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Анотація. У статті на основі літературних та архівних джерел висвітлено основні віхи життя та діяльності першого
завідувача кафедри очних хвороб Вінницького державного медичного інституту І. А. Данилевського. Значну увагу приділено
науковій, лікарській та педагогічній діяльності офтальмолога під час його перебування у Вінниці (1935-1941). Проаналізова-
но творчу спадщину науковця, його внесок у допомогу пораненим на фронтах Другої світової війни. Розглянуто роль вченого
у наданні офтальмохірургічної допомоги хворим з наслідками бойових уражень очей під час роботи у клініках Києва.
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Кафедра очних хвороб Вінницького державного ме-
дичного інституту була заснована у 1934 р. Її організація
і перші роки діяльності пов'язані з іменем здібного
організатора, педагога і видатного офтальмолога, про-
фесора А. Г. Васютинського, який упродовж 1934-1935
рр. регулярно приїжджав з Києва до Вінниці для прове-
дення лекційних занять, організації педагогічного про-
цесу, консультативної та лікувальної роботи у клініці [21].
Наприкінці 1935 р. кафедру очних хвороб очолив до-
цент Іван Андрійович Данилевський.

Народився Іван Андрійович Данилевський 19 берез-
ня 1894 р. в с. Шестовиця Чернігівського району Черні-
гівської області. У 1912 р. закінчив Чернігівську чоловічу

гімназію. Свою практичну діяльність І. А. Данилевський
розпочав одразу ж після закінчення в 1917 р. медично-
го факультету Київського університету. Невдовзі був мо-
білізований на фронт. Упродовж березня-грудня 1917
р. служив молодшим лікарем полку 2-ї дивізії Румунсь-
кого фронту Царської армії. Протягом грудня 1917 - сер-
пня 1919 років працював земським лікарем в с. Пакуль
Чернігівського повіту. З серпня 1919 р. до січня 1923 р.
проходив службу у Червоній Армії старшим артилерис-
том 537 радянського стрілецького полку 60 дивізії (Ліво-
бережна група військ). Під час Першої світової війни
(1919-1922 рр.) в якості військового лікаря приймав
участь у боях проти А.  І.  Денікіна,  П.  М.  Врангеля,  Н.  І.
Махна, білополяків на південному і південно-західному
фронтах. З січня 1923 р. до вересня 1929 р. працював
лікарем-інтерном і ординатором очної клініки Київсь-
кої міської лікарні ім. Жовтневої революції [25].

Першу наукову публікацію "Татуировка роговицы са-
жей" І. А. Данилевський опублікував у 1925 р. в "Русском
офтальмологическом журнале" [3]. Доповідь на цю тему
була оприлюднена на засіданні Київського офтальмо-
логічного товариства 11 жовтня 1925 р. У 1926 р. пев-
ний час працював у сільських медичних закладах Біло-
церківщини. В статті "Задачи окулиста на профилакти-
ческом участке" (1926) І. А. Данилевський поділився
досвідом роботи офтальмологом у с. Ставище Білоцер-
ківського району Київщини, запропонував заходи щодо
покращення офтальмологічної допомоги у сільській
місцевості [4]. Доповідь, присвячену цій проблемі, нау-
ковець оприлюднив на 1-му Всесоюзному з'їзді очних
лікарів у Москві (1926).

У статті "О скрофулезных заболеваниях глаз в Ста-
вищанском профилактическом участке" (1926) молодий
науковець аналізує власний досвід спостереження за
хворими з туберкульозними захворюваннями очей у с.
Ставище. Автор стверджує, що ця хвороба є однією з

