
хімічних речовин, складових ліків на зміни в нервовій системі. Під час вивчення
впливу протипухлинних препаратів  було доведено їхню токсичну дію і  вплив на
серцево-судинну  систему,  надано  рекомендації  щодо  подальшого  застосування
таких речовин при лікуванні онкологічних хвороб. Пошук нових методів лікування
виразкової  хвороби  шлунку  привів  вченого  до  винайдення  нового  надійного
експрес-методу  визначення  повноти  ваготомії  (оперативного  втручання  на
блукаючих  нервах),  який  було  рекомендовано  до  запровадження  в  клініці.
Дослідження  в  цьому  напрямку  закінчились  винайденням  нової  речовини
парасимпатолітика  ІЕМ-1556,  який  було  визнано  перспективним антивиразковим
лікарським  препаратом  з  вибірковим  парасимпатичним  ефектом.  Крім  того,  у
співавторстві з науковцями відділу фізіології нервової системи Інституту фізіології
ім. О. О. Богомольця,  Науково-дослідного  інституту  експериментальної  медицини
АМН  СРСР,  Інституту  еволюційної  фізіології  та  біохімії  ім.  І. М. Сєченова
АН СРСР, Донецького медичного інституту ім. М. Горького, Київського державного
університету  ім.  Т.  Г.  Шевченка  було  створено  нову  речовину  (гангліолітик)
«Холінолітичний засіб», яка була зареєстрована в 1989 р. як наукове відкриття. 

Дослідження  молекулярного  складу  різних  вегетативних  гангліїв  дало
можливість  вченому  встановити  унікальні  властивості  їх  нейронів,  що  сприяло
створенню  суперспецифічних  лікарських  засобів  –  блокаторів  чи  активаторів
холінорецепторів, які мали мінімальні побічні ефекти, зокрема зняття гіпертонусу
організму  в  умовах  стресу.  Ці  дослідження  були  актуальними  під  час  лікування
хворих, які зазнали радіологічного впливу під час аварії на ЧАЕС.

У підрозділі  3.3. «Науково-технічний супровід експериментальних досліджень
В. І. Скока» розкрито технічне забезпечення та удосконалення експериментальних
досліджень  відділу  вегетативної  нервової  системи  Інституту  фізіології
ім. О. О. Богомольця АН УРСР. 
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Установлено,  що під  керівництвом В. І. Скока  аспірантом В.  С.  Савчуком  та
інженером  відділу  І. М. Ремізовим  було  розроблено  принципово  новий  метод
відведення  природної  електричної  активності  нервових  волокон  –  метод  збігів
шляхом передачі імпульсації з двох досліджуваних каналів. Перевагою цього методу
дослідження було те, що він дозволяв виконувати експерименти на окремих групах
нервових волокон без будь-якого пошкодження їх чи блокування проведення в них
імпульсації.  Завдяки  новому  пристрою  уперше  було  встановлено  швидкість
проведення нервових імпульсів у тонічно активних прегангліонарних волокнах. Цей
прилад  демонстрував  високу  перспективність  його  застосування  у  фізіологічній
науці. У  1973  році  група  співробітників-авторів  (В. І. Скок,  В. С. Савчук  та
І. М. Ремізов)  отримали  на  цей  пристрій  авторське  свідоцтво.  В. І. Скок  також
запропонував  ідею  модифікації  методу  збігів  дослідження  тонічної  активності
нервових волокон – метод виділення когерентних складових в аналоговій формі. На
основі  даного  методу  було  розроблено  серійний  зразок  нового  АНВ-2.
Вдосконалення цього методу дало змогу досліджувати вибіркову активність різних
провідних шляхів вегетативної  нервової системи електродами, розташованими на
поверхні  шкіри  людини.  Ця  методика  виявилась  надзвичайно  важливою  для
виявлення  ряду  порушень  функцій  серцево-судинної  системи  та  розробки  нових
діагностичних прийомів. 

У  четвертому  розділі  «Інтелектуальний  ренесанс  академіка  В. І. Скока:
інноваційні  ідеї  та  поширення  наукових  здобутків» охарактеризовано
інтелектуальні  зв язки  вченого  у  світовій  науковій  корпорації,  діяльність  йогоʼ
наукової школи, дано оцінку його наукового доробку та міжнародної співпраці.

