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This article is devoted to the issue of Preventive Medicine, payment of outstanding Ukrainian scientist -
BI hygienist Matyushenko in the development of sanitary science, the development of public health. Reveals its
scientific and social activity in the Union of Ukrainian doctors in Czechoslovakia. Analysis of his scientific
works in the field of hygiene and eugenics.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування охорони здоров’я важлива роль
належить профілактичній медицині. Актуальність обраної теми визначається важливістю
профілактичної медицини в системі охорони здоров’я населення України, що є пріоритетним у
здоров’язберігальних технологіях. Ці питання посідали вагоме місце у науковому доробку видатного
українського вченого – гігієніста Бориса Івановича Матюшенка. Наукова спадщина Б.І. Матюшенка в
галузі гігієнічної науки 20 – 30 рр. ХХ ст. має практичне значення і до теперішнього часу та впроваджена
в здоров’язбережувальних технологіях сучасного цивілізованого суспільства.

Мета написання статті полягає в тому, щоб на основі аналізу доступних джерел та наявної
літератури вивчити науковий доробок професора Б.І. Матюшенка та розкрити його практичне значення
в профілактичній медицині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий доробок професора медицини Б.І.
Матюшенка в галузі профілактичної медицини висвітлювався в низці публікацій учених – медиків,
істориків медицини та науки й техніки. До таких публікацій слід віднести історичний нарис
Д.Дорошенка про українську гетьманську державу, в якому дослідник розкриває постать Б.І. Матюшенка
як директора Департаменту міністерства народного здоров’я і державного опікування та його внесок в
боротьбі з інфекційними хворобами [ 2]. Особливо вагому цінність має дослідження Я.В. Ганіткевича,
який відродив незаслужено забуте імя видатного вченого – гігієніста та суспільно – політичного діяча
Б.І. Матющенка і розкрив його внесок в розвиток української медичної науки [1]. Постать вченого –
гігієніста Б.І. Матюшенка висвітлена дослідниками Н.І. Коцур [3], С.Наріжного [4] та ін. Водночас в
українській історіографії обмаль наукових праць, присвячених комплексному дослідженню наукової,
організаційної та педагогічної діяльності Б.І. Матюшенка.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні слід відновити імена незаслужено забутих українських
учених, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки. Серед них ім’я Бориса Івановича
Матюшенко – видатного українського лікаря-гігієніста і терапевта у Києві, директора департаменту
здоров’я в Українській Державі (1918), професора гігієни Українського вільного університету в Празі,
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голови закордонного бюро Українського Червоного Хреста, організатора і голови Спілки українських
лікарів у Чехословаччині, ректора журналу «Український медичний вісник», дійсного члена НТШ, члена
Українського наукового інституту в Берліні, автора низки наукових праць та термінологічних матеріалів.
Борис Іванович Матюшенко займався організацією медично-санітарної служби УНР, очолював Головну
медико-санітарну управу при Генеральному секретаріаті медичної і санітарної служби. В травні 1918 р.
«Державний вісник» повідомив, що голова колишньої Головної медично-санітарної управи Міністерства
внутрішніх справ лікар Борис Матюшенко призначається директором департаменту лікарської допомоги
і шпитальних справ Міністерства народного здоров’я і державного опікування[3].

Про його діяльність в ці роки пише Д. Дорошенко: «Міністерство Народного Здоров’я і
Опікування мало перед собою дуже складне й тяжке завдання: поліпшити санітарне становище краю,
що був весь захоплений виром громадянської війни проти більшовизму; в краю розвинулись пошесні
хвороби, загрожувала зі сходу холера, а тим часом медичний і санітарний апарат був у значній мірі
зруйнований і почувався величезний брак медикаментів і санітарних засобів. Енергія Міністра В. Ю.
Любинського і його найближчих помічників – д-ра Є.І. Яковенка і д-ра Б.П. Матюшенка, – була
направлена в першу чергу на боротьбу з пошестю, на підтримку і оновлення існуючих уже в краю
великих лікарських інституцій, на використання величезного майна і особистого персоналу медико-
санітарних організацій військового часу, таких як Червоний Хрест, Земський та Міський Союзи та ін.»
[2]. 

Гетьманський уряд призначив Б.І. Матюшенка директором медичного департаменту, тобто
Міністром здоров’я. Таку ж посаду Міністра він займав при Директорії. 

Борис Іванович Матюшенко займався організацією медично-санітарної служби УНР, очолював
Головну медико-санітарну управу при Генеральному секретаріаті медичної і санітарної служби. 

В травні 1918 р. «Державний вісник» повідомив, що голова колишньої Головної медично-
санітарної управи Міністерства внутрішніх справ лікар Борис Матюшенко призначається директором
департаменту лікарської допомоги і шпитальних справ Міністерства народного здоров’я і державного
опікування[3].

