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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На початку ХХІ ст. в Україні з’явилися нові цивілізаційні 

виклики, що стали серйозною проблемою для подальшої долі людини, її здоров’я, 

безпеки та життєдіяльності. Як свідчить історичний досвід, хвора популяція 

нездатна відстояти ні свою безпеку, ні свої національні інтереси. Окрім того, 

здоров’я людини розглядається не лише як найбільша соціальна цінність, а й як 

вирішальний чинник економічного розвитку, конкурентоспроможності і 

продуктивності праці, зростання добробуту країни й рівня життя її громадян. Саме 

тому охорона здоров’я населення та безпека життєдіяльності є ключовими 

категоріями національної безпеки та мають стратегічне значення. ООН відносить їх 

до показників, які певною мірою визначають подальший розвиток нації, її 

спроможність до духовного й культурного вдосконалення.  

Під кутом зору пріоритетних завдань національної безпеки держави 

актуалізується вивчення багатогранної діяльності вчених-медиків, які зробили 

неоціненний внесок у розвиток медичної та біологічної науки другої половини 

ХХ ст. До когорти видатних учених-медиків-біологів належить Володимир 

Веніамінович Фролькіс (1924–1999 рр.) – відомий дослідник у галузі фізіології, 

геронтології, професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки, 

академік НАН та АМН України. До сьогодні немає ґрунтовного, комплексного 

дослідження його життєвого шляху і професійно-наукового доробку. У зв’язку з 

цим поява такої праці суттєво поповнить скарбницю історичного досвіду, дасть 

змогу визначити пріоритетні напрями подальшого розвитку вітчизняної науки й 

техніки.  

Академік В.В. Фролькіс широко відомий не лише як учений у галузі медицини 

та біології, а й як організатор академічних наукових установ в Україні. Дослідник 

був одним із фундаторів Інституту геронтології АМН України, ініціатором 

створення АМН України, першим академіком за фахом «геронтологія». 

Дослідження, які були здійснені академіком В.В. Фролькісом у галузі 

фізіології і геронтології, не втратили своєї актуальності й у наші дні. Науковий 

доробок ученого й досі має великий «потенціал майбутнього», який на новому етапі 

історичного розвитку слугує важливим методологічним підґрунтям для розв’язання 

таких соціальних проблем, як здоров’я, тривалість життя, його якість, попередження 

хвороб ХХІ ст. 

Запропоновані академіком В.В. Фролькісом засоби боротьби із процесом 

старіння посідають вагоме місце у здоров’язбережувальних технологіях. Наукові 

розробки академіка в галузі геронтології мають не лише фундаментальне, а й 

прикладне значення, багато в чому визначають стратегію і тактику пошуку засобів, 

які застосовуються при лікуванні вікової патології та подовжують тривалість життя. 

Синтезовані під керівництвом В.В. Фролькіса антиаритмічні засоби сьогодні 

широко застосовуються в клініці серцево-судинної патології. 

Окрім того, інтелектуальна біографістика 40–90-х рр. ХХ ст. надає історії 

медичної та біологічної науки людиновимірності, посилює міждисциплінарні 

аспекти сучасного історичного дискурсу, формує більш довершений образ 

вітчизняної науки минулого століття. 



2 

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

дослідження виконане в межах держбюджетних тем кафедри історії та 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 

наукового аналізу доступних джерел та наявної літератури комплексно дослідити 

професійну, наукову та історіографічну біографію академіка В.В. Фролькіса. 

Для реалізації поставленої мети були визначені такі завдання: 

– проаналізувати джерельну базу і стан дослідження наукової роботи 

академіка В.В. Фролькіса на тлі вітчизняної науки й техніки;  

– розкрити умови формування наукового світогляду вченого, визначити 

основні періоди його наукових пошуків, організаційної роботи та педагогічної 

діяльності, уточнити окремі біографічні відомості вченого; 

– висвітлити наукову роботу та педагогічну діяльність академіка 

В.В. Фролькіса в Київському медичному інституті, його роль у підготовці майбутніх 

медиків; 

– дослідити наукову та організаційну роботу вченого в Інституті геронтології 

АМН СРСР та АМН України; 

– проаналізувати пріоритетні напрями наукової роботи академіка 

В.В. Фролькіса в галузі фізіології, експериментальної патології, геронтології та 

фармакології; 

– об’єктивно оцінити внесок наукової школи академіка В.В. Фролькіса для 

розвитку вітчизняної та світової геронтології; 

– охарактеризувати міжнародну наукову діяльність вченого. 

Об’єктом дослідження є наукова, професійна та історіографічна біографія 

академіка В.В. Фролькіса на початку 40-х – наприкінці 90-х рр. ХХ ст. 

Предмет дослідження – теоретичні відкриття академіка В.В. Фролькіса та їх 

практичне впровадження в галузі медицини, фізіології, геронтології, фармакології, 

внесок ученого в підготовку фахівців медико-біологічного профілю, а також 

організацію вітчизняної геронтологічної науки. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1941–1999 рр., окреслені 

періодом навчання, формування світогляду, кола наукових інтересів В.В. Фролькіса 

та роками його активної професійної, наукової, організаційної роботи й педагогічної 

діяльності на тлі суспільно-економічного та політичного життя ХХ ст. Окреслені 

хронологічні межі дослідження сприяють розкриттю становлення геронтології в 

Україні і виявленню найсуттєвіших здобутків ученого та його наукової школи. 

Методи дослідження. Методологічні засади дисертації базуються як на 

загальнонаукових принципах історичної достовірності, об’єктивності пізнання, 

системності й комплексності, багатофакторності та всебічності, так і на спеціальних 

методах: порівняльно-історичному, проблемно-хронологічному, описовому, 

логічно-аналітичному, інтерв’ювання, персоналізації та періодизації, які дали змогу 
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висвітлити творчий шлях академіка В.В. Фролькіса, його наукову, організаційну та 

педагогічну діяльність, визначити його внесок у систему національних культурних 

цінностей.  

У роботі застосовано категоріально-поняттєвий апарат, яким послуговуються 

історики, біографісти та фахівці інших галузей науки, враховуючи 

міждисциплінарний характер дослідження. 

Комплексне застосування різноманітних засобів наукового пошуку, аналізу й 

синтезу сприяло оптимальному використанню архівних документів, матеріалів 

періодики, опублікованих праць досліджуваного періоду. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим 

комплексним дослідженням діяльності В.В. Фролькіса щодо становлення та 

розвитку геронтології 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.В. Фролькіса як ученого фізіолога-геронтолога; запропоновано 

періодизацію діяльності В.В. Фролькіса, що сприяло поетапному відтворенню ролі 

вченого в розвитку біологічної і медичної науки; у межах виконаного дослідження 

вивчено маловідомі сторінки життя і творчості вченого, які раніше не були 

оприлюднені в наукових розвідках; розкрито постать В.В. Фролькіса не лише як 

ученого-дослідника, а й як неординарного, талановитого, усебічно освіченого 

педагога з оригінальними поглядами на розвиток геронтологічної науки, які й до 

сьогодні мають історичне, теоретичне і практичне значення; показано значимість 

наукової спадщини вченого для подальшого розвитку як вітчизняної, так і світової 

геронтології; удосконалено бібліографію наукових праць академіка В.В. Фролькіса 

та перелік праць про нього, доповнено джерелознавчу базу за рахунок уведення до 

наукового обігу нових та маловідомих архівних матеріалів. Набула подальшого 

розвитку та поглиблення проблема особистісного виміру у становленні наукових 

установ АМН СРСР та АМН України у 50–90-х рр. ХХ ст., у розвитку вітчизняної 

геронтологічної наукової школи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення, висновки дисертації, уведені до наукового обігу документи й матеріали 

можуть застосовуватися дослідниками при подальшій розробці окресленої теми. 

