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Життя, діяльність та наукові досягнення Петра 
Івановича Шатілова побіжно висвітлювали-

ся у декількох суто медичних виданнях [1, с . 12; 2, с . 
276-277] . Переважно це згадування його ім’я чи за-
гальні біографічні відомості . Зустрічаються й прикрі 
помилки у поважних виданнях, що майорять голо-
слівністю та невиваженим підходом до вивченням 
теми . Так, у «Кримському терапевтичному журналі» 
за 2010 рік у другому номері другого тому вміщена 
стаття, де вказано, що «Учнем П .І . Шатілова був ви-
пускник медичного факультету Київського універ-
ситету Св . Володимира Федір Мечиславович Опен-
ховський» [3, с . 261-268] . Робити такі висновки треба 
занадто обережно, адже відомо, що наукова кар’єра 
П . Шатілова почалася із запрошення Ф . Опенхов-
ського працювати в клініці . На той момент Ф . Опен-
ховський вже мав за плечима певний стаж роботи 
та власний багаж наукових досліджень . До того ж, 
1913 року, коли П . Шатілов тільки-но повернувся з 
Парижу, проф . Опенховський вже був обраний го-
ловою терапевтичної секції Харківського медичного 
товариства, він склався як визначний лікар, педагог, 
науковець (1884 р . — захист докторської дисертації), 
а 1914 року після смерті Ф . Опенховського саме П . 
Шатілов виголошував промову від імені учнів Федіра 
Мечиславовича [4, s . 141—153 .] . Тому така помилка 
неприпустима, адже кажучи про наукову школу, на-
ступність поколінь, не можна недбало ставитися до 
таких фактів, адже стаття, написана у провідному 
терапевтичному журналі, цитуватиметься нащадка-
ми й справиться невірне враження, а потім подібні 
похибки будуть «подорожувати» з одного видання 
до іншого . І тут ми яскраво бачимо вузький підхід 
до вивчення особистості, адже історик завжди пере-
віряє фактичний матеріал, залучає декілька джерел, 
порівнює, критично ставиться до тих чи інших тез, а 
при появі сумнівів — завжди перевіряє інформацію . 
Студіювання медичних персоналій дослідниками-
медиками, на жаль, не відзначається такими ґрун-

товними підходами, тому наукова спільнота отримує 
такі прикрі помилки . До речі, у згаданій статті дата 
народження Ф . Опенховського також переплута-
на  — він «помолодшав» на три роки, вказано 1856 
рік замість потрібного 1853 р . Що це — недбалість, 
друкарська помилка? А хіба такі випадки поодинокі? 

 Зазначимо, що й особистість вченого не піддана 
всебічному студіюванню, адже з позицій медичного 
краєзнавства персоналія має розглядатися з ураху-
ванням історичного часу, тодішніх реалій, соціаль-
но-економічних, політичних подій, що впливали на 
життя особи, формували її світогляд . Фрагментарні 
дослідження, прості згадки поміж рядків, низько-
якісні студії не можуть відтворити повно медичну 
персоналію, як це можна зробити із застосуванням 
методів загальнонаукового и конкретно-історичного 
пізнання . Нехтування історичними методами дослі-
дження збіднює персоналію, не робить її вичерпною 
та перетворює у суто довідкову інформацію . Дати 
життя, основні віхи, наукові здобутки — це типове 
кліше подібних робіт . 

Результати вже проведених аналогічних дослі-
джень вказують, що необхідно спиратися на кон-
цептуально важливі загальнонаукові гносеологічні 
принципи: історизму, об’єктивності, поєднання ло-
гічного та історичного, системності . Такі самі методи 
використані і в даному дослідженні . За методологіч-
ну основу досліджень такого типу взято специфічну 
групу підходів і методів, яка використовується для 
системного аналізу загальноісторичного процесу та 
медичної персоналії, як невід’ємної складової істо-
рико-медичного знання . Провідним є біографічний 
підхід, завдяки якому історична реальність розгля-
дається в часі й просторі, широко охоплює проблему 
у великому історичному контексті . 

