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ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
З ЮВІЛЕЄМ КАФЕДРИ ТОВАРОЗНАВСТВА

Краще, що ми одержуємо від історії, –
це ентузіазм, який вона викликає в нас.
Іоганн Вольфганг Гьоте

Шановні друзі, колеги !
Мені приємно, що започаткована в нашому рідному університеті
традиція зі святкування «дня народження» кафедр підтримується однією з молодих і прогресивних кафедр – товарознавства.
Медичне і фармацевтичне товарознавство – це досить
молода нормативна дисципліна, яка постійно і стрімко оновлюється. Тому її освоєння та викладання вимагає високого
професіоналізму і фундаментальних науково-методичних
розробок і напрацювань, що впродовж десятиліть набувалися
попередніми товарознавчими школами. Ось чому знання
історії власної кафедри має таке велике значення. Безперечно,
що усі викладачі вашого предмета, починаючи з часів Великої
Вітчизняної війни і по сьогоднішній день, сумлінно віддані
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своїй справі та з кожним днем удосконалювали й удосконалюють себе і свою непросту дисципліну. Упевнений, що існуючий склад кафедри й надалі буде це робити, як того вимагає
освіта та фармацевтична галузь, і передавати свої здобутки
наступним поколінням викладачів і студентів, що у майбутньому писатимуть подібні монографії вже в оновлених редакціях. Щиро вітаю колектив кафедри з виходом монографії,
присвяченої 25-річному історичному шляху, бажаю здоров’я,
щастя, натхнення й успіхів у роботі. Сподіваюсь, що ваша
освітня праця, наукові досягнення також дозволять наступним поколінням вписати ваші прізвища в історію кафедри.
Валентин Петрович Черних,
ректор Національного фармацевтичного
університету, академік НАН України
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NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY
RECTOR’S GREETINGS ON THE ANNIVERSARY
OF THE DEPARTMENT OF COMMODITY SCIENCE

It is better that we get from history –
this enthusiasm it brings to us.
Johann Wolfgang von Goethe

Dear friends and colleagues!
I am pleased to realize that tradition started in our home university on celebration the «birthday» of departments supported by
one of the young and progressive departments – commodity.
Medical and pharmaceutical commodity – is relatively young,
regulatory compliance, which is constantly and rapidly updated.
Therefore, its development and teaching requires high professionalism and basic scientific and methodological developments and
achievements that were acquired during the previous decades
merchandising schools. That is why knowledge of history the own
department is so important. No doubt that all teachers of your
subject, ranging from WWII to the present day, faithfully devoted
to his cause and improved every day and improve himself and his
difficult discipline that has close intersubjects connections with
many subjects of technological, organizational, chemical and
medical profile. I am sure that existing staff will continue to do so
as required education and pharmaceutical industry, and transmit
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to future generations of teachers and students in the future will
write these monographs in updated editions. I congratulate the
staff of the Department of Commodity 25 th anniversary and wish
the team all over your health, happiness, inspiration and success in
work. I hope that your work and scientific advances allow future
generations to write your name in the history ofthedepartment.
Valentin Chernykh,
Rector of the National University of Pharmacy,
academician NAS of Ukraine
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ПЕРЕДМОВА
В действительности не история принадлежит
нам, а мы принадлежим истории…
Ханс Георг Гадамер
Монографія, яку ви тримаєте в руках – це результат творчої
праці колективу кафедри товарознавства, що сприяло переосмисленню значущості ролі окремої кафедри в житті рідного університету.
Погляд на історично пройдений шлях допомагає дізнатися
про видатних науковців, які закладали фундамент вивчення такої
специфічної дисципліни, як товарознавство. Робота з архівними
матеріалами, спогади викладачів, які ще працюють, пошуки в архівах військкоматів допомогли авторам цієї монографії зрозуміти
бачення товарознавства, особливості його викладання як предмета попередніми поколіннями викладачів. За 25-річний шлях кожен склад кафедри зробив свої внески. У кафедри були часи творчих зльотів і роки стагнації. Робота над монографією допомогла
нам знайти дещо недооцінене, загублене між шарами десятиліть.
Після переосмислення, осучаснення та доповнення деякі наробки
будуть використані в навчальному процесі. На сьогоднішній день
професорсько-викладацький склад кафедри працює над удосконаленням форм навчання, оновленням навчально-методичних
видань, підвищенням матеріально-технічної бази для розвитку
зовсім нових науково-дослідних напрямів.
Автори монографії мають надію, що на її сторінках ви знайдете невідомі до певного часу факти та цікаву для вас інформацію.
Інна Іванівна Баранова,
завідувач кафедри товарознавства,
доктор фармацевтичних наук, професор
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PREFACE
In fact, the story is not ours,
and we belong to history ...
Hans Georg Gadamer
The book you hold in your hands – is the result of collective creativity commodity department, work on which has led to a rethinking
of the role of particular importance in the life of his native department
of the university.
Look at historically passed way sometimes helps to know about
the outstanding scientists who laid the foundation for the study of
such subjects as specific commodity. Working with archives, memoirs
still working professors, search the archives military office helped author of this monograph understand the vision of merchandise, especially its teaching as a subject of previous generations of teachers.
For 25 years every way staff made their contributions. In the department was a time of creative ups and years of stagnation. Working on
the monograph has helped us to find a bit undervalued, lost between
layers decades. After rethinking, modernizing and supplement some
be used in the classroom. Today the teaching staff working to improve
learning, upgrading instructional publications, increased material and
technical basis for the development of entirely new scientific – research areas.
The authors of the monograph hope that the pages of this paper
you will find some time unknown to the facts and information you
need.
I. I. Baranova
Head of the Department of Commodity science,
Doctor of Pharmacy, Professor
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/сторгя

розвитку

товарознавства
УПовар е, насамперед, зовнгшнгй
предмет, ргч, яка, завдяки и властивостям, задовольняе будь-якг
людськг потреби.
К Маркс (Капгтал)

Протягом всього життя людина т1сно пов'язана з товарами.
Як тшьки почався обмш одних товар1в на шпп, з'явилася необхвдшсть у знаннях з оцшки властивостей товар1в.
Товарознавство, як сфера знань про товари, мала практичну
спрямовашсть 1 емперичний характер. Оск1льки на першому еташ
розвитку людства науки ще не диференцповалися за сферами, то
варознавство також не кснувало як окрема наука, а шформащя
про товари з'являлась у працях, як1 були присвячен1 с1льському
господарству.
У часи античност1 в1дом1 описи товарознавчого характеру
в агроном1чних працях давньоримських учених: Катона Старшо
го (234-149 до н. е.), Варрона (116-27 до н. е.), Колумелли (1 ст. н. е.)
1 Плппя Старшого (23 (24) - 70 н.е.).
Термш «товарознавство» утворився в1д сл1в «товар» 1 «знавство», тобто це наука, яка формуе знання про товари. Розвиток
медичного 1 фармацевтичного товарознавства тксно пов'язаний
з 1стор1ею розвитку людства у щлому й зокрема медицини 1 фармацГ1. У давн1 часи наука про л1ки викладалася як нероздшьний
комплекс знань про медицину, базуючись в основному на творах
Д1оскорида 1 Галена (1 ст.н.е.), Ав1ценни (980-1037 рр.) та 1н.
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Гален

Дгоскорид

Авгценна

Товарознавство, як спец1альна сфера знань, виникло в середиш XVI ст. 1 пройшло шлях в1д товарознавства рослинних 1 тваринних фармацевтичних матер1ал1в (Падуанський ун1верситет,
1тал1я, 1549 р.) до сучасного товарознавства.

