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Видання «Павло Миколайович Майструк. На сторожі раціонального 
харчування» продовжує серію «Медична біографістика». Покажчик 
присвячений вченому-гігієністу, доктору медичних наук, директору 
Київського науково-дослідного інституту гігієни харчування П.М. 
Майструку, якому 1 січня 2019 р. виповнилося б 95 років.

Біобібліографічний покажчик розпочинається хронологічною 
таблицею життя науковця, далі розміщена стаття про його життя та 
діяльність.

Наукові праці охоплюють період з 1958 по 1989 роки. Окремо подані 
монографії; методичні рекомендації й інформаційні листи; статті з 
наукових збірників, матеріалів наукових конференцій і періодичних 
видань; видання за редакцією П.М. Майструка. З наукового доробку 
вченого були виявлені 138 друкованих праць.

Також представлена копія основних положень і висновків докторської 
дисертації Павла Миколайовича Майструка «Криль – нове джерело 
повноцінного білка та можливості його застосування в раціональному 
та лікувально-профілактичному харчуванні».

Біографія подана двома мовами: українською та російською.
Допоміжний апарат включає хронологічний покажчик робіт та 

іменний покажчик співавторів.
Матеріал опрацьований de visu, наявність біля деяких позицій 

астерисків (*) свідчить про те, що дані книги в бібліотеках не виявлені 
й укладачі не мали можливості подати їх повний опис. Після описів 
вказані шифри Національної наукової медичної бібліотеки України 
(ННМБУ), у фондах якої були знайдені ці видання.

При підготовці покажчика використані каталоги та картотеки 
ННМБУ, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
(НБУВ), довідники, бібліографічні джерела та матеріали з особистого 
архіву родичів вченого.

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснені згідно з чинними в 
Україні стандартами.

Видання адресоване фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться 
питаннями історії медицини.

ВІД УКЛАДАЧІВ
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1 січня 1924 р. Народився в м. Баранівка Житомирської 
області в родині службовців

1944-1946 рр. Артилерист, учасник бойових дій у складі 1-го 
Українського фронту

1949 рр. Закінчив з відзнакою Житомирську 
фельдшерську школу

1955 рр. Закінчив з відзнакою Вінницький державний 
медичний інститут

1955 р. Призначений головним лікарем районної 
лікарні в м. Хмельник Вінницької області

1956-1971 рр. Призначений головним лікарем Вінницької 
обласної санітарно-епідеміологічної станції 
та заступником завідувача Обласного відділу 
охорони здоров’я з санітарно-епідеміологічної 
роботи

1964 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук «Матеріали 
для гігієнічного обгрунтування фторування 
води»

1968 р. Присвоєне почесне звання «Заслужений лікар 
УРСР»

Травень 1971-1984 рр. Директор Київського НДІ гігієни харчування

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
ПАВЛА МИКОЛАЙОВИЧА МАЙСТРУКА
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Січень 1977 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора медичних наук «Криль – нове 
джерело повноцінного білка та можливості 
його застосування в раціональному та 
лікувально-профілактичному харчуванні»

Вересень 1978 р. Присуджений науковий ступінь «Доктор 
медичних наук»

1978 р. Присуджена Державна премія УРСР у галузі 
науки і техніки за роботу «Теоретичні основи 
і технології промислового виробництва та 
застосування високоочищених ферментів 
глюкозооксидази і каталази та освітлення 
крові як додаткового джерела харчового 
білка»

1984-1988 рр. Завідувач лабораторії радіобіології 
Київського НДІ гігієни харчування

1985 р. Присвоєне звання професора

18 вересня 1988 р. Закінчилося життя Павла Миколайовича. 
Похований на Байковому кладовищі в м. Київ
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Майструк Павло Миколайович, 
українець, народився 1 січня 1924 р. в 
м. Баранівка Житомирської області в 
родині службовців. Батько – Майструк 
Микола Павлович, мати – Майструк 
Тетяна Антонівна. 

Брати – Микола, Ананій, Борис і 
Володимир.

До війни вчився та закінчив середню 
школу. Учасник бойових дій від лютого 
1944 року в складі 1-го Українського 
фронту, артилерист, демобілізований 
у 1946 році. Після демобілізації з 
1947 року вчився в Житомирській 
фельдшерській школі, яку закінчив 

з відзнакою у 1949 році. У цьому ж році в складі 5 % відмінників 
був зарахований без іспитів до Вінницького державного медичного 
інституту, який закінчив з відзнакою в 1955 році за спеціальністю лікар-
лікувальник з присвоєною кваліфікацією «лікар». З вересня 1949 по 1954 
рр. – секретар Комітету комсомолу Вінницького державного медичного 
інституту, член Вінницького бюро Міського комітету комсомолу. 

Після закінчення інституту в 1955 році працював головним лікарем 
районної лікарні в м. Хмельник Вінницької області, потім – хірургом-
онкологом і заступником головного лікаря Вінницького обласного 
онкодиспансера, завідувачем організаційно-методичного відділу, 
заступником завідувача Обласного відділу охорони здоров’я з 
лікувальної роботи.

З 1956 по 1971 рр. працював головним лікарем Вінницької обласної 
санітарно-епідеміологічної станції та заступником завідувача Обласного 
відділу охорони здоров’я з санітарно-епідеміологічної роботи. З вересня 
1956 року прийняв керівництво Вінницькою обласною санітарно-
епідеміологічною станцією.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА
ПАВЛА МИКОЛАЙОВИЧА МАЙСТРУКА



– 9 –

Зі спогадів Павла Миколайовича Майструка:

«Треба зізнатися, я зустрів цю пропозицію з відчаєм. По-перше, я 
закінчив лікувальний факультет, по-друге, я мав дуже туманне уявлення 
про специфіку й особливості санітарно-епідеміологічної роботи. 
Облсанстанція розміщувалася у ветхих пристосованих приміщеннях. 
Господарство перебувало в занедбаному стані, топили пічки. Свій 
робочий день співробітники розпочинали з пиляння та рубання дров. 
Необхідно було об’єднати окремі облсанстанції: туляремійну, малярійну, 
промислову в єдину обласну санітарну службу. Коли зібралися в єдиній 
кімнаті частиною колективу, я побачив багато похилого віку, солідних 
людей років 70-80 та старше, які закінчували університети в Росії, 
Берліні, Варшаві, Берні ще до Революції. Молоді майже не було. До кінця 
зборів я підбадьорився та зрозумів, що переді мною сидять досвідчені 
люди, і що мені необхідно багато та наполегливо вчитися, та перейняти 
їхній досвід...».

Вчився та працював з видатними спеціалістами-практиками того часу 
– епідеміологом Петром Арсеновичем Бернасовським, мікробіологом 
Оленою Савеліївною Аберман, керівником санітарно-гігієнічної 
лабораторії Ривою Анатоліївною Шрабштейн.

У 1957 році були організовані лабораторії (промислова, радіологічна, 
пестицидів та отрутохімікатів, шуму та вібрації, вірусологічна, 
паразитологічна) та створений відділ особливо небезпечних інфекцій. 
З 1957 року почала інтенсивно створюватися потужна мережа районних 
санітарних станцій у Вінницькій області.

Зі спогадів Павла Миколайовича Майструка:

«Я почав з підготовки кадрів. Передусім написав книгу 
«Протиепідеміологічний захист дітей», ввів щомісячні «Дні 
санітарного лікаря». Досвідчені співробітники облСЕС читали лекції 
та проводили практичні заняття для лікарів, помічників санітарних 
лікарів і помічників лаборантів. У січні 1958 року в Оратовському 
районі спалахнула дифтерія. Ретельна перевірка документації з 
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вакцинації показала, що фельдшер документацію вів справно, а щеплень 
дітям у своєму селі не робив. Така ж картина була в інших районах. Я 
постояв біля могил померлих дітей і прийняв рішення: виклопотати в 
облфінвідділі кошти на придбання протидифтерійного анатоксину та 
прищепити всіх дітей наново. Це було сміливе рішення, але вже в 1959 
році в області захворіла лише одна дитина. За ліквідацію дифтерії у 
Вінницькій області, санслужба була удостоєна участі у ВДНГ СРСР у 
м. Москва».

Під керівництвом Павла Миколайовича Майструка проводилася 
грамотна кадрова політика. Для роботи в усі райони Вінницької області 
були запрошені кращі випускники санітарно-гігієнічного факультету 
Харківського медичного інституту. Було розпочате капітальне 
будівництво санітарних станцій у всіх районах Вінницької області.