Феноменологічний та парадигмальний підходи на-
дають необхідний науковий інструментарій для від-
творення атмосфери відповідного часового періоду, 
реконструювання передумов формування світогляд-



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2021, № 2(Б) 73

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

них позицій П . Шатілова, з’ясування джерел впливу 
на розвиток особистості, на становлення поглядів і 
переконань ученого, узагальнення комплексу погля-
дів і переконань конкретної постаті та визначення 
його впливу на розвиток медичної науки . Висока пи-
тома вага цієї інноваційно-традиційної форми дослі-
дження забезпечується за умови дотримання прин-
ципу історизму, об’єктивності висвітлення фактів, 
адекватності при використанні всіх джерел інфор-
мації, а також при уникненні ідеалізації положень та 
ідей минулого, надання їм догматичного статусу . 

Проте, не треба применшувати і внесок тих, хто роз-
робляв персоналію П . Шатілова, бо це все одно є засо-
бом популяризації особистості не тільки у медичних 
колах, а й репрезентація для широкого загалу . Ціка-
вим досвідом у цьому плані є відео Макса Розенфель-
да з циклу «История медицины в лицах», який опри-
люднює відомості про харків’ян-медиків на каналі у 
мережі [5] . Однак, подібні ролики лише притягують 
увагу до особистості, але не дають вичерпної інфор-
мації про формування поглядів, історичний час, коли 
жила людина, його громадянську позицію . 

Метою роботи є створення медичної персоналії 
П . Шатілова з використанням комплексних методів 
наукового дослідження . Це надасть змогу якісно від-
творити його життя та діяльність, проаналізувати 
здобутки в медичній науці того часу . 

П . Шатілов — яскравий представник харківських 
терапевтів, який створив власну наукову школу . На-
родився він 1869 року в Курській губернії та почав 
навчання у Воронезькій гімназії, після чого продо-
вжив здобувати освіту в місті Кутаїсі, а 1890 року 
вступив на медичний факультет до Імператорського 
Харківського університету . 1895 року Петро Шатілов 
закінчив виш із отриманням звання «лекаря с отли-
чием» [6, с . 422 .] . Вже тоді він виявляв активну гро-
мадянську позицію, адже, не маючи ще лікарського 
диплома, він активно допомагав у подоланні холери 
у Козацькій слободі, яка почалася там 1892 року .

Після навчання допитливого студента на запро-
шення Ф . М . Опенховського залишають понадштат-
ним ординатором терапевтичної клініки, потім його 
перевели на посаду асистента, а вже 1902 року мо-
лодий науковець захистив докторську дисертацію 
«К учению о формах пульсовых кривых» [7] . Кар’єра 
швидко пішла вгору: 1904 рік — приват-доцент, чи-
тає предмет «Клинические методы исследований», 
1910 рік — професор по катедрі діагностики вну-
трішніх хвороб . З 1906 до 1908 року Шатілов пере-
бував у Європі, де працював у фізіологічній та па-
тологічній лабораторії Парижу, вивчав метаболічні 
процеси, знайомився з актуальними дослідженнями 
про імунітет, бактеріологічними новаціями, опану-
вав нові методи діагностики, відвідав із науковими 
цілями Берн, Цюріх, Берлін .

Повернувшись до Батьківщини, П . Шатілов актив-
но включився у боротьбу із туберкульозом та 1911 
року став одним з організаторів «Всеросійської ліги 
боротьби з туберкульозом» [6, с . 422 .] . Проблема ту-
беркульозу в усій Україні постала у величезних роз-
мірах . При цьому Харківська губернія була лідером 

по захворюваності на туберкульоз [8, с . 141—144 .] . 
Це не дивно, адже Харків у той час активно розви-
вався, розбудова міста як промислового центру при-
тягувала сюди людей з різних куточків країни у по-
шуках роботи, тому місто потерпало від перенаселе-
ності, недотримання елементарних гігієнічних умов 
жителями, жахливого санітарного стану, коли про 
епідемічне благополуччя годі було й говорити . Пере-
важно туберкульоз діагностували у робітників і се-
лян, виснажених важкою фізичною працею, позбав-
лених нормальних житлово-побутових умов, страж-
даючих від хронічного недоїдання . Невтішними були 
дані й по інших губерніях, де рівень захворюваності 
зростав . Тому П . Шатілов одразу зрозумів  — ситу-
ація потребує системного, виваженого підходу та 
створення єдиного координуючого центру в бороть-
бі з туберкульозом . Отже, після приєднання Росії у 
1909 року до Міжнародної ліги боротьби з туберку-
льозом вчений вирішив посприяти створенню осе-
редку і в Україні, який почав працювати 18 травня 
1918 р . в Харкові, та ще вісім осередків відкрито в 
інших містах України . Шатілов спряв залученню ко-
штів громадськості, адже державного фінансування 
не вистачало — Ліга створювала амбулаторії, проти-
туберкульозні санаторії, проводила санітарно-про-
світницьку роботу . Зокрема, вже 6 грудня 1912 року 
в Харкові за ініціативи Ліги відкрито безкоштовну 
амбулаторію із власним рентгенівським кабінетом 
на Вознесенському майдані, 12 (нині — Фейєрбаха) 
для хворих на туберкульоз [9] . 