Падуанський

унгверситет

(\]пгуег$Иа сСедИ ЗШсСг сСг РасСоуа) один з найстаргших
университе
тов бвропи та 1талгг,
вгдкритий
у Падуг в 1222 р. Девгз - \]туег$а
ипгуетвгв раХаугпа ИЪегШ - Свобо
да Падуг, загальна г для всгх.
Падуанський
унгверситет
був одним
гз центргв
науки
(астрономгг, медицини,
права) епохи Вгдродження, йому
протегувала Венецганська республгка, що забезпечувала
дух незалежностг
вгд схоластичног
догматики
г впливгв Риму. Тут навчалися
або
працювали
такг видатнг дгячг епохи Вгдродження та
раннього
Нового часу, як Пгко делла Мграндола, Микола Кузанський,
Копер
ник, один гз засновникгв
гталгйськог лгтературног
мови
П'етро
Бембо, Торквато Тассо, Галглей, Везалгй, бглоруський
першодрукар
Франциск Скорина. У 1678 р. ступгнь доктора фглософгг вперше
у свгтг отримала жгнка - Олена Корнаро
Пгскопо.
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На Рус1 виникнення товарознавства ввдносять до середини
XVI столптя. У той час почався перехвд в1д ремксничого до промислового виробництва, що викликало зб1льшення к1лькост1 товар1в та розширення Гх асортименту. Стала б1льш пожвавленою
м1жнародна торг1вля. Це викликало необхвдшсть оц1нювати й з1ставляти товари за м1жнародними стандартами.
Перший поабник з товарознавства в Росп був виданий
у 1575 р. шд назвою «Торгова книга», в як1й «...описан1 всяких зе¬
мель товари р1зноман1тн1».
Виникнення товару ще в стародавн1 та середн1 в1ки визначило необх1дн1сть його вивчення й опису. Розвиток промислового
виробництва спричинив розвиток товарознавства як науки, яку
можна розд1лити на пер1оди.
Товарознавство початку XVI - середини XVIII ст. мало суто
описовий характер, 1 цей перюд його розвитку називають товарознавчо-описовим:
воно вивчало зовнппш ознаки товар1в, здеб1льшого експортно-1мпортних (хутро, льон та 1н.), без Гх класиф1кац1Г, часто в алфавитному порядку. Наприк1нц1 XVII ст. були
розроблеш перш1 техн1чн1 умови на льон. У XVIII ст. завдяки розвитку виробництва, усп1хам природничих наук 1 створенню нових
технологш виробництва товарознавство набувае товарознавчотехнолог1чного характеру.
Як самост1йна навчальна дисципл1на товарознавство уво¬
диться в середн1х 1 вищих комерц1йних навчальних закладах наприкшщ XVIII ст. Отже, другий перюд називають товарознавчотехнологгчним, бо основна увага тод1 придшялася вивченню
споживчих властивостей товар1в 1 впливу на них технолог1чних
процес1в виробництва.
Основоположником сучасного товарознавства в Рос1Г вважаеться професор Казанського 1 Московського ун1верситет1в
Модест Якович Кгттарг (1825-1880 рр.). У 1860 р. у пращ «Публ1чний курс товарознавства» ним була зроблена спроба дати класиф1кац1ю товар1в. Класичн1 прац1 М. Я. К1ттар1 представлен1 цик¬
лом книг п1д единою назвою «Публ1чний курс товарознавства»
(випуски 1-4). М. Я. К1ттар1 був автором перших рос1йських п1д11

ручниюв з товарознавства. Публ1чн1 лекцп проф. М. Я. К1ттар1
у сфер1 товарознавства користувалися великим усп1хом у 1851¬
1852 рр. у Казан1, а з 1859 р. - 1 в Москв1. Також у цей час стали
в1дкриватися комерц1йн1 навчальн1 заклади. У розвиток товарознавства непродовольчих товар1в великий внесок зробили
М. А. Архангельський,

Ф. В. Цереветинов,

М. В.

Чернов,

М. С. Сергеев, Б. Ф. Сергеев та ш. Завдяки зусиллям члешв наукових товариств - професор1в та викладач1в навчальних заклад1в,
як1 добров1льно досл1джували товари, - був орган1зований громадський 1 державний контроль якост1 найважлив1ших вид1в
продукц1Г 1 почалася боротьба з Гх фальсиф1кац1ею. Цим пояснюеться, що в перших шдручниках з товарознавства значна роль
прид1лялася фальсиф1кац1Г товар1в 1 способам ГГ виявлення.
Науково-дослвдш пращ з товарознавства в XIX ст. проводилися на кафедрах техн1чноГ х1м1Г рос1йських ун1верситет1в, а також
у Московськш практичной академп, в як1й з 1858 по 1880 рр. працював М. Я. К1ттар1, а пот1м - П. П. Петров 1 Я. Я. Нгкгтинский.
Третш перюд розвитку товарознавства (в1д початку XIX ст.
дотепер) називають товарознавчо-формгвним,
оскшьки товарознавча д1яльн1сть почала активно впливати на формування асортименту 1 створення якост1 товар1в. Ыльше уваги стало прид1лятися розробц1 теоретичних основ товарознавства, класиф1кац1Г
товар1в та Гх споживчих властивостей, питанням товарознавчоГ
оц1нки, управл1ння як1стю товар1в. У товарознавств1 було вид1лено теоретичну 1 практичну частини. Огляд л1тератури з х1м1чноГ
технолог1Г, техн1чноГ х1м1Г 1 товарознавства, опубл1кований
у XIX ст., показуе, що б1ля виток1в вхтчизняного товарознавства в
основному стояли вчеш-технологи професори. 1х прац1 заклали
науковий напрям у товарознавство з перевагою х1м1чних 1 технолог1чних питань, що на довг1 роки визначило розвиток товарознавства як науки не тшьки в XIX, а й у XX ст.
Ь 1919 р. у СРСР почали виникати не тшьки самостшш фармацевтичн1 факультети, але й х1м1ко-фармацевтичн1 1нститути,
головна увага, яких була спрямована на п1дготовку фах1вц1в фармацевтичног промисловост1. Для задоволення потреб аптек
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у фах1вцях з вищою осв1тою в 1936 р. був створений фармацевтичний факультет при Першому московському медичному 1нститут1
1м. I. С. Сеченова (1-й ММ! 1м. I. М. Сеченова). На той час основн1
науков1 штереси були спрямован на вивчення проблем, пов'язаних з новими наукових напрямками. А вивченням асортименту та
споживчог вартосп товар1в медичного призначення н1хто не займався. I, як було встановлено,
фармацевти 1 пров1зори не отримували в1дпов1дних знань про товарознавч1 операцй при прийом1 1 збер1ганн1 товар1в. Усв1домили це тшьки
в роки Великог Ытчизняног вшни, й у 1943 р. на
кафедр1 вшськово-медичног п1дготовки 1-й ММI
1м. I. М. Сеченова був створений курс «Медичне
товарознавство», начальником кафедри був призначений полковник медичног служби К. Д. Тиманьков.
П. 6. Крендаль
У 1948-1950 рр. ввдбулася переор1ентащя
навчальног програми з в1йськово-медичного
товарознавства на курс загального медичного
ицинское
товарознавства, а в 1950 р. доц. П. 6. Крендалем
ТОВАРОВЕДЕНИЕ
уперше була складена навчальна програма з кур¬
су загального медичного товарознавства.
Тому пер1од формування медичного товарознавства як самостшног науковог дисцишпни
можна вважати саме 1948-1950 рр.
Шзнппе були створен1 самост1йн1 кафедри
медичного товарознавства в 1-му ММI 1м. I. М. Се
З бгблготеки каф. ченова (1963 р.), Курському медичному шститут1 (1968 р.), у 1968 р. у П'ятигорському (1972 р.),
товарознавтва
НФаУ, видання
Пермському (1979 р.) та Xарк^вському (1991 р.)
1953 р.
фармацевтичних 1нститутах.
В 1нших шститутах цей курс читався 1 читаеться дос1 на ка
федр! управлшня та економ1ки фармац1Г.
На початку 80-х р. XX ст. на баз1 П'ятигорськог державног
фармацевтичног академи починаеться робота з вивчення товароМ, А Я С И Ц К И И
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знавчих функций пров1зор1в, на основа яког вчен1 В. Н. Стрелков,
А. Л. Казаков,

Р. А. Дубинський

1 В. Д. Пономарьов

запропону-

вали увести новий предмет - фармацевтичне товарознавство.
Необх1дно в1дзначити великий внесок у розвиток товарознавства також заруб1жних учених, насамперед шмецьких
1 польських, чиг прац1 були переведен1 на рос1йську мову 1 зробили пом1тний внесок в розвиток в1тчизняного товарознавства.
Так, у 1967 р. у СРСР була переведена на росшську мову 1 видана
книга Г. Грундке «Основи загального товарознавства». Подручни
ки з товарознавства видавалися в багатьох схвдноевропейських
крагнах, причому товарознавство в цих крагнах розвивалося
в т1сн1й сп1впрац1 з радянськими вченими-товарознавцями.
Починаючи з 1962 р. у Полыщ та Волгари проводились м1жнародн1 конгреси товарознавц1в, на яких обговорювалися загальш питання подальшого розвитку товарознавства. В Японп з 1976
по 1979 рр. було видано п'ять шдручниюв з теорп товарознавства
такими ученими, як 1ошатана Кацамакг,
1когаямг, Мосахару 1 Кот! Акгяма.

1ошнакг1шии,

Такао

Понад 100 рок1в тому К. Маркс дав визначення предмету товарознавства: «Потребительные
стоимости
товаров
составля
ют предмет

особой дисциплины

-

товароведения».