У  підрозділі  4.1.  «Наукова  школа  академіка  В. І. Скока» висвітлюється
діяльність  ученого  в  підготовці  кадрів,  що  сприяло  формуванню  його  наукової
школи в галузі нейрофізіології.

Під  керівництвом  В. І. Скока  впродовж  1969–2003 рр.  було  захищено  23
кандидатські та 2 докторські дисертації.  Серед його учнів – відомі вчені в галузі
фізіології  нервової  системи:  О. Я. Іванов,  В. А. Деркач,  О. О. Селянко,
В. В. Герзанич, В. С. Савчук, І. М. Ремізов.

Особливістю  наукової  школи  В. І. Скока  є  тісний  зв’язок  захищених
аспірантами дисертацій з розвитком основних напрямів наукової діяльності самого
В. І. Скока. Одним із напрямів досліджень наукової школи В. І. Скока були клітинні
та молекулярні властивості нікотинових холінорецепторів. Використовуючи раніше
створений прилад АІНВ та нові методики обробки електричних явищ у нервовій
системі, учням наукової школи В. І. Скока в 1988 р. вдалося на підставі принципу
когерентного відведення вперше у фізіологічній науці виміряти час відкритого стану
і  провідність  окремих  іонних  каналів.  Для  цього  було  розроблено  новий  метод
фіксації  мембранного  потенціалу.  Також  вдалося  визначити  існування  2-х  типів
іонних каналів нікотинових холінорецепторів (1986).  У ході  цих досліджень було
розроблено  нову  методику  функціональної  ідентифікації,  яка  дозволила  вперше
відводити фонову активність симпатичних нейронів (нейронів серцевого ганглію)
під візуальним контролем. Постійний пошук нових способів досліджень, розробка
та  вдосконалення  існуючих  методів  призвели  до  можливості  вперше  серед
науковців,  які  працювали  в  галузі  фізіології  вегетативної  нервової  системи,
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визначити  форму  іонного  каналу  (воронкоподібна)  і  діаметр  каналу
холінорецептора.  Поряд  із  цим  було  виділено  два  типи  рецепторів,  які  мають
однаковий  діаметр  іонного  каналу,  проте  істотно  відрізняються  чутливістю  до
гангліоблокаторів.

Наукова школа академіка  В. І. Скока в галузі  фізіології  вегетативної  нервової
системи  здобула  авторитет  та  визнання  в  цій  галузі  знань.  Кожен  учень  та
співробітник  Відділу  фізіології  вегетативної  нервової  системи  під  керівництвом
великого експериментатора В. І. Скока досяг вагомих наукових результатів не лише
на території України, а й за її межами – США, Канаді, Великобританії.

У підрозділі  4.2. «Міжнародна співпраця В. І. Скока  зі  світовими науковими
установами в галузі фізіологічної науки» висвітлено співпрацю вченого з науковими
установами інших країн з огляду мережевих зв язків у фізіологічній науці.ʼ

З’ясовано, що наукові здобутки вченого добре відомі у світі завдяки публікаціям
у закордонних наукових виданнях.  Дві  його монографії  «Фізіологія  вегетативних
гангліїв»  (1971)  та  «Нейрональні  холінорецептори»  (1987)  були  перекладені
іноземними  мовами  та  опубліковані  за  кордоном.  57  статей,  опублікованих  на
сторінках провідних наукових видань з його експериментальними напрацюваннями
є актуальними, впроваджені в клінічну практику не лише в Україні, а й за кордоном.

Широкі  міжнародні  наукові  зв’язки  В. І. Скока  відігравали  величезну  роль  у
його  науковій  діяльності  та  удосконаленні  знань  із  фізіології  нервової  системи.
Окрім постійної участі у Всесоюзних конференціях та симпозіумах з фізіологічних
наук, вчений був бажаним та поважним учасником великої кількості Міжнародних
конгресів у різних країнах всього світу. На деяких із них В. І. Скок був головуючим
секцій та симпозіумів, де доповідав про особисті новітні знахідки в галузі фізіології
автономної  нервової  системи.  Крім  того,  відділ  фізіології  вегетативної  нервової
системи постійно приймав учених з усього світу з метою ознайомлення з новітніми
методами  досліджень,  які  застосовувались  у  стінах  Інституту  фізіології
ім. О. О. Богомольця.

