
«Кожна людина повинна бачити сонце!» 

 

(До 140-річчя від дня народження Володимира Петровича Філатова)  
(27.02.1875 – 30.10.1956) 

 

 

Філатов В.П. - український 

офтальмолог і хірург, один з 

основоположників офтальмологічної школи 

в Україні. 

Народився 27 лютого 1875 р. в с. 

Михайлівка Пензенської області. В 1897 р. 

закінчив медичний факультет Московського 

університету.   

            В 1903 р. переїхав до Одеси, де і розгорнулася його 

науково-практична діяльність. 

1911 р.- очолив кафедру очних хвороб Одеського 

університету (з 1919 - Одеського медичного інституту). 

         28 лютого 1912 р. - зробив першу операцію з пересадки 

рогівки. 

         1914 - винайшов (а у 1917 році опублікував) ефективний 

метод та спосіб пластики за допомогою круглого стебла, який 

виявився найціннішим внеском у сучасну відновну хірургію, що 

відомий як  ’’філатівське кругле стебло’’. 

         1924 - Філатов розробив метод повної (а у 1927-1938 роках 

- часткової) наскрізної кератопластики, для чого спроектував 

спеціальні медичні інструменти. 

     1933 - розробив методи тканинної терапії яка широко 

застосовується в медицині та ветеринарії. 



  З 1936 р. по 1956 р. – засновник та перший директор Інституту 

очних хвороб і тканинної терапії НАМН України. 

В.П.Філатов – автор понад 450 наукових робіт, присвячених 

проблемам офтальмології, загальної хірургії і тканинної терапії. 

Основні праці  - «Оптична пересадка рогівки і тканинна терапія» 

(1945 р.),«Тканинна терапія» (1948 р.). 

Вчений заснував і редагував «Офтальмологічний журнал», 

довгий час очолював Українське товариство офтальмологів.  

odesskiy.com›f/filatov-vladimir-petrovich.html 

Розділи: 

1. Видатна людина свого часу; 

2. Наукові досягнення В.П.Філатова; 

3. Всебічна обдарованість. 

 

Видатна людина свого часу 
 

Через усю багатогранну діяльність В. Філатова, що охопила 

майже всі розділи офтальмології, червоною ниткою проходить 

повага до хворого, поєднана з надзвичайною терапевтичною 

активністю і оптимістичним підходом до лікування людей. 

Вважається, що Філатов обрав медицину, коли якось побачив 

сліпого чоловіка, що йшов із паличкою та простукував нею свій 

шлях. Майбутній академік був вражений і інстинктивно вигукнув: 

«Кожна людина повинна бачити сонце!». Згодом ця фраза стала 

девізом інституту, який був відкритий в Одесі. 

uk.wikiquote.org›wiki/Філатов_Володимир_Петрович 
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Книги: 

 
Кальфа С. Ф. 
Владимир Петрович Филатов. Краткий очерк 
жизни и творчества /С. Ф. Кальфа, В.Е. Шевалев. 
- К., 1946. - 48 с.   61(092)Филатов/К 17 
 

 

 

 

Пучківська, Н. О. 

Епоха і моє життя: (Спогади): біографія 
(Автобіографія) -  К., 2004. - 176 с.: фото.   
61(092)Пучківська/П 90 
 
В книжці видатного вченого-офтальмолога, академіка НАН  

та АМН України, доктора медичних наук, професора Н.О. 
Пучківської вміщено нарис, присвячений її вчителю 

Володимиру Петровичу Філатову, і нотатки про основні 
напрямки та етапи досліджень, які були проведені нею та  

за її участі в інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова. 
 

 

 
Стародубцева Е. И. 
Вдохновенный искатель. В.П. Филатов. - М., 
1959. - 28 с. 61(092)Филатов/С 77 
 

Брошура являє собою короткий нарис життя, наукової, 
творчої та громадської діяльності видатного вченого. 
 