У середиш XX ст. у Схвднш б в р о т товарознавство вццгравало важливу роль, яка полягала у контрол1 за як1стю та виявленн1
фальсиф1кованог продукц1г.
Саме тому в 1970-х р. не тшьки в бврош, але й у крагнах Азп
почали створюватися орган1зац1г для вивчення та навчання товарознавству.
У результат1 проведених досл1джень на
м1жнародному р1вн1 у 1976 р. була створена
м1жнародна организация Ю\УТ - 1п1егпаИопа\
8осге1у /ог СоштойНу 8сгепсе апа* Тескпо1оду,

яку затвердили у Зальцбурз1 так1 видатш вчен1,
як проф. Пол Фшк, Санкт-Галлен, (Швейцария);
проф. Йозеф Xьольдз (Университет економ1ки та б1знес-адм1шстрування, Австрия); дипломований доктор Xельге Xастубер
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(Ун1верситет економ1ки та б1знес-адм1н1стрування, Австр1я); док¬
тор Франс Локс, Гент, (Бельпя); доктор Генрих Шл1к (Н1меччина);
дипломований економ1ст Отто Гекелер (Н1меччина); проф. док¬
тор Отто Альхаус и проф. доктор Траеберт (Шдерланди). Ыпцатором створення м1жнародног оргашзаци Ю№Т була Еуа \Уа§т§ег
з Университету економ1ки (Австрия), яка е гг незм1нною головою.
На сьогодш учасники м1жнародног оргашзаци 1СМТ е в Австралп, Волгарй, Бшорусп, Китаг, Н1меччин1, ^алп, Корег, Молдав1г, Польщ1, Румун1г, Рос1г, Словаччин1, Словен1г та Украгн1.
В университета Мадрида (ЦтуетсСасС Сотр1и1еп8е сСе МасСпсС)
на фармацевтичному факультета 1снуе курс Медичних виробгв
(РтоСис1ов вапИатгов), де студенти вивчають товарознавчий анализ
вироб1в медичного призначення, а саме гумових вироб1в, ш'екц1йних та 1нфуз1йних засоб1в тощо. Курс тривае р1к.
В университета Л1сабона (Португалия) (ЦшуетсСасСе сСе ЫзЬоа)
на фармацевтичному факультета (РасиЫасСе Се Гагшааа) читаеться
курс медичнг припади (МеСгсаХ Сеугсев). Курс тривае р1к.

Украшське товариство товарознавщв 1 технолог1в
Украшське товариство
товарознавцгв г технопоггв (УТТТ) е добровольною,

непол1тичною, неприбутковою всеукрагнською громадською орган1зац1ею, яку
створено на основ1 едност1 1нтерес1в свогх
член1в для сп1льног реал1зац1г гх прав 1 свобод, а також для задоволення 1 захисту свогх законних наукових, профес1йних, творчих
сп1льних 1нтерес1в.
УТТТ зареестровано М1н1стерством юстиц1г Украгни як всеукрагнська громадська орган1зац1я (св1доцтво про реестрац1ю
№ 2464). Основу УТТТ складають 14 мксцевих осередк1в 14 облас
тей Украгни, як1 об'еднують громадян за интересами та галузевими
ознаками. На сьогодн1 до складу товариства входять близько
400 член1в.
Метою д1яльност1 УТТТ е: орган1зац1я та актив1зац1я зусиль
товарознавц1в 1 технолог1в Украгни у справ1 п1двищення якост1 та
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розширення асортименту товар1в широкого вжитку, р1вня обслуговування населення, захисту прав споживач1в, розповсюдження
1 пропагування сучасних знань з товарознавчог науки 1 практики;
сприяння п1дготовц1 та п1двищенню квал1ф1кац1г фах1вц1в у галуз1
товарознавства 1 технолог1г; запровадження нов1тн1х технолог1й
у виробництво товаров, що е неввд'емною частиною сощальног
програми держави, а також розвиток 1 поглиблення м1жнародного сп1вроб1тництва з орган1зац1ями 1 товариствами товарознавц1в
1 технолог1в 1нших крагн св1ту 1 захист законних 1нтерес1в свогх
член1в. Товариство у свогй д1яльност1 взаемод1е з органами 1 за¬
кладами торг1вл1, промисловост1, комерц1йних п1дприемств, орган1зац1ями захисту прав споживач1в, профес1йними сп1лками,
громадськими орган1зац1ями Украгни та 1ноземних держав.
21-25 вересня 2015 р. товарознавщ Украгни й КНТЕУ на чол1
з ректором Нац1ональног академ1г педагог1чних наук Украгни
акад. А. А. Мазарак1 взяли участь у XVII симпоз1ум1 М1жнародного товариства товарознавщв 1 технологов (1СГ\Л/Т) «Перед викликами майбутнього: висока як1сть в б1знес1 1 товарознавств1», що в1дбувся на баз1 Вухарестськог академ1г економ1чних наук (Румун1я).
М1жнародне товариство товарознавц1в 1 технологов (КлУУТ)
проводить науков1 симпоз1уми традиц1йно кожн1 2 роки у крагн1,
оргашзаци яког е членами 1СЛЛ/Т: 1999 р. - Польща, 2001 р. Словения, 2004 р. - Китай, 2006 р. - Украгна (КНТЕУ), 2008 р. П1вденна Корея, 2010 р. - Румун1я.
Загалом у робот1 симпоз1уму беруть участь понад 550 науковц1в 1 практик1в 1з майже 20 крагн св1ту. Найб1льш численн1 делегац1г були з Румун1г - 64 учасники, Польщ1 - 54, Корег - 25, Украгни - 12 (ус1 представники КНТЕУ).
Кафедра товарознавства у життг Нацгонапьного
фармацевтичного унгверситету в ргзнг роки

З чаав заснування Xарк^вського фармацевтичного институту
пров1зори отримували обмаль належних знань з товарознавчих операций при прийом1 та зберпганш товаров. Жодна з 1снуючих дисципл1н не взяла на себе ц1 функц1г. З перших дн1в в1й16

ни медична служба швидко розвивалася та набула такого розмаху, який зажадав в1д в1йськових пров1зор1в, що займалися орган1защею постачання медичного майна для Радянськог Армп, конкретних товарознавчих знань з медичних 1нструмент1в, прилад1в
1 обладнання.
У 1943-1944 рр. на кафедр1 вшськово-саштарног подготовки
був створений курс медичного товарознавства. Але воно було
ор1ентовано в основному на вивчення студентами номенклатури
медичних 1нструмент1в, це було необх1дно для потреб фронту.
Великий внесок у розвиток та удосконалення курсу медич
ного товарознавства у шслявоенш роки зробили С. С. Бараненко,
О. П. Дудка, З. I. Срьомгна, Л. С. Кокарев, А. С. Лехан та шпп ви-

кладач1.

Сфггмамометр

1943 р.

Фармакопея видання 1942 р.
з бгблютеки
каф. товарознавства
НФаУ

Висловлюемо велику подяку завгдувачу архгву
Нацгонального фармацевтичного

унгверситету

Горбачовгй Тетянг Сидоргвнг за допомогу й надання архгвноЧ
гнформацп про спгвробгтникгв

унгверситету
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Тке Ы&1оту о/сошшойНу

А регзоп с1о8е1у (аЬуау8) а88оаа1еС ЛУЙП 1пе дооС8 Сиппд 1Пе
НГе. \УЪеп 8оте дооС8 ехсПапде Ьедап, а пееС 1о а88е88 т е кпо\у1еСде оГ т е дооС8 ргорегИе8 арреагеС. С о т т о С п у а8 а 81иСу оп т е
дооС8 \уа8 ргасИса1 апС И \уа8 оГ е т р ш с сПагас1ег. 81псе т е йг81
81а§е оГ Питап Сеуе1ортеп1 8с1епсе8 \уеге по1 С1ГГегепИа1еС Ьу гедюш, соттоСИу С1С по1 ех181 а8 а 8ерага1е 8с1епсе 1оо, апС тГогта1юп оп ргоСис18 арреагеС т т е шогк8, Сеуо1еС 1о адпсшшге. 1п апаеп1 Ите8 с о т т о С п у Се8спр1юп8 сап Ье ГоипС т т е адгопоппс
сПагас1ег шогк8 оГ Котап 8с1еп11818: Са1о т е Е1Сег (234-149 ВС),
Уаггоп (116-27 ВС), СоштеШ (1. ВС.) апС РНпу т е 8еп1ог (23 (24) 70 АБ).ТПе 1егт «соттоСпу» 18 ГогтеС Ггот т е шогС8 «дооС» апС
«ехрегте88» 1Па1 18 т е 8с1епсе 1Па1 Гогт8 т е кпо\у1еСде аЬои1 т е
дооС8. МеС1са1 апС РПагтасеиИса1 СоттоСИу Беуе1ортеп1 18
с1о8е1у соппес1еС ш{П т е Ш81огу оГ Питапк1пС т депега1, апС рагИси1аг1у теС1с1пе апС рПагтасу. 1п апаеп! шпе8 т е 8с1епсе оГ
теС1с1пе ша8 1аидП{ а8 1п8ерагаЬ1е сотр1ех кпо\у1еСде оГ теС1с1пе,
та1п1у Ьа8еС оп Бю8сопСе8 апС Са1еп (1 АБ), Ау1сеппа (980-1037)
\уогк8.