У  підрозділі  4.3.  «Вплив  розробок  В. І. Скока  на  подальший  розвиток
вітчизняної і світової фізіології» висвітлюється вплив наукового доробку вченого
на розвиток фізіології нервової системи в Україні та за кордоном.

Встановлено,  що  наукові  розробки  академіка  В. І. Скока  в  галузі  фізіології
вегетативної нервової системи мали вагомий вплив на подальший розвиток не лише
вітчизняної,  але  й  світової  фізіології.  Про  це  свідчить  низка  його  відкриттів,
удосконалення  експериментальних  досліджень  та  впровадження  нових  методів  у
фізіології вегетативної нервової системи, а також засобів у лікарську практику. 

Теоретичні  здобутки  академіка  В. І. Скока  та  їх  практичне  впровадження  в
лікарську  практику  були  високо  оцінені  як  вітчизняними,  так  і  зарубіжними
вченими.  Широкого  визнання  світовою  науковою  спільнотою  отримали  його
передові  методики  відведення  електричної  активності  від  поверхні  шкіри.
Класичними  стали  роботи  щодо  синаптичного  струму  у  нейронах  вегетативних
гангліїв:  В. І. Скоку  вдалося  вперше  виміряти  провідність  відкритого  каналу  і
визначити тривалість відкритих станів. 
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Про  вагомий  внесок  у  розвиток  фізіології  нервової  системи  й  міжнародне
визнання наукових досягнень академіка В. І. Скока свідчить обрання його у 1994 р.
іноземним членом Польської академії наук.

Про визнання наукових здобутків вченого та його вагомий вплив на розвиток
нейрофізіології свідчить ряд премій та нагород: премія ім. І. М. Сєченова АН СРСР
(1971), Державна премія СРСР у галузі науки та техніки (1989) та Державна премія
в галузі науки та техніки України (2003).

ВИСНОВКИ

1.  Вивчення  ступеня  наукової  розробки  проблеми  виявило  відсутність
узагальнюючих  історико-наукових  досліджень,  які  б  системно  і  ґрунтовно
відображали внесок В. І. Скока в розвиток фізіології  нервової  системи.  Науковий
простір вченого-фізіолога не був предметом системного та цілісного дослідження, а
опубліковані праці про нього лише частково і недостатньо розкривали його внесок у
розвиток  фізіологічної  науки.  Поза  увагою  дослідників  залишилися  важливі
складники наукової, професійної та історіографічної біографії академіка В. І. Скока. 

Проведений аналіз джерельної бази дозволив установити, що доступні архівні
документи,  список  праць  вченого  та  матеріали  періодичних  видань  складають
багате  та  різноманітне  документальне  забезпечення  досліджуваної  проблеми.  У
процесі  дослідження до наукового обігу вперше введено нові  архівні документи.
Використання  широкого  кола  архівних  документів  дало  можливість  сформувати
репрезентативну  джерельну  базу  і  позбутися  фактологічних  неточностей  у
життєписі В. І. Скока, що існували в роботах попередників. Завдяки використанню
широкої  джерельної  бази  вдалося  відстежити  найважливіші  здобутки  наукової
школи академіка В. І. Скока в умовах «третьої  наукової  революції» (від середини
ХХ ст.) та їх вплив на розвиток фізіологічної науки. Загалом, аналіз історіографічної
та джерельної бази дозволяють зробити висновок про актуальність і  своєчасність
появи  спеціального  наукового  дослідження,  яке  розкриває  багатогранну
дослідницьку практику академіка В. І. Скока як вченого в галузі фізіології нервової
системи, його унікальні наукові і культурні рефлексії самопізнання на тлі науково-
технічного прогресу. 

