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Люди науки

ПАТРІАРХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

До 100-річчя академіка П.М.Сєркова 

З числа академіків НАН України другим після М.Ф. Гулого (1905—2007) 
перетнув 100-літній рубіж Пилип Миколайович Сєрков. Про ювіляра 
розповідає його учень, доктор медичних наук, завідувач сектора фізич-
них факторів Українського НДІ медицини транспорту МОЗ України 
В.С. БІЛОКРИНИЦЬКИЙ.

Писати про видатного вченого та ще з 
нагоди його 100-річного ювілею не-

просто. Хочеться охопити якомога біль-
ше граней його творчої діяльності, що в од-
ній публікації зробити неможливо, адже 
Пилип Миколайович Сєрков брав участь 
у фундаментальних дослідженнях у галу-
зі фізіології впродовж кількох періодів роз-
витку вітчизняної медичної науки. Науко-
ві здобутки ювіляра, вся історія його жит-
тя повчальні як для нинішнього покоління 
вчених, так і для майбутніх науковців.

Народився П.М. Сєрков 9 жовтня 1908 р. 
у селі Форпост Смоленської губернії. Його 
дитинство було важким: рано залишився 
без батька, а в сім’ї, крім нього, ще п’ятеро 
дітей — тож із малих літ йому довелося 
дуже багато працювати. Щоб здобути осві-
ту, треба було щодня долати пішки по кіль-
ка кілометрів — школа була в сусідньому 
містечку. Він її успішно закінчив і, ледве 
назбиравши грошей на квиток до Смолен-
ська, поїхав здобувати вищу освіту. 1925 
року вступив на медичний факультет Смо-
ленського університету. Нелегкими були і 
студентські роки: Пилип Миколайович не 
отримав ні стипендії, ні місця в гуртожит-

ку, та, дякуючи долі, тут він познайомився 
з Д.С. Воронцовим.

Данило Семенович Воронцов відіграв у 
житті майбутнього вченого величезну роль. 
На третьому курсі він зарахував здібно-
го студента на вільне місце препаратора. 
З того часу доля остаточно пов’язала жит-
тя П.М. Сєркова з Д.С. Воронцовим — пер-
шим у Росії фахівцем із клітинної фізіоло-
гії, учнем і послідовником знаменитого вче-
ного М.Є. Введенського. «Спочатку я захо-
пився гістологією, а потім уже фізіологією. 
Вважаю, що фізіологія — це моє покликан-
ня, і, на щастя, я це рано зрозумів», — зга-
дував Пилип Миколайович. 

Наприкінці ХІХ століття багато фізіоло-
гів у світі дійшли висновку, що для глибо-
кого розуміння життєвих процесів у орга-
нізмі недостатньо знати лише процеси, що 
відбуваються в тканинах і органах. Необ-
хідно було пізнати фізіологію клітини. Цей 
напрям — клітинна фізіологія — розвивав-
ся в Росії. З-поміж його представників — 
М.Є. Введенський (1852–1922), основопо-
ложник теорії про загальні закономірнос-
ті реагування збуджених систем організму, 
який проводив дослідження в лабораторії 
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І.М. Сєчєнова. Данило Семенович Ворон-
цов був послідовником М.Є. Введенсько-
го і став, по суті, першим у Росії фахівцем 
із клітинної фізіології. Усе своє життя він 
присвятив вивченню фізико-хімічних про-
цесів, що відбуваються в клітині. Найваж-
ливішим у діяльності і клітини, і цілого ор-
ганізму Д.С. Воронцов уважав процес збу-
дження і це переконання передав своїм 
учням — П.М. Сєркову і П.Г. Костюку.

Ці видатні вчені працюватимуть разом ба-
гато років, але до того часу Пилипові Мико-
лайовичу Сєркову довелося витримати ще 
чимало життєвих випробувань. Після закін-
чення медичного факультету Смоленсько-
го університету П.М. Сєрков завідував ма-
ленькою (колишньою земською) лікарнею, 
а восени 1931 року його призвали до армії. 
У війську він добре виконував обов’язки лі-
каря, мав подяки за свою сумлінну роботу. 
Йому пропонували й надалі залишитися на 

службі, але він вирішив присвятити себе на-
уці. Демобілізувавшись, П.М. Сєрков всту-
пив до аспірантури при кафедрі фізіології 
Казанського університету, якою на той час 
завідував Д.С. Воронцов.

Будучи аспірантом, П.М. Сєрков напи-
сав три наукові роботи, кожна з яких могла 
стати кандидатською дисертацією. Одну з 
них він захистив уже в Києві, куди переї-
хав разом із Д.С. Воронцовим, якого при-
значили завідувати кафедрою фізіології 
Київського медичного інституту, а Пили-
пові Миколайовичу дали тут місце асис-
тента. Так були продовжені дослідження 
електричної активності м’язових волокон. 
П.М. Сєрков, як і його вчитель, вивчав фі-
зіологію клітини, прагнучи глибше пізна-
ти фізико-хімічні властивості нейрона в 
період збудження. Але тодішні технології 
не завжди давали змогу зробити те, що хо-
тіли дослідники. Тому доводилося вико-

Академік НАН України П.М. Сєрков виступає на врочистій сесії Загальних зборів НАН 
України 10 жовтня 2008 р. 