Фото із випускного альбому Вінницького медичного інститу-
ту, 1940 р.
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головних причин сліпоти у сільської молоді. У 1927 р. в
"Русском офталмологическом журнале" І. А. Данилевсь-
кий публікує статтю "Фиксация глазного яблока при опе-
рациях". Згодом побачила світ його розвідка "До зна-
чення щілинної лампи в діагностиці трахоми" (1928). На
базі очного відділення Київської клінічної лікарні ім.
Жовтневої революції виконана робота, що відображе-
на у статті "Захисна маска для післяопераційних очних
хворих" (1928). Доповідь на цю тему вчений оприлюд-
нив на засіданні Київського офтальмологічного товари-
ства у 1928 р. Запропонована І. А. Данилевським маска
була виготовлена з тонкої металевої сітки. Використан-
ня таких масок перешкоджало травмуванню оперова-
них очей пацієнтами і, як наслідок, виникненню пізніх
крововиливів у переднюю камеру ока. У випадку їх вико-
ристання травм не спостерігалось, натомість, при відсут-
ності масок крововиливи спостерігались досить часто.
Маски були продемонстровані на Всеросійському з'їзді
офтальмологів у червні 1928 р. у Ленінграді [5].

У 1929 р. І. А. Данилевський перейшов на роботу до
очної клініки Київського інституту вдосконалення лікарів
на посаду асистента. Тут він працював над науково-дос-
лідними роботами: "Теоретичне обґрунтування закона-
ми механіки принципу фіксації очного яблука", "Бороть-
ба з трахомою в Київській області", також провів ряд
досліджень з військово-медичної тематики. І. А. Дани-
левський - співавтор підручника "Курс оперативної оф-
тальмології" (1933), в якому узагальнено досвід хірургі-
чного лікування хвороб очей офтальмологічної клініки
Київського інституту вдосконалення лікарів.

У 1930-х роках у наукових дослідженнях І.  А.  Дани-
левського важливе місце займала проблема ушкод-
жень очей бойовими отруйними речовинами. У цей час
він публікує статті "Ипритные язвы роговой оболочки
глаз у кроликов" (1931), "Два случая ипритных пораже-
ний глаз" (1932), "Ипритные поражения глаз и их лече-
ние" (доповідь на республіканській конференції з обо-
ронної тематики у 1935 р.). У статті "Терапевтическое
значение искусственного отека при ипритных пораже-
ниях глаз" (1936) І. А. Данилевський відзначає захисний
вплив 1% хлораміну при вприскуванні його під кон'юк-
тиву перед нанесенням іприту на рогівку. Автор прихо-
дить до висновку, що попереднє вприскування цієї ре-
човини значно уповільнює розвиток іпритного уражен-
ня очей [15].

У 1934 р. у журналі "Советский вестник офталмоло-
гии" була опублікована стаття І. А. Данилевського "Лече-
ние гнойных язв роговицы хлорамином". Автор робить
висновок, що застосування хлораміну перешкоджає
прогресуванню запального процесу. Експериментальні
дослідження підтвердили розвиток регенераційних про-
цесів на місці виразки. У всіх випадках застосування
хлораміну дало позитивний результат. На підставі отри-
маних даних І. А. Данилевський приходить до висновку,
що хлорамін можна застосовувати при інших гнійних
захворюваннях очей [6].

У грудні 1935 р. І. А. Данилевський переходить до
Вінницького державного медичного інституту на посаду
виконувача обов'язків завідувача кафедри очних хвороб.
Незабаром він отримав вчене звання доцента. Тут ши-
роко розгорнулася дослідницька, педагогічна і гро-
мадська діяльність науковця. Його лекції викликали
значну зацікавленість студентів. Глибокі теоретичні й
практичні знання, кваліфікована діагностика та хірургі-
чна техніка І. А. Данилевського сприяли залученню в
клініку значної кількості хворих, а також молодих лікарів,
які працювали в ній з великим зацікавленням. Штат
кафедри складався із завідувача і 3  асистентів (Л.  В.
Лагун, Л. В. Пріцкер, Ю. С. Шігімага). Упродовж кількох
місяців кінця 1936 - початку 1937 рр. у зв'язку з відсутн-
істю завідувача кафедри у Вінниці лекції студентам чи-
тала асистент кафедри Л. В. Пріцкер. З 1 вересня 1938
р.  І.  А.  Данилевський за сумісництвом працював також
завідувачем навчальної частини Вінницького держав-
ного медичного інституту [25].