Комплексне  застосування  визначених  методологічних  принципів  та  методів
дослідження  дало  можливість  досягти  мети  дисертаційного  дослідження  –
визначити  основні  етапи  життя  та  творчої  діяльності  В. І. Скока,  проаналізувати
різні напрямки діяльності, показати вплив головних досягнень вченого на розвиток
фізіологічної науки України та зарубіжжя.

2.  На  основі  опрацьованих  архівних  документів,  праць  вченого,  матеріалів
журнальної  публіцистики  можна  виділити  найважливіші  періоди  науково-
організаційної роботи та педагогічної діяльності академіка В. І. Скока, а саме:

1950–1956 рр. – навчання на біологічному факультеті та педагогічна діяльність
на  посаді  асистента  кафедри  фізіології  Київського  державного  університету
ім. Т. Г. Шевченка;
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1956–1962  рр.  –  науково-організаційна  робота  на  посаді  старшого  наукового
співробітника  Інституту  фізіології  тварин  Київського  державного  університету
ім. Т. Г. Шевченка;

1959–2003 рр. – педагогічна діяльність на посаді викладача кафедри фізіології (з
1977  –  на  посаді  професора  кафедри  фізіології  людини  та  тварин)  Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка;

1962–2003  рр.  –  науково-дослідна,  організаційна  робота  в   академічних
установах:  1962–1970  рр.  –  робота  на  посаді  старшого  наукового  співробітника,
завідувача  лабораторії  електрофізіології  вегетативної  нервової  системи  Інституту
фізіології  ім. О. О. Богомольця  АН  УРСР;  1971–2003  рр.  –  робота  на  посаді
завідувача  відділу  фізіології  вегетативної  нервової  системи  Інституту  фізіології
ім. О. О. Богомольця  АН  УРСР  (НАН  України);  1970–1992  рр.  –  науково-
організаційна робота в Академії наук УРСР.

3. Формування наукового світогляду В. І. Скока відбувалося в умовах «третьої
наукової  революції»,  інтенсифікації  та  вдосконалення  експериментальних
досліджень,  появи  нових  біотехнологій  тощо.  У цей  період  відбувається  розквіт
розвитку  фізіології  нервової  системи.  Потяг  до  біологічних  наук  у  майбутнього
вченого з явився ще в шкільні роки під час відвідування біологічного гуртка приʼ
Будинку  піонерів,  який  функціонував  на  базі  кафедри  фізіології  Київського
педінституту ім. М. Горького та Товариства науки та техніки школярів м. Києва, де
він  отримав  можливість  розширити свої  знання,  опанувати  основи  пошукової  та
дослідницької роботи в біологічній секції.

Важливим  чинником  формування  В. І. Скока  як  ученого  були  теоретико-
методологічні настанови його вчителів під час навчання на біологічному факультеті
Київського  університету  ім.  Т. Г. Шевченка  –  учених-електрофізіологів
Д. С. Воронцова,  А.  І.  Ємченка,  П.  Г.  Богача,  а  також видатного  американського
вченого-фізіолога Г. Грундфеста під час стажування в Колумбійському університеті
Нью-Йорка.

4. У ході аналізу наукового доробку В. І. Скока встановлено, що він одним із
перших  серед  вітчизняних  учених-фізіологів  провів  низку  експериментальних
досліджень в галузі фізіології вегетативної нервової системи в Інституті фізіології
ім. О. О. Богомольця  АН УРСР,  завдяки  яким вдалося  отримати  карти  провідних
шляхів раніше не досліджених гангліїв, що призвело до уявлення про вегетативні
ганглії  як  про  самостійні  інтегративні  центри;  довести  відсутність  прямого
гальмування в вегетативних гангліях,  що дало можливість зробити висновки про
особливості  будови  та  функціонування  гангліїв  вегетативної  нервової  системи;
вперше  в  світовій  науці  виміряти  провідність  відкритого  каналу  і  визначити
тривалість відкритих станів, розрахувати розміри іонного каналу холінорецептора в
місці  зв’язування  блокаторів  і  розробити  новий  гангліоблокатор;  створити  та
вдосконалити новий прилад – «Аналізатор імпульсації нервових волокон» (АІНВ);
розробити принципово нові методики відведення та аналізу природної електричної
активності  нервових волокон у гострих та хронічних дослідах.  Дані дослідження
сприяли подальшому розвитку фізіології вегетативної нервової системи.