Запропоновані матеріали стануть у нагоді при підготовці навчальних програм для 

медичних освітніх закладів, шкіл; лекцій з історії науки й техніки, історії медицини, 

історії біології, курсів нормальної фізіології, вікової фізіології, геронтології, 

геріатрії, 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 Київського медичного інституту (КМІ), Інституту геронтології 

АМН СРСР, АМН України, НАН України тощо. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертації наукові результати й 

висновки дослідження отримані автором особисто. Наукові статті здобувача у 

фахових виданнях є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Результати проведеного дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України ДВНЗ 
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«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Основні положення й висновки дисертації доповідалися на 

VIII Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, 

науки і техніки в Україні» (Київ, 21 травня 2013 р.), Десятій міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» (Київ, 17–

19 жовтня 2013 р.), Міжнародній науковій інтернет-конференції «Історичні, 

економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я» 

(Харків, 4–11 листопада 2013 р.), Дев’ятнадцятій Всеукраїнській конференції 

молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвяченій 95-річному 

ювілею Національної академії наук України (Київ, 18 квітня 2014 р.), 

ІХ Всеукраїнській конференції молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, 

науки і техніки в Україні» (Київ, 22 травня 2014 р.), ІІ Міжнародній науковій 

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

освітні аспекти розвитку охорони здоров’я» (Харків, 11 листопада 2014 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових праць, 

серед них – 5 статей у фахових виданнях, 1 – у закордонному періодичному виданні, 

6 – 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 – 312 позицій (34 сторінки) і 25 додатків (27 сторінок).Основний обсяг 

дисертації становить 187 сторінок, повний обсяг – 248 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» висвітлено основні історіографічні етапи розвитку 

наукової думки з обраної проблеми, проаналізовано джерельну базу та визначено 

історіографію 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 основні 

періоди: перший – радянський, праці дослідників радянської доби (1950–1990-і рр.); 

другий – сучасний, це напрацювання науковців у роки незалежності України 

(з 1991 р. і до теперішнього часу). 

За основними напрямами висвітлення багатогранної діяльності В.В. Фролькіса 

можна умовно виділити декілька груп праць: наукова література з питань медичної і 

біологічної науки, де робляться посилання на праці вченого, аналізується його 

творчий доробок; роботи з історії наукових установ та освітніх закладів, зокрема 

Інституту геронтології АМН СРСР та АМН України, КМІ, у яких розкривається 
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науковий простір та організаційна й педагогічна діяльність ученого; ювілейні статті 

з нагоди днів народження В.В. Фролькіса та енциклопедичні довідники про вченого; 

інтерв’ю, присвячені окремим аспектам наукової роботи В.В. Фролькіса, 

становленню й розвитку геронтологічної науки. 

Перший історіографічний період охоплює великий проміжок часу радянської 

історіографії з притаманною їй надмірною ідеологізацією історичної науки. Не 

дивлячись на вагомі здобутки В.В. Фролькіса в галузі вітчизняної геронтології, на 

його визнання в наукових колах, у радянській науковій і популярній літературі було 

обмаль публікацій, присвячених його практичній діяльності і науковій роботі.  

Під час першого історіографічного періоду з’являються окремі аналітичні 

публікації про наукові досягнення учених-лікарів, серед яких згадується і 

В.В. Фролькіс. Зокрема, у книзі М.К. Вітте «Розвиток медичної науки на Україні»
1
 

(1965) висвітлюються досягнення вчених у різних галузях медичної науки в Україні 

за роки Радянської влади. У розділі «Боротьба з передчасним старінням» 

повідомляється про створення в Києві першого в Радянському Союзі Інституту 

геронтології АМН СРСР та про перші його здобутки, у якому фрагментарно 

вказується на наукові дослідження В.В. Фролькіса. 

Вивчення наукової спадщини В.В. Фролькіса значно активізувалося в 80-х рр. 

ХХ ст. У дослідженнях цього періоду на основі аналітичного матеріалу 

розкривається постать науковця як ученого-фізіолога-геронтолога. У виданні 

«Вісник Академії наук Української РСР» за 1984 р., у статті «60-річчя члена-

кореспондента АН УРСР В.В. Фролькіса»
2
, уперше об’єктивно опубліковано 

короткий біографічний нарис, напрями наукових досліджень та здобутки вченого в 

галузі фізіології, геронтології і геріатрії, проаналізовано його науково-організаційну 

роботу, громадську та міжнародну діяльність. Ця праця започаткувала процес 

накопичення біобібліографічного матеріалу за темою нашого дисертаційного 

дослідження. 

Цінним для дослідження стали інтерв’ю академіка В.В. Фролькіса в різних 

видавництвах та газетах, які слугували важливим історіографічним джерелом. У них 

надається оцінка стану розвитку геронтології, вказуються найважливіші її здобутки 

та висловлені вченим думки щодо перспектив її розвитку. Водночас періодичні 

видання другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. фіксують у хронологічній 

послідовності стан і розвиток вітчизняної геронтології, її структуру, наукові 

установи, що слугує історичним джерелом досліджуваної проблематики. Зокрема, в 

інтерв’ю В. Бочкарьову, уміщеному 10 лютого 1986 р. в газеті «Вечерний Киев» під 

назвою «Интенсификация поисков долголетия», дослідник повідомляє про здобутки 

геронтології, напрями роботи Інституту геронтології АМН України в різних його 

секторах, участь у комплексній програмі «Продовження життя», про формування в 

Україні нової галузі медицини – геріатрії (науки про захворювання людей похилого 

віку). В інтерв’ю А. Манну в «Медицинской газете» за 23 жовтня 1987 р. 

В.В. Фролькіс дає відповідь на запитання «Що заважає людині довше жити?» та 

пояснює механізми старіння висунутою ним у 60–70-і рр. ХХ ст. адаптаційно-

регуляторною теорією та її складовою – генно-регуляторною гіпотезою. 
________________________________ 
1 Вітте М. К. Розвиток медичної науки на Україні / М. К. Вітте. – К. : Здоров’я. – 1965. – 52 с. 
2 60-річчя члена-кореспондента АН УРСР В. В. Фролькіса / Вісн. Акад. наук Укр. РСР. – 1984. – № 1. – С. 4–5.  
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В енциклопедичних виданнях
3
 містяться відомості про основні етапи 

діяльності академіка В.В. Фролькіса та перераховуються фундаментальні праці 

вченого, високо оцінюється його науковий доробок. 

Сучасний історіографічний період досліджуваної проблеми розпочався з 

проголошення незалежності України та відзначився позитивними зрушеннями в 

об’єктивному висвітленні наукових постатей ХХ ст. До публікацій цього періоду 

слід віднести низку статей Л. Стукаліної, опублікованих у газеті «Вечірній Київ». У 

своїх наукових розвідках «Житимемо в півтора рази довше?» (1992) та «Академік 

теж лицар» (1992) автор особливу увагу акцентував на експериментальних 

дослідженнях В.В. Фролькіса в галузі геронтології та його міжнародному визнанні.  

Відомості про наукову й педагогічну діяльність В.В. Фролькіса в КМІ 

містяться у виданнях, присвячених 150- та 160-літтю Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця
4
. Наслідуючи свого вчителя професора 

Г.В. Фольборта, В.В. Фролькіс продовжив його дослідження з питань фізіології 

стомлення й відновлення роботи серця, рефлекторної регуляції серцево-судинної 

системи.  

Фрагментарні відомості про вченого містяться у книзі із серії «Історія 

Академії наук України 1918–1993» (1994) за редакцією Б.Є. Патона, у якій ім’я 

академіка В.В. Фролькіса ставиться в один ряд з іменами вчених, які провели 

широкі комплексні дослідження в галузі фізіології та геронтології.  

Вагомими працями кінця ХХ – початку ХХІ ст. є видані під редакцією 

вченого-гігієніста О.А. Грандо книги «Визначні імена в історії української 

медицини» (1997) і «Визначні імена у світовій медицині» (2001). У них здійснено 

аналіз напрямів науково-дослідницької роботи академіка В.В. Фролькіса. Автор 

звернув увагу на те, що праці вченого започаткували новий напрям як у вітчизняній, 

так і у світовій геронтології, а також підкреслив значні його досягнення в підготовці 

висококваліфікованих спеціалістів у галузі медицини. 

Надзвичайно важлива інформація про наукову та історіографічну біографію 

вченого міститься в низці ювілейних статей, присвячених 70-річчю, 75-річчю та 80-

річчю з дня народження В.В. Фролькіса
5
. 

_____________________________ 
3 Фролькіс В. В. // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / ред. кол. : Ф. С. Бабичев (голов. 