І. А. Данилевський - учасник обласної наукової кон-
ференції окулістів, яка відбулася у 1936 р. у Шепетівці. У
ній взяли участь науковці з різних міст України, зокре-
ма,  й професор А.  Г.  Васютинський.  На заході було
відзначено, що протягом останніх років захворюваність
на трахому в Україні і, зокрема, на Вінниччині різко змен-
шилася.  Учасники конференції взяли на себе зобов'я-
зання протягом року повністю ліквідувати цю хворобу у
Вінницькій області [24]. Цього ж року І. А. Данилевський
публікує першу наукову працю в іноземному журналі [25].

У збірнику праць Вінницького державного медично-
го інституту (т. І, 1938) І. А. Данилевський опублікував стат-
тю "Про зв'язок рівноваги окорухового апарату з глибин-
ним окоміром". Автор прийшов до висновку, що ослаб-
лення з допомогою призми будь-якого з очних м'язів
негативно впливає на глибинний окомір. Погіршення
збільшується в міру підсилення призм. Найбільшого
пошкодження зазнає глибинний окомір при ослабленні
нижнього та внутрішнього прямих очних м'язів, і най-
меншого при ослабленні зовнішнього прямого м'язу.

Працюючи у лікарні ім. М. І. Пирогова, І. А. Данилевсь-
кий упродовж 1937 р. зробив майже 300 операцій при
травматичних ураженнях ока. Завдяки його зусиллям
багатьом хворим вдалося повернути зір. У клініці засто-
совувалися найновіші методи лікування очних хвороб
та здійснювалися всі види сучасних офтальмологічних
операцій. Оперативні втручання виконувалися за мето-
дом відомого вченого В. П. Філатова й, зокрема, на-
скрізна операція пересадки рогової оболонки ока. За
короткий період існування очна клініка зуміла досягти
вагомих результатів. Основним напрямом її роботи було
лікування травматичних уражень ока. У 1937 р. вперше
у Вінниці тут почали успішно застосовувати так звані
електромагнітні операції, які полягали у видаленні сто-
ронніх тіл з ока.  Згодом методику цієї операції засвоїв
кожен лікар відділення. Одночасно з лікуванням хво-
рих клініка проводила педагогічну роботу, готувала ме-
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дичні кадри, організовувала наукові конференції та виї-
зди фахівців у райони Вінницької області. Тут проходили
практику студенти медичного інституту, підвищували свою
кваліфікацію лікарі області [22].

Клініка мала 38 стаціонарних ліжок. Була добре ос-
нащена технічними засобами, зокрема, мала 2 щілинні
лампи для мікроскопічних досліджень ока, поліофталь-
москоп для одночасного вивчення кількома лікарями
очного дна пацієнта, адаптометр, лампа Бірш-Гіршфель-
да для опромінення ультрафіолетовим світлом рогової
оболонки ока, електромагніт для вилучення з ока залі-
зних і сталевих сторонніх тіл та інші новітні на той час
прилади. Клініка мала власну лабораторію. У наявності
була спеціальна навчальна кінострічка, яку демонстру-
вали студентам [22]. Працювали в ній крім завідувача і
трьох асистентів ще 7 молодих лікарів (чотири клінічних
ординатори та три аспіранти), які готувалися стати фах-
івцями з очних хвороб. У звітах клініки наведені прізви-
ща кількох десятків незрячих пацієнтів, яким було по-
вернуто зір, багатьом хворим вдалося попередити сліпо-
ту.