Наукова  робота  В. І. Скока  була  нерозривно  пов язана  з  педагогічноюʼ
діяльністю. З 1959 р. в Київському університеті імені Тараса Шевченка він читав
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спецкурси лекцій з нервово-м язової фізіології, супроводжуючи їх власне створенимʼ
демонстраційним матеріалом;  курси з  загальної  фізіології,  фізіології  вегетативної
нервової системи. У співавторстві з видатним вітчизняним біофізиком М. Ф. Шубою
було  видано  підручник  «Нервово-м язева  фізіологія»  (1986  р.).  Також  академікʼ
В. І. Скок  впродовж 1978–2002 рр.  читав  курс  «Біофізика  клітинних процесів»  у
Київському відділенні Московського фізико-технічного інституту; з 1991 р. по 1998
р. курс фізіології  нервової системи в Міжнародному Соломоновому університеті.
Перебуваючи на посаді  віце-президента  Президії  АН України В. І. Скок займався
освітніми  питаннями  установ  АН  УРСР  та  Міносвіти  з  метою  залучення  до
наукових  досліджень  молодих  кадрів.  Будучи  віце-президентом  АН  України,
В. І. Скок брав активну участь у створенні Академії педагогічних наук України, де
він став академіком-співзасновником.

5.  Установлено,  що  фундаментальні  та  прикладні  дослідження,  проведені
В. І. Скоком в Інституті фізіології  ім. О. О. Богомольця, мали вагоме значення для
фізіологічної науки, фармакології та лікарської практики. Зокрема, вченому вдалося
встановити, що нервові волокна являють собою групу волокон з різною швидкістю
проведення, зафіксувати цю швидкість; довести можливість реєстрації електричної
активності  симпатичних  волокон  від  поверхні  шкіри  та  встановити,  що  ця
активність модулюється серцевим ритмом; обґрунтувати токсичну дію і вплив на
серцево-судинну систему протипухлинних препаратів та надати рекомендації щодо
подальшого  застосування  таких  речовин  при  лікуванні  онкологічних  хвороб;
розробити  новий  надійний  експрес-метод  визначення  повноти  ваготомії
(оперативного  втручання  на  блукаючих  нервах),  який  було  рекомендовано  до
запровадження в клініці; винайти нову речовину парасимпатолітик ІЕМ-1556, який
було визнано перспективним антивиразковим лікарським препаратом з вибірковим
парасимпатичним ефектом; дослідити унікальність молекулярного складу окремих
нейронів, що відкрило можливості створення супер-специфічних лікарських засобів
– блокаторів чи активаторів холінорецепторів, які мали мінімальні побічні ефекти,
зокрема  зняття  гіпертонусу  організму  в  умовах  стресу.  Дані  дослідження  були
актуальними під час лікування хворих, які зазнали радіологічного впливу під час
аварії на ЧАЕС.

Академіком  В. І. Скоком  у  співавторстві  з  науковцями  відділу  фізіології
нервової  системи  Інституту  фізіології  ім. О. О. Богомольця,  Науково-дослідного
інституту  експериментальної  медицини  АМН  СРСР,  Інституту  еволюційної
фізіології та біохімії ім. І. М. Сєченова АН СРСР, Донецького медичного інституту
ім.  М.  Горького,  Київського  державного  університету  ім.  Т.  Г.  Шевченка  було
створено  нову  речовину  (гангліолітик)  «Холінолітичний  засіб»,  яка  була
зареєстрована в 1989 р. як наукове відкриття.