У 1964 році захистив кандидатську дисертацію «Матеріали для 
гігієнічного обгрунтування фторування води». Рішенням Ради 

1967. Колектив Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.
(з особистого архіву)
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Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова від 16 червня 1964 
року Павлу Миколайовичу Майструку був присуджений науковий 
ступінь кандидата медичних наук (ММД № 007246 від 28.10.1964 р.). 

У 1969 році комісія Міністерства охорони здоров’я СРСР офіційно 
визначила Вінницьку обласну санітарно-епідеміологічну станцію 
«Школою передового досвіду». Від початку 60-х років до Облсанстанції 
приїздили головні лікарі обласних і районних санепідеміологічних 
станцій з багатьох областей і районів України для вивчення досвіду 
боротьби з дифтерією, правцем, сказом, попереджувального санітарного 
нагляду в спиртовій і цукровій промисловості.

У вересні 1969 року на базі Вінницької обласної санітарно-
епідеміологічної станції була проведена виїзна сесія АМН СРСР з 
гігієни села. Керували роботою академіки Ф.Г. Кротков, В.В. Соловйов, 
Л.І. Мєдвєдь, Г.І. Сидоренко, член-кореспондент А.П. Шицкова.

У 1968 році за заслуги в розвитку охорони здоров’я Президією 
Верховної Ради УРСР Павлу Миколайовичу Майструку було присвоєне 
почесне звання «Заслуженого лікаря УРСР». 

У травні 1971 року переведений на посаду директора Київського 
науково-дослідного інституту гігієни харчування МОЗ УРСР.

(з особистого архіву)
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Одночасно був головним спеціалістом Міністерства охорони здоров’я 
УРСР з гігієни харчування та дієтології, головою Республіканської 
проблемної комісії «Гігієна харчування», редактором республіканського 
міжвідомчого збірника «Рациональное питание», членом редколегій 
журналів «Вопросы питания» та «Врачебное дело», членом комітету з 
білка при Державному комітеті з науки та техніки Ради Міністрів СРСР, 
виконував низку інших суспільних доручень.

 
Зі спогадів Павла Миколайовича Майструка про початок роботи в 

НДІ гігієни харчування: 

«…Був теплий травневий день 1971 року – 10 травня. Мій водій 
Юрій зупинився в Києві біля будівлі на вулиці Леніна, 25. Була 11 ранку. 
Високими канделябрами квітли каштани, шуміло велике місто, пахла 
зелена краса. 

Я стояв і дивився на старі, журливі доісторичних часів ворота 
Інституту харчування. Якесь дивне тяжке передчуття здавило моє 
серце. Я взяв невелику валізку та пішов у кабінет директора. Петро 
Данилович Лещенко, ще не стара, але дуже хвора людина, мене не впізнав, 
хоча багато разів бував у мене вдома у Вінниці, бувши замісником 
міністра. Нарешті він зрозумів, хто я, розплакався та почав мені 
розповідати, щиро, по-дитячому схлипуючи, куди та в що я потрапив. 

Першим моїм бажанням було тікати негайно, до милої сонячної 
Вінниччини, на будь-яку посаду, тільки б не бачити цієї занедбаності, 
розрухи та безвиході, яку я вже встиг помітити не тільки в директора. 

Я б, мабуть, так і зробив, але в цей момент зайшов А.Ф. Фролов, 
голова Вченої медичної ради, та сказав, що колектив зібраний у 
конференц-залі, і я буду представлений колективу. Говорять, що перше 
враження найбільш сильне. Будівля, до якої я потрапив, була побудована 
на початку 50-х років ХІХ сторіччя. Оскільки корпус будувався без 
належного фундаменту, то для того, щоб вона не рухалася в бік вулиці 
Леніна, була влаштована велика земляна дамба. В актовому залі від 
продірявленого даху бичачими животами провисала стеля. Стояли старі 
високі прикуті до підлоги стільці, які де-не-де ще збереглися в судових 
установах. Праворуч стояла висока, чорна дерев’яна шафа з книгами. 
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По корінцям видно було, що це досвід Великої вітчизняної війни, який 
мало хто читав. Усі книги були вкриті пилом. Старий напівзруйнований 
стіл, прикритий червоною ганчіркою й убога напіврозвалена фанерна 
трибуна доповнювали цю сумну картину. На мене з цікавістю дивилися 
146 пар очей – вся штатна чисельність інституту. Як годиться в таких 
випадках, А.Ф. Фролов зачитав наказ про звільнення та призначення, 
побажав успіху та квапливо втік з трибуни. Я пішов знайомитися з 
Інститутом ...»

З 1971 по 1984 рр. під керівництвом Павла Миколайовича Майструка 
Київський НДІ гігієни харчування став одним з провідних наукових 
закладів не тільки України, але й СРСР. 

Київський науково-дослідний інститут харчування, який у 1981 
році мав у своєму складі 10 лабораторій, клініку лікувального та 
профілактичного харчування, веде свою історію від організованого 
в 1932 році Київського науково-дослідного інституту харчування, 
який того ж року був об’єднаний з Київською філією Всеукраїнського 
інституту харчування, в 1934 – з Всеукраїнським інститутом 
харчування; в 1965 р. отримав назву Київський науково-дослідний 
інститут гігієни харчування; в 1989-1994 входив до структури 
Українського наукового гігієнічного центру; в 1994 р. відокремився й 
отримав назву «Український науково-дослідний інститут харчування», 
тепер – Державне підприємство «Державний науково-дослідний центр 
з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України». 
У структурі – лабораторії гігієни харчування, харчової мікробіології, 
хімії та експертизи харчових продуктів, гігієнічної оцінки харчових 
технологій. Основні напрями наукової діяльності: розроблення основ 
раціонального харчування різних вікових і професійних груп населення; 
діагностика та профілактика харчових отруєнь; вивчення хімічного 
складу харчових продуктів, ролі вітамінів у харчуванні; обгрунтування 
принципів лікувального харчування, впливу харчування на біохімічні 
та біологічні процеси, захворюваність населення. Співробітники 
запропонували нові види дієтичних продуктів з високим вмістом 
вітаміну В – ацидофілін-дріжджові молоко та сир; встановили гранично 
допустимі рівні пестицидів у харчових продуктах; започаткували 
науковий напрям – гігієна вивчення білка та розроблення продуктів 
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підвищеної біологічної цінності; брали участь у розробці таблиць 
хімічного складу рибних продуктів, методу освітлення крові забійних 
тварин (що дало можливість максимально використовувати її в 
харчуванні населення) тощо. 

У січні 1977 року захистив докторську дисертацію «Криль – нове 
джерело повноцінного білка та можливості його застосування в 
раціональному та лікувально-профілактичному харчуванні». У вересні 
1978 року рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР 
йому був присуджений науковий ступінь доктора медичних наук.

  У 1978 році став Лауреатом Державної премії УРСР за роботу 
«Теоретичні основи і технології промислового виробництва та 
застосування високоочищених ферментів глюкозооксидази і каталази 
та освітлення крові як додаткового джерела харчового білка».

Нагороджений орденами («Трудового Красного Знамени», «Вітчизяної 
війни ІІ ступеня», «Знак Пошани»), 6 медалями, в роки війни – почесною 
грамотою ЦК ВЛКСМ.

(з особистого архіву)

(з особистого архіву)
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Має понад 100 друкованих праць, зокрема 5 монографій.
У червні 1984 року через стрімке прогресування хвороби мусив піти з 

посади директора НДІ гігієни харчування. Наступні 4 роки продовжував 
працювати консультантом у цьому ж інституті.

Помер Павло Миколайович Майструк 18 вересня 1988 року на 64-у 
році життя від тяжкої хвороби. Похований на Байковому кладовищі в 
м. Київ.

 
Родина.

Був одружений двічі: перший шлюб з 1948 по 1951 рр. Дружина 
Майструк Надія Моісеївна. Донька Наталія (1949 р. н.).

Другий шлюб з 1951 по 1988 рр. Дружина Майструк Марія Григорівна, 
померла в 2018 році. Доньки: Тетяна Соловйова (1953 р. н.), Галина 
Майструк (1959 р. н.).

Онуки: Андрій Соловйов (1977 р. н.), Галина Соловйова (1984 р. н.), 
Павло Майструк (1984 р. н.).

