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Українська токсикологія та фар
макологія славиться видатними осо
бистостями, які збагатили науку но
вими відкриттями. Вагомий внесок
у її розвиток зробили вчені Націо
нального медичного університету
імені О.О. Богомольця, зокрема на
уковці кафедри фармакології, яка
була організована у 1841 році в числі
перших 10и кафедр Університету
Святого Володимира. До цієї плеяди
учених відносяться В.І. Дибковсь
кий, Н.П. Лауденбах, О.І. Черкес,
Н.М. Дмитрієв та С.Г. Серебряна.
Пам'ять про колег, учнів, рідних
людей, які відійшли у вічність, свя
щенна, а спогади про них переда
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ються з вуст у вуста. Ось чому вони
залишаються для нас близькими і
рідними, хоча минають десятиріччя.
Лише спогади доносять відомості
про непересічні образи, яскраві
події, пов'язані з ними. Нинішні
співробітники кафедри фармако
логії та клінічної фармакології
Національного медичного універси
тету імені О.О. Богомольця не пра
цювали разом із Софією Гри
горівною Серебряною, але пам'ять
про її педагогічну майстерність, нау
кову творчість, активну життєву по
зицію, доброзичливість залишають
ся в наших серцях подібно до того
як не зникає світло далеких зірок.
"Талант — це розвиток природних
якостей," — писав Оноре де Бальзак.
Грані таланту С.Г. Серебряної става
ли яскравішими з роками, хоча на її
шляху були як успіхи, так і драма
тичні події, адже в житті, як на
довгій ниві — всякого буває.
Софія Григорівна Серебряна на
родилася в місті Браілові Жме
ринського району Вінницької об
ласті. Батько С.Г. Серебряної був
службовцем на цукровому заводі, і
родина жила дуже скромно. Але на
полегливість дівчини, її бажання
вчитися допомогли у житті:
закінчення профтехшколи у 1925
році, вступ до створеного нещодав
но Вінницького хімікофармацев
тичного інституту. В дівчини з сіри
ми очима, вдумливим поглядом бу
ло велике прагнення до знань,

пізнання таємниць ліків, їх створен
ня, дослідження. Вона разом з фар
макологією оволодівала основами
токсикології, адже тільки доза виз
начає властивості речовини і препа
рату, робить їх напоями безсмертя
чи зброєю та вогнем.
Після закінчення хімікофарма
цевтичного інституту С.Г. Серебряна
працювала у Вінниці асистентом ап
теки №6 (19291930 рр.), лаборантом
харчового відділу обласної санітарно
епідеміологічної станції (19301931
рр.), науковим співробітником Нау
ководослідного інституту сільського
господарства (19311933 рр.), зав.
гігієнічного відділу міжрайонної
санстанції в м. Жмеринці (1933
1934 рр.), аспірантом з харчової ток
сикології при Інституті вдосконален
ня лікарів на базі Інституту харчуван
ня в м. Києві (19341938 рр.) Але пара
лельно з останньою посадою вона та
кож працювала науковим спів
робітником, а надалі завідувачкою
токсикологічної лабораторії Науково
дослідного інституту харчування в м.
Києві (19361941 рр.), науковим
співробітником токсикологічної ла
бораторії Інституту гігієни праці в м.
Києві та зав. харчової лабораторії
санстанції, а надалі заступником
державного санітарного інспектора
в м. Балаково Саратовської області
(1941 р.).
С.Г. Серебряна розуміла, що для
проведення плідної наукової робо
ти, необхідні більш глибокі наукові
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знання, і тому вона у 1938 році всту
пила до Київського медичного
інституту на медичний факультет,
який закінчила в 1943 році в м. Че
лябінську, куди інститут був ева
куйований під час Великої Вітчиз
няної війни. З перших днів навчан
ня цілеспрямована студентка з ен
тузіазмом поринула у наукову
діяльність, внаслідок цілеспрямова
ного пошуку одержала дуже цікаві
наукові факти, її залучили до урядо
вого завдання. У 1939 році за вико
нання спеціального урядового зав
дання С.Г. Серебряна була нагород
жена Президією Верховної Ради
СРСР медаллю "За трудову відзна
ку". Завдяки тому, що у С.Г. Сереб
ряної це була друга освіта, вона була
зарахована на посаду асистента ка
федри фармакології Київського ме
дичного інституту в 1941 році, пра
цювала на цій посаді до 1944 року в
м. Челябінську, а потім після повер
нення Київського медичного інсти
туту до м. Києва, вже і в столиці.