П . Шатілов почав формувати власну наукову шко-
лу, знайомив своїх учнів з новими дослідженнями . 
Проте імперська влада, почавши репресії проти про-
фесури, завадила нормальній роботі професора, і, 
через натиск міністра просвіти Льва Кассо, Шатілов 
був вимушений покинути на певний час місто . Він 
першим в Російській імперії ще у 1912 році запро-
вадив успішні протитифозні щеплення, за що й був 
звинувачений недолугим керівництвом, адже не мав 
офіційного дозволу на використання вакцини . 

Вчений повернувся сюди після блискучого ви-
ступу на міжнародному конгресі у Парижі, де ре-
зультати його досліджень були визнані провідними 
медиками світу . Він у першій доповіді ознайомив 
наукову спільноту із протитифозною вакциною, роз-
повів про анафілактичний шок, загальну та місцеву 
реакції організму на введення вакцини, мінімальну 
ефективну дозу тощо . У другій доповіді П . Шатілов 
розповів про індивідуальний підхід до хворого під 
час діагностики та лікування хвороб . Повернувся 
до Харкова Шатілов вченим із світовим визнанням, 
тому вже з січня 1913 року він очолює терапевтичну 
клініку Харківського Імператорського Університету 
[10, с . 15—18 .] . З 1914 року Петро Шатілов стає очіль-
ником факультетської терапевтичної клініки Жіно-
чого медичного інституту .

1918 року П . Шатілова обрано професором катедри 
факультетської терапії медичного факультету ІХУ . 
Вже тоді він пожвавив роботу, обіймаючи цю посаду 
до самої смерті . За три роки на катедрі почали роз-
робляти питання туберкульозу, пневмонії, роботи 
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серцево-судинної системи, епідеміології та імуноло-
гії висипного тифу . П . Шатілов вимогливо ставився 
до співробітників та студентів, проте вони любили 
професора . Відомо, що деяких зі студентів, хто мав 
проблеми із житлом, Шатілов поселяв на своїй дачі, 
поки ті не знайдуть кімнату [11] .

Зміна влади у місті була сприйнята П . Шатіловим 
позитивно, адже в першу чергу він був лікарем та 
виконував свій громадський обов’язок . Тому у 1918 
році він разом з М . Мельниковим-Разведенковим 
долучився до створення журналу «Врачебное дело», 
який мав стати і став рупором тодішньої медичної 
науки, адже «Харківський медичний журнал» 1917 
року припинив своє існування, і медична спільнота 
залишилася без провідного фахового видання [12, 
с . 164—169] . Перший випуск побачив світ 1 грудня 
1918 р ., де Петро Шатілов спочатку редагував відділ 
внутрішньої медицини у журналі, а потім став від-
повідальним редактором видання . Тут друкувалися 
актуальні статті лікарів з різних куточків країни, 
проводилися огляди на роботи іноземних вчених, 
викладалися власні аналітичні статті, що були конче 
потрібні, адже медична наука почала бурхливо роз-
виватися, вимагаючи не тільки практичного досвіду, 
а й наукового підґрунтя . 

На превеликий жаль, життя Шатілова обірвалося 
передчасно . Оглядаючи хворих із висипним тифом у 
в’язниці, він 2 травня 1921 року захворів, а вже 13-го 

числа того ж місяця відійшов у вічність, залишивши 
по собі наукову спадщину і найголовніше — потуж-
ну наукову терапевтичну школу . 