Правнуки: Костянтин Соловйов (2012 р. н.), Михайло Соловйов (2019 
р. н.), Єва Майструк (2019 р. н.).



– 16 –

Майструк Павел Николаевич, 
украинец, родился 1 января 1924 г. в 
г. Барановка Житомирской области 
в семье служащих. Отец – Майструк 
Николай Павлович, мать – Майструк 
Татьяна Антоновна.

Братья – Николай, Ананий, Борис и 
Владимир.

До войны учился и закончил 
среднюю школу. Участник боевых 
действий с февраля 1944 года в 
составе 1-го Украинского фронта, 
артиллерист, демобилизован в 1946 
году. После демобилизации с 1947 

года учился в Житомирской фельдшерской школе, которую окончил 
с отличием в 1949 году. В этом же году в составе 5 % отличников был 
зачислен без экзаменов в Винницкий государственный медицинский 
институт, который окончил с отличием в 1955 году по специальности 
врач-лечебник с присвоенной квалификацией «врач». С сентября 1949 по 
1954 гг. – секретарь Комитета комсомола Винницкого государственного 
медицинского института, член Винницкого бюро Городского комитета 
комсомола.

После окончания института в 1955 году работал главным врачом 
районной больницы в г. Хмельник Винницкой области, затем – хирургом-
онкологом и заместителем главного врача Винницкого областного 
онкодиспансера, заведующим организационно-методическим отделом, 
заместителем заведующего Облздравотделом по лечебной работе.

С 1956 по 1971 гг. работал главным врачом Винницкой областной 
санэпидемстанции и заместителем заведующего Облздравотделом по 
санэпидработе. С сентября 1956 года принял руководство Винницкой 
областной СЭС.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА МАЙСТРУКА
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Из воспоминаний Павла Николаевича Майструка:

«Надо признаться, я встретил это предложение с отчаянием. Во-
первых, я закончил лечебный факультет, во-вторых, я имел самое 
смутное представление о специфике и особенностях санитарно-
эпидемиологической работы. Облсанстанция размещалась в ветхих 
приспособленных помещениях. Хозяйство находилось в запущенном 
состоянии, топили печки. Свой рабочий день сотрудники начинали 
с пилки и колки дров. Необходимо было объединить отдельные 
облсанстанции: туляремийную, малярийную, промышленную в единую 
областную санитарную службу. Когда собрались в единственной 
комнате частью коллектива, я увидел много пожилых, солидных людей 
лет по 70-80 и старше, которые заканчивали университеты в России, 
Берлине, Варшаве, Берне еще до Революции. Молодежи практически не 
было. К концу собрания я воспрял духом и понял, что передо мной сидят 
многоопытные люди, и что мне необходимо много и упорно учиться, и 
перенять их опыт…».

Учился и работал с выдающимися специалистами-практиками того 
времени – эпидемиологом Петром Арсентьевичем Бернасовским, 
микробиологом Еленой Савельевной Аберман, руководителем 
санитарно-гигиенической лаборатории Ривой Анатольевной 
Шрабштейн. 

В 1957 году были организованы лаборатории (промышленная, 
радиологическая, пестицидов и ядохимикатов, шума и вибрации, 
вирусологическая, паразитологическая) и создан отдел особо опасных 
инфекций. С 1957 года начала интенсивно создаваться мощная сеть 
районных санитарных станций в Винницкой области.

Из воспоминаний Павла Николаевича Майструка: 

«Я начал с подготовки кадров. Прежде всего написал книгу 
«Противоэпидемическая защита детей», ввел ежемесячные «Дни 
санитарного врача». Опытные сотрудники облСЭС читали лекции и 
проводили практические занятия для врачей, помощников санитарных 
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врачей и помощников лаборантов. В январе 1958 года в Оратовском 
районе вспыхнула дифтерия. Тщательная проверка документации по 
прививочному делу показала, что фельдшер документацию вел исправно, 
а прививок детям в своем селе не делал. Такая же картина была в других 
районах. Я постоял возле могил умерших детей и принял решение: 
испросить в облфинотделе средства на покупку противодифтерийного 
анатоксина и привить всех детей заново. Это было смелое решение, но 
уже в 1959 году в области заболел лишь один ребенок. За ликвидацию 
дифтерии в Винницкой области, санслужба была удостоена участия в 
ВДНХ СССР в г. Москве.»

Под руководством Павла Николаевича Майструка проводилась 
грамотная кадровая политика. Для работы во все районы Винницкой 
области были приглашены лучшие выпускники санитарно-
гигиенического факультета Харьковского медицинского института. 
Было начато капитальное строительство санитарных станций во всех 
районах Винницкой области.

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию «Материалы к 
гигиеническому обоснованию фторирования воды». Решением Совета 
Винницкого медицинского института им. Н.И. Пирогова от 16 июня 
1964 года Павлу Николаевичу Майструку была присуждена ученая 
степень кандидата медицинских наук (ММД № 007246 от 28.10.1964 г.).

В 1969 году комиссия Минздрава СССР официально определила 
Винницкую облСЭС «Школой передового опыта». С начала 60-х годов в 
Облсанстанцию приезжали главные врачи областных и районных СЭС 
из многих областей и районов Украины для изучения опыта борьбы с 

(з особистого архіву)
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дифтерией, столбняком, бешенством, предупредительного санитарного 
надзора в спиртовой и сахарной промышленности. 

В сентябре 1969 года на базе Винницкой облСЭС была проведена 
выездная сессия АМН СССР по гигиене села. Руководили работой 
академики Ф.Г. Кротков, В.В. Соловьев, Л.И. Медведь, Г.И. Сидоренко, 
член-корреспондент А.П. Шицкова.

В 1968 году за заслуги в развитии здравоохранения Президиумом 
Верховного Совета УССР Павлу Николаевичу Майструку было 
присвоено почетное звание «Заслуженного врача УССР».

В мае 1971 года переведен на должность директора Киевского научно- 
исследовательского института гигиены питания МЗ УССР. 

Одновременно являлся главным специалистом Министерства 
здравоохранения УССР по гигиене питания и диетологии, председателем 
Республиканской проблемной комиссии «Гигиена питания», редактором 
республиканского межведомственного сборника «Рациональное 
питание», членом редколлегий журналов «Вопросы питания» и 
«Врачебное дело», членом комитета по белку при Госкомитете по науке и 
технике Совета Министров СССР, выполнял ряд других общественных 
поручений.

1969. Головний лікар Вінницької обласної СЕС.
(з особистого архіву)
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Из воспоминаний Павла Николаевича Майструка о начале работы в 
НИИ гигиены питания:

«...Был теплый майский день 1971 года – 10 мая. Мой водитель 
Юрий остановился в Киеве у здания по улице Ленина, 25. Было 11 часов 
утра. Высокими канделябрами цвели каштаны, шумел большой город, 
благоухала зеленая красота.

Я стоял и смотрел на старые, унылые доисторических времен ворота 
Института питания. Какое-то странное тяжелое предчувствие 
сдавило мое сердце. Я взял небольшой чемоданчик и пошел в кабинет 
директора. Петр Данилович Лещенко, еще не старый, но очень больной 
человек, меня не узнал, хотя много раз бывал у меня дома в Виннице, 
будучи зам. министра. Наконец он понял, кто я, расплакался и начал 
мне рассказывать, бесхитростно, по-детски всхлипывая, куда и во что 
я попал. 

Первым моим желанием было бежать немедленно, в милую 
солнечную Винничину, на любую должность, только бы не видеть 
этой запущенности, разрухи и безысходности, которую я уже успел 
заметить не только у директора.

Я бы, пожалуй, так и сделал, но в этот момент зашел А.Ф. Фролов, 
председатель Ученого мед. совета, и сказал, что коллектив собран 
в конференц-зале, и я буду представлен коллективу. Говорят, первое 
впечатление самое сильное. Здание, в которое я попал, было построено 
в начале 50-х годов 19 столетия. Т. к. корпус строился без надлежащего 
фундамента, то для того, чтобы оно не двигалось в сторону улицы 
Ленина, была устроена большая земляная дамба. В актовом зале от 
прохудившейся крыши бычьими животами обвисал потолок. Стояли 
старые высокие прикованные к полу стулья, которые кое-где еще 
сохранились в судебных присутствиях. Справа стоял высокий, черный 
деревянный шкаф с книгами. По корешкам видно было, что это опыт 
Великой отечественной войны, который мало кто читал. Все книги были 
покрыты пылью. Старый полуразрушенный стол, прикрытый красной 
тряпкой и убогая полуразвалившаяся фанерная трибуна дополняли эту 
унылую картину. На меня с любопытством смотрело 146 пар глаз – вся 
штатная численность института. Как положено в таких случаях, А.Ф. 
Фролов зачитал приказ об освобождении и назначении, пожелал успеха и 
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торопливо сбежал с трибуны. Я пошел знакомиться с Институтом…»

С 1971 по 1984 гг. под руководством Павла Николаевича Майструка 
Киевский НИИ гигиены питания стал одним из ведущих научных 
учреждений не только Украины, но и СССР.