Крім лікувальної і педагогічної діяльності співробіт-
ники клініки проводили також значну наукову роботу,
зокрема, приймали участь в республіканських та всесо-
юзних конференціях. У грудні 1936 р. доцент І. А. Дани-
левський та лікар Л. В. Пріцкер зробили дві наукові до-
повіді на всеукраїнській конференції офтальмологів у
Харкові. У тому ж році співробітники установи виконали
шість наукових праць.  Однією з наукових проблем,  над
якою працювала клініка, було переливання крові при
очних захворюваннях. У 1941 р. Л. В. Пріцкер підготува-
ла кандидатську дисертацію, присвячену цій проблемі,
але захисту завадила війна. Цей новий метод лікування
мав особливе значення саме при травматичних уражен-
нях очей і давав обнадійливі результати. Співробітники
клініки вивчали також чутливість шкіри до кришталико-
вого білку. Вивчення цієї проблеми давало змогу уникну-
ти запалення, яке трапляється у деяких людей внаслі-
док підвищеної чутливості. Науковці клініки працювали
й над вивченням шкірної реакції при трахомі, а резуль-
тати досліджень висвітлювали на шпальтах періодич-
них видань або друкували окремими виданнями. Упро-
довж 1938-1939 рр. побачили світ два видання підруч-
ника І. А. Данилевського "Очні хвороби" для середніх
медичних навчальних закладів [12]. У 1940 р. був зда-
ний до друку "Посібник з військово-медичної експерти-
зи органів зору", готувалася до друку монографія "Гигие-
на глаза" [7].

Очна клініка Вінницького медичного інституту на чолі
з доц. І. А. Данилевським розробила новий на той час
метод лікування глаукоми, який полягав у введенні дис-
тильованої води у вену пацієнта. Повторне введення води
у певних дозах приводило до зниження очного тиску та
підвищення зору. Цей метод лікування застосовувався
на практиці і давав, за твердженням І. А. Данилевсько-
го, гарні результати. З інших терапевтичних методів було

запроваджено безоперативне лікування косоокості,
також проводились експериментальні дослідження
лікувального впливу ацетилхоліну при атрофії зорового
нерва [19].

Доцент І. А. Данилевський, працюючи у Вінниці, чи-
мало зробив для підвищення кваліфікації лікарів, зок-
рема, в лікуванні трахоми. У клініці щороку проводи-
лись курси з лікування трахоми, на які приїжджали лікарі
з усіх районів області. Спеціальну підготовку з терапії
трахоми одержали понад 30 лікарів. Щороку в клініці
набували практичних знань сотні студентів. На початку
1938 р. Вінницький обласний відділ охорони здоров'я
організував при очній клініці Вінницького державного
медичного інституту 4-місячні курси з вивченню трахо-
ми. На курсах, з метою підвищення кваліфікації, навча-
лися виключно лікарі з сільської місцевості. Викладали
на курсах завідувач очної клініки Вінницького медично-
го інституту доцент І. А. Данилевський та його асистенти
Л. В. Пріцкер та Б. Б. Шлайн. 15 січня 1938 р. відбувся
четвертий заключний семінар,  після якого всі слухачі з
викладачами відвідали Гайсинський трахоматозний
будинок, де наочно ознайомилися з проявами цієї хво-
роби та методами її лікування. 16 січня 1938 р. у Гайсині
відбулася наукова конференція лікарів міста та району.
На конференції І.  А.  Данилевський зробив доповідь на
тему "Способи лікування сліпоти", лікар Гайсинського
трахоматозного будинку ознайомив учасників конфе-
ренції з роботою очолюваного ним закладу [20].

У вересні 1938 р. у Вінниці проходив другий облас-
ний з'їзд головних лікарів, на якому було підведено
підсумки медичної допомоги в області та розглянуто
питання поліпшення якості медичного обслуговування
населення. Виключну увагу учасники з'їзду приділили
доповідям завідувача очної клініки доцента І. А. Дани-
левського та асистента Л. В. Пріцкер про боротьбу з
трахомою та профілактику бленореї у новонароджених.