В інституті С.Г. Серебряна інтен
сивно
займалася
науковою
діяльністю, підготувала рекомен
дації щодо необхідності введення в
організм настою хвої як джерела
вітаміну С. Результати роботи впро
ваджено в практичну медицину для
профілактики і лікування цинги.
Разом з видатним терапевтом ака
деміком АН України, зав. кафедри
терапії Київського медінституту
М.М. Губергрицем С.Г. Серебряна
розробила унікальну схему лікуван
ня дистрофії організму як наслідку
голодування, що було необхідно для
терапії ослаблених осіб під час Ве
ликої Вітчизняної війни, а особливо
для ленінградцівблокадників. За
роботу у роки Великої Вітчизняної
війни вона була нагороджена медал
лю "За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні" у 1945 році.
У повоєнні роки на кафедрі фар
макології Київського медичного
інституту С.Г. Серебряна стала
надійним помічником і вірним со
ратником видатного українського
вченого, фармаколога й токсиколо
га завідувача кафедри фармакології
Київського медичного інституту ака
деміка О.І. Черкеса. В 1944 році С.Г.
Серебряна блискуче захистила канди
датську дисертацію "Про деякі власти
вості Aspergillus albu". В цьому ж році
вона отримала ступінь кандидата ме
дичних наук, а в 1948 році — звання
доцента кафедри фармакології.

На кафедрі розквіт її талант
блискучого педагога, вона дала
путівку в життя багатьом майбутнім
лікарям. С.Г. Серебряна завжди була
не тільки відмінним педагогом, нас
тавником, а й і наполегливим пошу
качем
істини,
педантичним
дослідником. Вона вільно володіла
фармакологічними,
токсико
логічними та гігієнічними методами
дослідження.
Членкореспондент РАМН, член
кореспондент НАН і НАМН України,
професор Ф.П. Тринус розповідав ав
торам статті про лекторську майс
терність Софії Григорівни, глибокі
наукові підходи у викладенні ма
теріалу, що викликало велику зацікав
леність студентів. Це підтвердили у
своїх спогадах і членкореспондент
НАН і НАМН України, професори
Ю.С. Каган, В.М. Станкевич, які теж
починали свою дослідну працю в га
лузі фармакології та токсикології під
керівництвом академіка О.І. Черкеса.
Кожна лекція мала свої особливості,
на них лектор наводила приклади з
літератури, часто приходила з
провідним журналом "Фармакологія і
токсикологія", ілюструючи студентам
результати наукових досліджень вче
них інших вузів, науководослідних
інститутів. Завжди зосереджувала ува
гу на результатах досліджень викла
дачівнауковців кафедри фармако
логії. Адже колектив кафедри вже тоді
був знаний своїми відкриттями в га
лузі біохімічної фармакології, фарма
кокінетики, токсикології, фармакоте
рапії різних захворювань.
Особливу увагу вона приділяла
наочності. На кожній лекції були
таблиці, які складала особисто. Але
разом з тим вона надзвичайно вміло
користувалася крейдою та дошкою.
Схеми, які малювала на дошці, що
пояснювали дію препаратів, були
зрозумілими студентам. Після її
лекцій студенти часто цитували вис
лови лектора. Наприклад: "стрепто
цид тому ефективний протимікроб
ний засіб, що перемагає парааміно
бензойну кислоту мікроорганізмів"
або "новокаїн при сумісному засто
суванні зі стрептоцидом не ефектив
ний як місцевий анестетик, тому йо
го перемагає параамінобензойна
кислота". Таких прикладів можна
навести багато.