6. З ясовано, що під керівництвом В.ʼ  І. Скока у відділі фізіології вегетативної
нервової  системи  Інституту  фізіології  ім. О. О. Богомольця  було  розроблено  і
вдосконалено  прилад  «Аналізатор  імпульсації  нервових  волокон»  (АІНВ),  який
дозволив  реєструвати  тонічну  активність  симпатичної  нервової  системи  та
контролювати ефективність прийому деяких лікарських препаратів при відведенні
від  поверхні  шкіри  людини.  На  відміну  від  приладів,  які  застосовувались  у
дослідженнях  до  70-х  рр.  ХХ  ст.  у  фізіологічній  науці,  пропонований  прилад
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дозволив виділити з активності цілого нерва електричну активність потрібних груп
волокон без будь-якого пошкодження нерва. Дана методика виявилась надзвичайно
важливою  для  виявлення  ряду  порушень  функцій  серцево-судинної  системи  та
розробки  нових  діагностичних  прийомів.  На  пристрій  у  1974  р.  було  отримано
патент на  винахід.  В. І. Скок  також запропонував ідею модифікації  методу  збігів
дослідження тонічної активності нервових волокон – метод виділення когерентних
складових в аналоговій формі. На основі цього методу було розроблено серійний
зразок  нового  АІНВ-2,  який  вдосконалювався  впродовж  1977–1983  рр.
Модифікований  прилад  дозволив  співробітникам  відділу  фізіології  вегетативної
нервової системи Інституту фізіології  ім. О. О. Богомольця розробити метод, який
дозволив  уперше  відвести  електродами,  розташованими  на  поверхні  шкіри,
природну активність симпатичної нервової системи людини, модульовану серцевим
ритмом. Цей метод став важливим для вивчення патогенезу та діагностики розладів
нервової регуляції функцій організму. 

7.  Академік  В. І. Скок  не  лише  залишив  потужний  науковий  доробок,  а  й
створив наукову школу в галузі фізіології нервової системи. Вона характеризується
насамперед: а) продукуванням нових ідей і методів у галузі фізіології вегетативної
нервової  системи;  б)  удосконаленням  експериментальних  досліджень;
в) впровадженням  у  лікарську  практику  нових  засобів  у  лікуванні  онкологічних,
серцево-судинних захворювань та хвороб травної й нервової систем тощо.

Під керівництвом В. І. Скока  було захищено 23 кандидатські  та  2 докторські
дисертації,  присвячені  різноаспектним  питанням  вегетативної  нервової  системи,
зокрема:  дослідженню  провідних  шляхів  вегетативних  гангліїв  та  тонічної
активності  гангліїв  автономної  нервової  системи,  вивченню  клітинних  та
молекулярних механізмів функціонування нейронів вегетативної нервової системи,
клітинним  та  молекулярним  властивостям  нікотинових  холінорецепторів,
молекулярним  механізмам  дії  гангліоблокаторів,  дослідженню  субодиничного
складу  нейронів.  Роботи,  виконані  під  керівництвом  В. І. Скока  відповідали
світовим стандартам і викликали інтерес в лабораторіях багатьох країн. Аспіранти
В. І. Скока  і  до  тепер  працюють  не  лише  в  українських  науково-дослідних
інститутах,  а  й  у  провідних  наукових  центрах  світу.  Зокрема,  О. Я. Іванов,
В. О. Деркач  (Інститут  Воллюма,  Портленд (штат  Орегон,  США)),  В. В. Герзанич
(Балтиморі, Мерилендському Університеті Лойола (США)).

8. Широкі міжнародні наукові зв’язки В. І. Скока відігравали величезну роль у
його  науково-організаційній  діяльності.  Окрім  постійної  участі  у  Всесоюзних
конференціях  та  симпозіумах  з  фізіологічних  наук,  вчений  був  бажаним  та
поважним  учасником  великої  кількості  Міжнародних  конгресів  у  різних  країнах
всього світу. На деяких з них В. І. Скок був головуючим секцій та симпозіумів, де
доповідав  про  особисті  новітні  знахідки  в  галузі  фізіології  автономної  нервової
системи.  Крім  того,  відділ  фізіології  вегетативної  нервової  системи  постійно
приймав  учених  з  усього  світу  з  метою  ознайомлення  з  новітніми  методами
досліджень, які застосовувались в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця, а також
виконував низку досліджень за міжнародними грантами.