У травні-червні 1938  р.  І.  А.  Данилевський та Л.  В.
Пріцкер взяли участь у 2-й сесії Центрального інституту
офтальмології, яка відбулася у Москві. І. А. Данилевсь-
кий зробив наукові доповіді на теми: "Запись движений
зрачка глаза при помощи фотоэлемента" та "Аллерги-
ческие реакции при трахоме" [23]. Науковець брав
участь в обговореннях доповідей інших учасників сесії,
зокрема, при обговоренні доповідей, присвячених темі
переливання крові в офтальмології, І. А. Данилевський
відзначив високу ефективність цього методу при трав-
матичних іридоциклітах [14].

І. А. Данилевский - учасник Другого з'їзду офтальмо-
логів України, що відбувся у листопаді 1938 р. в Одесі.
На з'їзді він оприлюднив доповідь "До зміни бактері-
альної флори кон'юктивального мішка при пораненнях
очного яблука". Його дослідження підтвердили
схильність до зміни бактеріальної флори поранених
очей у бік збільшення її як у видовому складі,  так і у
відношенні зростання патогенності у порівнянні із здо-
ровим оком [17]. З кінця 1938 р. І. А. Данилевський вхо-
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див до складу правління Українського офтальмологіч-
ного товариства (обраного на 2-му Українському з'їзді
офтальмологів в Одесі 25-30 листопада 1938 р.).

Під час роботи у Вінниці І.  А.  Данилевський був ак-
тивним дописувачем газети "Більшовицька правда".
Упродовж 1938-1940 рр. на шпальтах газети були опуб-
ліковані його статті: "Великий лікар, гуманіст і патріот"
(про М. І. Пирогова), "Успіхи радянської офталмології",
"Краще висвітлювати культурне життя трудящих", "Напе-
редодні випуску молодих лікарів", "Циклоп", "Про ме-
дичні помилки", "З честю виконаю завдання" та ін. Брав
також активну участь у громадському житті інституту.

І. А. Данилевський брав активну участь у громадсь-
кому житті м. Вінниці. У 1938 р. він був обраний членом
окружної виборчої комісії у виборах до Верховної Ради
УРСР.

У жовтні 1940 р. у Вінницькій обласній державній
бібліотеці І. А. Данилевський прочитав цікаву науково-
популярну лекцію "Повернення зору". Лектор ознайо-
мив аудиторію з історією лікування очних хвороб в мину-
лому і з тими величезними успіхами, яких досягла ме-
дицина в цій галузі за останні десятиліття. Він навів чи-
мало фактів про особливості медичної допомоги за
царського режиму та її досягнення за останні роки. На
лекції була присутня жінка, яка вважалася безнадійно
сліпою, але внаслідок складної операції, яку було про-
ведено у очній клініці Вінницького медичного інституту,
їй вдалося повернути зір. На заході організатори пред-
ставили перегляд наукових праць І. А. Данилевського
[1].

У 1940 р. науковець був учасником спеціальної нау-
ково-медичної конференції, присвяченої життю і діяль-
ності М. І. Пирогова.

Також у 1940 р. І. А. Данилевський був одним з орган-
ізаторів наукової студентської конференції у Вінницько-
му державному медичному інституті. З метою підвищен-
ня рівня знань іноземної мови серед студентів інституту
всі доповіді на ній були оприлюднені німецькою мовою.
Перебуваючи на посаді завідувача навчальною і науко-
вою частиною Вінницького державного медичного інсти-
туту, І. А. Данилевський у 1941 р. звертався до завіду-
вачів кафедр з проханням надати інформацію про нау-
кову роботу студентів, зокрема, перелічити студентів, які
є членами наукових гуртків, повідомити про кількість
студентських наукових праць, назвати прізвища сту-
дентів, які зробили наукові доповіді на конференціях, а
також зазначити тематику їх наукових досліджень. У
передвоєнні роки він також виконував обов'язки голови
державної екзаменаційної комісії Вінницького держав-
ного медичного інституту.