ред.) та ін. – К., 1987. – Т. 3 : А-Калібр. – С. 545; Бабичев Ф. С. Фролькис Владимир Вениаминович // Украинский 

советский энциклопедический словарь : в 3 т. / ред. кол. : Ф.С. Бабичев (гл. ред.) [и др.]. – К., 1989. – Т. 1 : А-Калібр. – 

С. 537; Фролькис В. В. // Большая энциклопедия : в 62 т. / ред. кол. С. А. Кондратов (глав. ред.) [и др.]. – М., 2006. – 

Т. 55: Терра. – С. 466. 
4 Гончарук Е. И. 150 лет Киевскому медицинскому институту / [авт. кол. : Е. И. Гончарук, А. И. Грицюк, 

М.Б. Погребинский [и др.] ; под. ред. Е. И. Гончарука]. – К. : Здоров’я, 1991. – 263 с.; Гончарук Є. Г. 160 років 
Національному медичному університету імені О. О. Богомольця / [Є. Г. Гончарук, А. О. Андрущук, І. І. Бобрик та ін.]. 

– К. : Століття, 2001. – 366 с.  
5 К 70-летию академика АН и АМН Украины В. В. Фролькиса // Проблемы старения и долголетия. – 1994. – 

№ 1. – С. 135–137; Фролькис Владимир Вениаминович : К 75-летию со дня рождения // Мед. вести. – 1998. – № 4. – 

С. 48; Академіку НАН і АМН України В. В. Фролькісу – 75 років // Журн. АМН України. – 1999. – № 2. – С. 188–190; 

Фролькис В. В. До 75-річчя від дня народження / В. В. Фролькис // Фармак. вісн. – 1999. – № 1. – С. 2–3; 

Виленский Ю. Г. Антистарение по академику Фролькису / Ю. Г. Виленский // Киевские новости. – 1999. – 30 янв. – 

С. 13; Талант творчості та людяності. До 80-річчя від дня народження Володимира Веніаміновича Фролькіса / 

В. В. Безруков, О. Ф. Возіанов, П. Г. Костюк [та ін.] // Фізіол. журн. – 2004. – Т. 50, № 1. – С. 5–10; Трахтенберг И. 

Качество жизни переходит в её количество : к 80-летию со дня рождения В. В. Фролькиса / И. Трахтенберг // Здоров’я 

України. – 2004. – № 1–2 (січ.). – С. 40–41.  
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Як засвідчив наш історіографічний аналіз, цими джерелами обмежується 

дослідження прижиттєвої діяльності вченого. Несподівана смерть академіка 

В.В. Фролькіса в жовтні 1999 р. викликала біль та співчуття мільйонів людей як в 

Україні, так і за кордоном. У журналі «Проблемы старения и долголетия» та газеті 

«Зеркало недели»
 
були надруковані некрологи, подавалась інформація про наукову 

діяльність В.В. Фролькіса як усесвітньо відомого геронтолога, зазначалося, що праці 

вченого були тісно пов’язані зі становленням та прогресивним розвитком науки в 

Україні, стали загальновідомими та загальновизнаними міжнародною 

геронтологічною спільнотою.  

У 2000 р. вийшла збірка інтерв’ю «Академіки про медицину, час і про себе» за 

редакцією В.І. Медведя, яка була ініційована академіком В.В. Фролькісом, а після 

його смерті її присвятили пам’яті вченого. До книги ввійшли дванадцять інтерв’ю з 

видатними діячами української медичної науки: академіками АМН України 

О.В. Возіановим, М.М. Амосовим, Є.Г. Гончаруком, Ю.П. Зозулею, Ю.І. Кундієвим, 

П.Г. Костюком, О.М. Лук’яновою, Л.Т. Малою, В.В. Фролькісом, О.О. Шалімовим, 

Д.Ф. Чеботарьовим, Н.О. Пучковською. 

Вінцем світлої пам’яті В.В. Фролькіса став випуск у світ книги «Владимир 

Вениаминович Фролькис. Ученый и Человек» (2002), а у 2004 р. вийшло 2-ге 

видання цієї книги, присвяченої професійній та науковій біографії вченого. 

Про вагомий внесок В.В. Фролькіса в розвиток фізіології і геронтології 

зазначається в серії підручників для вищих навчальних закладів: «Начала 

физиологии» (2002) за редакцією О.Д. Ноздрачова, «Фізіологія людини і тварин» 

(2003) за редакцією В.О. Цибенка, «Основи валеології»
 

(2003) за редакцією 

І.С. Гулого, Г.О. Сімахіна, А.І. Українця, «Основы геронтологии и гериатрии» 

(2007) за редакцією А.Б. Погодіна, А.Х. Газімова, «Физиология человека» (2008) 

О.С. Солодкова, Є.Б. Сологуба та ін.  

Досліджуючи напрацювання науковців у роки незалежності України, не 

можна обійти увагою таке своєрідне джерело інформації, як спогади. У 2008 р. в 

мемуарно-публіцистичному виданні «Остановиться, оглядеться… Воспоминания, 

раздумья, портреты» та  статті «Минуле, сучасне і майбутнє очима токсиколога» 
 
в 

журналі «Современные проблемы токсикологии» І.М. Трахтенберг значну увагу 

приділяє опису творчого шляху вченого та науковій діяльності академіка 

В.В. Фролькіса. Автор дає характеристику запропонованій ученим генно-

регуляторній теорії старіння, положенню про мембранні білки – інвертори, 

процесам антистаріння – вітаукта, особливостям нейрогуморальної регуляції в 

старості і деяким іншим аспектам геронтології. У книзі «Діалоги про медицину і 

життя» (2007) І.М. Трахтенбергом зібрано тридцять інтерв’ю з видатними 

науковцями й лікарями різних спеціальностей, засновниками власних шкіл і носіями 

кращих лікарських традицій, творцями медицини України другої половини ХХ ст. 

Серед них був і В.В. Фролькіс.  

Важливі дані щодо наукової діяльності вченого в галузі фізіології і 

геронтології містяться в низці дисертаційних робіт зарубіжних (Г.Н. Рижак, 

О.М. Михайлової, Л.І. Дьяченко) і вітчизняних (Ю.К. Дупленко, В.В. Безруков, 

Х.О. Порсєва та інші) учених. 
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У 2010 р. вийшов біобібліографічний покажчик «Фролькіс Володимир 

Веніамінович – видатний фізіолог та геронтолог» за редакцією І.П. Смалюха. До 

покажчика ввійшли основні наукові праці вченого, публікації про нього, спогади 

колег, які були надруковані у фахових вітчизняних журналах і збірниках за останні 

30 років його плідної діяльності.  

Наукову цінність має книга «Національна академія медичних наук України. 20 

років: 1993–2013» (2013), видана за редакцією А.М. Сердюка. У розділі «Короткий 

історичний нарис» зазначається внесок академіка В.В. Фролькіса в розвиток 

медичної науки та дослідження в галузі біології старіння, який суттєво випереджав 

світовий рівень.  

Науковий простір та професійна діяльність академіка В.В. Фролькіса на 

сучасних методологічних засадах висвітлена в низці публікацій автора цього 

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. 

Як бачимо, історіографічний аналіз наявної літератури радянської доби і 

сучасного періоду показує відсутність у науковому просторі робіт, які б ґрунтовно і 

об’єктивно висвітлювали наукову та історіографічну біографію академіка 

В.В. Фролькіса. Незважаючи на наявність низки праць, що відтворюють окремі 

аспекти життєвого і творчого шляху вченого, в сучасній історіографії не існує 

комплексного узагальнюючого наукового дослідження, присвяченого аналізу 

багатогранної професійної, наукової, історіографічної біографії вченого. Слід 

зазначити, що в працях радянського та сучасного періоду, присвячених 

досліджуваній темі, не висвітлено окремі аспекти науково-організаційної роботи 

вченого, особливо початковий етап його творчого шляху, а педагогічна діяльність 

академіка В.В. Фролькіса взагалі не була предметом ґрунтовного дослідження. 