Киевский научно-исследовательский институт питания, имевший 
в 1981 году в своем составе 10 лабораторий, клинику лечебного и 
профилактического питания, ведет свою историю от организованного 
в 1932 году Киевского научно-исследовательского института питания, 
который в том же году был объединен с Киевским филиалом 
Всеукраинского института питания, в 1934 – с Всеукраинским 
институтом питания; в 1965 г. получил название Киевский научно-
исследовательский институт гигиены питания; в 1989-1994 входил 
в структуру Украинского научного гигиенического центра; в 1994 г. 
отделился и получил название «Украинский научно-исследовательский 
институт питания», теперь – Государственное предприятие 
«Государственный научно-исследовательский центр по проблемам 
гигиены питания Министерства здравоохранения Украины». В структуре 
– лаборатории гигиены питания, пищевой микробиологии, химии 
и экспертизы пищевых продуктов, гигиенической оценки пищевых 
технологий. Основные направления научной деятельности: разработка 
основ рационального питания разных возрастных и профессиональных 
групп населения; диагностика и профилактика пищевых отравлений; 
изучение химического состава пищевых продуктов, роли витаминов 
в питании; обоснование принципов лечебного питания, влияния 
питания на биохимические и биологические процессы, заболеваемость 
населения.

В январе 1977 года защитил докторскую диссертацию «Криль – 
новый источник полноценного белка и возможности его применения 
в рациональном и лечебно-профилактическом питании». В сентябре 
1978 года решением Высшей аттестационной комиссии при Совете 
Министров СССР ему была присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук.

В 1978 году стал Лауреатом Государственной премии УССР за 
работу «Теоретичні основи і технології промислового виробництва та 
застосування високоочищених ферментів глюкозооксидази і каталази 
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та освітлення крові як додаткового джерела харчового білка».
Награжден орденами («Трудового Красного Знамени», «Отечественной 

войны II степени», «Знак Почета»), 6 медалями, в годы войны – почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, 

Имеет свыше 100 печатных работ, в том числе 5 монографий. 
В июне 1984 года из-за стремительного прогрессирования болезни 

был вынужден уйти с должности директора НИИ гигиены питания. 
Последующие 4 года продолжал работать консультантом в этом же 
институте.  

Умер Павел Николаевич Майструк 18 сентября 1988 года на 64-м году 
жизни от тяжелой болезни. Похоронен на Байковом кладбище в г. Киев.

Семья. 
Был женат дважды: первый брак с 1948 по 1951 гг. Жена Майструк 

Надежда Моисеевна. Дочь Наталья (1949 г. р.).
Второй брак с 1951 по 1988 гг. Жена Майструк Мария Григорьевна, 

умерла в 2018 году. Дочери: Татьяна Соловьева (1953 г. р.), Галина 
Майструк (1959 г. р.).

Внуки: Андрей Соловьев (1977 г. р.), Галина Соловьева (1984 г. р.), 
Павел Майструк (1984 г. р.).

Правнуки: Константин Соловьев (2012 г. р.), Михаил Соловьев (2019 г. 
р.), Ева Майструк (2019 г. р.).

(з особистого архіву)
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Друга половина ХХ сторіччя характеризується зростанням уваги 
наукової спільноти до проблем харчування. Великий інтерес до них 
продиктований соціальними, економічними та медичними аспектами, 
нестачею у світі харчових ресурсів загалом і білка зокрема, впливом 
характеру харчування на здоров’я населення й, звісно, значенням 
рекомендацій і практичних висновків науки про харчування.

За даними ФАО (1976), світова потреба у тваринному білку 
задовольняється приблизно на 40 %, а річний його приріст складає 2-3 
%. Дефіцит білка в нашій країні складає біля 1,7 млн тонн і виникає 
через нестачу тваринних білків.

У Постанові ЦК КПРС та Ради Міністрів від 01.09.1974 р. перед 
вітчизняною наукою та промисловістю поставлені задачі більш 
ефективного залучення в сферу виробництва продуктів харчування 
нових джерел білка. Особлива увага в цій Постанові приділена крилю, 
що відкрив значну можливість отримання білкової їжі та чистого білка.

Криль – дрібна антарктична креветка, запаси якої досягають у водах 
Антарктиди, за даними Всесоюзного НДІ рибного господарства та 
океанографії, 3,5 млрд тон. Цим же інститутом у 1969 р. розроблена 
технологія отримання нового харчового продукту з криля – пасти 
«Океан». 

Без порушення екологічної рівноваги можливо отримати до 15 млн 
тон у рік цього продукту тваринного походження. 

Паста з криля є новим продуктом, що ніколи раніше в харчуванні 
людини не застосовувався, тому дуже актуальне його медико-
біологічне вивчення для використання в раціональному та лікувально-
профілактичному харчуванні людини. З огляду на це, були визначені 
наступні задачі:

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИСНОВКИ 
ДИСЕРТАЦІЇ П. М. МАЙСТРУКА

«Криль – новый источник полноценного белка и 
возможности его применения в рациональном и 
лечебно-профилактическом питании»
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1. Визначення хімічного складу пасти з криля та її бактеріологічних 
показників.

2. Встановлення біологічної цінності пасти з криля, її компонентів і 
особливо білка.

3. З’ясування адаптогенного впливу пасти з криля на резистентність 
організму тварин і людини до дії деяких хімічних речовин, що 
ширико використовуються в народному господарстві, та можливість 
застосування її в профілактичному харчуванні.

4. Вивчення можливості модифікування хімічного канцерогенезу в 
експерименті на тваринах шляхом застосування в раціонах пасти з 
криля.

5. Встановлення адаптогенних властивостей пасти з криля при впливі 
на організм тварин рентгенівського опромінення.

6. З’ясування можливих механізмів протипроменевої дії пасти з криля.
Як видно з поставлених задач, у даній роботі захищається положення 

про те, що криль є новим джерелом повноцінного білка та його можливо 
застосовувати в раціональному та лікувально-профілактичному 
харчуванні. 

Робота виконувалася протягом 6 років у лабораторії радіобіології 
Київського НДІ гігієни харчування, що керована нами з 1971 р. Деякі 
фрагменти роботи виконувалися під нашим керівництвом і за нашої 
участі в інших лабораторіях інституту, що суворо документувалося. 
Необхідно зазначити, що в дисертації представлені матеріали, що 
були отримані нами особисто, що складає приблизно 1/3 частину 
наявних в інституті матеріалів щодо криля, що були виконані іншими 
дослідниками, які працюють в Інституті гігієни харчування. 

Гігієнічна оцінка нового харчового продукту з криля проводилася 
за загальноприйнятою схемою, що застосовується в нашій країні та за 
кордоном; із цією метою нами були застосовані різноманітні сучасні 
методи: хімічні, фізіолого-біохімічні, морфологічні, радіобіологічні. 
Протягом 6 років було проведено 2739 досліджень пасти «Океан».

Біологічна дія пасти, адаптогенні її властивості при дії хімічних і 
фізичних факторів на організм були вивчені на 2573 безпородних білих 
щурах та 11 собаках. З метою вивчення засвоюваності білка та балансу 
азоту пасти «Океан», її ефективності в профілактичному харчуванні 
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робочих хлорорганічних виробництв було здійснене комплексне 
клінічне та фізіолого-біохімічне обстеження 47 людей.

До початку наших досліджень дані про хімічний склад криля були 
нечисельними, часто суперечливими та збігалися, якщо говорити 
про амінокислотний склад білка, тільки щодо вмісту треоніну, валіну 
й аланіну. Жирнокислотний і вітамінний склад пасти не був відомим, 
потребував уточнення і мінеральний склад. Нами для вивчення складу 
білка пасти з криля був застосований аналізатор амінокислот фірми 
Бекман.