На початку 1941 р. разом з іншими викладачами
Вінницького медичного інституту доцент І. А. Данилевсь-
кий проводив профорієнтаційну роботу з випускниками
і старшокласниками вінницьких середніх шкіл. На зуст-
річах йшлося про життя та діяльність інституту та особ-
ливості навчального процесу. Також пропонував

Вінницькому міському відділу освіти провести обстежен-
ня школярів з метою виявлення дітей зі слабким зором
для організації спеціалізованих шкіл за прикладом под-
ібних закладів Ленінграда й Москви.

25 березня 1941 р. І. А. Данилевський був учасником
наради щодо створення бюро з вивчення продуктивних
сил Вінницької області.

16 липня 1941 р. І. А. Данилевський мобілізований
до лав Червоної Армії. Проходив службу інспектором-
лікарем УМЕП-52 (управління місцевого евакопункту) в
Уральському військовому окрузі (жовтень-листопад
1941 р.) та Московському військовому окрузі. Згодом
працював помічником начальника відділення того ж
управління в складі Закавказького фронту (червень 1942
- листопад 1944 рр.), начальником санітарного відділен-
ня виставки трофейного озброєння (грудень 1944 р.),
головним офтальмологом Закавказького фронту
(січень-травень 1945 р.). Керував роботою офтальмо-
логів в тилових шпиталях і на етапах медичної евакуації
фронту в боях за Кавказ. Звільнений зі збройних сил в
серпні 1945 р. Мав військове звання підполковника
медичної служби. Був нагороджений медаллю "За обо-
рону Кавказу" [2].

Результати досвіду роботи військовим офтальмоло-
гом на фронтах Другої світової війни І. А. Данилевський
узагальнив у численних статтях: "Окулистическая по-
мощь в неспециализированных отделениях эвакогос-
питалей" (1942), "Клиника и лечение холеры" (1942), "О
военно-врачебной экспертизе органа зрения" (1942),
"О состоянии глазной помощи в эвакогоспиталях МЭП-
32" (1943), "Уход за глазными ранеными в санитарных
поездах" (1943), які під час війни були опубліковані у
збірнику "В помощь работникам эвакогоспиталей"
(Тбілісі) [25]. У 1944 р. у збірнику "Труды конференции
врачей эвакогоспиталей НКЗ Грузинской ССР" І. А. Да-
нилевський опублікував статтю "О восстановительной
хирургии при лечении последствий боевых травм гла-
за", де описав методику відновлювальної хірургії при
лікуванні наслідків бойових травм ока. Він стверджує,
що успішне виконання відновлювальних операцій у
ділянці ока має велике значення у відновленні працез-
датності хворих [8].

Після демобілізації, у листопаді 1945 р., був запро-
шений на посаду завідувача кафедри очних хвороб Киї-
вського державного стоматологічного інституту. Тут І. А.
Данилевський проявив себе досвідченим викладачем,
прекрасним лектором і уважним керівником молодих
кадрів. Його змістовні лекції, що супроводжувались ба-
гатим клінічним демонстративним матеріалом, викла-
далися в доступній формі і залучали повні аудиторії слу-
хачів. За короткий проміжок часу він зумів об'єднати
навколо себе педагогічний колектив та налагодити ро-
боту кафедри на високому рівні [25]. У 1946 р. побачило
світ третє видання підручника І. А. Данилевського "Очні
хвороби" для середніх медичних навчальних закладів.
Наступного року в "Офтальмологічному журналі" вихо-
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дить його стаття "О преподавании офтальмологии в
УССР за 30 лет". У 1953 р. у "Довіднику для педагогів" І.
А.  Данилевський опублікував статтю "Гігієна зору шко-
лярів".

