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У 2010 році виповнюється 120 років з дня на-
родження видатного анатома, талановитого пе-
дагога й організатора, заслуженого діяча науки
і техніки України, засновника одеської школи
анатомів професора Федора Андрійовича Во-
линського.
Учень і колега засновника української школи

анатомів — академіка В. П. Воробйова — профе-
сор Федір Андрійович Волинський був представ-
ником Харківської школи анатомів. Його натх-
ненна творча діяльність стала безцінним внеском
у розвиток макромікроскопічного методу дослі-
дження та збагатила вітчизняну науку значущи-
ми працями.
Ф. А. Волинський, син бідного селянина, на-

родився 3 березня 1890 року в селі Червлене, ко-
лишнього Лебединського повіту Харківської гу-
бернії, пройшов важкий життєвий шлях, повний
випробувань і труднощів, від сільського пастуха

до фельдшера, препаратора кафедри анатомії
людини та, нарешті, видатного вітчизняного вче-
ного, завідувача кафедри, заслуженого діяча на-
уки і техніки України [1].
Почавши з ранніх літ самостійну трудову

діяльність, Федір Андрійович у 1917 році зумів
вступити на медичний факультет Харківського
університету, що дало йому можливість прояви-
ти свої природні здібності. Його прагнення до
науково-дослідної та викладацької діяльності
були відмічені академіком В. П. Воробйовим
(зав. кафедри анатомії людини Харківського уні-
верситету). Вже студентом другого курсу Федір
Андрійович зацікавився анатомією та почав пра-
цювати на кафедрі як препаратор під керівницт-
вом академіка В. П. Воробйова [2].
У 1922 році Федір Андрійович стає помічни-

ком прозектора, а вже через три роки його оби-
рають старшим асистентом, потім доцентом і
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штатним професором. Він активно включається у
вивчення будови вегетативної нервової системи.
Спільна робота з академіком В. П. Воробйовим
тривала 15 років. У подальшому А. Ф. Волинсько-
го обирали на посаду завідувача кафедрами ана-
томії людини в інших інститутах колишнього Ра-
дянського Союзу [3].
У 1925 та 1927 роках його двічі відряджали до

Німеччини, де під керівництвом Петерсона і
Гельда наш учений удосконалював методику
дослідження нервової системи та гістологічної
техніки.
У 1933 році Ф. А. Волинський був обраний

штатним професором морфології санітарно-гігіє-
нічного факультету Харківського медичного
інституту, а через рік запрошений на завідування
кафедрою анатомії Воронезького медичного
інституту. Зустрівши дружню підтримку з боку
колективу кафедри, він за короткий термін органі-
зував анатомічний музей та лабораторії. Ф. А.
Волинський керував виконанням низки цікавих
праць з вегетативної іннервації внутрішніх ор-
ганів, які знайшли своє відображення в канди-
датських дисертаціях та оригінальних статтях
його співробітників. У 1940 році професор Во-
линський був обраний завідувачем кафедри ана-
томії людини 2-го Харківського медичного інсти-
туту. Вітчизняна війна призупинила його науко-
ву й організаційну діяльність на батьківщині, він
виїздить до м. Фрунзе, де паралельно з роботою
на кафедрі анатомії Киргизького медичного
інституту виконує обов’язки декана факультету.
В 1944 році Ф. А. Волинського обрали завіду-

вачем кафедри анатомії людини № 2 санітарно-
гігієнічного факультету Одеського медичного інс-
титуту ім. М. І. Пирогова, де він працював до кін-
ця свого життя. У той час завідувачем кафедри
анатомії людини № 1 (лікувального та педіатрич-
ного факультетів) був член-кореспондент АМН
Микола Сергійович Кондратьєв (також учень
В. П. Воробйова). У 1948 році М. С. Кондратьєв
у зв’язку з хворобою залишив завідування кафед-
ри № 1, а згодом кафедри № 1 і № 2 були об’-
єднані в одну кафедру анатомії людини, яку очо-
лив Ф. А. Волинський [2; 3].
Навчальний процес, лекції та практичні занят-

тя Федір Андрійович докорінно реорганізував, у
вивченні та викладанні анатомії повністю затвер-
дився функціональний напрям, морфологічні
факти висвітлювались у тісному зв’язку з функ-
цією, в історичному аспекті розвитку організму,
з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх фак-
торів, лекції були насичені новими науковими
даними.
За короткий термін відновили та розширили

навчально-наукову базу кафедри, що зазнала
значних збитків під час війни. Навчальний і фун-
даментальний музеї поповнили багатьма цін-
ними препаратами судинної та периферичної не-
рвової систем.