Аналіз історіографії дає підстави зробити висновок про необхідність та актуальність 

поглибленого дослідження проблеми із залученням нових документальних джерел.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» характеризуються основні 

групи джерел, на яких базується вивчення наукового простору та професійної 

діяльності академіка В.В. Фролькіса. Серед них найвагомішими є: 1) документи 

фондів державних архівів; 2) масив опублікованих і неопублікованих праць 

В.В. Фролькіса; 3) періодичні видання досліджуваного періоду. 

Основу джерельної бази дисертаційного дослідження склали наукові праці 

В.В. Фролькіса, що нараховують 700 опублікованих найменувань, серед яких 16 

посібників, 25 монографій, значна частина яких вийшла друком у різних країнах 

світу. Слід зазначити, що для найповнішого розкриття питання кількості наукових 

розвідок нами було доповнено список праць ученого, складений попередніми 

дослідниками, 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 
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третьому і четвертому розділах дисертації та представлено у графічному вигляді в 

додатках. 

Цінні відомості про життя і діяльність ученого виявлені у 97 справах, 6 описах 

2 фондів Державного архіву міста Києва та Інституту архівознавства Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. У наведених архівах містяться документи, 

що допомогли нам висвітлити широке коло аспектів науково-організаційної, 

педагогічної та громадської діяльності академіка В.В. Фролькіса. 

Вивчення окресленої проблеми дисертаційного дослідження потребувало 

пошуку й опрацювання значної кількості джерел, що зберігаються в бібліотеках 

м. Києва: Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, Національній 

науковій медичній бібліотеці України, бібліотеці Інституту геронтології АМН 

України, особистій бібліотеці академіка В.В. Фролькіса, розміщеній у музей-

кабінеті вченого в Інституті геронтології АМН України. 

Значний обсяг інформації, яка стосується науково-організаційної роботи та 

педагогічної діяльності В.В. Фролькіса почерпнуто з таких періодичних видань: 

журналів – «Физиологический журнал СССР», «Кардиология», «Наука и жизнь», 

«Фармакология и токсикология», «Вопросы геронтологии», «Нейрофизиология», 

«Фізіологічний журнал», «Проблемы старения и долголетия», «Лiкування та 

дiагностика», «Успехи современной биологии», «Журнал АМН України», «Вісник 

АН УРСР», «Вісник НАН України», «Доклады АН УССР», «Доклады АН СССР» та 

низки газет – «Медична газета України», «Зеркало недели», «Медична академія», 

«Факты», «Киевские ведомости», «Освіта України», «Сегодня», «День» та ін. Саме 

ці публікації дають змогу уточнити деякі суперечливі місця архівних 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 та геронтології. 

Здійснений історичний аналіз доступних архівних матеріалів, періодичних 

видань, мемуарної літератури та наукових праць академіка В.В. Фролькіса дає 

підстави зазначити, що їх поєднання складає документальне забезпечення для 

неупередженого осмислення професійної, педагогічної та науково-дослідної 

діяльності вченого в контексті становлення геронтологічної науки в Україні. 

Водночас уведення до наукового обігу нових маловідомих матеріалів забезпечило 

висвітлення прогалин життєвого і творчого шляху В.В. Фролькіса.  

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.В. Фролькіса у становлення й розвиток геронтологічної науки в 

Україні в другій половині ХХ ст. Результати аналізу джерельної бази дослідження 

дали змогу уточнити деякі біографічні відомості, комплексно проаналізувати всі 

аспекти творчого шляху В.В. Фролькіса, уперше ввести до наукового обігу окремі 

архівні документи. 

Підрозділ 1.3. «Методологія дослідження» містить обґрунтування 

методологічної основи для вибору підходів щодо розробки ключових напрямів 

дослідження та використання системи методів. 
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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 становлення В.В. Фролькіса як ученого-

фізіолога-геронтолога, організатора медичної науки» відтворено цілісну картину 

становлення особистості В.В. Фролькіса в контексті розвитку фізіологічної та 

геронтологічної науки, проаналізовано найсуттєвіші віхи його науково-

організаційної роботи та педагогічної діяльності. 

У підрозділі 2.1. «Формування наукового світогляду В.В. Фролькіса (1941–

1945 рр.)» визначено основні чинники, які вплинули на формування В.В. Фролькіса 

як ученого-фізіолога. 

Володимир Веніамінович Фролькіс народився в м. Житомирі 27 січня 1924 р. в 

династії лікарів Фролькісів-Сливків, у якій було 38 медиків, із них – 8 професорів. 

Успадкувавши від своїх батьків та родини любов до медицини, В.В. Фролькіс в 

1941 р. вступив до КМІ на лікувальне відділення, де на той час уже навчався на 

третьому курсі його старший брат Абрам – у майбутньому відомий вітчизняний 

учений у галузі гастроентерології. 

У 1943 р., після третього курсу, В.В. Фролькіс був мобілізований до лав 

Радянської Армії і направлений на навчання у ІІ Московський медінститут на 

військовий факультет. Під час навчання з червня по серпень 1944 р. служив 

ординатором на Ленінградському фронті у складі евакошпиталю №1359. У 1944 р. 

був переведений на 5-й курс Військово-медичної академії Червоної Армії 

імені С.М. Кірова в Ленінграді, яку закінчив із відзнакою 21 грудня 1945 р. 

Потяг до біологічних наук, і особливо фізіології та медицини, у майбутнього 

вченого був невипадковим. Навчаючись у Ленінградській військово-медичній 

академії, В.В. Фролькіс ознайомився з науковим доробком своїх учителів, відомих 

учених у галузі теоретичної медицини: Л.А. Орбелі, М.М. Анічкова, 

В.М. Шевкуненка та ін. 

Особливо вагомий вплив на формування наукового світогляду В.В. Фролькіса 

в галузі фізіології мав Л.А. Орбелі (1882–1958 рр.) – відомий фізіолог, академік, 

творець великої фізіологічної школи, співробітник і учень І.П. Павлова. У 1946 р. за 

його рекомендацією В.В. Фролькіса було зараховано до аспірантури на кафедру 

фізіології КМІ, яку очолював академік Г.В. Фольборт. Саме Г.В. Фольборт у 

подальшому відіграв вагому роль у прищепленні знань і зацікавленості в галузі 

фізіології майбутньому вченому. 
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У підрозділі 2.2. «Наукова робота та педагогічна діяльність В.В. Фролькіса в 

Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця (1946–1958 рр.)» 

проаналізовано основні напрями наукової роботи та педагогічної діяльності вченого 

в КМІ. 

Становлення В.В. Фролькіса як науковця та педагога розпочалося на кафедрі 

нормальної фізіології КМІ імені О.О. Богомольця. 10 жовтня 1946 р. він вступив до 

аспірантури, склавши кандидатський мінімум на «відмінно». Прагнення 

В.В. Фролькіса до самовдосконалення сприяло проведенню низки 

експериментальних досліджень у галузі фізіології, зокрема фізіологічних процесів і 

механізмів роботи серця, що лягло в основу його кандидатської дисертації «До 

вивчення процесів стомлення й відновлення серця» (1950). У дослідженні вченому 

вдалося встановити роль рефлекторних механізмів у регуляції діяльності серця в 

нормі і при патології. Вивчаючи механізм аритмії, учений по-новому підійшов до 

розгляду питань кардіології. Дослідження В.В. Фролькіса дали змогу вивчити зміни 

різних функціональних властивостей серця: автоматизму, провідності, 

скоротливості при стомленні й відновленні як у функціональній, так і у збудливій 

фізіологічних системах.  

Продовжуючи працювати над науковою проблемою фізіологічних процесів у 

серці, В.В. Фролькіс провів безліч експериментів, опублікував близько 40 наукових 

статей. У 1958 р. захистив докторську дисертацію на тему «Фізіологічна 

характеристика рефлексів на серцево-судинну систему», у якій обґрунтував 

механізми рефлекторної регуляції діяльності серцево-судинної системи, що було на 

той час одним із головних завдань у вивченні проблем фізіології та патології 

кровообігу.  