 

 

 

 

 

Самойлов А. Я. 
Из истории отечественной офтальмологии: 
монография /А. Я. Самойлов; 1 Моск. мед.ин-т. 
- М., 1949. – С.24-25.    61(09):61/С 17 
 
Ім’я  В.П. Філатова навічно вписане в історію 

офтальмології нашої країни. 
 

 



Журнали: 

 
 

Данчева Л.Д. 
Воспоминания о В.П. Филатове // 
Офтальмол. журнал. – 2005. -№6.-  

                        С.69-72. 
. 
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Жалковский Б.В. 
О преподавании В.П. Филатовым 
на Одесских Высших женских 
медицинских Курсах 
//Офтальмологический журнал. – 

1986. - №7. – С.448-449. 
 

 

 

 

 

 

 

Скрипниченко З.М. 
Воспоминания о Владимире 
Петровиче Филатове. Часть 1. 
Письма на фронт 
//Офтальмологический журнал. – 
2004. - №3. С.64-69 

 
 
 

 

 

 

Скрипниченко З.М. 
Воспоминания о Владимире Петровиче 
Филатове. Часть II. Институт и «школа» 
Филатова //Офтальмологический журнал. – 
2004.- №5. С.88-94. 



 

Скрипниченко З.М. 
Воспоминания о Владимире Петровиче 
Филатове. Часть III //Офтальмологический 
журнал. – 2005. - №1. С.48-51. 
 

 

 

 

 

Наукові досягнення В.П.Філатова 

 

Дуже важлива риса В. Філатова - 

бажання і вміння допомогти хворому, 

здавалося б, в безнадійній ситуації. 

"Ніколи не кажіть хворому "ніколи", - 

заповідав він. 

odesskiy.com›f/filatov-vladimir-petrovich.html 
 

 

 
В очній клініці В.П.Філатовим було проведено 

дослідження з вивчення лікувальних властивостей  при 

зниженій температурі тканин, що консервувалися, і це 

стало основою для створення нового методу лікувальної 

медицини - тканинної терапії, яка згодом дістала широке 

впровадження у практику охорони здоров’я. 

http://1576.ua/people/4036 
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Першим найбільшим відкриттям, зробленим В.П. 

Філатовим, був метод пластики на круглому стеблі, який 

завоював всесвітнє визнання. 

Сутність цього методу …в тому, що при пластичній 

операції створюється "стебло" зі шкіри, живить шкірний 

клапоть, пересаджений на пошкоджену частину тіла. 

odesskiy.com›f/filatov-vladimir-petrovich.html 

 

Праці В.П.Філатова 

 «Учение о клеточных ядах в офтальмологии» (1908). 
 «Оптична пересадка рогівки і тканинна терапія» (1945, 

1948). 
 «Тканевая терапия» (1948). 
 «Мои пути в науке» (1955). 

 «Операции на роговой оболочке и склере» (1960). 
 «Избранные труды» (тт. 1— 4, 1961). 

 
Вибрані твори В.П.Філатова видані у чотирьох томах 

 
Филатов В.П. 
Избранные труды. В 4-х томах.- Т.1. - К., 1961.- 468с.    
617.6/Ф51 

 
В першому томі містяться основні праці В.П.Філатова з пересадки рогівки, 

праці по захворюванням рогівки, склери та операціям на них. 
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Филатов В.П. 
Избранные труды.-В 4-х томах.- Т.2. - К., 1961.- 447с.   
617.6/Ф51 
 

У другий том видання  увійшли його основні праці з тканинної терапії. 
 

Филатов В.П. 
Избранные труды.-В 4-х томах.- Т.3. - К., 1961.- 447с.   
617.6/Ф51 
 

У третьому томі  матеріали розподілені по семи розділах офтальмології, таких як 

кругле стебло, глаукома, очний травматизм та ін. 
 
Филатов В.П. 
Избранные труды.-В 4-х томах.- Т.4. - К., 1961.- 447с.   
617.6/Ф51 

 

Четвертий том складають роботи, присвячені окремим питанням хірургії ока, 
а також статті по загальній патології ока. 