Вміст білків виявився в середньому 18,78±0,64 %. Це вище, ніж в 
яловичині, рибі, сирі й яйці (табл. 1). Білки пасти містять усі незамінні 
амінокислоти: триптофан, лізин, метіонін, лейцин, ізолейцин, 
фенілаланін, треонін і валін – вони складають 45,3 % від загальної 
кількості амінокислот. Тільки нежирний сир з усіх традиційних 
продуктів має вищий їх вміст (52,2 %).

У табл. 2 наведений розрахунок біологічної цінності пасти з криля за 
методом амінокислотного скора при використанні в якості стандарту 
шкали ФАО і біліків курячих яєць. Індекси за лізином, треоніном, 
сірковмісними й ароматичними амінокислотами перевершують ці 
показники стандартних шкал. Образно кажучи, білки криля значно 
вище світових стандартів. Лімітуючим біологічну цінність білком 
пасти є лейцин та ізолейцин. Виявилося, що паста насамперед білковий 
продукт.

Вміст жирів у пасті складає 8,29±0,09 %. Ненасичені жирні кислоти в 
пасті (табл. 3) складають 40,9 % від загальної кількості жиру, водночас 
сума пальмітолеїнової й олеїнової кислот, що мають важливе значення 
в профілактиці атеросклерозу, складає 34,17 %. Наявність у пасті 
насичених жирних кислот з різною температурою плавлення сприяє 
кращому емульгуванню жирів у дванадцятипалій кишці та кращому 
засвоєнню продукту.

У пасті з криля містяться жиро- та водорозчинні вітаміни (табл. 
4), деякі в більших кількостях, ніж в інших продуктах тваринного 
походження. Паста з криля містить велику кількість макро- та 
мікроелементів (табл. 5). Дозвольте звернути вашу увагу на сприятливе 
співвідношення між кальцієм і фосфором 117/69, яке може зумовити 
краще засвоєння кальцію. Виявлено високий вміст магнію, калію, 
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фтору, йоду, що повинно привернути увагу спеціалістів з геохімічних 
провінцій, що бідні на йод і фтор.

Бактеріологічними дослідженнями встановлено, що заморожена 
паста характеризується низьким мікробним обсіменінням. Проте в 
деяких партіях були виявлені патогенні стафілококи, грампозитивні 
спорові палички типу Bacillus subtilis і mesenterious і дріжджові грибки. 
Тому рекомендується зберігати пасту в домашньому холодильнику не 
більше двох діб. 

Вивчення біологічної цінності пасти з криля проводилося в 
експерименті на 300 щурах і на волонтерах.

У дослідженнях, проведених на щурах, дія пасти з криля зіставлялася з 
дією яловичого м’яса та казеїну, тобто запевне були обрані для контролю 
відомі білкові продукти високої біологічної цінності. З табл. 6 видно, що 
засвоюваність білків пасти з криля була високою та складала 90,2 %. Ці 
дані узгоджуються з результатами досліджень на добровольцях. Нами 
було встановлено, що показники біологічної цінності (табл. 7), пов’язані 
з ростом тварин і споживанням азоту їжі (коефіцієнт ефективності білка 
– PER, чистої ефективності – NPR) були рівнозначними у тварин, яким 
згодовували пасту з криля й яловичину. Показники, що відображають 
ступінь засвоювання білків (коефіцієнт чистої утилізації – NPU та 
біологічної цінності – DV), були дещо вищими у тварин, що отримували 
пасту з криля, порівняно з яловичиною.

Інтенсивність перетравлювання та всмоктування білків пасти (табл. 
8), що визначається на основі швидкості надходження продуктів, 
що перетравлюються, в кров воротної вени, була вищою, ніж при 
згодовуванні яловичого м’яса. 

Подібно до яловичини та казеїну, криль не викликав порушень 
вуглеводного обміну в організмі щурів, показниками якого слугували 
вміст глікогену в печінці, механо-хімічні особливості мітохондрій (табл. 
9, 10), рівень гліколізу й активність низки гліколітичних ферментів (табл. 
11). У тварин, що отримували казеїн, яловиче м’ясо та пасту з криля, не 
спостерігалося накопичення жиру в печінці. Забезпеченість організму 
щурів аскорбіновою та нікотиновою кислотами при включенні в раціон 
пасти також виявлялася нормальною (табл. 11).

Раніше ми вказували на надлишковий вміст у цьому продукті фтору, 
проте це не чинило негативного впливу на вміст кальцію в кістках і їх 
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мінералізацію.
Відомо, що картина периферичної крові та фагоцитарна активність 

лейкоцитів є інтегральними показниками стану кровотворення й 
імунозахисних сил організму, які значною мірою залежать від біологічної 
цінності корму. Ці показники при згодовуванні раціонів з яловичиною, 
казеїном і пастою були ідентичними. 

Тривале згодовування раціону з крилем не викликало у тварин будь-
яких патологічних змін внутрішніх органів. Усі ці дані дозволили дійти 
висновку, що паста з криля являє собою продукт, який за біологічною 
дією не відрізняється від казеїну та м’яса, а в низці випадків біологічна дія 
її виявилася навіть більш сприятливою: більш інтенсивне всмоктування 
та перетравлення білків, вища забезпеченість організму нікотиновою 
кислотою, активне виведення з організму кінцевих продуктів азотистого 
обміну тощо.

Усе це дозволяє широко рекомендувати пасту з криля в якості нового 
харчового продукту для харчування населення.

Важливий критерій біологічної цінності харчових продуктів – їхня 
здатність підвищувати стійкість організму до дії несприятливих 
факторів. Проведені дослідження дозволили переконатися в здатності 
криля підвищувати резистентність організму до дії токсичних агентів, а 
також гальмувати за деяких умов хімічний канцерогенез. 

Вивчення захисного впливу криля при дії токсичних агентів 
хлорорганічної природи проводилося в експерименті та на працівниках 
хлорвиробництва. Встановлено, що паста з криля, що входить у склад 
нового профілактичного продукту в кількості 66 %, володіє вираженими 
антитоксичними властивостями (табл. 12, 13). Робота закінчилася 
створенням нового профілактичного продукту, на який нами спільно з 
групою співробітників отримано авторське свідоцтво № 390804. 

Останнім часом у літературі з’являється все більша кількість робіт, що 
показують, що з морських продуктів можуть бути виділені речовини, 
що гальмують розвиток пухлин.

Нами вперше була зроблена спроба з’ясувати, чи не впливає криль 
на хімічний канцерогенез. Проведені дослідження показали (табл. 
14, 15), що включення даного продукту в раціон щурів гальмує в них 
розвиток пухлин, що викликаються п-діметиламіноазобензолом і 
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діетилнітрозаміном. Отримані дані, звичайно, не означають, що пасту з 
криля можна розглядати як антиканцерогенний продукт. Але виявлена 
властивість криля має послужити предметом подальших поглиблених 
досліджень, і не виключена можливість, що включення цього продукту 
в спеціальні раціони може сприяти профілактиці не тільки токсичної, 
але й канцерогенної дії деяких агентів шкідливих виробництв.

У процесі вивчення пасти з криля була виявлена ще одна важлива 
її властивість – здатність підвищувати стійкість організму тварин до 
іонізуючої радіації. 

Дослідження в цьому напрямі були проведені на 1763 білих щурах. У 
результаті цих досліджень були створені раціони, підібрані оптимальні 
дози продукту, визначена тривалість терапевтичного ефекту, 
визначені оптимальні строки попереднього годування. Критерієм 
протипроменевої ефективності пасти з криля слугували виживання, 
середня тривалість життя, динаміка маси тіла тварин, картина крові та 
ступінь патологічних змін в органах і тканинах. 

Проведені дослідження показали (табл. 16), що попереднє 
згодовування пасти з криля (в середньому впродовж 20 днів) збільшує 
виживання та тривалість життя опромінених тварин і зменшує 
вираженість симптомів, характерних для променевого ураження 
організму. Згодовування крильового раціону до та після опромінення 
в кількості 8 г на щура на день збільшувало фізичну витривалість 
щурів на 30 % (за плавальною пробою з вантажем 10 % від маси тіла 
піддослідної тварини).

Під впливом криля у піддослідних тварин нормалізувалися 
характерні для променевої хвороби порушення червоної та білої крові 
(зниження вмісту гемоглобіну, еритроцитів, тромбоцитів, лейкопенія 
з нейтрофільозом і лімфопенією) (табл. 17). Менш вираженими 
були й зміни гемопоезу в селезінці та кістковому мозку. Щоправда, 
морфологічні дослідження показали, що протипроменевий ефект 
відносно органів кровотворення особливо виражений у перші дні після 
опромінення, потім до кінця місяця слабшає.