Багаторічна науково-дослідна робота профе-
сора Волинського та колективу кафедри розви-
валася за трьома напрямами:

— периферична нервова та судинна системи;
— біодинаміка опорно-рухового апарату;
— розробка макромікроскопічного методу

препарування.
Дослідженню нервової системи Ф. А. Волинсь-

кий присвятив 10 праць. Із них п’ять праць присвя-
чено іннервації серця людини та деяких ссавців,
чотири праці охоплюють питання іннервації
шлунково-кишкового тракту людини та тварин,
одна стосується іннервації сечового міхура кроля.
Перші п’ять праць (головні з них: «Нервные

проводящие пути сердца человека и животных»
(1952) [4]; «Нервы сердца теленка» (1928) [5]; «Тру-
ды V съезда анатомов, гистологов и эмбриоло-
гов» (1949) [6]) стали цінним внеском у вивчення
іннервації серця людини та тварин, у них уза-
гальнено низку нових фактів і продемонстрова-
но зразки високого мистецтва препарування та
забарвлення. Користуючись власним макро-
мікроскопічним методом, учений дав детальний
опис частини нервових сплетень на серці теляти,
вівці та деяких інших тварин. Ці дослідження да-
ли змогу уточнити еволюцію нервової системи
класу ссавців. Особливо важливою є розробка
вчення про провідну систему серця.
За результатами своєї роботи в травні 1940 року

професор Ф. А. Волинський зробив доповідь на
відкритому засіданні вченої ради I Московсько-
го медичного інституту про свої наукові дослід-
ження в галузі іннервації серця та був нагородже-
ний першою премією імені академіка В. П. Во-
робйова — свого вчителя.
У працях з іннервації кишкового тракту де-

тально описана макромікроскопічна анатомія
екстрамуральних відділів вегетативної нервової
системи людини та деяких лабораторних тварин.
Вегетативна нервова система кишкового тракту,
як відомо, вивчена недостатньо. Ф. А. Волинсь-
кий зосередив свою увагу, а також співробітників
лабораторії, якою завідував, на краніальному та
каудальному відділах парасимпатичних нервів.
Застосовуючи макромікроскопічний метод, він
встановив (1949), що вся ділянка кишкового
тракту отримує парасимпатичну іннервацію. Ци-
ми дослідженнями була підтверджена теорія, яка
існувала між фізіологічними й анатомічними да-
ними [7; 10].
Цінним внеском у вивчення еволюції вегета-

тивної нервової системи вищих тварин стала ро-
бота Ф. А. Волинського «Нервы мочевого пузы-
ря кролика» (1930) [8]. У цьому виданні  вичерп-
но описані нерви, а також подані нові відомості
з будови сечового міхура, сім’яних міхурців та їх
великого нервового сплетення. Крім цього, в ро-
боті наведені цінні топографічні відомості про
оперативні втручання у нервову систему при по-
становці тих чи інших експериментів.
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Інший напрям наукового інтересу професор
Ф. А. Волинського стосується динаміки м’язово-
го апарату людини та тварин. У всіх працях сто-
совно цієї теми та дисертаційній роботі «Функ-
циональные и морфологические изменения ко-
нечностей у собак при экспериментальном вы-
ключении мышечных антагонистов» (1937) [9]
розвивається вчення про еволюцію рухового
апарату людини та тварин під впливом нервової
системи. Автор вирішив надзвичайно важливе
питання про функціональне значення груп м’язо-
вих антагоністів як важливий фактор формо-
утворення, і в першу чергу соми. Це питання має
актуальне значення не тільки для морфології, але
й для застосування в практичній клінічній роботі
лікаря, а особливо для методики спортивної та
лікувальної гімнастики. Цінність даної праці в
тому, що автор вперше застосував творчий підхід
до розв’язання важливої біологічної проблеми —
функціональної єдності моторного апарату в зв’яз-
ку з порушенням цієї єдності. Встановлені автором
зміни морфологічного та функціонального по-
рядку в руховому апараті мають практичне зна-
чення щодо створення заходів для боротьби з на-
слідками тимчасових і постійних уражень м’язо-
вих груп. Третій напрям у науково-дослідній ро-
боті Ф. А. Волинського — розробка макро-
мікроскопічного дослідження — є органічною
частиною першого та другого напрямів, оскіль-
ки в процесі виконання тієї чи іншої тематики
весь час модифікується та розвивається відповід-
на методика.
Найголовнішими серед опублікованих ме-