Лаборант кафедри фармакології
О.О. Тодосова, яка пропрацювала на
кафедрі 64 роки, розповідала, що
С.Г. Серебряна завжди приходила на
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роботу за 3040 хвилин до початку
занять, перевіряла колекції препа
ратів, таблиці, які мають бути на за
няттях. Не було жодного разу, щоб
вона запізнилася на лекцію або
практичне заняття.
Другий ветеран кафедри лабо
рант І.Є. Немілостивий, який проп
рацював на кафедри з 1933 року по
1984 рік і відповідав за віварій, а та
кож за демонстрацію дослідів на
лекціях на кролях, щурах, білих ми
шах, згадував як напередодні кожної
лекції С.Г. Серебряна перевіряла, чи
підготовлено тварину до досліду, ре
тельно розповідала про ціль демон
страції даного досліду. Тому такі
лекції та демонстрації на тваринах
запам'ятовувалися студентам.
У своїй автобіографічній книзі
"Дорогами життя" професор М.Л.
Тараховський,
який
закінчив
аспірантуру на кафедрі фармако
логії під керівництвом О.І. Черкеса,
розповідав, що під час навчання в
аспірантурі був прикріплений до
С.Г. Серебряної. Він відзначив
досвід Софії Григорівни як педагога,
її методичну і методологічну непе
ревершеність, поєднання вимогли
вості та доброзичливості при спілку
ванні зі студентами, аспірантами,
викладачами, лаборантами. М.Л.
Тараховський розповідав, що після
пояснень С.Г. Серебряної, він
швидко опанував правила випису
вання препаратів у рецептах у різних
лікарських формах. Після заняття з
С.Г. Серебряною він засвоїв всі
розділи з фармакології і вже в
аспірантурі був здатний викладати
студентам таку складну дисципліну
як фармакологія. Чітка і зрозуміла
форма пояснень С.Г. Серебряної до
помогла М.Л. Тараховському зас
воїти основи педагогіки і правила
лікарської рецептури, а також зро
бити перші кроки у педагогічній
діяльності, успішно захистити кан
дидатську дисертацію.
С.Г. Серебряна не лише була пе
дагогом з великої літери, а й талано
витим науковцем, взірцевим ор
ганізатором, вона користувалася
заслуженим авторитетом серед про
фесорськовикладацького складу, а
також студентів Київського медич
ного інституту. Асистент кафедри
А.М. Домбровська згадувала, роз
повідаючи про те, скільки уваги
Софія Григорівна приділяла роботі
студентського наукового гуртка,
часто беручи участь у його засі
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данні.
С.Г. Серебряна плідно працюва
ла на посаді доцента протягом май
же десяти років, але потяг до науко
вих досліджень спонукав її до пере
ходу в 1953 році на посаду старшого
наукового співробітника Київського
інституту гігієни харчування, де во
на також зарекомендувала себе як
талановитий експериментатор і вод
ночас
організатор
наукових
досліджень. Вона багато зробила,
щоб відтворити в інституті лабора
торію токсикології, придбати сучас
не устаткування, організувати
віварій для дослідження токсико
логічних і фармакологічних власти
востей нових на той час пестицидів
ДДТ, гексахлорану, інших хлор та
фосфорорганічних сполук. На
відміну від дослідників, які вважали
ДДТ панацеєю, С.Г. Серебряна виз
начила токсикодинаміку і токси
кокінетику сполуки і наполягала,
щоб у 1950 році ДДТ був забороне
ний для обробки тварин, що було
передумовою аналогічної заборони
ДДТ в інших країнах. Надалі вчена
встановила: деякі форми ДДТ про
никають крізь шкіру, негативно
впливають на плід. Вона домоглася
заборони застосування ДДТ в дитя
чих садках. Потім С.Г. Серебряна
довела виділення ДДТ з молоком,
перехід крізь плаценту, вплив на
нервову систему, функцію печінки,
нирки
тощо.