Застосування комплексного гістохімічного аналізу дозволило 
виявити сприятливий вплив пасти з криля на структуру сім’яників і 
проксимального відділу тонкого кишечника.

Отже, вперше було встановлено, що паста з криля підвищує 
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радіорезистентність організму тварин. Наші дослідження показали, 
що паста з криля чинить нормалізуючий вплив на деякі сторони 
обміну речовин, що порушуються при гострій променевій хворобі. 
Не виключена також можливість, що протипроменевий ефект пасти з 
криля обумовлений нормалізуючою її дією на нуклеїновий і білковий 
обміни. 

Паста з криля, як і штучно введені препарати ДНК, запобігає падінню 
РНК в селезінці та печінці, що викликане опроміненням. Зменшується 
й характерне для променевого ураження зниження білків сироватки 
крові, зміна їх фракційного складу. Низка даних дозволяє припускати, 
що паста з криля обмежує порушення процесу енергетичного обміну 
в тканинах, що викликано опроміненням. У результаті останнього в 
організмі тварин виникали процеси аутоімунізації, пов’язані з появою 
в крові аутоантитіл, збільшенням у селезінці кількості активних 
імунокомпетентних клітин, посиленням цитотоксичних властивостей 
крові тощо. Паста з криля чинила десенсибілізуючий ефект і зменшувала 
ці порушення (табл. 18, 19). Нарешті, під впливом цього продукту в 
сироватці крові та тканинах опромінених тварин підтримувався вищий 
рівень сульфгідрильних груп (табл. 20). Добре відомо, що пітримка 
нормального рівня останніх розглядається як один з найбільш важливих 
показників ефективності радіопротекторів. 

Сукупність проведених нами досліджень дозволяє розглядати пасту з 
криля як адаптоген, який викликає мінімальні зрушення в нормальних 
функціях організму та підвищує неспецифічну опірність організму 
шкідливому впливу різноманітних фізичних і біологічних факторів. 

Величезні запаси криля в океанічних водах, висока біологічна цінність 
отримуваних з нього продуктів викликає необхідність подальших 
досліджень цього важливого джерела білка. Проте виникають 
різноманітні труднощі, пов’язані з розробкою технології вилову та 
переробки океанічного криля на суднах морського флоту.

Необхідний пошук високочутливих хімічних, гігієнічних і 
технологічних тестів для оцінки зразків виловлюваного криля, для 
визначення якості пасти під час її виготовлення та зберігання. Ці 
тести потрібні й для встановлення відповідних ДСТів та інструкцій. 
Стандартизація зразків криля дозволяє забезпечити населення 
високоякісним продуктом харчування.
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 Висновки та рекомендації
1. Проведені комплексні дослідження хімічного складу показали, що 

паста з криля являє собою повноцінний білковий продукт, до складу 
якого входять в оптимальному співвідношенні й інші необхідні для 
харчування людини компоненти. Білки криля містять всі незамінні 
амінокислоти, серед яких переважають лізин, метіонін, треонін, 
валін і фенілаланін. У жирах пасти з криля міститься комплекс 
насичених і ненасичених жирних кислот. Паста багата на фосфатиди, 
а рівень холестерину відносно невисокий. У пасті виявлені жиро- 
та водорозчинні вітаміни: тіамін, рибофлавін, нікотинова кислота, 
піридоксин, вітамін Е12, фолієва та пантотенова кислоти та біотин, 
а також багато макро- та мікроелементів, серед яких переважають 
йод і фтор. Враховуючи, що хімічний склад пасти з криля залежить 
від статевих і вікових особливостей криля, необхідно рекомендувати 
проведення подальших екологічних і технологічних досліджень. 

2. Бактеріологічними дослідженнями встановлено, що паста з криля 
не містить збудників кишечної групи. Проте при дефростації 
виявлені в невеликій кількості патогенні стафілококи, Bacillus 
subtilis і mesenterious і дріжджові грибки. Враховуючи можливість 
розмноження вказаних мікроорганізмів, слід рекомендувати її 
зберігання після розморожування не більше двох діб і тільки в 
холодильнику (+2 – +4ºС). 

3. Встановлено, що паста з криля є білковим продуктом високої 
біологічної цінності, про що свідчать експериментальні дані 
про високу засвоюваність білків пасти з криля, підтверджені в 
дослідженнях на людях-добровольцях. Новий харчовий продукт 
можна рекомендувати для раціонального харчування наслення 
нашої країни. Паста з криля може стати великим об’єктом експорту 
в низку країн, де відмічена білкова недостатність харчування 
населення. 

4. 4. Отриманий на основі пасти з криля комплексний продукт – 
КМЕР – сприяв нормалізації фізіологічних і біохімічних порушень в 
організмі щурів, викликаних метиленхлоридом. Вивчення продукту 
в профілактичному харчуванні робочих хлорорганічних виробництв 
виявило його виражену антитоксичну спрямованість. Це дозволяє 
рекомендувати продукт до складу профілактичного раціону № 4. 
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5. Встановлено, що включення в раціон щурів пасти з криля 
сповільнює розвиток пухлин, викликаних хімічними канцерогенами 
– п-діметиламіноазобазолом і діетилінтрозаміном. Це свідчить про 
необхідність подальшого вивчення модифікуючої здатності білкових 
харчових продуктів при канцерогенезі. 

6. Стандартна паста з криля в складі харчового раціону підвищує 
резистентність організму тварин до іонізуючої радіації, що 
виявляється в підвищенні відсотка виживання, середній тривалості 
життя тварин і послабленні симптомів клінічного перебігу гострої 
променевої хвороби. У піддослідних щурів, що отримували пасту з 
криля, спостерігалися менш значні порушення складу периферичної 
крові (зниження вмісту гемоглобіну, еритроцитів, тромбоцитів, 
лейкопенія з нейтрофільозом і лімфопенією). Менш вираженими 
були й порушення системи гемопоезу в кістковому мозку. Паста 
з криля сприяла швидшому відновленню порушених процесів 
кровотворення. Позитивний ефект виявився й при морфологічних і 
гістологічних дослідженнях внутрішніх органів опромінених тварин: 
швидше відновлювалася структура тканини селезінки, сім’яників 
і слизової шлунка. Найбільш чітко це спостерігалося на 30-у добу 
після опромінення при комплексному гістохімічному аналізі. 

7. Встановлено, що для досягнення підвищеної радіорезистентності в 
щурів оптимальними умовами є:
 а. 20-денне годування тварин стандартною пастою з криля до та 

впродовж усього спостереження після опромінення;
б. необхідною кількістю пасти з криля є 50% заміна тваринного 

білка раціону на білок пасти;
в. надбана за допомогою пасти з криля підвищена 

радіорезистентність зберігається повною мірою протягом 5 діб, 
а потім вона поступово спадає та до 15-ї доби зникає.

8. При розшифровуванні механізмів протипроменевого ефекту пасти 
з криля встановлено:
а. нормалізуючий вплив пасти з криля на нуклеїновий і білковий 

обміни. Вона обмежує розпад нуклеїнових кислот у селезінці та 
зменшує характерне для променевого ураження падіння вмісту 
білків сироватки крові;
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б. обмеження порушень процесів енергетичного обміну в клітині. 
Паста з криля зменшує зміну рівня вакат-кисню в сечі щурів 
після опромінення, а також процесу гліколізу й активності 
гліколітичних ферментів і каталази в печінці;

в. паста з криля чинить десенсибілізуючий вплив на опромінений 
організм. Вона призводила до зниження в щурів показників, що 
характеризують ступінь розвитку аутосенсибілізації організму в 
результаті опромінення;

г. паста з криля підтримує вищий рівень вільних сульфгідрильних 
груп у сироватці крові та тканинах опромінених тварин.

9. Проведені дослідження виявили широкий діапазон адаптогенних 
властивостей пасти з криля, що дозволяють рекомендувати її до 
складу лікувально-профілактичного харчування при впливі на 
організм різноманітних хімічних і фізичних факторів. 

Впровадження
1. Результати досліджень з біологічної цінності та встановлення 

захисних властивостей пасти з криля були повідомлені нами в ЦК 
КПРС та стали основою для прийняття Постанови Секретаріату ЦК 
КПРС від 3 жовтня 1973 р. «Про організацію виробництва харчових 
продуктів з антарктичного рачка – криля».