Сакп
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Вювсопйе

Луквппа

С о т т о С И у а8 а 8рес1а1 8рПеге оГ кпош1еСде аго8е т т е пиС81х1ееп1П сепшгу апС еуо1уеС Ггот а р1ап1 апС ап1та1 рПагтасеиИса1
та1епа18 с о т т о С И у ( Ц т у е т г у оГ РаСиа, На1у 1549) 1о т е тоСегп
опе.

Висловлюемо велику подяку завгдувачу кафедри (поземных мое
Нацгонального фармацевтичного

унгверситету

Торяник Людмилг Андривнг за допомогу та переклад
на англгйську мову

Рас1иа 11туег8Иу (ШпгуетвгХаСедХг
ЗХиСг Сг РаСоуа) - опе о/Хпе оХСе$Х
ипгует$гХге$ гп Еигоре апсС 1ХаХу,
орепесС гп РасСиа гп 1222. МоХХо ипгуегза ипгуетвгв раХаугпа ХгЪетХаз
«РтееСот о/ РаСиа, оуетай апС /от
а11».
РаСиа ЦпгуетзИу ма$ а сепХет
о/зсгепсе (азХтопоту, теСгсгпе, Хам)
умЫХе Кепаг$$апсе, гХ ма$ ипСет Хке раХтопаХе о/Уепгсе КериЪХгс, мкгсп
ртоугСеС гпСерепСепсе /тот $споХа$Хгс Содта апС Коте гп/Хиепсе$.
8исН ртотгпепХ рет$оп$ о/ ХЫе Кепаг$$апсе апС еатХу тоСетп Хгтев, а$
Ргсо СеХХаМгтапСоХа, ЖскоХаз Кихап$к$у, Соретпгсш, опе о/ ХЫе /оипСет$ о/Хпе 1ХаХгап ХгХетату Хапдиаде РгеХто ВетЪо, ТощиаХо Та$$о, СаХгХео, УезаХгш, Ртапсгз Зкатупа ВеХатшгап ргопеет. 1п 1678 ЕХепа
СотпатоРгзсоро тесегуеС а РЫ.В апС $Ь.е Ъесате Хпе/гт$Х мотап гп Хпе
мотХС мпо доХ ХЫ$ Седтее.
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1п т е рег1оС оГ К1еуап Ки8, т е етегдепсе оГ т е соттоСИу Ье1опд8 1о т е т1СС1е оГ т е 81х1еепт сепШгу. \УЫ1е т е 8шИсП Ггот
ПапС1сгаГ{ 1о тСи81па1 ргоСисИоп ПаС Ьедип, шЫсП 1еС 1о т е т сгеа8е оГ дооС8 а т о и п ! апС ехрапС те1г гапде. ТПе т1егпа1юпа1
1гаСе Ьесате т о г е ш1Се8ргеаС. ТП18 сашеС т е пееС 1о еуа1иа1е апС
сотраге ргоСис18 ассогС1пд 1о т е т1егпа1юпа1 81апСагС8.
ТПе Йг81 тапиа1 оГ т е соттоСИу ша8 риЬ118ПеС т 1575 т
Ки881а апС ша8 са11еС т е «ТгаС1пд Ьоок» т шЫсП «теге ша8 т е Се8спр1юп оГ а уапегу оГ ргоСис18».
ТПе арреагапсе оГ т е дооС8 т т е Апаеп! апС М1СС1е Аде8
МепИПеС т е пееС Гог И8 81иСу апС Се8спр1юп. Беуе1ортеп1 оГ т Сш1па1 ргоСисИоп 1еС 1о т е Сеуе1ортеп1 оГ соттоСИу а8 а 8с1епсе,
шЫсП сап Ье С1у1СеС т1о рег1оС8.
СоттоСИу оГ т е Ь е д т п т д оГ XVI сепШгу - т1СС1е
оГ XVIII сепшпе8 ша8 риге1у Се8спрЦуе, апС 1П18 рег1оС оГ т е Сеуе1о р т е п ! ша8 са11еС соттоСш'е8-Се8спр11уе: И 8шС1еС ех1егпа1 Геа1иге8 оГ дооС8, то811у ехрог! апС 1трог1 (Гиг, Г1ах е1с.), шИПои! с1а881Гу1пд т е т , оГ1еп т а1рПаЬеИса1 огСег. А1 т е епС оГ т е 8еуеп1еепт
сепШгу т е Йг81 1есПтса1 8ресШса1юп8 Гог Г1ах ПаС Ьееп Сеуе1ореС.
1п т е е1дП1еепт сепшгу тгоидП т е Сеуе1ортеп1 оГ ргоСисИоп,
8иссе88 оГ 8с1епсе апС т е сгеаНоп оГ пеш ргоСисИоп 1есПпо1од1е8,
т е соттоСИу до1 соттоСИу-1есПпо1од1са1 паШге.
А8 ап тСерепСеп! асаСет1с С18с1р11пе, т е СоттоСИу ша8 т 1гоСисеС т 8есопСагу апС ШдПег соттегс1а1 8сПоо18 а1 т е епС оГ
т е е1дп1еепт сепШгу. 8о т е 8есопС репоС ша8 са11еС т е с о т т о СИу-1есПпо1од1са1, Сие 1о т е Гас1 т а 1 т е та1п Госи8 ша8 ра1С 1о т е
8шСу оГ сошитег ргорегИе8 оГ ргоСис18 апС т е тйиепсе оГ т е
тапиГасшппд ргосе88е8 оп т е дооС8.
ТПе ГоипСег оГ 1Пе тоСегп соттоСИу т Ки881а 18 сошМегеС 1о
Ье а ргоГе88ог оГ т е Кахап апС Мо8сош ип1уег8Ше8 МосСев!
УакоуусЬ КШагу (1825-1880 дд.). 1п 1860 т Ш8 шогк «ТПе РиЬНс
соиг8е оГ СоттоСпу» Пе а11етр1еС 1о с1а881Гу т е С1ГГегеп1 1уре8 оГ
дооС8. ТПе с1а881са1 шогк8 Ьу М. Уа. КШагу аге рге8еп1еС а8 8ег1е8 оГ
Ьоок8 ипСег т е Ш1е «ТПе РиЬНс соиг8е оГ СоттоСпу» (еСШоп8 1-4).
М. Уа. КШагу ша8 т е аитог оГ т е Йг81 1ехтоок8 оГ соттоСИу
20

1п Ки881ап. РиЬНс 1есшге8 Ьу ргоГ. КШагу 1п т е соттоСИу Па8 а
дгеаГ 8иссе88 т 1851-1852 т Кахап, апС 81псе 1859 - т Мо8сош.
А18о аГ 1П18 И т е 8оте риЬНс 8сПоо18 Ьедап Го ореп. 1п т е Сеуе1ортепГ оГ СоттоСИу оГ попГооС8 ргоСисГ8 а дгеаГ сопГпЬиНоп ша8
таСе Ьу М. А. АгккапдеЬкгу,