тодичних праць Федора Андрійовича є: «Ме-
тодика окраски вегетативной нервной системы
метиленовой синью» [11], «К методике изготов-
ления макромикроскопических препаратов»
[12]. В обох працях подані нові методи дослі-
дження нервової системи, що відрізняються від

розроблених раніше іншими авторами своєю до-
ступністю, швидкістю та повнотою забарвлення
тонких нервових елементів.
Разом із великою науково-дослідною роботою

професор Ф. А. Волинський готував кадри моло-
дих анатомів, які працювали над своїм удоскона-
ленням і брали активну участь у громадському
житті інституту та міста. За післявоєнний період
під його керівництвом було виконано 35 канди-
датських і 7 докторських дисертацій, з них одна
захищена у Воронезькому медичному інституті
(Н. А. Курдюмов), а решта (Ю. П. Мельман,
А. С. Лейтес, Е. М. Поповкін, І. І. Ільїн та ін.) —
в Одеському медичному інституті.
Учні Ф. А. Волинського обіймали посади

завідувачів кафедр анатомії в Махачкалі —
Н. А. Курдюмов, Фрунзе — А. С. Лейтес, Курсь-
ку — В. Н. Добронравов, Івано-Франківську —
Ю. П. Мельман; багато його учнів працювали і
нині працюють доцентами в інших містах: Санкт-
Петербурзі, Москві, Донецьку, Харкові та ін.
Професор Ф. А. Волинський був високоерудо-

ваним лектором. Багато сил та енергії він віддав ре-
організації, розширенню й оздобленню фундамен-
тального та навчального музеїв кафедри анатомії
Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова,
який за своїм оформленням і значенням представ-
лених експонатів є одним із кращих в Україні.
Плідну навчальну та наукову роботу Ф. А. Во-

линський успішно поєднував з адміністративною та
громадською діяльністю. Протягом багатьох років
після закінчення Великої Вітчизняної війни він дов-
гий час перебував на посаді заступника ректора
Одеського медичного інституту з науково-навчаль-
ної роботи, доклав багато зусиль та ініціативи в
справу становлення цього навчального закладу.
Професор Ф. А. Волинський був засновником,

організатором і незмінним керівником Одесько-
го відділу товариства анатомів, гістологів та ем-

Федір Андрійович
Волинський (1890–1970)

Професор Ф. А. Волинський оперує тварину.
Фото 1965 р.
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бріологів України. З науковими доповідями він
неодноразово виступав на засіданнях товари-
ства, а також на наукових конференціях, з’їздах,
брав активну участь у роботі редакції журналу
«Архив анатомии, гистологии и эмбриологии»,
будучи членом його редакційної колегії.
Багато уваги приділяв професор Ф. А. Волин-

ський організації навчальної роботи на кафедрі.
Бажання зробити анатомію більш зрозумілою, жи-
вою та цікавою дисципліною спонукало його ре-
організувати музей на нових засадах і значно йо-
го розширити, поповнивши препаратами нерво-
вої системи. З цією метою велика анатомічна ауди-
торія та навчальні зали були прикрашені портре-
тами видатних учених з детальним описом їх жит-
тєвого та наукового шляху і внеску в розвиток
анатомії та медицини.
Все це привертає до вивчення анатомії не тільки

студентів I та II курсів, але й старшокурсників.
Сьогодні на кафедрі продовжують традиції

заслуженого діяча науки і техніки України Ф. А.
Волинського його учні — професор І. І. Ільїн,
доценти О. І. Білявський, А. П. Марасич.
Кілька поколінь лікарів ще пам’ятають учнів

Федора Андрійовича, які в різні роки працювали
на кафедрі: Є. М. Поповкіна, Н. М. Козир, К. З.
Степаненка, А. Д. Мезінова, А. І. Павлову, В. Я.
Болгарина, Л. О. Антоненко, І. В. Макаренка, Д. Г.
Мазуренко, П. Є. Шевчук, О. М. Ворошилова,
В. Н. Перевалова та багатьох інших.
Традиції кафедри, що їх започаткував Федір

Андрійович Волинський, живуть та розвиваються.
Ф. А. Волинський помер 3 червня 1970 року,

проживши 80 років нелегкого, насиченого бурх-
ливими подіями, але цікавого та плідного життя.
Учні забальзамували його тіло. Поховано його
на 2-му міському кладовищі біля церкви.
Колектив кафедри анатомії людини, спілка

анатомів, гістологів, ембріологів, топографо-ана-

томів України, учні професора Ф. А. Волинсько-
го свято бережуть пам’ять про свого видатного
попередника і намагаються гідно продовжувати
його шляхетну справу.
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