Здобутки  В. І. Скока  в  фізіологічній  науці  були  високо  оцінені  не  лише  в
Україні,  а  й  за  кордоном.  Це  проявилося  у  довірі  йому  головувати  на  кількох
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міжнародних симпозіумах, особистих запрошеннях до різних провідних наукових
інститутів світу з метою проходження стажування. Міжнародне визнання отримали
розробки В. І.  Скока з внутрішньоклітинного відведення потенціалів від нейронів
симпатичного  та  парасимпатичного  гангліїв  при  вегетативних  рефлексах,  які
вважалися одним з основних шляхів розвитку синаптичної передачі в автономній
нервовій  системі  у  світовій  науці.  Монографія  В. І. Скока  «Физиология
вегетативных ганглиев» (1971 р.), перевидана англійською мовою в 1973 р. в Японії
та набула поширення серед провідних нейрофізіологів світу.

Інноваційні  дослідження  механізмів  гангліоблокуючих  речовин  В. І. Скока,
результатом яких стало винайдення нових гангліоблокаторів як основи лікарських
речовин,  також  визнавались  міжнародною  науковою  спільнотою,  адже  ці
дослідження  стали  центральною  темою  досліджень  визнаних  фізіологів,
фармакологів та іммунологів у всьому світі в ХХІ столітті.
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АНОТАЦІЯ
Буц М. А.  Внесок  академіка  В. І. Скока  в  розвиток  фізіології  нервової

системи в другій половині ХХ – початку ХХІ 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, 2017.

Дисертація  присвячена  комплексному  дослідженню  внеску  академіка
В. І. Скока в розвиток фізіології нервової системи в другій половині ХХ – початку
ХХІ  століття.  У  роботі  вперше  подано  періодизацію  творчого  шляху  вченого,
розкрито  умови  та  ключові  чинники  формування  його  наукового  світогляду,
з’ясовано  й  охарактеризовано  науково-організаційну  роботу  й  педагогічну
діяльність  В. І. Скока  в  Інституті  фізіології  ім.  О. О. Богомольця,  Київському
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, АН УРСР, АН СРСР та НАН України,
проаналізовано  основні  напрями  його  наукових  досліджень  у  галузі  фізіології
нервової  системи.  Відтворення  цілісної  картини  наукового  простору  академіка
В. І. Скока  дало підстави  зробити висновок про його  вагомий внесок у  розвиток
вітчизняної і світової фізіологічної науки.

Ключові слова:  академік  В. І. Скок, наукова та організаційна робота, автономна
нервова система, фізіологія вегетативної нервової системи, нейрофізіологія, біофізика,
фармакологія,  гангліоблокатор,  розвиток  фізіології  нервової  системи,  Інститут
фізіології ім. О. О. Богомольця, АН СРСР, АН УРСР, НАН України.

АННОТАЦИЯ
Буц М. А.  Вклад академика В. И. Скока в развитие физиологии нервной

системы во второй половине ХХ – начале XXI 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, 2017.

Диссертация  посвящена  комплексному  исследованию  вклада академика
В. И. Скока в развитие физиологии нервной системы во второй половине ХХ – начале
XXI века.

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,  обусловлены  хронологические  границы  и  методы
исследования,  раскрыты  научная  новизна  и  практическое  значение  полученных
результатов.

В  первом  разделе  «Состояние  научной  разработки,  источники  методология
исследования»  аргументирована  степень  разработанности  проблемы,  определены
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направления,  требующие  дальнейшего  изучения.  Отмечено,  что  деятельность
В. И. Скока  ранее  не  была  предметом  комплексного  исследования.
Историографический  анализ  литературы  убедительно  засвидетельствовал,  что
избранная  научная  проблема  освещена  предыдущими  исследователями
фрагментарно, а некоторые источники остаются малоизученными. 

Во втором разделе «Основные этапы формирования В. И. Скока как ученого-
физиолога»  осуществлен  анализ  основных  факторов,  сформировавших  его
мировоззрение  (посещение  биологического  кружка  на  базе  кафедры  физиологии
Киевского педагогического института им. М. Горького та Общества науки и техники
школьников г. Киева, годы обучения в Киевском государственном университете им.
Т. Г. Шевченко, работа в НИИ КГУ, Институте физиологии им. А. А. Богомольца под
руководством Д. С. Воронцова).