Р. V. Т$егеуеЫпоу, М. V. Скегпоу,

М. Е. 8егдгегеу, В. Р. 8егдгегеу еГс. Бие Го т е еГГог18 оГ т е т е т Ь е г 8
оГ т е 8с1епИйс 8оаеИе8 - ргоГе88ог8 апС ГеасПег8 оГ еСисаИопа1 т8ИШ1юп8 ГПаГ уо1ип1ап1у 1пуе8Ида1еС т е дооС8 - т е риЬНс апС 81а1е
диаШу сопГго1 оГ т а р г ргоСисГ8 ша8 огдатхеС апС а йдПИпд 81аг1еС
адат81 т е аСикегаПоп. ТП18 ехр1а1п8 т а 1 т е Нг81 1ехтоок8 оп
СоттоСИу а 81дпШсап1 р1асе ша8 д1уеп Го т е ГакШсаПоп оГ дооС8
апС т е т о С 8 оГ И8 СеГесИоп
Ке8еагсП шогк оп соттоСИу оГ т е XIX сепШгу Пе1С т т е Сераг1теп18 оГ СПеггшГгу, ги881ап 1есПтса1 ип1уег8Ше8 а8 ше11 а8 аГ т е
Мо8сош АсаСету оГ ргасПсе, т шЫсП Ггот 1858 Го 1880 Гог
М. |. КШагу шогкеС, апС т е п - Р. РеГгоу, Уа. М к Ш ш Н у С1С.
ТПе 1ШгС рег1оС оГ т е соттоСИу (Ггот т е еаг1у птеГеепт
сепШгу) 8Ш1 са11еС соттоСИу.СоттоСИу асИуНу Ьедап Го асИуе1у
тйиепсе т е гапде апС сгеаНпд диаШу ргоСис18. Моге айепПоп ша8
ра1С Го т е Сеуе1ортеп1 оГ теогеИса1 ГоипСаНош оГ тегсПапС18е,
дооС8 с1а88Ш'са1юп апС те1г соп8итег ргорегПе8 соттоСИу 188ие8
еуа1иаПоп, диаНГу тападетепГ ргоСисГ8. СоттоСИу а11осаГеС т
теогеПса1 апС ргасПса1 рагГ8. Кеу1еш оГ т е Шегашге оГ сПет1са1 епдтееппд, сПет1са1 ГесПпо1оду апС соттоСИу ге8еагсП, риЬ118ПеС т
т е XIX сепШгу. 8Пош8 гПаГ Соте8Пс соттоСИу о п д т 8 шеге та1п1у
8с1епП818 апС 1есПпо1од181'8 ргоГе88ог. ТПе1г шогк 1а1С т е 8аеп1Шс
Г1е1С шИП аСуапГаде т т е соттоСИу сПет1са1 апС ГесПпо1од1са1 188ие8, шП1сП Гог уеаг8 Па8 МепИПеС т е Сеуе1ортепГ оГ 8с1епсе а8 а
соттоСИу, поГ оп1у т т е XIX, ЬиГ а18о т т е XX сепШгу.
8тсе 1919 т е Ш8К Ьедап Го етегде поГ оп1у тСерепСеп!
рПагтасеиПса1 ГасиШе8 ЬиГ а18о сПет1са1 апС рПагтасеиПса1 т8ПШПоп8. ТПе т а т етрПа818, шП1сП ша8 а1теС аГ Г г а т т д 8реааН818
рПагтасеиПса1 тСшГгу. То тееГ т е пееС8 оГ рПагтас1е8 т 8рес1а118Г8 шИП ШдПег еСисаПоп 1п 1936 ша8 сгеаГеС ГПе Раси11у оГ РПагт а с у аГ ГПе Иг81 Мо8сош МеС1са1 Iп8^^^и^е I. 8есПепоу (181 ММ! па21

теС. 8есПепоу). АГ ГПаГ Пте, ГПе та1п ге8еагсП 1пГеге8Г8 Пауе ГосшеС
оп 8ГиСу1пд ргоЬ1ет8 ге1аГеС Го пеш 8аепГШс С1гесГюш. А 8ГиСу оГ
ГПе а88огГтепГ апС уа1ие оГ соп8итег Пеа1ГП ргоСисГ8 по опе С1С.
АпС И ша8 ГоипС ГПаГ рПагтас18Г8 апС рПагтас18Г8 С1С поГ гесе1уе арргорпаГе кпош1еСде оГ тегсПапС181пд орегаГюш аГ гесерГюп апС
8Гогаде оГ дооС8. КеаНгеС ГП18 оп1у 1п ГПе СгеаГ РаГпоПс Шаг, апС 1п
1943 аГ ГПе СерагГтепГ оГ тШГагу теС1са1 Ггаттд (1 81 М М ^ патеС.
8есПепоу ша8 сгеаГеС соиг8е «МеС1са1 СоттоСИу», ПеаС оГ ГПе Се
рагГтепГ ша8 арротГеС со1опе1 оГ теС1са1 8егу1се К. Б. Т1тапкоу.
Iп ГПе 1948-1950 Ыепшит Па8 8ЫГГеС ГПе
сигпси1ит оГ тШГагу теС1са1 соттоСИу Го
соттоСИу риЬНс Пеа1ГП соиг8е, апС 1п 1950 аГ
Йг81 сотрИеС сигг1си1ит Гог ГПе соиг8е оГ риЬНс
Пеа1ГП соттоСИу А88ос. Р. Е. КгепСа1ет.
ТПегеГоге, Сиг1пд ГПе ГогтаГюп оГ теС1са1
соттоСИу а8 ап тСерепСепГ 8аепГШс С18с1рНпе
сап Ье сошккгеС 18 1948-1950 Ыепшит.
ЬаГег сгеаГеС тСерепСепГ СерагГтепГ8 оГ
теС1са1 соттоСИу 1п ГПе 181 ММI ГПет. 8есПепоу (1963), Киг8к МеС1са1 ^ПГиГе (1968), 1п
Р. КгепЫ
1968 1п РуаПдог8к (1972), Р е г т (1979) апС КПагкоу (1991) РПагтасеиГ1са1 ^ПГиГе. Iп оГПег 1п8ПГиГюп8, ГП18 соиг8е ша8 геаС апС 8Ш1 геаС аГ ГПе
Медицинское
БерагГтепГ оГ МападетепГ апС Есопот1с8 рПагТОВАРОВЕДЕНИЕ
тасу.
Iп ГПе еаг1у 80'8 ГПе шогк оп 8ГиСу1пд
ГПе соттоСИу ГипсГюш оГ рПагтас18Г8 8ГагГ8 аГ
ГПе РуаПдог8к 8ГаГе РПагтасеиГ1са1 АсаСету.
Оп ГПе Ьа818 оГ ГПе шогк 8с1епГ18Г8 V. N. 81ге1коу,
А. Ь. Кагакоу, К. А. БиЫшку апС V. Б. Ропотагеу ргоро8еС Го тГгоСисе а пеш 8иЬ|есГ
Ргот гкг ЫЬгагу
рПагтасеиГ1са1 соттоСИу.
ВераПтеп1
ц 8Пои1С Ье поГеС а 81дпШсапГ сопГпЬиГюп
СоттоАНу
оГ Гоге1дп 8с1епГ18Г8 Го ГПе Сеуе1ортепГ оГ с о т рпагтасу,
°
1 1 1
ейШоп 1953
тошГу, е8рес1а11у Сегтап апС РошП опе8 шПо8е
Р.
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шогк8 Пауе Ьееп Ггап81аГеС 1пГо Ки881ап апС ПаС а поПсеаЫе 1трасГ
оп ГПе Сеуе1ортепГ оГ Соте8Г1с соттоСпу. 8о а Ьоок «РипСатепГа18 оГ депега1 соттоСпу» Ьу С. Нптс1ке ша8 Ггап81аГеС 1пГо Кш81ап апС риЬ118ПеС т ГПе 1188К т 1967. С о т т о С п у ГехГЬоок8 шеге
риЬ118ПеС т т а п у Еа8Гегп Еигореап соипГг1е8 апС с о т т о С п у т
ГПе8е соипГг1е8 ша8 Сеуе1ореС т с1о8е соорегаПоп ш1ГП 8оу1еГ с о т тоС1Гу 8с1епГ18Г8.
81псе 1962 тГегпаГюпа1 с о т т о С п у сопдге88е8 шеге Пе1С т Ро1апС апС Ви1дапа, апС депега1 188ие8 оГ ГигГПег Сеуе1ортепГ оГ с о т тоС1Гу шеге С18си88еС ГПеге. Iп |арап т ГПе рег1оС Ггот 1976 Го 1979
Г1уе Ьоок8 оп ГПе ГПеогу оГ соттоСИу шеге риЬ118ПеС Ьу 1о8Ьа1апаКа18ашак1, 1о8Ьпак1 УвЬуу, Такао 1коЬауашу, МоваЬаги апС Кори
Акуаша.
Оуег 100 уеаг8 адо, К. Магх дауе а СеГтШоп оГ соттоСпу:
«Тке и$е-уа\ие о/доосСз 1$ Хке $иЬ)ес1 о/а зератаХе сИзарИпе
Сгзгпд».