Педагогічна діяльність В.В. Фролькіса впродовж 1947–1958 рр. проходила в 

КМІ на різних посадах: в.о. асистента, асистента, доцента, професора кафедри 

нормальної фізіології. Працюючи у вищому навчальному закладі, В.В. Фролькіс 

викладав нормальну фізіологію на лікувальному, педіатричному, санітарно-

гігієнічному факультетах. Свій педагогічний хист і прагнення передавати знання і 

вміння молодому поколінню втілював у лекціях, які проходили в супроводі 

демонстрації дослідів. У своїй педагогічній діяльності В.В. Фролькіс націлював 

студентів на самостійність у навчанні, допомагав проводити досліди й робити 

спостереження, навчав складати протоколи й обґрунтовувати висновки. 

Будучи активним пропагандистом учення І.П. Павлова, В.В. Фролькіс 

викладав спеціальний курс із вищої нервової діяльності для аспірантів та клінічних 

ординаторів. Усі його лекційні та практичні заняття базувалися на вченні 

І.П. Павлова. Він читав лекції не лише для лікарів і студентів, а й для працівників 

підприємств м. Києва та області, проводив екскурсії для учнівської молоді м. Києва. 

У підрозділі 2.3. «Діяльність В.В. Фролькіса в контексті розвитку 

геронтології в Україні (1959–1999 рр.)» висвітлено науково-дослідну діяльність 

ученого в період його роботи в Інституті геронтології АМН СРСР та АМН України. 

Упродовж 1959–1999 рр. В.В. Фролькіс працював на посаді керівника сектору 

біології старіння та завідувача лабораторії фізіології. Основною метою сектору 

біології старіння було вивчення механізмів старіння, пошук засобів підвищення 

активності функціональних систем та розробка методів продовження життя.  
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Період становлення Інституту геронтології АМН СРСР збігався із часом 

формуванням В.В. Фролькіса як майбутнього науковця в галузі геронтології. 

Учений разом з колективом із перших кроків його існування був націлений на 

дослідження фундаментальних механізмів старіння, на вивчення біології старіння як 

основи геронтології і геріатрії. Перехід до вікової тематики досліджень був 

закономірним для вченого в галузі експериментальної фізіології і патології серцево-

судинної системи, оскільки вікові зміни суттєво впливають на процеси старіння 

цілісного організму. Результатом плідної роботи стала монографія «Сердечно-

сосудистая система при старении» (1967) у співавторстві з Д.Ф. Чеботарьовим та 

низка наукових статей. За редакцією В.В. Фролькіса вийшли книги: «Коронарное 

кровообращение и экспериментальный инфаркт миокарда» (1962), 

«Приспособительные возможности стареющего организма» (1968). 

У 60–70 pp. ХХ ст. В.В. Фролькісом була запропонована і розроблена, а його 

учнями і співробітниками продовжена всесвітньо відома адаптаційно-регуляторна 

теорія старіння, яка розкривала внутрішньосуперечливий характер вікового 

розвитку. Найповніше ця теорія викладена в монографії «Регулирование, 

приспособление и старение» (1970), за яку В.В. Фролькіс отримав премію 

ім. О.О. Богомольця. Важливим компонентом теорії старіння була розроблена 

вченим генно-регуляторна гіпотеза, яка розглядала первинні механізми старіння як 

порушення в регуляторній частині генома. Результати досліджень, проведених у 

відділі біології старіння, визначили стратегію і тактику пошуків засобів, які 

застосовують при лікуванні вікової патології та продовженні тривалості життя. 

Наукові ідеї і напрацювання, які генерував В.В. Фролькіс, знайшли своє 

відображення в низці праць: «Старение и биологические возможности организма» 

(1975), «Aging of the central nervous system» (1979), «Старение. Нейрогуморальные 

механизмы» (1981), «Кровообращение и старение» (1984), «Старение мозга» (1991), 

«Life span prolongation» (1991), «Старение и экспериментальная патология сердечно-

сосудистой системы» (1994) та ін. У книзі «Старение, эволюция и продление жизни» 

(1992) учений обґрунтував доцільність використання терміна «онтогенез» у його 

першочерговому розумінні, а весь життєвий цикл організму, віковий розвиток 

загалом запропонував називати «етагенез» (лат. aetas – вік, genesis – розвиток). 

Запропоновані академіком В.В. Фролькісом засоби боротьби з процесом 

старіння (раціональний спосіб життя, активний руховий режим, активний 

інтелектуальний режим, емоційний стан, кількісно недостатня, але якісно 

повноцінна дієта, достатня кількість вітамінів; застосування антиоксидантів, 

сорбентів, органопрепаратів, ноотропів, модифікованих гормонів тощо) не втратили 

своєї актуальності і мають практичне застосування до сьогодні. Ученим був 

розроблений «метод детоксикації», який передбачав підсилення виведення токсинів 

з організму та активацію їх розпаду. Його ефективність було доведено не лише в 

експерименті, а й при лікуванні атеросклерозу в людей.  

У підрозділі 2.4. «В.В. Фролькіс – організатор фундаментальних і прикладних 

досліджень у галузі медицини та охорони здоров’я в АМН України (1993–1999 рр.)» 

розкривається науково-організаційна робота В.В. Фролькіса в АМН України. 

В.В. Фролькіс стояв біля витоків утворення АМН України, був її віце-

президентом, першим академіком за спеціальністю «геронтологія». 
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Науково-організаційна робота В.В. Фролькіса в АМН України була 

спрямована на розробку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі 

охорони здоров’я, що відповідали світовому рівню розвитку медичної науки. 

Учений брав активну участь у плануванні наукових досліджень, здійснював оцінку 

якості та ефективності результатів наукової роботи, розробляв стратегію діяльності 

АМН України. 

Наукові ідеї і думки В.В. Фролькіса, результати його експериментальних 

доробків мали прикладне значення та використовувалися клінічною медициною і 

гігієнічними лабораторіями. 

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. за сприяння Президента України вчений ініціював 

створення програми «Здоров’я літніх людей», яка передбачала низку заходів на 

підтримку стану літніх людей в Україні. 

Працюючи в АМН України, В.В. Фролькіс переймався не лише науковими 

проблемами, а й її матеріальним становищем. 1 жовтня 1999 р. на першому 

Всеукраїнському з’їзді медичних працівників, ученим було поставлено питання 

фінансування практичної і теоретичної медицини, перспектив її розвитку. 

У третьому розділі «Науково-дослідна робота В.В. Фролькіса» 

проаналізовано напрями науково-дослідної роботи вченого та досліджено його 

внесок у розвиток фізіології, геронтології і вікової фармакології. 

У підрозділі 3.1. «Науковий доробок В.В. Фролькіса в галузі фізіології та 

експериментальної патології» висвітлюються основні здобутки вченого в 

зазначеній галузі. 

З’ясовано, що пріоритетними напрямами наукових досліджень В.В. Фролькіса 

в галузі фізіології було дослідження серцево-судинної системи. Ученим було дано 

характеристику адаптації рефлексів на серцево-судинну систему; запропоновано та 

обґрунтовано уявлення про гемодинамічний центр; простежено за змінами у всіх 

ланцюгах нейрогуморальної регуляції серцево-судинної системи; встановлено 

динаміку змін коронарного кровотоку і його зв’язок зі зрушеннями скоротливої 

функції серця. Детально охарактеризоване В.В. Фролькісом взаємовідношення 

вузлів автоматизму в серці дало змогу пояснити механізм низки аритмій. Суттєве 

значення для медицини мали наукові розвідки В.В. Фролькіса про розвиток 

патологій: артеріальної гіпертонії, коронарної та серцевої недостатності. 

Експериментальні дослідження в галузі фізіології і патології серцево-судинної 

системи опубліковано в 58 наукових працях ученого, серед яких – дві монографії: 

«Рефлекторная регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы» (1959) та 

«Коронарное кровообращение и экспериментальный инфаркт миокарда» (1962). 

У підрозділі 3.2. «Пріоритетні наукові напрями В.В. Фролькіса в галузі 

геронтології» проаналізовані наукові дослідження академіка В.В. Фролькіса у сфері 

геронтології.  

Експериментальні дослідження в галузі геронтології посідали одне із вагомих 

місць у науково-дослідній роботі академіка В.В. Фролькіса. Ним було досліджено 

такі актуальні проблеми геронтології як тривалість життя, старіння нервової та 

ендокринної систем, «біологічний вік», спосіб життя, старіння і хвороби. 