Научные поиски В.И. Скока в области физиологии нервной системы начались с
1950  г.  во  время  его  учебы  и  работы  Киевском  государственном  университете
им. Т. Г. Шевченко.  Научно-исследовательскую деятельность  ученый продолжил в
Институте  физиологии  им.  А. А. Богомольца, где  он  защитил  кандидатскую  и
докторскую  диссертации,  в  которых  раскрыл  механизмы  передачи  нервных
импульсов  в  вегетативной  нервной  системе  кошки  и  обосновал
электрофизиологические  свойства  симпатических  ганглиев  автономной  нервной
системы. 

Кроме того, во втором разделе впервые раскрыта педагогическая деятельность
В. И. Скока. 

В. И. Скок вел  научно-общественную  деятельность,  был  неутомимым
организатором науки в Украине. Как академик-секретарь, вице-президент АН УССР
ученый  принимал  активное  участие  в  разработке  научных  направлений
исследований  Академии,  был  соучредителем  Академии  педагогических  наук
Украины. 

В третьей главе «Научное наследие В. И. Скока в области физиологии нервной
системы»  проанализированы  направления  научно-исследовательской  работы
ученого  и  исследовано  влияние  его  разработок  на  развитие  физиологии нервной
системы, врачебной практики и применения разработанных им приборов и средств
на практике. 

Раскрыты  приоритетные  научные  исследования  академика  В. И. Скока  в
отрасли физиологии нервной системы: ученым был определен механизм передачи
возбуждения  между нервами автономной  нервной системы,  скорость  проведения
нервных  импульсов  в  малоисследованных  волокнах,  разработан  новый  метод  и
прибор  для  исследования  диапазона  скоростей  проведения  наиболее  активных
групп  волокон  блуждающего  нерва,  установлена  тесная  взаимосвязь  между
характером  импульсации  в  нервной  системе  и  функциональным  состоянием
желудочных желез, синхронно с вдохом и определено, что тоническая импульсация
в  нейронах  возникает  в  результате  активации  ацетилхолином  никотиновых
холинорецепторов.

В  четвертом  разделе  «Интелектуальный  ренессанс  академика  В.  И.  Скока:
инновационные  идеи  и  распостранение  научных  достижений»  проанализирована
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научная  школа  исследователя,  освещено его  научное  наследие  с  точки  зрения
отечественных и зарубежных ученых, а также его международная деятельность.

Установлено,  что  научные  достижения  академика  В.  И.  Скока были  высоко
оценены  как  отечественными,  так  и  зарубежными  учеными.  Об  этом
свидетельствует  ряд  премий и наград,  участие  в  АН СССР,  Польской АН,  РАН,
большом  количестве  международных  симпозиумов  по  физиологии  нервной
системы,  отзывы  известных  ученых  на  его  работы  в  области  физиологии
автономной нервной системы. 

Ключевые  слова: академик  В.  И.  Скок,  научная  и  организационная  работа,
автономная  нервная  система,  физиология  вегетативной  нервной  системы,
нейрофизиология,  биофизика,  фармакология,  ганглиоблокатор,  развитие физиологии
нервной системы, Институт физиологии им. А. А. Богомольца, АН СССР, АН УССР,
НАН Украины.
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The  dissertation  is  devoted  to  the  complex  research  of  the  contribution  of
Academician V. I. Skok in the development of physiology of the nervous system in the
second half  of the XX – the beginning of the XXI century.  In the paper is given the
division into periods of the scientific path of the scientist is presented, the conditions and
key factors  of  the  formation of  his  scientific  outlook are  revealed,  the  scientific  and
organizational work and pedagogical activity of V. I. Skok at the Bogomoletz Institute of
Physiology, T. Shevchenko Kiev State University, Academy of Sciences of the USSR and
the  National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine,  the  main  directions  of  his  scientific
research in  the physiology of  the nervous system are analyzed.  Reconstruction of  the
complete picture of scientific space Academician V. I. Skok gave the reason to conclude
that  he  made  a  significant  contribution  to  the  development  of  national  and  world
physiological science.
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