За роки діяльності П . Шатілов видав 8 робіт з бак-
теріології та ще 31 роботу з різних галузей медич-
ного знання — з патологічної анатомії, гематології, 
рентгенології, антропології, хімії та фармакології, 
проте особливо значущими є його дослідження з клі-
ніки та діагностики внутрішніх хвороб . Дослідження 
серцевої діяльності сьогодні не можливо уявити без 
перкусії та аускультації, засади яких сформував П . 
Шатілов, він також досліджував пульс, ритми серця, 
патологічні шуми у серці . Для своїх учнів П . Шатілов 
сформував найголовнішу тезу — будь який лікар, що 
вміє клінічно мислити, зможе поставити навіть най-
складніший діагноз .

Проте, цікавими видаються й дослідження Шаті-
лова щодо лікування інфекційних хвороб . Цікавим 
є той факт, що і в науці П . Шатілов ставив суспіль-
ні потреби над власними . Коли невдало закінчилася 
вакцинація турецького лікаря Гамді, у 1920 році П . 
Шатілов та С . Коцевалов собі першими зробили про-
філактичні щеплення від висипного тифу й надали 
приклад своїм найближчим учням зробити так само 
[2, с . 276—277; 13, с . 302] .

Цікаво, що вчений ґрунтовно підходив до вивчен-
ня збудників епідемій, що вирували містом . В залеж-
ності від отриманих даних лікар вибудовував схему 
лікування хворих та в першу чергу наголошував на 
профілактиці . Нагадаємо, що у цей час поняття сис-
темної профілактики, як такої, не було розповсюдже-
но, тому можна вважати Шатілова в цьому піонером 
серед вітчизняних лікарів . Його ідеї про щеплення 
були сміливими, проте небезпідставними .

Але цікавить й інше — підхід до вивчення . 1919 
року у журналі «Врачебное дело» П . Шатілов видав 
статтю, в якій ретельно дослідив вірус грипу, епіде-
мії якого вирували в останні роки, а 1889—1892 р . 
були визнані пандемією інфлюенци . Петро Шатілов 
проаналізував думки провідних європейських вче-
них щодо збудника грипу і проаналізував, які симп-
томи дає хвороба, а також вказав на ускладнення, 
що виникають на фоні грипу . П . І . Шатілов дослідив 
перебіг хвороби і докладно висвітлив по системах 
організму  — дихальній, органів травлення, нерво-
вій, органів кровообігу тощо . Проте, висновок лікар 
зробив такий, що можливо змінилася вірулентність 
збудника, можливо — змінився організм людей, 
проте неабияким чинником, що призводить до за-
хворюваності, є зниження імунітету . Причинами 
цього зниження він назвав як раз соціальні пробле-
ми — недоїдання, нервове напруження, важкі умови 
життя та «ужасающие условия современного суще-
ствования» [14, с . 161—166] . Відповідну доповідь з 
вивчених питань про епідемію грипу Петро Шатілов 
виголосив у своїй промові 26 жовтня 1918 року на за-
сіданні Харківського медичного товариства, де були 
присутні 175 осіб — членів товариства та 350 запро-
шених гостей [15, с . 75] .

Боротьба з пошестями постала 1919—1921 року 
на загальнодержавному рівні, адже лікарі постій-



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2021, № 2(Б) 75

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

но намагалися загасити «непрерывные вспышки 
эпидемий», проте усе було марно [16, арк . 6] . Виру-
вав не тільки висипний тиф, а й холера . Харківський 
губвиконком асигнував величезні гроші на прове-
дення протиепідемічних заходів та впорядкування 
санітарного стану міста, проте цього було замало, 
щоб побороти хворобу [17, арк 87] . Харківська ме-
дична спільнота не залишилася осторонь — на сек-
ціях Харківського медичного товариства П . Шатілов 
неодноразово виступав із доповіддю про висипний 
тиф і наголошував на боротьбі з ним [15, с . 79] . За 
ініціативи керівних органів охорони здоров’я у місті 
при Наркомздоров’я УРСР у 1920 р . створено дер-
жавну комісію з вивчення тифу, яку й очолив Петро 
Шатілов [18, с . 108; 19, с . 98 .] .