У 1948 р. вища атестаційна комісія Міністерства
вищої освіти УРСР допустила І. А. Данилевського, в по-
рядку виключення, до захисту докторської дисертації без
попереднього захисту кандидатської. Але з невідомих
причин захист не відбувся. У травні 1948 р. він перебу-
вав у відрядженні у Москві на сесії інституту офтальмо-
логії.  Цього ж року Управління у справах вищої школи
при Раді міністрів УРСР дозволило І. А. Данилевському
працювати за сумісництвом на посаді завідувача кафед-
ри очних хвороб Київського державного стоматологіч-
ного інституту. Члени кафедри неодноразово звертали-
ся до Міністерства вищої освіти УРСР з проханням на-
дати Івану Андрійовичу вчене звання доцента, незважа-
ючи на відсутність у нього наукового ступеня. Нарешті, у
грудні 1948 р., Вища атестаційна комісія затвердила його
у вченому званні доцента кафедри очних хвороб Київсь-
кого державного стоматологічного інституту без захисту
кандидатської дисертації. Одночасно Іван Андрійович
працював на посаді завідувача відділу медичних вузів
Управління вищої школи при Раді Міністрів УРСР. У лю-
тому 1955 р., у зв'язку з ліквідацією Київського держав-
ного стоматологічного інституту і створення на його базі
стоматологічного факультету Київського державного
медичного інституту ім. О. О. Богомольця, І. А. Дани-
левський переведений на посаду доцента кафедри оч-
них хвороб цього навчального закладу. 25 серпня 1955
р. І. А. Данилевський звільнений з посади як такий, що
не пройшов за конкурсом [25].

У другій половині 1940-х - 1950-х роках Іван Андрійо-
вич Данилевський працював також в очному відділенні
Республіканського щелепно-лицьового шпиталю для
лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни в Києві.
Упродовж першого повоєнного десятиріччя в цьому
шпиталі за його участю було проведено понад 600 опе-
ративних втручань, з яких більше 60% припадало на
пластичні операції, що мали на меті виправлення
каліцтв орбітально-лицьової ділянки . Майже 20%
пацієнтів потребували оперативних втручань з віднов-
лення нижньої повіки. Звичайно виправлення орбіталь-
но-лицьових дефектів вдавалося досягти оперативни-
ми методами, проведеними в 5-6 етапів. При виправ-
ленні найбільш важких дефектів І. А. Данилевський ви-
користовував кругле мігруюче стебло за Філатовим, яке
вважалося найбільш надійним та універсальним мето-
дом пластики. Цей метод у багатьох випадках дозволяв
обійтися без хондропластики чи пересадки кістки. При
порівняно невеликих дефектах задовільні результати
давала пластика шкірним клаптем на ніжці, який був
взятий з навколишніх тканин [9]. Досвід хірургічного ліку-
вання дефектів орбітально-лицьової ділянки І. А. Дани-
левський узагальнив у статтях: "Об операциях восста-
новления нижнего века круглым стеблем и лоскутом на

ножке" [13] та "Некоторые вопросы орбитально-лице-
вой пластики и глазного протезирования" (1955).

У 1950-х роках І. А. Данилевський вивчав вплив тка-
нинної терапії при ураженнях очей. Спостереження
охоплювали 177 хворих з різними очними захворюван-
нями.  Він встановив,  що найбільш ефективна дія тка-
нинної терапії за методом В. П. Філатова спостерігаєть-
ся на ранніх стадіях захворювання. І. А. Данилевський
приходить до висновку, що тканинна терапія має спри-
ятливий ефект в деяких випадках неповної атрофії зо-
рових нервів при травматичних хоріоретінітах, при дея-
ких формах нейротрофічних кератитів. Позитивний
ефект відзначається при застосуванні тканинної терапії
в якості підготовчих заходів до оперативних втручань [18].