Результати
її
досліджень були відомі в усьому
світі. Її визнали ініціатором заборо
ни застосування ДДТ не тільки в Ра
дянському Союзі, а й інших країнах.
Шкода, що Софію Григорівну не бу
ло включено до числа лауреатів Но
белівської премії за дослідження з
токсикології ДДТ, адже її внесок у
цю проблему величезний.
С.Г. Серебряна — автор багатьох
друкованих наукових праць з токсико
логії та гігієни, які увійшли до золото
го фонду української і світової науки.
Наставник наукової молоді, вона
з натхненням керувала пошуковою
роботою молодих науковців, зокре
ма вивченням токсикології гекса
хлорану та інших хлорорганічних
сполук. Її авторитет — це результат
високого професіоналізму, любові
до праці, відданості науці, високим
моральним принципам. Там, де вона
працювала, панував дух товарись
кості, творчості, взаєморозуміння.
Відданість і чесність в науці, безко
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мпромісність щодо сумнівних
фактів приваблювали співро
бітників та учнів, всіх, хто працював
поруч.
Випускники Київського медично
го інституту, яким читала лекції чи
проводила практичні заняття Софія
Григорівна, згадують її з великою
вдячністю. Її рідні пам'ятають, як час
то пізнім вечором вона сиділа за сто
лом при світлі настільної лампи і готу
валася до занять або виправляла текс
ти наукових робіт, статей, керівництв,
довідників, дисертаційних робіт
аспірантів, докторантів.

Наукові працівники лабораторії,
якою завідувала Софія Григорівна,
згадують її активність, зацікав
леність в усіх починаннях, цінні
практичні поради. Природний та
лант та інтелігентність, що успадку
вала від своїх батьків, вона пронес
ла через усе життя, передавши своїм
нащадкам.
Левка Івановича і Софію Гри
горівну вважали близькими за ду
хом, вони були вдячні Богові за
поєднання своїх долей. Крім того,
вони були віддані не тільки науці та
справі виховання майбутніх лікарів і

Становленню і творчому шляху
С.Г. Серебряної як педагога і нау
ковця сприяло її щасливе сімейне
життя. Їі супутником життя став сту
дент Хімікофармацевтичного інсти
туту Левко Медвідь. Взаємне почут
тя любові вони пронесли через усе
життя. Левко Іванович Медвідь був
легендарною особистістю, видат
ним організатором охорони здо
ров'я, відомим вченим в галузі ток
сикології, гігієни, соціальної меди
цини. Він обіймав в Україні високі
посади, в тому числі був директором
Київського медичного інституту,
міністром охорони здоров'я Ук
раїни, директором НДІ гігієни
праці, Всесоюзного НДІ гігієни і
токсикології пестицидів, полімер
них і пластичних мас. Саме з чо
ловіком Софія Григорівна обгово
рювала важливі питання, вона була
мудрим порадником, активним
помічником чоловіка, особливо в
період створення інституту. Маючи
двох дочок, а надалі й онуків, Софія
Григорівна була люблячою відданою
матусею і бабусею.

вчених, але і своїй Батьківщині.
Династія Медведів, що бере по
чаток від Левка Івановича, відома в
українській історії взагалі та меди
цині, зокрема. Символічно, що ону
ки та правнуки Софії Григорівни
успішно торують медичні та наукові
стежки, продовжуючи справу бабусі
й дідуся. С.Г. Серебряна вміло, бага
тогранно, перспективно та сміливо
доповнила та розвинула досягнення
української і світової токсикології.
Низький доземний їй уклін за нау
кові відкриття. Щедра і родюча ук
раїнська земля виплекала свою доч
ку, наділила її розумом і чесністю,
мужністю і непідкупністю, щедрістю
і скромністю, високими моральни
ми якостями. Вона — справжній
взірець християнської моралі.
Постать Софії Григорівни Се
ребряної навіки в серцях близьких,
колег та учнів, студентів, лікарів, на
уковців, яким вона прищепила по
тяг і любов до науки, почуття
патріотизму, бажання служити
своєму народові.
Надійшла до друку 5.11.2010 р.
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