Дослідження вченого були спрямовані на розробку механізмів старіння й 

антистаріння. Спираючись на власні експериментальні дослідження, учений 
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розглядав процес старіння організму в аспекті розвитку сучасної геронтології та 

розкрив причини передчасного старіння, обґрунтував механізми цього процесу на 

різних рівнях життєдіяльності організму: молекулярному, клітинному, системному, 

що дало змогу визначити природу старіння в цілісному організмі. В.В. Фролькіс 

розробив усесвітньо відому адаптаційно-регуляторну теорію, запропонував генно-

регуляторну гіпотезу старіння, яка підтверджувала порушення в регуляторній 

частині генома як первинній ланці цього процесу; розвинув ідею генно-регуляторної 

терапії, ставив її на перше місце в пошуках майбутніх засобів боротьби зі старістю. 

Науковий доробок ученого в галузі геронтології нараховує близько 495 

публікацій, серед яких вагоме значення мають такі його фундаментальні праці: 

«Aging and Life-Prolonging Processes» (1982), «Life span prolongation» (1991), 

«Старение, эволюция и продление жизни» (1992), «Старение и экспериментальная 

возрастная патология сердечно-сосудистой системы» (1994), «Аging cardiovascular 

system: Physiology and pathology» (1996) та ін. 

У підрозділі 3.3. «Наукові пошуки засобів продовження життя в 

дослідженнях В.В. Фролькіса з вікової фармакології» розкрито наукові здобутки 

вченого в галузі вікової фармакології, шляхи пошуку засобів сповільнення 

фізіологічних механізмів старіння.  

Під керівництвом В.В. Фролькіса було синтезовано низку лікарських 

препаратів, зокрема новий клас антиаритмічних засобів, створено 

антихолінестеразний препарат і реактиватори холінестерази, що застосовуються в 

клініці. Усі ці препарати зареєстровані як винаходи. За ініціативою академіка 

В.В. Фролькіса було розроблено низку геріатричних препаратів: декамевіт, квадевіт, 

нейрогерін, каглютам, кверцитин, ампевіт, оркомін, кораргін, які були впроваджені 

у виробництво й медичну практику. Ученому вдалося виділити цілий клас 

спеціальних речовин – геропротекторів, що впливають на продовження життя: 

гормонів, вітамінів, антибіотиків, – застосування яких мало важливе значення в 

подовженні життя людини.  

В.В. Фролькіс разом зі співробітниками Інституту геронтології АМН України 

були «піонерами» в розробці сорбентів, які позитивно впливають на механізми 

детоксикації та мають важливе значення в процесі вітаукта. Учений наголошував на 

багатофакторності процесу старіння і звертав увагу на ефективність впливу засобів 

збільшення тривалості життя в кількох напрямах одночасно. Серед факторів 

прямого впливу на темп старіння В.В. Фролькіс приділяв значну увагу обмеженому 

харчуванню, зокрема його кількості і якості, «феномену довголіття», активному 

руховому режиму, фізичній культурі, достатній кількості вітамінів тощо. 

Перспективні дослідження В.В. Фролькіс покладав на генно-регуляторну 

терапію і трансплантацію органів, цілеспрямовану модифікацію генома. Висунута 

В.В. Фролькісом ідея генно-регуляторної терапії передбачала використання 

речовин, які вибірково активують або пригнічують роботу певних генів. На думку 

вченого, це дало б можливість знищувати клітини раку. Успішним у цьому напрямі 

був пошук специфічних антивірусних препаратів, здатних впливати на темп 

старіння, тривалість життя клітини та організму в цілому.  

З’ясовано, що великі надії В.В. Фролькіс покладав на молекулярну біологію, 

на зв’язок між розвитком ракових пухлин і старінням, між надійністю системи 
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регуляції генетичної активності та видовою тривалістю життя, на вікові зміни у 

плазматичній мембрані клітини. Особливу увагу вчений приділяв розробці 

геріатричних препаратів, які здатні нормалізовувати обмінні процеси, підвищувати 

адаптаційні можливості організму. 

У четвертому розділі «Науковий простір академіка В.В. Фролькіса» 

охарактеризовано діяльність наукової школи вченого, дано оцінку його наукового 

доробку та міжнародної співпраці. 

У підрозділі 4.1. «Наукова школа академіка В.В. Фролькіса» висвітлюється 

діяльність ученого в підготовці кадрів, що сприяло формуванню його наукової 

школи в галузі геронтології. 

Упродовж 50-річної наукової діяльності В.В. Фролькіс підготував 54 

кандидати та 46 докторів медичних і біологічних наук. Серед його учнів – відомі 

вчені в галузі геронтології: академіки і професори О.В. Коркушко, Л.Н. Богацька, 

Н.С. Верхратський, Ю.Г. Григоров, Є.Н. Горбань, Ю.К. Дупленко, 

О.К. Кульчицький, Т.Ю. Квітницька-Рижова, С.М. Кузнецова, О.Я. Літошенко, 

Х.К. Мурадян, В.В. Поворознюк, В.Г. Шевчук та ін. Його учень – член-

кореспондент АМН України, професор В.В. Безруков нині очолює Інститут 

геронтології АМН України та керує лабораторією фізіології.  

Науковою школою В.В. Фролькіса було сформульовано й доведено уявлення 

про розвиток в еволюції механізмів вітаукта та розроблено рекомендації стосовно їх 

модифікацій в аспекті продовження життя. Перспективним напрямом, 

запропонованим і впровадженим лідером наукової школи, була концепція генно-

регуляторних впливів і розробка принципів генної терапії при патології старіння. 

Дослідженнями учнів В.В. Фролькіса встановлено вплив фізіологічних вікових змін 

у розвитку патологій, визначено спрямованість формування так званих синдромів 

старіння в серцево-судинній, ендокринній, нервовій та опорно-руховій системах. 

Встановлено, що дослідження, проведене науковою школою В.В. Фролькіса, мало 

вагоме значення та було визнане світовою науковою громадськістю. 

У підрозділі 4.2. «Оцінка наукової роботи В.В. Фролькіса вітчизняними та 

зарубіжними вченими» висвітлюється оцінка наукового доробку вченого в галузі 

фізіології та геронтології вітчизняними й зарубіжними вченими.  

Установлено, що теоретичні здобутки академіка В.В. Фролькіса в галузі 

фізіології і геронтології та їх практичне впровадження в клінічну медицину були 

високо оцінені як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Про це свідчать 

знайдені нами в документах ДАК та Інституту архівознавства Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського відгуки та рецензії на праці В.В. Фролькіса 

відомих дослідників: В.Г. Фольборта, М.М. Горєва, Б.М. Маньковського, 

Є.К. Приходькової, О.А. Айзенберга, М.П. Вашетка, Е.А. Асратяна, 

А.Ф. Макарченка, І.Р. Петрова, О.Б. Фельдмана, В.М. Черніговського, І.І. Токаренка, 

Б.П. Токіна та ін. Їх аналіз підкреслює важливість та оригінальність ідей і 

досліджень ученого в галузі фізіології та експериментальної патології серцево-

судинної і нервової систем, у нових підходах до питань експериментального 

вивчення патологічних змін у фізіологічних системах та взаємозв’язку з чинниками, 

які впливають на їх стан і функціонування. Рецензенти вказали на велику заслугу 

В.В. Фролькіса у створенні експериментальних моделей інфаркту міокарда, 
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коронарної та кардіопульмональної недостатності, що сприяло розробці питань 

терапії і профілактики низки захворювань. 

Російський дослідник Б.П. Токін зазначав, що монографія В.В. Фролькіса 

«Старение и паталогические возможности организма» (1975) була на той час 

найкращим зібранням фактів і гіпотез стосовно проблем старіння, і порівнював її із 

книгою англійського біолога А. Комфорта «Биология старения» (1967). 

У підрозділі 4.3. «Міжнародна діяльність академіка В.В. Фролькіса» 

висвітлено міжнародну співпрацю вченого в галузі фізіології, геронтології, 

фармакології. 