тетскап-

ТПеу ра1С ап 1трогГапГ го1е Го с о т т о С п у т ГПе Еа8Гегп Еигоре
т ГПе т1С-ГшепГ1еГП сепГигу, шЫсП ша8 Го сопГго1 ГПе диаНГу апС СеГесПоп оГ соипГегГе1Г ргоСисГ8.
ТПаГ 18 шПу 1п 19708 огдатхаГюш Гог
с о т т о С п у 8ГиСу1пд апС Гга1п1пд шеге сгеаГеС поГ
оп1у т Еигоре ЬиГ ако т А81а. А8 а ге8и1Г оГ
ге8еагсП аГ ГПе тГегпаГюпа1 1еуе1 ап тГегпаГюпа1
огдатхаГюп ГПе 1п1егпаИопа1 8ос1е1у Гог
СоттосШу 8с1епсе апсС ТесЬпо1о§у (1СШТ)
ша8 сгеаГеС 1п 1976 шП1сП ша8 арргоуеС 1п 8а1хЬигд Ьу ГПе Го11ош1пд
оиГ8ГапС1пд 8с1епГ18Г8: ргоГ. Раи1 Р т к , ЕТН 8Г. Са11еп, (8ш1Гхег1апС);
ргоГ. |о8еГ НбЫ, ГПе Ц т у е т Г у оГ Есопот1с8 апС Вште88 АСтит8ГгаГ1оп (Аи8Гг1а); Б1р1. КГт. Бг. Не1де Са8ГПиЬег, Ц т у е т Г у оГ Есопот1с8 апС Вште88 АСт1т8ГгаГюп (Аи8Гг1а); Бг. Ргап8 Ьох, СепГ,
Ве1д1ит; ББг. Не1пг1сП 8сП11ск (Сегтапу); Б1р1.Уо1к8ш1гГ ОГГо Секе1ег (Сегтапу); ргоГ. Бг. ОГГо АаШашапС ргоГ. Бг. ТгаеЬегГ
(№ГПег1апС8).ТПе тШаГог оГ ГПе тГегпаГюпа1 огдатхаГюп 1СШТ
ша8 Еуа Шадтдег Ггот ГПе Ц т у е т Г у оГ Есопот1с8 (Аи8Гг1а), шП1сП
18 а регтапепГ сПа1гтап.
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СиггепГ1у, ГПе т е т Ь е г 8 оГ ГПе тГегпаГюпа1 огдатгаГюп 1СШТ
аге т АшГгаНа, Ви1даг1а, Ве1аги8, СП1па, Сегтапу, На1у, Когеа,
Мо1Соуа, Ро1апС, К о т а т а , Ки881а, 81оуак1а, 81оуеп1а апС Цкгате.
СиггепГ1у ГПеге 18 а соиг8е оГ теС1са1 ргоСисГ8 (РгоСисГо88ап1Гаг1о8) аГ ГПе Ц т у е т Г у оГ МаСпС (ЦтуетСаС Сотр1иГеп8е Се МаСг1С) т ГПе рПагтасеиГ1са1 Гаси1Гу, шПеге 8ГиСепГ8 8ГиСу с о т т о С п у
апа1у818 оГ тесЦса1 ргосСис18 (Ртойис1о$$апИагго$), 8исП а8 гиЬЬег
ргоСисГ8, н^есГюп апС тГшюп теап8, еГс. ТПе соиг8е гип8 Гог опе
уеаг. ТПе соиг8е «МеС1са1 Сеу1се8» 18 СеНуегеС аГ ГПе ГасшГу оГ рПагт а с у оГ ГПе Ц т у е т Г у оГ 1л8Ьоп.
Цкгаипап 8ос1е1у оГ сошшоСИу гевеагсЬегв апсС 1есЬпо1о§1818
\]ктагпгап $осге1у о/ соттойНу ге$еагскег$ апй 1ескпо\одг$1$ (118СТ) 18 уо1ип-

Гагу, попро1Шса1, ипргойГаЫе а11 Цкга1п1ап
риЬНс огдатгаГюп сгеаГеС оп ГПе Ьа8е оГ
итГу оГ 1пГеге8Г8 оГ ГПе1г т е т Ь е г 8 Гог депега1
геаНхаПоп оГ ГПе1г г1дПГ8 апС ГгееСот8, а8 ше11 а8 Гог тееПпд апС
ргоГесПпд ГПе1г 1еда1 8с1епГ1Г1с, ргоГе88юпа1, сгеаПуе депега1 тГеге8Г8.
Цкга1п1ап 8ос1еГу оГ с о т т о С п у ге8еагсПег8 апС ГесПпо1од18Г8 18
гед18ГегеС Ьу ГПе М1п18Ггу оГ |шГ1се оГ Цкга1пе а8 а11 Цкга1п1ап риЬНс
огдатгаГюп (гед18ГегеС сегГШсаГе № 2464). ТПе Цкга1п1ап 8ос1еГу оГ
с о т т о С п у ге8еагсПег8 апС ГесПпо1од18Г8 соп818Г8 оГ 14 1оса1 рагГ8 оГ
14 агеа8 оГ Цкга1пе, шЫсП ип1Ге ГПе сШ2еп8 сопсегп1пд ГПе1г 1пГеге8Г8
апС теап1пд8 оГ ЬгапсПе8. ЫошаСау8 ГПе 8ос1еГу тс1иСе8 аЬоиГ
400 тетЬег8.
ТПе а1т оГ асПуИу оГ ГПе Цкга1п1ап 8ос1еГу оГ с о т т о С п у ге8еагсПег8 апС ГесПпо1од18Г8 18 огдатгаГюп апС асПу18аПоп оГ еГГогГ8
оГ с о т т о С п у ге8еагсПег8 апС ГесПпо1од18Г8 оГ Цкга1пе сопсегп1пд
1псгеа8е оГ диаНГу апС ехрашюп оГ а88огГтепГ8оГ соттоСШе8 оГ
ш1Се соп8итрГ1оп, 1еуе1 оГ 8егу1се оГ рори1аГ1оп, ргоГесПоп оГ г1дПГ8
оГ соп8итег8, С18ГпЬиГюп апС аСуегГ18етепГ оГ ир - Го - СаГе кпош1еСде оГ 8с1епсе оГ с о т т о С п у ге8еагсП апС ргасПсе; ГауогаЫНГу оГ
ргерагаПоп апС тсгеа8е оГ диаНйсаГюп оГ 8реааН8Г8 т ГПе ЬгапсП оГ
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соттоСИу ге8еагсП апС ГесПпо1од1е8; 1тр1апГаГюп оГ ир - Го - СаГе
ГесПпо1од1е8 т оиГриГ оГ соттоСШе8 шП1сП 18 ГПе Ьа81с рагГ оГ риЬ
Нс ргодгат оГ соипГгу, а8 ше11 а8 Сеуе1ортепГ апС ехГешюп оГ тГегпаГ1опа1 со11аЬогаГ1оп а1опд ш1ГП огдатгаГюш апС 8оаеПе8 оГ с о т тоС1Гу ге8еагсПег8 апС ГесПпо1од18Г8 оГ оГПег соипГпе8 оГ ГПе шог1С
апС ргоГесПоп оГ 1еда1 1пГеге8Г8 оГ ГПе1г тетЬег8. 8ос1еГу 1пГегасГ8
шИП огдап8 апС е8ГаЬ118ПтепГ8 оГ ГгаСе, тСшГгу, соттегс1а1 епГегрг18е8, огдатгаГюш оГ ргоГесПоп оГ пдПГ8 оГ соп8итег8, ргоГе88юпа1
ип1оп8, риЬНс огдатгаГюш оГ Цкгате апС Гоге1дп соипГг1е8.
Оп ГПе 21-25 оГ 8ерГетЬег 2015 уеаг соттошТу ге8еагсПег8 оГ
Цкгате апС КЫТЕЦ ш1ГП рагНараНоп оГ ГПе гесГог оГ ГПе ЫаПопа1
АсаСету оГ РеСадод1са1 8с1епсе8 оГ Цкгате асаСетклап А. А. Магагак1 Гоок рагГ т XVII МееПпд оГ ^ ^ ^ ^ ^ 1 8ос1еГу оГ с о т т о С1Гу ге8еагсПег8 апС ГесПпо1од18Г8 (ЮШТ) «Рас1пд ГПе СПа11епде8 оГ
ГиГиге: П1дП диаНГу т Ьште88 апС т ГПе с о т т о С п у ге8еагсП»,
шП1сП Гоок р1асе аГ ВисПаге8Г АсаСету оГ Есопот1са1 8с1епсе
(Котата).
ЫГегпаНопа 8ос1еГу оГ с о т т о С п у ге8еагсПег8 апС ГесПпо1од18Г8
(ЮШТ) По1С8 8аепНйс тееГ1пд8 ГгаСШопа11у еуегу Гшо уеаг8 т ГПе
соипГгу, огдатгаГюп соп818Г1пд оГ т е т Ь е г 8 ЮШТ: 1999 - Ро1апС,
2001 - 81оуеп1а, 2004 - СЫпа, 2006 - Цкга1пе (КЭТЕЦ), 2008 8оиГП Когеа, 2010 -ВисПаге8Г, К о т а т а .
Сепега11у т о г е ГПап 550 8с1епГ18Г8 апС ргасГШопег8 Ггот а1то8Г
20 соипГг1е8 оГ ГПе шог1С Гаке рагГ т ГПе шогк оГ ГПе МееПпд.
ТПе то8Г питегои8 Се1едаПоп8 шеге Ггот К о т а т а - 64 рагНарапГ8,
Ро1апС - 54, Когеа - 25, Цкгате - 12 (еуегуЬоСу Ггот КЫТЕЦ),
На1у - 6, АшГпа - 5, Сегтапу - 4, Ви1дапа - 4, Рт1апС - 2, Ргапсе,
81оуеп1а, 81оуак1а, Мо1Соуа, 1арап, СП1па апС отегсоипГпе8
ГП