З кінця 1950-х років Іван Андрійович Данилевський
працював у Київській міській клінічній лікарні ім. Калін-
іна. Тут разом з К. М. Веремієнко проводив експеримен-
тальні дослідження впливу протеолітичних ферментів
на окремі тканини ока піддослідних тварин. І. А. Дани-
левський дійшов висновку, що в концентрації 1:5000
aльфа-хімотрипсин не чинить значного токсичного впли-
ву на тканини ока, але достатньо розслаблює ціннову
зв'язку для виведення кришталика з капсули. Було вста-
новлено, що у цій концентрації він може бути викорис-
таний в практичних цілях для інтракапсулярної екстракції
катаракти [16].

В іншому дослідженні І. А. Данилевський та К. М. Ве-
ремієнко (1961) в експериментах на кроликах вивчали
результат впливу розчину aльфа-хімотрипсину 1:1000
упродовж 10 хвилин на рогівку, райдужку та сітківку. Ав-
тори прийшли до висновку, що навіть в такій високій кон-
центрації фермент не пошкоджує рогівку і викликає лише
незначний набряк строми райдужки, а при введенні
його в склоподібне тіло не порушує нормальної архітек-
тоніки сітківки [10].

У статті "Опыт лечения бельм трипсином" І. А. Дани-
левський узагальнив клінічний досвід лікування по-
мутніть рогівки у 10 хворих, яке тривало упродовж 10-12
днів. У всіх випадках відзначалося просвітлення більм і
покращення зору. Отримані результати свідчили про
високу ефективність застосування трипсину для лікуван-
ня стійких помутніть рогівки. Цей препарат добре пере-
носився тканинами ока, не викликаючи жодних побічних
ефектів [11].

У післявоєнні роки І. А. Данилевський був членом
правління Київського офтальмологічного товариства,
членом спілки "Медсантруд", входив до складу редакц-
ійної колегії "Офтальмологічного журналу" (1945-1967)
та чотиритомного видання "Избранных трудов" В. П.
Філатова (1961). Учасник ІІ Всесоюзної конференції
офтальмологів (10-14 жовтня 1961), а також IV з'їзду
офтальмологів Української РСР (2-5 жовтня 1962). У
журналі "Наука і життя" для широкого загалу І. А. Дани-
левський опублікував статті "Бережіть зір" (1959) та "Ат-
рофія зорового нерву" (1960). Значну наукову цінність
мали його численні рецензії на збірники і статті вітчиз-
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няних офтальмологів.
Упродовж життя Іван Андрійович опублікував близь-

ко 50 наукових праць. Останньою його публікацією була
стаття "Лечение острых расстройств кровообращения в
сетчатке" (1965), підготовлена на основі дворічних спо-
стережень. Захворювання судинного ґенезу було діаг-
ностовано у 38 хворих. Для лікування автор рекоменду-

вав антикоагулянті засоби, зокрема, гепарин, що мав
виражену протизгортальну і фібринолітичну дію, а та-
кож трипсин та нікотинову кислоту [19].

У 1967 р. Іван Андрійович Данилевський вийшов на
заслужений відпочинок. Подальша його доля зали-
шається невідомою. Пошуки тривають.
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DANYLEVSKYI I. A. - THE FIRST HEAD OF THE EYE DISEASE DEPARTMENT OF VINNYTSIA STATE MEDICAL INSTITUTE
Kokus V. V.
Annotation. The article highlights the key milestones in the life and work of the first head of the Department of Ophthalmology of
Vinnytsia State Medical Institute, I. A. Danylevskyi, on the basis of literature and archival sources. Considerable focus has been
placed on the scientific, medical and pedagogical activities of the ophthalmologist during his stay in Vinnytsia (1935-1941). The
creative heritage of the scientist, his contribution to helping the wounded on the fronts of the Second World War have been analyzed.
The role of the scientist in performing ophthalmic surgeries to the patients affected by the consequences of combat eye injuries while
working in clinics in Kyiv has been considered.
Keywords: I. A. Danylevskyi, ophthalmologist, trachoma, cataract, plastic surgeries, tissue therapy, combat eye injuries, medical
ethnography.
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