 
 

 

 
Філатов В.П. 
Оптична пересадка рогівки і тканинна терапія. – 
К., 1948. – 382 с.617.7/Ф 51 
Питання боротьби з сліпотою і інвалідністю, спричиненими 
більмами та кератитами, з допомогою пересадки рогової 

оболонки й новий принцип терапії, що виник із цієї проблеми, - 
лікувальну пересадку консервованих тканин і розглядає дана 

праця. 
Книга складається з двох частин:у першій частині 

розглядається пересадка рогівки, у другій – тканинна терапія. 
Обидві ці проблеми органічно пов’язані одна з одною, бо 

тканинна терапія виникла на ґрунті пересадки рогівки. 

 
 

Филатов В. П. Мои пути в науке: 
монография. – Одесса, 1955. - 164 с.: ил.   
61(092)Филатов /Ф 51 

  
   На сторінках монографії автор знайомить читача з своїми 

науковими та практичними досягненнями у боротьбі з 



сліпотою, а також розробці ряду питань, що мають важливе значення для 

медицини в цілому. 

 
 
Кальфа С. Ф. 
Владимир Петрович Филатов: монография /С. Ф. Кальфа, В. Е. 
Шевалев.–Одесса, 1950. - 85 с.   61(092)Филатов/К 17 
 

Володимир Філатов почав наукові 
дослідження, маючи великий досвід роботи у 

практичній офтальмології. В 1917 р. він 
опублікував свій новий метод пластики 

круглим стеблом, що здобув широке 

визнання хірургів і відомий як “філатівське 

кругле стебло”. Цей метод і досі 

використовується у відновній хірургії при 
численних дефектах тіла. 

 
 

 
 
 

Сборник научных работ, посвященный 
семидесятилетию академика В.П. Филатова. – 
Одесса. – 1946. – 342 с.  617/7.C23 
 

В збірнику відображено проблематику, над якою 

працювали академік та його школа: тканинна терапія, 
кругле стебло, питання військової офтальмології, пересадка 

рогівки,глаукома. 

 
 

 

Пучківська Н. О. 
В.П. Філатов /Н. О. Пучківська. - М., 1969. - 60 с. (Видатні 
Вітчизняні вчені-медики).   61(09)Филатов/П 88 

 
Авторові пощастило протягом 

багатьох років працювати поруч з 
В.П.Філатовим і вчитися у нього. 

Ця книжка містить основні дані про 
наукову діяльність і життєвий шлях 

В.П.Філатова, а також спогади 
автора про нього як вченого з 

світовим ім’ям, визначного 



клініциста-хірурга, педагога, творця великої офтальмологічної школи. 

 
 

 

 

 

Выдающийся ученый -  
офтальмолог//Офтальмологический 
журнал.-1975.-№1.-С.3-6. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Логай І. 
                      Ніколи не кажіть“ніколи”.  
                       Академік В.П.Філатов:особистість,    
                      творчі напрями, спадок     
                     //Мистецтво лікування.-2004.-№1.-      
                      С.90-91. 
 

 

 

 

 

 

 

Мирский М.Б. 
Вклад В.П. Филатова в развитие хирургии 
(К 100- летию со дня рождения) //Хирургия. – 
1975. - №7. – С.140-141. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пучковская Н. Академик 
Владимир Петрович Филатов 
//Лікування та діагностика. – 
2001. - №3. – С.55-57. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове  видання «Офтальмологічний журнал» 

заснований  академіком  В.П.Філатовим у 1946 році. 

 
Метою видання журналу є формування наукового 

потенціалу в галузі офтальмології в Україні, підтримка 

вчених і наукової молоді, роботи яких сприяють розвитку 

української державності. 
У журналі публікуються статті українських та 

зарубіжних вчених, аспірантів і студентів, а також 
матеріали наукових конференцій, на яких розглядаються 

різні аспекти офтальмології. 
 

Видавці: 
Товариство офтальмологів України, ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України».  
Періодичність видання - 6 разів на рік. 