ГП

ВераНтепЬ о/ СоттойНу 1г/е
гп ЫаЫопа1 \]пг\ег$Иу о/Ркагтасу гп йг//егеп1 уеат$

81псе ГПе Н т е оГ ГоипСаПоп оГ ГПе КПагкоу РПагтасеиГ1са1 Ы8Г1ГиГе (КПРШ) рПагтас18Г8 гесе1уеС уегу 11ГГ1е ргорег кпош1еСде оГ
с о т т о С п у орегаГ1оп8 Гог гесерПоп апС 8Гогаде оГ дооС8. Ыопе оГ ГПе
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ех18Г1пд С18арНпе8 С1С поГ Гаке оуег ГПе8е ГипсГ1оп8. Ргот ГПе Г1г8Г
Сау8 оГ ГПе шаг теС1са1 8егу1се апС гар1С1у асдшгеС 8исП а 8са1е ГПаГ
18 СетапСеС Ьу тШГагу рПагтас18Г8 1пуо1уеС т ГПе огдатхаГюп оГ
8ирр1у оГ теС1са1 а88еГ8 Го ГПе 8оу1еГ Агту, с о т т о С п у 8рес1Г1с
кпош1еСде оГ теС1са1 т8ГгитепГ8, Сеу1се8 апС едшртепГ.
Iп 1943-1944, теС1са1 с о т т о С п у ша8 сгеаГеС Ьу аГ ГПе СерагГтепГ оГ тШГагу Пеа1ГП Г г а т т д соиг8е. №уегте1е88, 1Г ша8 т а т 1 у Госи8еС оп ГПе 8ГиСу оГ ГПе гапде оГ теС1са1 т8ГгитепГ8, 1Г ша8 песе88агу Гог ГПе пееС8 оГ ГПе ГгопГ.
СгеаГ сопГг1ЬиГ1оп Го ГПе Сеуе1ортепГ апС 1тргоуетепГ оГ
Пеа1т соттоС1Гу гаГе т ГПе ро8Гшаг уеаг8 Пауе Сопе 8. Е. Вагапепко, А. Р. БиСка, 8. I. Егеш1па, Ь. 8. Кокагеу, А. 8. ЬекЬап апС
оГПег ГеасПег8.
Iп 1985 ассогСтд Го ГПе МишГгу оГ Неа1т 8ГиСу соиг8е ша8
аССеС рПагтасеиГ1са1 ргоСисГ8 апС са11еС «МеС1са1 апС РПагтасеиГ1са1 СоттоСпу».
БАРАНЕНКО Серггй Семенович,
старший викладач окремог дисциплгни
«Вгйськово-медичне
товарознавство»

Народився 27 листопада 1911 р. у се
лищ! мкського типу 1чня 1чнянського району
Черншвсько'1 области
1з 1930-1933 рр. навчався у Харювському х1м1ко-фармацевтичному шституи, де
прослухав повний теоретичний курс 1 виконав ус1 практичш роботи за навчальним
планом. У 1940 р. С. 6. Бараненко отримав
диплом, здобув квал1ф1кац1ю фармацевта.
1з 1933 по 1937 рр. працював науковим
сшвробгтником 1 був асшрантом Укра'шського науково-дослвдного х1м1ко-фармацевтичного институту
(м. Харк1в).
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1з 1933 по 1956 рр. проходив службу в лавах Радянсько'1 Армп.
Гз 1954-1955 рр. працював старшим викладачем окремо'1 дисциплши вшськово-медичного товарознавства вшськово-фармацевтичного факультету при Харювському фармацевтичному шституи (ХФ1).
У перюд з 1955 по 1956 рр. працював старшим викладачем
кафедри оргашзаци вшськово-медичного постачання ХФ1.
Мае науков1 пращ та винаходи з анал1зу бойових отруйних
речовин, а також з анал1зу медикамент1в, частина з них секретно
го порядку (1936-1950 рр.).
У 1956 р. подполковника медично'1 служби С. 6. Бараненка,
старшого викладача кафедри оргашзаци вшськово-медичного по
стачання вшськово-фармацевтичного факультету при ХФ1, звшьнили 1з ряд1в Радянсько'1 Армп в запас.
Мав багато нагород: Орден «Красная звезда» за усшшне виконання урядових завдань, медаль «За боевые заслуги» за вислугу роюв, медаль «За победу над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», медаль «В память 80-летия Моск
вы», медаль «30 лет Советской Армии и Флота», нагрудний знак
«Отличнику здравоохранения», орден «Красная звезда» за вислугу.

Висловлюемо велику подяку тдполковнику
Джмелю Вячеславу Петровичу, начальнику вгддму
социального забезпечення Хартвського обласного вшськового
комгсаргату за надання копи особистог справи С. 6. Бараненка
для написання кторп кафедри товарознавства
КУ
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КОКАРЕВ Леонгд
старший викладач,

Сергшович,
подполковник

Народився 18 грудня 1915 р. в Ярославськш область Шдполковник Л. С. Кокарев у сершп 1935 р. закшчив двор1чне удосконалення на командному факультет! Вшськово-медично'1 академп 1м. С. М. Юрова в Леншградь
У Харк1вському фармацевтичному ин
ститут працював з вересня 1955 р. на посадД
старшого викладача вшськово! кафедри.
1з 1963 р. став старшим викладачем кафедри медтоварознавства
1 курсу цившьно! оборони. На кафедр1 читав курс лекц1й 1 прово
див практичн1 заняття. П1дполковник Л. С. Кокарев був учасником Велико!' Ытчизняно! в1йни, тому вш мав великий практичний
досв1д з питань вшськово! медицини, як1 пот1м удосконалював
навчаючись у В1йськово-медичн1й академп. За час роботи у нашому 1нститут1 написав низку конспект1в лекц1й з медичного товарознавства.
Нагороджений орденами I 1 I I ступешв та орденом «Крас
ной Звезды», медалями: «За боевые заслуги» та «За освобожде
ние героев». У 1976 р. вийшов на пенсию за висом.

Выписка з наказу з особистог справи Л. С. Кокарева
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ДУДКА Олексш Прокопович,
старший викладач

Народився 23 лютого 1918 р. у Полтавськ1й област1. У 1939 р. зак1нчив Харк1вський фармацевтичний 1нститут за спец1альнклю «Пров1зор». Служив у лавах Радянсь
ко'1 Армп з 1939 р. 1з 1941-1945 рр. був учасником Велико1 В1тчизняно1 в1йни. У 1952 р.
зак1нчив спец1альну п1дготовку на академ1чних курсах удосконалення фармацевт1в у
В1йськово-медично1 академ11 1м. С. М. К1рова
(м. Леншград). У ХФ1 працював з вересня
1955 р. по березень 1961 р. на посад1 начальника навчально1 частини в1йськово1 кафедри 1 старшого викладача з курсу медичного
товарознавства. Безпосередньо курс медичного товарознавства
читав з лютого 1957 р. по березень 1961 р.

Выписка з наказу з особистог справы О. П. Дудки
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ЛЕХАН Афанасгй Серггйович,
кандидат фармацевтичних наук, доцент

