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Шановні гості, шановні учасники конференції, друзі! 
Вітаю вас на науково-практичній конференції, присвяченій 120-річчю з 

дня народження видатного історика медицини, кандидата медичних наук, 
доцента, завідувача кафедрою історії медицини з 1948 по 1957 роки Харків-
ського медичного інституту, Петра Тимофійовича Петрова. 

Петро Тимофійович був завідувачем кафедри історії медицини Харків-
ського медичного інституту з 1948 по 1957 роки, а потім працював доцентом 
на кафедрі організації охорони здоров'я та історії медицини, учасник Вели-
кої Вітчизняної війни, майор медичної служби, нагороджений орденом «Че-
рвоної зірки» та багатьма медалями. Неодноразово брав участь в міжнарод-
них конференціях, був керівником та організатором секції історії медицини 
в складі Харківського наукового медичного товариства (1958-1966 pp.). Під 
його керівництвом були підготовлені 2 кандидатські дисертації з історико-
медичної тематики. 

На сьогоднішній день кафедра соціальної медицини, організації та еко-
номіки охорони здоров'я є продовжувачем традиції викладання історії ме-
дицини та має великий науковий потенціал. Співробітники кафедри вико-
нують дисертаційні дослідження, проводять активну роботу з виконаній іні-
ціативних НДР, метою яких є дослідження стану здоров'я та оцінка якості 
життя студентів медичних вищих учбових закладів, беруть активну участь в 
науковому житті та роботі університету, в тому числі на міжнародному рів-
ні. Кафедра плідно співпрацює з лікарями та управлінцями практичної охо-
рони здоров'я, постійно впроваджує в навчальний процес власні наукові 
здобутки. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі активно вико-
ристовується мультимедійне та інтерактивне обладнання, впроваджуються 
сучасні освітні технології. 

Процес навчання в нашому університеті невід'ємно пов'язаний з нау-
кою, де молодим науковцям та студентству відводиться особлива роль. Сту-
дентська наука в своєму значенні - це не просто формальна участь молоді в 
проведенні наукових досліджень і виконанні технічних розробок, що, безу-
мовно, є важливою складовою професійної підготовки сучасного спеціаліс-
та. Це ще і розвиток компетенцій, які дозволяють молоді уявляти сучасну 
картину світу на основі поглибленого, цілісного вивчення предметної облас-
ті. В сучасному світі неухильно зростають вимоги та прагнення студентів до 
вищої освіти. Основною задачею для університетів стає забезпечення висо-
кої якості освіти та наукових досліджень. 
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ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ ЗАБОЛОТНИЙ -
ЕПІДЕМІОЛОГ-«ЧУМОГОН» ЗІ СВІТОВИМ ІМ'ЯМ 

(ДО 150-РІЧЧЯ ШД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
Чумаченко Т.О., Семеренська Т.І. 

Історія дбайливо зберігає імена видатних діячів науки, з життям і робо-
тою яких пов'язані становлення і розвиток цілої галузі знань. В теперішній 
час слід з великою вдячністю згадати тих, хто знаходився біля витоків вітчи-
зняної та світової епідеміології, закладав фундамент теперішніх її успіхів. 
Серед таких особистостей провідне місце належить фундатору та організа-
тору епідеміології як науки, засновнику першої в світі кафедри епідеміоло-
гії, талановитому вченому та практику охорони здоров'я, величної постаті 
українського народу, що служила всьому людству - Данилі Кириловичу За-
болотному. Д.К. Заболотний був не тільки засновником сучасної вітчизняної 
епідеміології, але й науковим першовідкривачем, лікарем-рятівником, і, як 
сам він себе жартівливо називав, — «чумогоном». 

Д.К. Заболотний народився 28 грудня 1866 р. у родині кріпака в селі 
Чоботарка Подільської губернії (тепер село Заболотне на Вінниччині). Лю-
бов та натхнення до епідеміології прийшли під час навчання на природни-
чому відділенні фізико-математичного факультету Новоросійського універ-
ситету (Одеса). У 1889-1891 pp. Д.К. Заболотний працював асистентом на 
Одеській бактеріологічній станції, яку заснував І.І. Мечников, у 1891 р. 
склав екстерном державні іспити в університеті на ступінь магістра природ-
ничих наук. В цьому ж році вступив на третій курс медичного факультету 
Київського університету Святого Володимира, який закінчив у 1894 р. Під 
час роботи на Одеській бактеріологічній станції Д.К. Заболотний виконав 
роботу на ступінь кандидата природничих наук — «Мікроби снігу», створив 
експериментальну модель холери на ховрахах. У 1893 р. разом з І. Савченко 
вивчав проблему пероральної імунізації проти холери, для доказу ефектив-
ності якої випив живу культуру холерних вібріонів після попередньої перо-
ральної імунізації. Цим небезпечним експериментом поклав початок перо-
ральної вакцинації. 