З’ясовано, що наукові здобутки вченого відомі у світі завдяки публікаціям у 

закордонних наукових виданнях. На кінець 90-х рр. ХХ ст. дванадцять монографій з 

геронтології були перекладені іноземними мовами та опубліковані за кордоном, із 

них вісім праць належали академіку В.В. Фролькісу особисто, інші були написані у 

співавторстві. Зокрема, у працях «Mechanismen des Alterns» (1975) та «Aging of the 

Сentral Nervous System» (1979) учений деталізував та експериментально довів вікові 

зміни механізмів старіння, показав, що процеси антистаріння розвиваються на всіх 

рівнях біологічної організації. Окрім монографій, науковий доробок академіка 

В.В. Фролькіса нараховує близько 90 статей, опублікованих у матеріалах 

міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій. Дослідницькі ідеї 

В.В. Фролькіса і його експериментальні напрацювання є актуальними, вони 

впроваджені в клінічну практику не лише в Україні, а й за кордоном. 

Академік В.В. Фролькіс мав міжнародне визнання, про що свідчить його 

членство в редколегіях зарубіжних журналів з фізіології і геронтологіі, у 

товариствах геронтологів, фізіологів, кардіологів, почесне членство в низці 

зарубіжних геронтологічних товариств (Німеччини, Угорщини, Чехії, Болгарії), його 

діяльність у Європейській асоціації геронтологів, Міжнародному парламенті 

гуманітаріїв та Нью-Йоркській академії наук. Учений працював експертом і 

тимчасовим радником ООН і ВООЗ, разом із співробітниками Інституту 

геронтології АМН України брав участь у виконанні низки міжнародних проектів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Історіографічний аналіз дослідження показує, що існуючі праці недостатньо 

висвітлюють науково-дослідницьку та організаційну діяльність академіка 

В.В. Фролькіса в галузі біологічної і медичної науки середини – другої половини 

ХХ ст. Опубліковані праці не розкривають повною мірою професійну, наукову та 

історіографічну біографію В.В. Фролькіса. В українській історіографії досі немає 

комплексного бачення розвитку геронтології як науки з погляду інтелектуальної 

історії, наукової портретистики та соціогуманітарних викликів епохи. Відсутність 

ґрунтовного дослідження із зазначеної проблеми ставить на перший план 

важливість опрацювання більш широкої джерельної бази, насамперед комплексу 

архівних документів і періодичних друкованих видань як основи для вивчення 

фізіологічної і медичної науки в 40 – 90-і рр. ХХ ст. і внеску в їх розвиток академіка 

В.В. Фролькіса. Проаналізована джерельна база охоплює опубліковані та 
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неопубліковані документи, які всебічно висвітлюють науковий простір ученого. 

Вона є достатньою для цілісного дослідження поставленої проблеми. 

2. З’ясовано, що ключовими чинниками формування наукового світогляду 

В.В. Фролькіса в галузі медичної науки було сімейне середовище династії лікарів, 

роки навчання у Ленінградській військово-медичній академії, де майбутній 

дослідник ознайомився з науковими доробками видатних учених-фізіологів: 

Л.А. Орбелі, І.М. Сєченова, І.П. Павлова, М.М. Анічкова, В.М. Шевкуленка, 

О.О. Богомольця. Особливо помітний вплив на формування молодого дослідника в 

галузі фізіології мало навчання в аспірантурі Київського медичного інституту імені 

О.О. Богомольця (1946–1949 рр.), де під керівництвом відомого вченого-фізіолога, 

академіка АН УРСР Г.В. Фольборта він провів низку експериментальних 

досліджень. 

Систематизація різноманітних джерел і літератури з досліджуваної проблеми 

дала змогу запропонувати періодизацію творчого шляху і професійної діяльності 

В.В. Фролькіса та визначити найважливіші етапи формування його наукового 

простору: 

– 1941–1945 рр. – роки навчання та формування наукового світогляду в 

Ленінградській військово-медичній академії імені С.М. Кірова та КМІ 

імені О.О. Богомольця; 

– 1946–1958 рр. – науково-організаційна й педагогічна діяльність у КМІ 

імені О.О. Богомольця; 

– 1959–1999 рр. – науково-дослідна та організаційна робота в Інституті 

геронтології АМН СРСР та АМН України. 

3. Наукова та педагогічна діяльність В.В. Фролькіса в КМІ 

імені О.О. Богомольця проводилася в контексті розвитку наукової фізіологічної 

думки з питань експериментального вивчення серцево-судинної системи, процесів 

стомлення та відновлення. В.В. Фролькісом були розкриті механізми фізіології та 

експериментальної патології серцево-судинної і нервової систем, визначено їх роль 

у регуляції діяльності серця в нормі й при патології. Учений довів, що основні 

закономірності процесів виснаження і відновлення в інших органах повторюються 

при втомі. Дослідження вченим загальних закономірностей рефлекторних реакцій 

на серцево-судинну систему залежно від характеру діючих подразників і 

функціонального стану організму сприяло розумінню механізмів зміни реакцій 

організму в умовах експериментальної патології. Основою цього стала розроблена 

дослідником досконала модель інфаркту міокарда та коронарної недостатності. 

Педагогічна діяльність В.В. Фролькіса була спрямована на вдосконалення 

навчального процесу в галузі нормальної фізіології. Учений був новатором, який у 

своїй практичній педагогічній діяльності використовував досягнення фізіології та 

медицини, популяризував ідеї і вчення І.П. Павлова, В.Г. Фольборта не тільки серед 

студентів-медиків, а й серед колег-медиків-педагогів, прогресивної молоді та 

школярів. 

4. Академік В.В. Фролькіс здійснював активну науково-організаційну роботу в 

академічних установах. Працюючи в Інституті геронтології АМН України на посаді 

завідувача лабораторії фізіології, учений з’ясував фундаментальні механізми 

старіння. Запропонована В.В. Фролькісом адаптаційно-регуляторна теорія старіння 
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мала суттєвий вплив на розвиток вітчизняної і світової геронтології. Важливим її 

компонентом стала розроблена вченим генно-регуляторна гіпотеза старіння, яка 

розглядає порушення в регуляторній частині генома як первинного механізму цього 

процесу. Результати досліджень, проведених у секторі біології старіння, визначили 

стратегію і тактику пошуку засобів, які застосовують при лікуванні вікової патології 

та продовженні тривалості життя. 

Академік В.В. Фролькіс започаткував нові наукові напрями досліджень, що 

відповідали вимогам світового рівня сучасної науки. За ініціативою вченого 

розроблено і впроваджено низку програм, спрямованих на покращення здоров’я 

людей похилого та старечого віку, оптимізацію системи медико-соціальної 

допомоги, задоволення соціально-культурних потреб та стимулювання соціальної 

активності літніх людей. 

5. Наукова спадщина академіка В.В. Фролькіса нараховує понад 700 

публікацій, серед яких близько 57 – із фізіології, 478 – із геронтології, 17 – із 

фармакології. Науковий доробок ученого в галузі фізіології присвячений вивченню 

фізіології і патології серцево-судинної системи. В.В. Фролькіс обґрунтував уявлення 

про гемодинамічний центр, простежив за змінами на всіх ланках нейрогуморальної 

регуляції серцево-судинної системи, охарактеризував низку рефлексів на серцево-

судинну систему, пояснив механізм розвитку аритмій. Особливо вагоме значення 

для клінічної медицини мають наукові розвідки вченого про розвиток артеріальної 

гіпертонії, коронарної та серцевої недостатності. Науковий доробок В.В. Фролькіса 

в галузі геронтології спрямований на з’ясування фізіологічних механізмів старіння й 

антистаріння. Експериментальні дослідження вченого дали змогу розкрити причини 

передчасного старіння та шляхи подовження життя. Висунута вченим генно-

регуляторна гіпотеза старіння дала можливість встановити одну з його причин – 

порушення в регуляторній частині генома. 

Наукові пошуки В.В. Фролькісом засобів продовження життя сприяли 

розробці низки геріатричних препаратів, які були зареєстровані як винаходи та 

широко впроваджені в медичну практику. З’ясовано, що під керівництвом ученого 

було синтезовано низку геропротекторів, що впливають на подовження життя, а 

також сорбентів, що сприяють детоксикації організму та мають вагоме значення в 

процесі антистаріння. Перспективний напрям у пошуку процесів антистаріння 

В.В. Фролькіс покладав на генно-регуляторну терапію.  