Фото Євгена ЧОРНОГО



48 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2008, № 10

нувати експеременти на нервово-м’язових 
препаратах. Невипадково обидві дисерта-
ції П.М. Сєркова присвячені електрофізіо-
логії м’язів: кандидатська (на кафедрі фізіо-
логії Казанського університету) — м’язам 
ракоподібних, докторська (на кафедрі Ки-
ївського медичного інституту) — ізольова-
ним м’язовим волокнам, які досліджували 
при подразненні за допомогою розробле-
ної вченим оригінальної методики. Обидві 
дисертації Пилип Миколайович захищав у 
Києві. Рецензентом був незаперечний ав-
торитет у галузі електрофізіології — акаде-
мік В.Ю. Чаговець. 

Захист докторської дисертації відбувся 
якраз напередодні Великої Вітчизняної вій-
ни, 20 травня 1941 року. Мобілізаційним 
розпорядженням П.М. Сєркова направили 
до Ковеля, де перебував штаб 22-го до-
рожньо-експлуатаційного полку, який не-
вдовзі потрапив у оточення. Так П.М. Сєр-
ков опинився на окупованій території. Пе-
ребиваючись випадковими підробітками 
(деякий час йому довелося попрацювати 
рентгенологом у Вінницькій туберкульоз-
ній лікарні), він пережив окупацію, а піс-
ля звільнення міста радянськими війська-
ми звернувся до військкомату й отримав 
направлення в госпіталь для поранених. 
Потім у Вінниці брав участь у відновленні 
медінституту, у якому його призначили за-
відувачем кафедри фізіології, а пізніше — 
заступником директора інституту з на-
вчальної та наукової роботи. 

Директора Вінницького медичного ін-
ституту І.Я. Дейнеку в 1951 році переве-
ли до Одеси, і він запропонував Пилипові 
Миколайовичу поїхати разом, пообіцявши 
не використовувати його на адміністратив-
них посадах, а надати всілякі можливості 
для наукових досліджень. Так П.М. Сєрков 
опинився в Одесі, де створив на кафедрі 
нормальної фізіології Одеського медично-
го інституту лабораторію електрофізіоло-
гії, підібравши групу активних і зацікавле-

них нейрофізіологією співробітників. Усі 
вони згодом стали кандидатами або докто-
рами наук. Утім І.Я. Дейнека «забув» про 
свою обіцянку й незабаром посприяв при-
значенню Пилипа Миколайовича деканом 
лікувального факультету, а потім і прорек-
тором Одеського медінституту. 

Найбільш плідними для наукової діяль-
ності вченого стали роки його роботи в Ін-
ституті фізіології ім. О.О. Богомольця 
НАН України, куди його запросили 1966 
року. Тут він очолив відділ електрофізіо-
логії нервової системи, яким упродовж 
1956– 1965 рр. керував його вчитель Д.С. 
Воронцов, і став заступником директора з 
наукової роботи. Я тоді працював у цьому 
ж інституті науковим співробітником ла-
бораторії біофізики сектора радіобіології, 
де вперше познайомився з П.М. Сєрковим. 
У той період розпочато реорганізацію ін-
ституту, яка завдяки високій компетент-
ності П.Г. Костюка і П.М. Сєркова завер-
шилася успішно — ця установа стала ви-
знаним у світі центром нейронаук. 

Пилип Миколайович запропонував мені 
працювати у своєму відділі. Кожен із його 
співробітників мав свої завдання в межах 
єдиної мети — з’ясування фізіологічних ме-
ханізмів роботи мозку. Згодом ці праці вві-
йшли до числа справжніх надбань вітчиз-
няної науки, їх включено до підручників 
і посібників із нейрофізіології. Водночас 
варто відзначити не тільки відданість П.М. 
Сєркова науці, але і його особисті якості 
порядної людини. Він не дозволяв ставити 
своє прізвище в ті статті, де викладено ре-
зультати експериментів, у яких він не брав 
участі. Пилип Миколайович проводив до-
сліди самостійно або спільно з аспіранта-
ми, сам писав статті й доповіді. Підкреслю 
ще одну чудову рису характеру П.М. Сєр-
кова: як справжній учений, він, незважаю-
чи на авторитети, завжди обстоював факти 
й вів непримиренну боротьбу з тими, хто 
дозволяв собі довільно і не зовсім коректно 
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трактувати результати досліджень. Пилип 
Миколайович «боровся» за чистоту експе-
рименту, був вимогливим до себе і привчав 
до цього своїх учнів. Енергійність, емоцій-
ність, широка ерудиція, готовність допо-
могти кожному, хто до нього звертається, — 
характерні риси П.М. Сєркова.

Досягнення вченого високо оцінено на 
державному рівні. Його нагороджено дво-
ма орденами Трудового Червоного Прапо-

ра, орденом «Знак пошани», багатьма ме-
далями. Він — лауреат Державної премії 
СРСР, двічі удостоєний Державної премії 
України, лауреат премій ім. І.М.Сєченова і 
О.О.Богомольця, заслужений діяч науки.

Наукова громадськість, колеги та учні, 
щиро вітаючи Пилипа Миколайовича зі 
100-річним ювілеєм, бажають йому міцного 
здоров’я і подальших успіхів у науковій ді-
яльності, щастя і наснаги ще на довгі роки.

Від редакції: 10 жовтня цього року відбулася врочиста сесія Загальних зборів НАН Укра-
їни, присвячена 100-річчю академіка НАН України П.М. Сєркова. Матеріали врочистої сесії 
буде опубліковано в одному з наступних номерів журналу.