2. Матеріали досліджень з хімічного складу та біологічної оцінки пасти 
з криля та можливості її застосування в раціональному харчуванні 
населення були повідомлені нами на спеціальному засіданні 
відділу харчової промисловості Держплану СРСР. Матеріали звіту 
використані в Постанові Державного Комітету Ради Міністрів СРСР 
з науки та техніки № 55 від 8 лютого 1974 р. «Про розвиток науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт в області вивчення 
та використанні сировиних ресурсів антарктичного рачка-криля на 
харчові та кормові цілі».

3. Вивчення ролі пасти з криля в профілактичному харчуванні 
робітників хлорорганічних виробництв виконано на рівні винаходу. 
У результаті проведених досліджень розроблений новий продукт на 
основі пасти з криля й отримано авторське свідоцтво Державного 
Комітету Ради Міністрів СРСР зі справ винаходів і відкриттів                 
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№ 390804 від 28 квітня 1973 р.
4. З метою раціоналізації харчування населення, особливо в санаторно-

курортних закладах, нами спільно з групою співробітників інституту 
розроблено 13 видів різноманітних продуктів і страв з пасти «Океан». 
Постановою Центральної Ради з управління курортами профспілок 
ВЦСПС № 26-1 від 24 вересня 1974 р. рекомендовано включити їх до 
раціонів харчування відпочиваючих.

5. Результати про модифікуючу дію пасти з криля в хімічний 
канцерогенез схвалені Комітетом з канцерогенних речовин і заходів 
профілактики при ГСЕУ МОЗ СРСР (висновок Комітету № 14-а/76 
від 29 березня 1976 р.).

6. Для впровадження в раціональне харчування розроблено та введено 
у виробництво масло крилеве «Жемчуг» (ТУ 15-186-76 (введено 
вперше)), зареєстровано в Державному Комітеті стандартів Ради 
Міністрів СРСР 15.07.76 р. № 155333.

7. За даними 
Міністерства 
рибного 
господарства 
СРСР, після 
впровадження 
результатів 
роботи в практику 
органами 
народного 
господарства 
в 1973-1976 
рр. здійснена 
реалізація пасти з 
криля на суму 17,1 
млн рублів… 

Переклад копії основних 
положень та висновків 
докторської дисертації
(з особистого архіву)



– 34 –

Дисертації

1. Материалы к гигиеническому обоснованию фторирования воды 
: автореф. дис… канд. мед. наук / Павел Николаевич Майструк; 
Винниц. гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова. – Винница, 1964. – 16 с.  

Шифр ННМБУ 614.7 М-149

2. *Материалы к гигиеническому обоснованию фторирования воды 
: дис… канд. мед. наук / Павел Николаевич Майструк ; Киевский 
мед. ин-т им. А. А. Богомольца. – Винница ; Киев, 1964 г. – 337 л. : 
ил., табл., карт.

Шифр Центральная научная медицинская библиотека
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова) Д64-1343

3. Криль – новый источник полноценного белка и возможности 
его применения в рациональном и лечебно-профилактическом 
питании : автореф. дис… д-ра мед. наук : (14.00.07) / Павел 
Николаевич Майструк ; Киев. мед. ин-т им. акад. А.А. Богомольца. – 
Киев, 1977. – 38 с.

Шифр НБУВ РА 154848СЛ

Монографії

4. Гигиена питания / В. Д. Ванханен, П. Н. Майструк, А. И. 
Столмакова [и др.]. – Киев : Здоров’я, 1980. – 304 с.

Шифр ННМБУ Б-34961

5. Гигиена труда в машинно-тракторных мастерских РТС /
      Р. Д. Габович, П. Н. Майструк. – Винница, 1958. – 88 с. 

Шифр ННМБУ 613.6 Г-122.

6. Криль и крилепродукты в питании человека / П. Н. Майструк,
      Р. Д. Габович. – Киев : Здоров’я, 1984. – 152 с.  

Шифр ННМБУ Б-47846

ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ
ПАВЛА МИКОЛАЙОВИЧА МАЙСТРУКА



– 35 –

7. Организация диетического питания / П. Н. Майструк,
      Г. А. Дунаевский. – Киев : Здоров’я, 1980. – 96 с. 

Шифр ННМБУ Б-34868

8. Санитарный надзор за питанием в сельской местности /
      П. Н. Майструк, С. Я. Попик, Е. И. Денисяко [и др.]. – Киев : 

Здоров’я, 1985. – 111 с. – (Б-ка практ. врача). 
Шифр ННМБУ Б-51729



– 36 –

Методичні рекомендації й інформаційні лісти

9. Использование пасты из криля в профилактическом питании 
рабочих, занятых производством фосфорорганических 
соединений : метод. рекомендации / сост. : П. Н. Майструк,

      Н. М. Воробьева, В. С. Лапченко [и др.]. – Киев, 1977. – 13 с. 
Шифр ННМБУ  Б-25919

10. *Использование пасты из криля «Океан» для диетического 
питания онкологических больных при лучевой терапии : информ. 
лист / сост. : В. И. Милько, Н. Ф. Назимок, П. Н. Майструк [и др.] ; 
Киев. НИИ гигиены питания, Киев. мед. ин-т им. А.А. Богомольца. 
– Киев, 1989. – 7 с.

11. *Лечебное питание в послеоперационном периоде : метод. 
рекомендации / сост. : Г. А. Дунаевский, П. Н. Майструк,

       С. А. Шалимов [и др.]. – Киев, 1978. – 28 с.

12. Лечение больных ожирением на курортах Украины : (метод. 
рекомендации) / сост. : Д. К. Мигунова, П. Н. Майструк,

      А. А. Коломиец [и др.]. – Киев, 1978. – 125 с.
 Шифр ННМБУ Б-28307

13. Методические рекомендации по использованию продуктов 
переработки криля для диетического и лечебно-
профилактического питания / сост. : П. Н. Майструк.

      Г. А. Дунаевский. Ж. Б. Левинтов [и др.]. – Киев, 1979. – 18 с. 
Шифр ННМБУ Б-31638

14. Применение сухой белковой смеси в диетическом питании : 
(метод. рекомендации) / сост. : П. Н. Майструк, Г. А. Дунаевский,

      Г. И. Соломко [и др.] ; Киев. НИИ гигиены питания, Черновиц. мед. 
институт. – Киев, 1983. – 27 с.

Шифр ННМБУ Б-46310



– 37 –

Наукові статті

15. Актуальные задачи гигиены питания на Украине /
      П. Н Майструк, Л. С. Припутина // Врачеб. дело. – 1972. – № 12. –
      С. 4–7. 

16. Актуальные задачи научных исследований по гигиене питания 
села / Р. Д. Габович, П. Н. Майструк, С. Я. Попик // Теоретические и 
практические аспекты изучения питания человека, 10-12 дек. : тез. 
докладов. – М., 1980. – Т. 1. – С. 264–265. 

Шифр ННМБУ Б-36592

17. Актуальные проблемы гигиены питания в УССР и ее задачи в XI 
пятилетки / П. Н. Майструк, А. И. Столмакова, А. С. Петрунь // 
Десятый Укр. съезд гигиенистов : тез. докладов – Киев, 1981. – Т. 1. 
– С. 183–184.

Шифр ННМБУ Б-38131

18. Актуальные проблемы научных исследований по гигиене питания 
сельского населения / А. А. Минх, П. Н. Майструк, Р. Д. Габович // 
Вестн. АМН СССР. – 1981. – № 1. – С. 83–88.

19. Актуальные проблемы науки о питании в Украинской ССР / 
П. Н Майструк, С. Я. Попик, Е. И. Денисяко // Теоретические и 
практические аспекты изучения питания человека, 10-12 дек. : тез. 
докладов. – М., 1980. – Т. 1. – С. 49–50. 

Шифр ННМБУ Б-36592

20. Бактериологическая оценка пасты «Океан» / М. С. Марова,
      П. Н. Майструк // Рациональное питание : респ. межведом. сборник. 

– Киев : Здоров’я, 1976. – Вып. 11. – С. 111–113. 
Шифр ННМБУ Б-17993

21. Биогеохимические очаги флюороза зубов на территории Украины 
/ П. Н. Майструк, В. И. Смоляр // Итоги и перспективы медико-
географических исследований : материалы респ. конф. по мед. 
географии, сентябрь 1972 г, Полтава. – Киев : Здоров’я, 1973. –

      С. 79–80.  
Шифр ННМБУ Б-8549



– 38 –

22. Борьба с ожирением – актуальная задача советского 
здравоохранения / П. Н. Майструк // Рациональное питание : респ. 
междувед. сборник – Киев : Здоров’я, 1978. – Вып. 13 : Проблемы 
ожирения. – С. 3–5. 