Народився 27 лютого 1923 р. у с. Цвгтна
блксаветградювського району К1ровоградсько! област1. Шсля зак1нчення середньо!' школи вступив до Харк1вського Вшськово-медичного училища, яке закшчив у 1942 р.
Шсля навчання був направлений на Сталшградський фронт в один 1з евакогосштал1в,
де працював до закшчення В1тчизняно! вшни. Саме там Афанасгй Серг1йович набув неоц1ненний досв1д, який пот1м передавав викладачам 1 студентам з
курсу «Медичне товарознавство».
У 1955 р. вступив до Харк1вського в1йськово-фармацевтичного факультету, де провчився 2 роки (дал1 факультет був розформований) 1 демобцпзувався. П1сля демобцпзацп продовжив
навчання в Харк1вському фармацевтичному 1нститут1, який зак1нчив у 1960 р. за спещальшстю «Фармащя» 1 здобув квал1ф1кац1ю пров1зора. П1сля зак1нчення отримав призначення на посаду
зав1дувача торгово-виробничого ввддшу Харк1вського АПТУ.
1з 1962 р. працював у Харк1вському фармацевтичному шститут1 на курс1 медичного товарознавства при кафедр1 орган1зац11
фармацевтично1 справи на посад1 старшого викладача. У цьому ж
роц1 було прийнято рпиення об'еднати курс медичного товарознавства з курсом дол1карсько1 допомоги та цив1льного захисту в
одну кафедру. А. С. Лехан був призначений на посаду заввдувача
створено1 кафедри.
У 1963 р. працював зав1дувачем кафедри медичного товарознавства з курсом цив1льного захисту. У 1965 р. кафедра реорган1зуеться та А. С. Лехан призначаеться заввдувачем курсу медичного товарознавства при кафедр1 орган1зац11 фармацевтично1 справи.
За час роботи в шституп А. С. Лехан проводив науков1 дослвдження у сфер1 розробки емульс1й типу м/в на бентоштовш
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основ1. У 1971 р. захистив дисертащйну роботу на тему «Исполь
зование гидрофильных глин для применения основ для мазей»
(науковий кер1вник - проф. Д. П. Сало). У тому ж рощ А. С. Лехану
було присуджено учений ступ1нь кандидата фармацевтичних
наук. На цей час в1н працював старшим викладачем курсу медичного товарознавства при кафедр1 токсиколог1чно1 х1м11.
У 1973 р. А. С. Лехан отримав учене звання доцента кафедри токсиколог1чно1 х1м11 з курсом медичного товарознавства, де в1н
працював до 1976 р.
Дал1 з 1977 по 1981 рр. працював на посадД доцента на кафедр1 бкшмп з курсом медичного товарознавства; 1з 1983 р. - доцен
том кафедри аптечно!' технолог^ л1к1в, а з 1984-1987 рр. - доцен
том кафедри токсиколопчно!' х1мп. 1з 1987-1990 рр. працював асистентом кафедри ЗТЛ 1 викладав курс медичного товарознавства,
також з 1989 по 1990 рр. був асистентом кафедри ОЕФ (оргашзац11 економ1ки фармац11), де читав курс медичного та фармацевтичного товарознавства.
1з 1991-1996 рр. А. С. Лехан працював на кафедр1 фармацевтичного та медичного товарознавства.
6 автором 1 сшвавтором 30 наукових праць.
Був нагороджений орденами «Красной Звезды», «Отечест
венной войны» II степени, «Богдана Хмельницкого», медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «20 лет Победы
ВОВ», «30 лет Победы ВОВ», «40 лет Победы ВОВ», «50 лет По
беды ВОВ», «30 лет ВС СССР», «50 лет ВС СССР», «60 лет
ВС СССР», «70 лет ВС СССР», «Защитник Украины», «50 лет
освобождения Украины», «Медаль Жукова», «Ветеран труда».

П1д час 1снування курсу медичного товарознавства, який
очолював доцент А. С. Лехан разом з ним на посад1 асистент1в
у р1зш роки працювали: Сачко Тамара

Сергивна,

Христенко

Лариса Анатоливна (1960-1970 рр.). 1з 1972 р. асистентом також
працювала Оридорога Лгдгя Михайлгвна. На посад1 лаборант1в
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у р1зн1 роки працювали: Герман Лгдгя Петргвна, Ладовська Лгдгя
1вангвна (1960-1970 рр.), Подковська
Ольга Сергггвна (1977¬
1979 рр.), Зарицька Валентина Василгвна (1979-1981 рр.).
Курс медичного товарознавства викладався студентам 3 кур
су (1 семестр) в обсяз1 120 год, з яких практичн1 заняття - 85 год.
Шсля закшчення вивчання курсу студенти складали кспит.
У 1968-1976 рр. курс знаходився у к о р п у а по вул. Пушкшська 53, пот1м з 1976 р. - на площ1 Повстання, 17.

Фото з альбому гсторгг курсу медичного
при кафедрг токсикологгчног
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товарознавства
хгмгг

ОРИДОРОГА Лгдгя Михайлгвна,
кандидат фармацевтичних наук, доцент

Народилася 29 червня 1937 р., у с. Мальчиха Савшського району 1вановсько! област1 (Рос1я). У 1963 р. закшчила Харк1вський
фармацевтичний 1нститут, в якому працюе
з 1969 р.: ст. лаборантом кафедри технолог11
л1к1в (1969-1971 рр.); асистентом кафедри
токсиколог1чно1 х1м11 з курсом медичного
товарознавства (1972-1984 рр.); асистентом
кафедри бкшми (1981 р.); асистентом кафед
ри аптечно!' технолог^ л1к1в (1983-1984 рр.);
асистентом, доцентом кафедри токсиколопчно! х1мп з курсу медичне товарознавство (1984-1989 рр.);
доцентом кафедри ЗТЛ (1986-1989 рр.); доцентом кафедри ОЕФ
курсу медичне та фармацевтичне товарознавство (1989-1997 рр.);
доцентом кафедри екстремально!' та вшськово'1 медицини з курсом
фармацевтичного та медичного товарознавства (1997-2004 рр.);
доцентом кафедри товарознавства (2004-2005 рр.); доцентом кафедри медицини катастроф та вшськово! медицини (2005-2008 рр.).
Зарахована в асшрантуру в 1975 р., у 1980 р. захистила кандидатську дисертац1ю на тему «Досл1дження процес1в «стар1ння»
гемостатичних препарат1в на основ1 монокарбоксилцелюлози з
метою збшьшення термппв !'х придатност1» (науковий кер1вник проф. Б. Г. Ясницкий) та отримала науковий ступшь кандидата
фармацевтичних наук. Займалася науково-досл1дною роботою у
галуз1 стаб1л1зац11 гемостатичних препарат1в. Учене звання доце
нта кафедри токсиколопчно!' х1м11 було присуджено у 1986 р.
1з 1972 по 1976 н. р. читала лекцп з курсу медичного товарознавства на курсах факультету п1двищення квал1ф1кац11, що були
орган1зован1 Харк1вським аптечним управл1нням при Харк1вському державному фармацевтичному 1нститут1.
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Л. М. Оридорога вивчала технолог1чний процес виготовлення гумових медичних вироб1в на завод1 «Вулкан», нов1 шовн1 та
перев'язувальш матер1али у в1дпов1дн1й лабораторп ЦИТО.
Активно займалася виховною роботою з1 студентами, читала
лекц11 для прац1вник1в аптек, коли була лектором товариства
«Знання». Неодноразово виконувала обов'язки вцщоввдального
секретаря Державно1 випусково1 екзаменац1йно1 ком1с11. Брала
участь у робот1 згзд1в, конференций, виступала з докладами.
На кафедр1 товарознавства читала курс лекц1й 1 проводила
лабораторн1 заняття з дисципл1н «Медичне та фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне товарознавство».
Сп1вавтор навчально-методично1 л1тератури: методичн1 вказ1вки з медичного та фармацевтичного товарознавства (1989, 1991,
1992 рр.); каталог медичних 1нструмент1в для студент1в 4, 5 курс1в
(1993, 2000 рр.); робоч1 журнали з медичного та фармацевтичного
товарознавства (1995, 1997, 1998 рр.); методичш рекомендацп
«Л1карськ1 засоби та готов1 л1карськ1 форми. Орган1зац1я збер1гання фармацевтичних товар1в на аптечних складах 1 в аптечних
установах» (1999 р.); методичн1 рекомендац11 з медичного та фармацевтичного товарознавства для студент1в 4, 5 курс1в (2000 р.);
навчальн1 пос1бники «Фармацевтическое и медицинское товаро¬
ведение» (2000 р.), «Фармацевтичне товарознавство» (2002 р.),
«Товароведение» (2003 р.), «Товарознавство» (2003 р.) та 1н.
6 сшвавтором понад 100 друкованих наукових праць. Мае подяки
та нагороди.
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БОГУСЛАВСЬКА Людмила 1вангвна,
кандидат фармацевтичних наук, асистент

Народилася 11 квгтня 1941 р. у с. Константишвка Харювсько! область У 1960 р.
вступила до Харювського фармацевтичного
шституту, який закшчила у 1965 р.
1з 1965-1969 рр. працювала асистентом
курсу медичного товарознавства.
1з 1971-1975 рр. навчалася в асшрантур1
1 згодом захистила кандидатську дисертащю
на тему «Приготування фармаколопчно ак¬
тивного новогаленового препарату з деяких
вид1в гвоздики с1мейства гвоздикових» (науковий кер1вник доц. Н. Я. Зикова).
Ас. Л. I . Богуславська е автором та сшвавтором понад 40 нау
кових праць. За розроблення нових препарат1в нагороджена Головним комитетом ВДНГ Укра'ши св1доцтвом (1985 р.) 1 атестатом
Першого ступеня ВДНГ СРСР (1987 р.). За багатор1чну та добросов1сну працю нагороджена медаллю «Ветеран труда», за заслуги
в галуз1 вищо! осв1ти СРСР - нагрудним знаком «За отличные
успехи в работе».
У 1985 р. ввдповщно до наказу Мппстерства охорони здоров'я СРСР курс був доповнений вивченням фармацевтичних товар1в 1 одержав назву «Медичне та фармацевтичне товарознавство».
1991 Р1К
На початку с1чня 1991 р. на баз1 курсу медичного та фарма
цевтичного товарознавства була створена кафедра «Фармацевтичного та медичного товарознавства», яку очолив випускник нашого шституту д. фарм. н. Вгктор Григорович Демьяненко.
На той час на кафедр1 працювали доценти Л. М. Оридорога,
А. Г. Горбанюк, О. В. Винник, Л. С. Великий, асистенти
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