У 1922 р. Б.І. Матюшенко засновує Спілку українських лікарів у Чехо-Словаччині, яка ставила
перед собою наступні завдання: 1) об’єднання українських лікарів в еміграції; 2) допомога їм у ділянці
професійної праці та фахового удосконалення; 3) наукова та культурно-освітня праця;              4)
громадська діяльність. До спілки увійшло понад 30 лікарів. У їх числі були лікарі Українського війська,
члени керівництва УНР, зокрема заступники Міністра здоров’я УНР О. Білоус та М. Равич, В. Гармашів,
професор І. Горбачевський, Л. Кобилянський, О. Плігас, В. Піснячевський,                       М. Стаховський
та ін. З ініціативи Б. Матюшенка та під його редакцією спілка починає видавати лікарський журнал
«Український медичний вісник» (УМВ), перший український медичний часопис за межами України. 

Б. Матюшенко зумів організувати поширення журналу на Наддніпрянщині. У зв’язку з цим він
отримав схвальну оцінку фахівців і сприяв активізації українських видань. Зокрема, на думку     С.
Наріжного, УМВ послужив зразком для заснування в Києві в 1925 р. журналу Київського медичного
інституту «Українські медичні вісті», сприяв відновленню у Львові «Лікарського вісника» [5].

Водночас, професор Б. Матюшенко був членом низки наукових організацій, зокрема Наукового
товариства імені Тараса Шевченка у Львові, Українського наукового інституту в Берліні, дійсним членом
Чеського євгенічного товариства. У 1933 – 1936 рр. він входив до складу редакційного комітету
«Лікарського вісника», який видавали Лікарська комісія НТШ і УЛТ у Львові.

Борис Іванович Матюшенко опублікував перший український підручник для вищої школи
«Соціальна гігієна» (Прага, 1924), низку наукових праць з гігієни, охорони здоров’я та євгеніки в
українських та чеських журналах. Його наукові праці і до цього часу не проаналізовані. Водночас в
його працях звучить глибока стурбованість станом здоров’я українського народу, збереженням кращих
властивостей його генофонду. Одна з наукових праць Б.Матюшенка так і називається: «Зміни здоров’я
українського народу в останнє десятиліття» (1924). В ній автор відзначає високий коефіцієнт щорічного
приросту населення, високу народжуваність і відносно не високу дитячу смертність. У праці наведено
таблиці, з яких видно, що у 1912 р. Україна займала третє місце серед 18 країн за народжуваністю та
перше місце за приростом населення (20,7 на 1000 населення) наводить антропометричні дані для 13
народів з яких видно, що українці займали четверте місце за зростом () та друге за обміром грудей ().
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Автор відзначає, що в Україні була середня інтенсивність поширення туберкульозу, венеричних
захворювань, пошестей, вживання алкоголю та робить висновок, що до 1914 р. «наш народ був одним
із здоровіших і міцніших народів світу». Водночас, учений відзначає, що подати точні цифрові дані
дуже тяжко, оскільки їх дуже мало і вони носять здебільшого частковий, локальний, навіть випадковий
характер. Загальна соціально-господарча руїна зруйнувала зовсім, або значно ушкодила статистичні і
метично-санітарні відомості, а ті, що залишилися є не достатніми, щоб скласти бодай загальну уяву про
наслідки шкідливих впливів на населення впродовж  останніх років . Автор приводить доступні дані
про втрати вояків і цивільного населення в наслідок воєнних дій, смертність від пошестей, туберкульозу,
загрозливе поширення венеричних недуг, втрати від громадянської війни. Б. Матюшенко аналізує також
в цій праці також втрати народу від голодомору 1921-1922 років, приводить деякі маловідомі цифрові
дані. Він звертає увагу на те, що в період неврожаю, коли багато людей з голодних районів подавались
в північні райони доставати хліб, організовані більшовицьким урядом спеціальні «заградітєльні огради»
не пропускали людей, відбирали у них роздобутий з таким трудом хліб, а з ним на виживання.

В праці про євгенічні поради Б.І. Матюшенко відзначає вагомість генофонду нації та показує його
вплив на здоров’я людини. Також, він приходить до висновку, що одним із способів можливого
зменшення числа дефектних нащадків є так звані «євгенічні супружні поради». До них він відносить
цілий комплекс оздоровчої та соціальної політики, до складу якого входили б поради щодо здоров’я для
дорослих упродовж усього активного життя. Вчений пропонує добровільні лікарські огляди перед
шлюбом і доводить їх необхідність, наводить приклади з інших країн світу. Лікарі цих консультацій
повинні добре знати євгенетику, мати знання з питань соціальної гігієни, сексології і психіатрії,
працювати в тісному зв’язку з іншими спеціалістами. Важливим завданням Б. Матюшенко вважав
популяризацію і широку пропаганду медичних знань, санітарно-просвітницьку роботу. Одна така
евгенічна порада була створена Українським лікарським товариством ще в 1931 р [3].