Діяльність Петра Шатілова на медичній ниві — це 
повна жертовність медичній науці . Вчений навіть по-
жертвував свої рештки для наукових установ . Його ді-
яльність була плідною, а наукова терапевтична школа 
успішною . Учні П . Шатілова працювали в багатьох 
містах України, розповсюджуючи та вдосконалюючи 
знання свого вчителя . Позиція Шатілова сьогодні має 
стати взірцевою, адже він в першу чергу був соціаль-
но-орієнтованою особистістю — не відмовляв у допо-
мозі хворим, підтримував студентство, випробував на 

собі протитифозну сироватку, переймався боротьбою 
з пошестями, нехтуючи власною безпекою . Така відда-
ність вражає та має стати прикладом для сьогодніш-
ніх лікарів, студентів, усіх, хто дотичний до медичної 
сфери . Медична персоналія доводить, що усі дії ліка-
ря тісно пов’язувалися із соціальним підґрунтям . Він 
бачив основну загрозу у низькій якості життя, тому 
у своїх дослідження підкреслював це, а на практиці 
залучав громадськість, проводив просвітницьку ро-
боту . Його внесок у медичну науку безцінний, а ім’я 
Шатілівки, де розташовувалася дача лікаря, назавжди 
закарбувалося як топонім .

Медична персоналія, присвячена П . Шатілову, 
не претендує на вичерпність . Проте, тут виправле-
ні фактичні неточності, суттєві змістовні помилки . 
Студіювання із залученням конкретно-історичних 
методів дослідження дало змогу змалювати життя 
та діяльність П . Шатілова на тлі історії Харкова, яко-
му він віддав усе своє життя . Дії П . І . Шатілова — це 
реакція на виклики часу, що дає змогу стверджувати 
про активну громадянську позицію вченого . Це ще 
один приклад того, що особистість медика не можна 
вивчати енциклопедично, треба підходити до цього 
із методологічним інструментарієм задля отримання 
результату під новим кутом зору .
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Мемориал профессора П. И. Шатилова (к столетию со дня смерти)
Доц. А. Л. Демочко, проф. И. Ю. Робак
Харьковский национальный медицинский университет

Актуальность исследования обусловлена   тем, что личность П. Шатилова не имеет достаточного науч-
ного отражения в литературе с позиций и с применением методов изучения медицинского краеведения. 
В частности, исторические методы исследования не используются настолько широко, насколько это воз-
можно для более детального изучения работы П. Шатилова в Харькове в период эпидемии, захватившей 
город в 1919-1921 гг. Сегодня, когда весь мир страдает от коронавирусной инфекции, очень важно по-
казать пример успешной борьбы П. Шатилова в чрезвычайных ситуациях. Его позиция не только как 
медика, но и как гражданина, воспитывает социальную ответственность.

Цель статьи дать обновленную биографию П. Шатилова к столетию со дня его смерти с учетом исполь-
зования исторических методов исследования, чего раньше не применялось в работах подобного рода. 
Ибо медицинская персоналия требует более широкого использования методологического инструмен-
тария по сравнению с ранее представленными статьями, посвященными П. Шатилову. Необходимо не 
только отобразить биографию ученого на фоне исторического процесса, не только описать факты его 
биографии, но и показать эпоху, в которую он жил.

Ключевые слова: «Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом», П. Шатилов, сыпной тиф, туберку-
лез, Харьков, холера, эпидемии. 

Professor P. I. Shatilov in memoriam: to the 100th anniversary of the 
death
PHD H. L. Demochko, prof. I. Yu. Robak
Kharkiv National Medical University

The relevance of the study is caused by the fact that the personality of P. Shatilov does not have a sufficient 
scientific reflection in the literature from the standpoint and with the use of methods of studying medical local 
lore. In particular, historical research methods are neglected, however, they can be used to study the work of P. 
Shatilov in Kharkov in more detail during the epidemics that engulfed the city in 1919-1921. Today, when the 
whole world suffers from coronavirus infection, it is extremely important to give an example of medical struggle 
in emergencies, the victories of P. Shatilov not only as a physician but also as a citizen, because such examples 
instill responsibility to society.

Task: to provide an updated biographical study of P. Shatilov for the centenary of his death, taking into 
account the methods of historical research, which had not previously been used in works of this kind. After 
all, medical personnel require a wider use of methods than previously represented biographical studies on the 
figure of P. Shatilov. To reproduce the biography of a scientist on a historical background, highlighting not only 
personal data, but also depicting the era in which the scientist lived and worked.

Key words: “All-Russian League for the Fight against Tuberculosis”, cholera, epidemics, Kharkiv, P. Shatilov, 
tuberculosis, typhus. 
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