Протягом всього життя багатогранна діяльність Д.К. Заболотного була 
пов'язана з боротьбою з інфекціями та супроводжувалась великим ризиком 
для його життя, але попре це він служив народу, трудився для збереження 
здоров'я людей. Після закінчення університету Д.К. Заболотний працював 
епідеміологом в Подільській губернії, де боровся з епідеміями холери та ди-
фтерії. Він дослідив ефективність протидифтерійної сироватки на собі після 
експериментального інфікування збудником дифтерії. Для виконання док-
торської дисертації ним була створена експериментальна модель сифілісу на 
мавпах-бабуїнах (1909 p.). 

Величезне значення у становленні Д.К. Заболотного як епідеміолога зі 
світовим ім'ям, мала його участь у протиепідемічних, рятувальних експеди-
ціях в інші країни по всьому світі (Індію, Аравію, Китай, Персію), в яких він, 
починаючи з 1897 p., неодноразово брав участь, досліджуючи епідеміологію 
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чуми та холери. В 1910-1911 pp. Д.К. Заболотний працював на Далекому 
Сході, в Монголії, де проводив роботу по ліквідації чуми. Перебуваючи в 
Монголії, наражаючи себе на небезпеку під час розтину загиблого тарбага-
на, він випадково вколов руку голкою шприца, наповненого гноєм з чумного-
бубону. Гадаючи, що він має померти від чуми, Заболотний почав писати 
прощальні листи своїм рідним. Проте, на щастя, протичумна сироватка, яку 
він собі ввів, спрацювала, і вчений переніс чуму, спостерігаючи за її перебі-
гом як лікар, і як вчений. Спостереження під час роботи дозволили Д.К. За-
болотному вперше висунути гіпотезу про природні осередки чуми й про 
гризунів як джерел чумної інфекції та зберігачів її збудника (тарбаганів, хо-
врахів, пацюків). При цьому він вперше звернув увагу на можливість транс-
місивної передачі чуми через ектопаразитів гризунів. Детально дослідивши 
спалахи чуми, Д.К. Заболотний створив свою класичну епідеміологічну фо-
рмулу про три фактори, необхідні й достатні для розвитку і поширення епі-
демій чуми, а саме: наявність ендемічних осередків, соціальні умови і масові 
переміщення людей (пілігримаж). Він встановив зв'язок захворюваності лю-
дей на чуму з епізоотіями серед диких гризунів. У 1910 р. він керував в Оде-
сі боротьбою з бубонною чумою. Летальність від цієї хвороби склала всього 
20,7 %, що стало європейським рекордом того часу. Вивчаючи епідеміоло-
гію холери, Заболотний відкрив феномен існування серед здорових людей 
носіїв холерних вібріонів. Завдяки Д.К. Заболотному, в 1918 р. у Петрограді 
було ліквідовано холеру за 3 місяці, що не мало аналогів в світовій практиці. 

Високий рівень інфекційної захворюваності вимагав широкого прове-
дення протиепідемічних заходів кваліфікованими фахівцями, тому в цей час 
величезне значення набула необхідність спеціальної підготовки лікарів та 
середніх медичних робітників. В червні 1920 р. Вчена рада Одеського меди-
чного інституту розглянула пропозицію Д.К. Заболотного про створення ка-
федри епідеміології та ухвалила рішення її організувати. Так була створена 
перша в світі кафедра епідеміології. 20 листопада цього ж року асистентами 
кафедри були обрані Л.В. Громашевський та М.Н. Соловйов, останній в 
1930 р. організував кафедру епідеміології в Харківському медичному інсти-
туті. В 1920 р. академіка Д.К. Заболотного призначають ректором Одеської 
медичної академії. У вересні 1923 р. Д.К. Заболотний був обраний керівни-
ком кафедри мікробіології та епідеміології з вченням про дезінфекцію Вій-
ськово-медичної академії у Петербурзі. В 1926 р. він став дійсним членом 
Академії наук СРСР, в 1928 р. - президентом ВУАН (тепер Національна 
академія наук України). Академік Д.К. Заболотний заснував Інститут мікро-
біології та епідеміології (згодом Інститут мікробіології та вірусології імені 
Д.К. Заболотного НАН України). 

Видатний епідеміолог, талановитий організатор, досконалий вчений, 
обдарований педагог, особистість, завдяки якої було збережено безліч жит-
тів, та напрацьований величезний фундамент вітчизняної епідеміології, лю-
дина, якою можуть пишатись нащадки - таким назавжди увійшов в історію 
української та світової епідеміології Данило Кирилович Заболотний. 
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