Таким чином, питання про створення медико – генетичних консультацій підняте Борисом
Матюшенко більше 100 років назад знайшло практичне значення наприкінці ХХ ст. Зокрема, має
актуальне значення в сучасних умовах генофонду нації. 

Разом з тим, Б. Матюшенко надавав великого значення дії на організм чинників зовнішнього
середовища. В праці про спадковість туберкульозу він, наголошуючи на значенні спадкових чинників,
підкреслює роль найрізноманітніших факторів навколишнього середовища. Він пише: «При розгляді
дідичности туберкульози мусимо мати на увазі перехід від батьків до нащадків не самої хвороби, як
такої, а певного до неї нахилу, певної диспозиції, яка в свою чергу являється одним з проявів певної
особливої тілесної конституції». Під останнім терміном він розумів «суму всіх анатомічних, так і
функціональних властивостей та здібностей тим  або іншим способом реагувати на різні зовнішні
впливи». Б. Матюшенко розробив концепцію захворювання туберкульозом, за якою «принаймні  серед
мешканців більших європейських міст кожен ще до осягнення дорослого віку має туберкульозну
інфекцію вродженого імунітету проти туберкульозом повинна включати клінічні, соціально-гігієнічні і
євгенічні методи і заходи.

Цікава і оригінальна праця Б.І. Матюшенка «Проблеми старіння та відмоложення в світлі сучасних
біологічних дослідів», з якою він виступив на 11-му з’їзді українських лікарів і природників у Львові
(1928). За словами автора «якщо означити вік організму по швидкості зросту, то виявиться, що в періоді
ембріонального розвитку, коли зріст є найбільшим, організм найбільше і постарів, бо за цей час
швидкість його зросту зменшилася майже на 100%. Таким чином, старіння починається від першого
моменту життя організму, тобто від моменту запліднення, отже старіння є життя». Виходячи з тогочасних
даних, він наголошує на ролі фізико-хімічних процесів у механізмах старіння, привертає увагу до ролі
холестерину та ліпідів [2].

Висновки. Професор Б.І. Матюшенко зробив вагомий внесок у розвиток гігієнічної науки та
профілактичної медицини в Україні. Опублікував перший український підручник для вищої школи
«Соціальна гігієна» (1924).

З ініціативи Б.І. Матюшенка Спілка українських лікарів у Чехословаччині видає перший
український медичний часопис за межами України «Український медичний вісник» (1922). Науковцем
були опубліковані наукові праці у галузі профілактичної медицини, гігієни та євгеніки, які й до тепер
не втратили свого прикладного значення та актуальності.
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Перспективи подальших досліджень полягають в більш ґрунтовному аналізі наукових доробок
Б.І. Матюшенка в галузі профілактичної медицини. І включенню в науковий обіг невідомих науковому
колу праць Б.І. Матюшенка в галузі євгеніки і гігієни.
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Розглянуто cтан морального та психологічного здоров’я громадян України в умовах масштабних
суспільних трансформаційних змін останніх двох десятиліть. 

Рассмотрено состояние морального и психологического здоровья граждан Украины в условиях
масштабных общественных трансформационных изменений последних двух десятилетий.

The state of moral and psychological health of the citizens of Ukraine in terms of large-scale social
transformation changes the past two decades.

Постановка проблеми. Вихід із пострадянського перехідного періоду на тлі поглиблення світових
глобалізаційних процесів і активізації основних європейських та світових гравців об’єктивно
перетворює інноваційний розвиток на основну перспективу успішного поступу України у ХХІ ст.
Відповідність (невідповідність) цьому стратегічному напрямкові, уміння (а не лише бажання)
спілкуватися на рівних з іншими народами і країнами, швидко засвоювати демократичний європейський
та світовий досвід, передові знання, слугує лакмусовим папірцем успішного цивілізованого розвитку
особи, суспільства, держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Що сталося з громадянами та українським
суспільством за останні 20 років, чи дійсно воно так глибоко деградувало, чи є в Україні еліта, і в якому
вона перебуває стані – відповіді на ці та інші непрості питання українського буття дають політологи,
філософи, соціологи, журналісти – В. Андрущенко, Є. Афонін, В. Белямінов, А. Давидов, В. Кремень,
О. Кулик, М. Михальченко, А. Паламар, В. Речицький, Л. Смола, В. Ткаченко, О. Фісун, Ю. Юр’єв та ін.
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