6. Академік В.В. Фролькіс створив потужну наукову школу. Під керівництвом 

ученого було підготовлено 54 кандидати та 46 докторів медичних і біологічних 

наук. З’ясовано, що учні й послідовники В.В. Фролькіса продовжили дослідження 

вікових змін регуляції обміну та функцій різних органів і систем організму, 

механізмів старіння й антистаріння та розробку засобів подовження життя. 

Перспективним напрямом, запропонованим і впровадженим лідером школи, була 

концепція генно-регуляторних впливів і розробка принципів генної терапії при 

патології старіння. Дослідженнями наукової школи В.В. Фролькіса обґрунтовано 

вікові зміни фізіологічних процесів, визначено спрямованість формування 

патологічних вікових змін, так званих синдромів старіння. Основних здобутків 

школи В.В. Фролькіса досягнуто під час детального дослідження нейрогуморальних 

механізмів старіння, що й визначає її світову значимість. Створена ним школа 
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геронтологів-експериментаторів сприяла визнанню світовою науковою 

громадськістю вагомого внеску України в медицину й біологію ХХ ст. Вихованці 

академіка В.В. Фролькіса очолюють лабораторії та кафедри в Україні і країнах СНД, 

є академіками та членами-кореспондентами, працюють вони і в далекому зарубіжжі.  

7. Науковий простір академіка В.В. Фролькіса поширювався за межі 

батьківщини. Встановлено, що вчений входив до складу редколегій провідних 

закордонних журналів із проблем фізіології та геронтології, був почесним членом 

геронтологічних товариств Німеччини, Угорщини, Чехії, Болгарії, членом 

керівництва Європейської асоціації геронтологів, членом Міжнародного парламенту 

гуманітаріїв, членом Нью-Йоркської академії наук та експертом і тимчасовим 

радником ООН і ВООЗ. Величина наукового доробку вченого оцінюється виданою 

за кордоном низкою його монографій, наукових статей та доповідей на 

конференціях, зокрема, у США, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Франції, Японії, 

Бразилії, Угорщині, Болгарії, Словаччині. 
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АНОТАЦІЯ 

Палієнко О.А. Академік В.В. Фролькіс (1924–1999): професійна, наукова 

та історіографічна біографія. – 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. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню професійної, наукової та 

історіографічної біографії видатного українського вченого-геронтолога, академіка 

В.В. Фролькіса (1924–1999 рр.). 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.В. Фролькіса в Київському медичному інституті, Інституті 

геронтології АМН СРСР та АМН України, проаналізовано основні напрями його 

наукових досліджень у галузі фізіології, геронтології, фармакології. Відтворення 

цілісної картини наукового простору академіка В.В. Фролькіса дало підстави 

зробити висновок про його вагомий внесок у розвиток вітчизняної і світової 

геронтологічної науки. 

Ключові слова: В.В. Фролькіс, науково-організаційна робота, педагогічна 

діяльність, фізіологія, геронтологія, фармакологія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Палиенко О.А. Академик В.В. Фролькис (1924–1999): професиональная, 

научная и историографическая биография. – 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 профессиональной, 

научной и историографической биографии выдающегося украинского ученого-

геронтолога, академика В.В. Фролькиса (1924–1999 гг.).  

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, источниковая база и 

методология исследования» аргументирована степень разработанности проблемы, 

определены направления, требующие дальнейшего изучения. Отмечено, что 

деятельность В.В. Фролькиса ранее не была предметом комплексного исследования. 

Историографический анализ литературы убедительно засвидетельствовал, что 

избранная научная проблема освещена предыдущими исследователями 

фрагментарно, а некоторые источники остаются малоизученными.  



22 

Во втором разделе «Основные этапы становления В.В. Фролькиса как 

ученого-физолога-геронтолога, организатора медицинской науки» осуществлен 

анализ основных факторов, сформировавших его мировозрение (семья, годы 

обучения в Военно-медицинской академии (Ленинград) у Л.А. Орбели и в 

аспирантуре Киевского медицинского института имени А.А. Богомольца у 

Г.В. Фольборта). 

Научные поиски В.В. Фролькиса в области физиологии и медицины начались 

с 1946 г. во время его учебы и работы в Киевском медицинском институте, где он 

защитил кандидатскую и докторскую диссертации, в которых раскрыл изменения 

функциональных свойств сердца и обосновал механизмы рефлекторной регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Кроме того, во втором разделе впервые раскрыта педагогическая деятельность 

В.В. Фролькиса.  

Освещена научно-исследовательская работа В.В. Фролькиса в Институте 

геронтологии АМН Украины в процессе становления и развития геронтологии и ее 

научных направлений: исследование механизмов старения, поиск средств борьбы с 

возрастными изменениями в организме. 

В.В. Фролькис вел научно-общественную деятельность, был неутомимым 

организатором науки в Украине. Как вице-президент АМН Украины ученый 

принимал активное участие в разработке научных направлений исследований 

Академии, был первым академиком по специальности «геронтология».  

В третьем разделе «Научно-исследовательская работа В.В. Фролькиса» 

освещено научное наследие ученого в сфере физиологии, геронтологии, возрастной 

фармакологии.  

Раскрыты приоритетные научные исследования академика В.В. Фролькиса в 

отрасли физиологии и экспериментальной патологии: ученый выдвинул и обосновал 

представление о гемодинамическом центре, дал характеристику адаптации 

рефлексов на сердечно-сосудистую систему, объяснил механизмы ряда аритмий. 

Рассмотрены научные исследования академика В.В. Фролькиса в области 

геронтологии, которые включали разработку физиологических механизмов старения 

и антистарения (витаукта). На собственных экспериментальных исследованиях 

ученый раскрывает причины старения, обосновывает механизмы этого процесса на 

разных уровнях жизнедеятельности организма: молекулярном, клеточном, 

системном, – что позволяет определить природу старения в целостном организме и 

предложить пути продления жизни.  

В четвертом разделе «Научное пространство академика В.В. Фролькиса» 

проанализирована 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.В. Фролькиса были 

высоко оценены как отечественными, так и зарубежными учеными. Об этом 

свидетельствует ряд отзывов и рецензий известных ученых на его работы в области 

физиологии и геронтологии.  
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Освещена деятельность научной школы В.В. Фролькиса, которая за весомый 

вклад в медицину и биологию ХХ века была признана мировой научной 

общественностью.  

Академик В.В. Фролькис был автором или соавтором свыше 700 научных 

трудов по физиологии, геронтологии, фармакологии, большая часть которых 

опубликованна в США, Австрии, Швейцарии, Германии, Бразилии, Франции, 

Венгрии, Болгарии, Словакии.  

Проанализирована международная деятельность ученого, установлено его 

участие в составе редколлегий ведущих зарубежных журналов, посвященных 

проблемам физиологии и геронтологии, а также членство в геронтологических 

обществах разных стран, участие в экспертных комиссиях ООН и ВООЗ. 

Ключевые слова: В.В. Фролькис, научно-организационная работа, 

педагогическая деятельность, физиология, геронтология, фармакология. 

 

ANNOTATION 

Palienko O.A. Academician V.V. Frolkis (1924–1999): professional, scientific 

and historiographical biography. – Manuscript.  

Thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences, specialty 07.00.07 – 

history of science and technology. – State Higher Educational Institution «Pereyaslav-

Khmelnytsky Hryhorij Skovoroda State Pedagogical University» – Pereyaslav-Khmelnytsky, 

2015. 

The dissertation is devoted to complex research of the professional, scientific and 

historiographical activity of the prominent Ukrainian scientist– gerontologist, academician 

V.V. Frolkis (1924–1999). In the paper for the first time is given the division into periods 

of creative way of scientist, discovered conditions and key factors in the formation of his 

scientific world view, founded and characterized the scientific and organizational work 

and pedagogical activity of V.V. Frolkis in Kiev Medical Institute, Institute of 

Gerontology AMS of USSR and AMS of Ukraine, analyzed the basic directions of his 

research in physiology, gerontology, pharmacology. Reconstruction of complete picture of 

scientific space of academician V.V. Frolkis gave the reason to conclude that he made the 

significant contribution to the development of national and world gerontology science. 

Keywords: V.V. Frolkis, scientific and organizational work, pedagogical activities, 

physiology, gerontology, pharmacology. 