 

 

 

 
 



 

Всебічна обдарованість 
 

 

Філатов В.П. володів чудовим даром слова: писав вірші, 

поеми, оповідання, мемуари … 

Вірші Філатова В.П.: «До незрячих», «Батькові», «Учням», поема 

«Україні», «Прощай, Земля»… 

 

 
 

 

К незрячим 
 

Ждите, верьте, дети ночи: 

 

Будет миг и ваши очи 

 

Навсегда покинет тень! 

 

Нет, не вечны тьмы оковы! 
 



 
 

Отцу 
 

Прими, отец, мое благодаренье 

За мудрость твоего духовного труда. 

Ты мысли дал моей другое направленье, 

Велел в унынья час ты вспоминать всегда, 

Что на мое сердечное моленье 

Бог милосердный глух не будет никогда, 

Что и моим грехам подаст он исцеленье 

И морем благости их смоет без следа... 

 

 



 
 

Ученикам 

 

Учитесь силы отдавать 

Самоотверженно науке, 

Так, чтобы зрение возвращать 

Могли умело Ваши руки, 

Чтоб был велик труда размах, 

Не исчезало вдохновенье, 

Чтоб скальпель в опытных руках 

Нес людям счастье и Прозренье... 

 

 

 

 

 



 

В останній рік життя В.П.Філатов написав вірш «Прощай, 
Земля». 

 

Прощай, Земля. 

Прощай, Земля! Настало время 

Мне изменить привычный путь! 

И тела тягостное бремя 

С души измученно стряхнуть. 

Не помяну тебя я лихом, 

Ты мне давала много раз 

Дни проводить в приюте тихом 

Под голос грома, в бури час. 

Знавал я миги вдохновенья, 

За истину победный бой, 

Порой – молитву умиленья 

И творчества порыв святой... 



 Другою пристрастю  В.П.Філатова був живопис. 

«Писав Володимир Петрович головним чином пейзажі і 

одержував надзвичайну насолоду від цього. 

Де б він не був, всюди писав картини. Були в нього 

середньоазіатські і кавказькі пейзажі і чудові ліси та лісостеп 

Вінницької області, куди їздив відпочивати, і скелясті береги Бугу 

– неподалік від Одеси».  

Пучківська Н. О.  
В.П. Філатов. - К., 1975. - с.48-49.  

 

Володимир Петрович створив прекрасний сад біля свого 

будинку, де вирощував не тільки квіти і дерева, а й лікарські 

рослини (на основі яких створював медичні препарати). 

missia.od.ua›1586…v-p-filatov-vrach-lechivshiy… 

 

 

           



Філатов на Вінниччині 
 

На цій унікальній фотографії Володимир 

Петрович Філатов з дружиною Варварою 

Василівною в осінньо-золотому парку 

санаторію «Гірський» в селі Бронниця 

Вінницької області. 

«…чим пояснити те, чому великий 

Філатов уподобав ці місця і вважав  їх 

кращими за “найсиніше у світі” Чорне 

море або, скажімо, Середземне. Може 

бути, Володимир Петрович знав про 

цілющі властивості місцевої мінеральної 

води, позитивної енергетики, рози вітрів, клімату  більше, ніж ми, 

сучасники.”  

В. Пинчук, г. Могилев-Подольский // Винниччина, В.П.Филатов и филатовцы. 

mif-ua.com›archive/article/22871 
 

 
 

Шановні користувачі! 

Повні тексти видань з електронної виставки можна переглянути 

в читальному залі відділу обслуговування бібліотеки. Тел.35-26-

93, моб. 099-206-01-69. 

Для отримання електронних копій документів з фонду 

бібліотеки  просимо звертатися на електронну адресу НМІ: 

bibinfo@mail.ru  або vinmedlib54@ukr.net , або до відділу НМІ  

бібліотеки за тел. 35-06-53, та моб. тел. 098-107-89-35,  

 
 

http://www.mif-ua.com/
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