Шифр ННМБУ Б- 26094

23. Вклад ученых Советской Украины в развитие гигиенической 
науки Союза ССР / М. Г. Шандала, Ю. И. Кундиев, П. Н. Майструк 
// Гигиена и санитария. – 1972. – № 12. – С. 19–22.

24. Влияние гриппа, вызванного штампом А2, на иммунитет 
против дифтерии у привитых детей / П. Н. Майструк,

      В. Б. Дунайский, Л. Я. Нагорнюк // Детские капельные инфекции : 
материалы науч.-практ. конференции. – Киев, 1971. – С. 33. 

 Шифр ННМБУ В-3049

25. Влияние нового пищевого продукта – пасты из криля на 
химический канцерогенез / П. Н. Майструк, Б. Л. Рубенчик,

      А. М. Романенко // Вопр. питания. – 1976. – № 6. – С. 61–65.

26. Влияние пасты криля на канцерогенез, вызванный 
n-диметиламиноазобензолом / П. Н. Майструк, М. Б. Плисс,

      Г. П. Горбань // Рациональное питание : респ. межведом. сборник. – 
Киев : Здоров’я, 1976. – Вып. 11. – С. 93–96.

 Шифр ННМБУ Б-17993

27. Влияние пасты из криля на баланс азота и усвояемость белков 
в эксперименте на животных / П. Н. Майструк Л. В. Шаповалова 
// Рациональное питание : респ. межведом. сборник. – Киев : 
Здоров’я, 1973. – Вып. 9. – С. 76–79. 

Шифр ННМБУ Б-9916

28. Влияние пасты из криля на некоторые показатели белкового 
обмена / П. Н Майструк, Л. Н. Кононко, Г. И. Соломко [и др.] // 
Врачеб. дело. – 1973. – № 4. – С. 5–7.

29. Влияние рентгеновского облучения на организм 
экспериментальных животных / П. Н. Майструк, М. Н. Полонская 
// Влияние питания на здоровье детей и подростков : (материалы 



– 39 –

респ. науч. конф.). – Киев : Здоров’я, 1973. – С. 74–76.
 Шифр ННМБУ Б-8325

30. Вміст фтору в харчових продуктах різних біогеохімічних зон 
УРСР / П. М. Майструк // Раціональне харчування : респ. міжвідом. 
збірник. – Київ : Здоров’я, 1972. – Вип. 8. – С. 73–76. 

Шифр ННМБУ Б-6651

31. Гигиена питания на службе здоровья населения / П. Н. Майструк 
// Гигиенические аспекты питания здорового и больного человека, 
24-26 нояб. 1982 г. : тез. докладов. – Киев, 1982. – С. 5–6. 

Шифр ННМБУ Б-41366

32. Гигиенические аспекты проблемы эндемического флюороза / 
      В. И. Смоляр, П. Н. Майструк, П. Т. Максименко, Л. Г. Паншечная 

// Рациональное питание : респ. межведом. сборник. – Киев : 
Здоров’я, 1974. – Вып. 10. – С. 85–90. 

Шифр  ННМБУ Б-12598

33. Гігієнічне вивчення колодязів на автотрасах Вінницької області 
/ П. Н. Майструк, Г. П. Кахановський // Гігієна населених місць : 
респ. міжвід. збірник. – Київ : Здоров’я, 1972. – Вип. 11. – С. 89–93. 

Шифр  ННМБУ Б-5932 

34. Динамика поступления свободных аминокислот в сыровотку 
крови воротной вены в процессе переваривания изолированного 
белка криля / А. Г. Соколова, О. В. Прокопенко, П. Н. Майструк // 
Вопр. питания. – 1985. – № 5. – С. 16–19.

35. Заболеваемость эпидемическим гепатитом в Винницкой 
области за последние 5 лет (1959-1963 гг.) / П. Н. Майструк,

      Н. М. Файнерман, А. Гуревич // Тез. докл. науч.-практ. конф. врачей 
Винниц. области по болезни Боткина. – Кишинев, 1964. – С. 32–33.

  Шифр ННМБУ 1964 Н-346

36. Задачи научных исследований по гигиене питания тружеников 
села / П. Н. Майструк, Р. Д. Габович, А. С. Петрунь // Врачеб. дело. – 
1980. – № 12. – С. 5–9.

37. *Изменение электрокардиограммы при хроническом воздействии 



– 40 –

различных концентраций фтора питьевой воды на организм 
школьников / П. Н. Майструк // Вопр. сердечно-сосудистой 
патологии. – Киев: Госмедиздат, 1963. – Т. 25.

38. Изучение пищевой ценности нового белкового продукта – сухой 
белковой смеси / П. Н. Майструк, Н. Я. Яцковская, Г. И. Соломко // 
Вопр. питания. – 1983. – № 5. – С. 49–52.

39. Использование нового продукта – масла «Жемчуг» в 
рациональном и лечебно-профилактическом питании /

      П. Н. Майструк, Ж. Б. Левинтон, А. Б. Роговая [и др.] // Состояние 
питания и здоровья различных профессиональных и возрастных 
групп населения : тез. докл. Респ. науч. конференции. – Киев. 1978. 
– С. 116–118.

Шифр ННМБУ Б-26047

40. *Использование продуктов переработки криля для 
профилактики кариесной болезни детей / Л. В. Шелякина,

      П. Н. Майструк, Г. И. Соломко [и др.] // Проблемы белково-
витаминных взаимодействий в норме и патологии : материалы 
симп. 12-13 дек. 1978 г. – Рига, 1978. – С. 97–100.

41. Исследование пищеварительной функции кишечника при 
введении необычного белка / П. Н. Майструк, А. Г. Соколова,

      А. Б. Роговая, Т. М. Реутова // Механизмы адаптации и 
компенсации физиологических функций в экстремальных 
условиях. – Томск. 1977. – С. 141–142.

Шифр ННМБУ Б-31589

42. Итоги и задачи научных исследований по гигиене питания села 
в различных регионах страны / Т. Ш. Шарманов, П. Н. Майструк 
// Продовольственная программа СССР и комплексные проблемы 
гигиены села : (тез. докл. науч. конференции). – Киев, 1984. –                        
С. 23–25.

 Шифр ННМБУ Б-46083

43. Итоги и перспективы изучения вопросов гигиены питания детей 
и подростков в УССР / П. Н. Майструк, Л. А. Мостовая // Врачеб. 
дело. – 1974. – № 7 – С. 120–123.



– 41 –

44. Итоги изучения гигиенического значения фтора питьевой воды 
на Украине (1947-1959) / Р. Д. Габович, П .Н. Майструк // Вопросы 
общей и частной гигиены. – Киев : Госмедиздат УССР, 1963. –

      С. 233–238.
Шифр ННМБУ 613 В-748

45. К вопросу о безвредности нового продукта питания — сухой 
белковой смеси / П. Н. Майструк, Н. Я. Яцковская, Г. И. Соломко [и 
др.] // Вопр. питания. – 1984. – № 5. – С. 51–54.

46. К вопросу о заболеваемости дизентерией в Винницкой области 
/ П. Н. Майструк, И. Б. Солодарь // Кишечные инфекции : респ. 
межведом. сборник. – Киев : Здоров’я, 1971. – Вып. 4. – С. 71–72. 

Шифр ННМБУ Б-517

47. К истории Киевского научно-исследовательского института 
гигиены питания / П. Н. Майструк, А. С. Петрунь, С. Я. Попик,

      Р. Д. Габович // Врачеб. дело. – 1983. – № 4. – С. 1–5.

48. Материалы к гигиеническому обоснованию фторирования воды 
с целью предупреждения кариеса зубов / П. Н. Майструк // Врачеб. 
дело. – 1963. – № 6. – С. 109–113.

49. Материалы к эпидемиологии брюшного тифа и паратифоз 
в Винницкой области за 1959-1967 гг. / П. Н. Майструк, Г. И. 
Михайловский, В. П. Шилов // Кишечные инфекции : респ. 
межведом. сборник. – Киев : Здоров’я, 1969. – Вып. 3. – С. 84–85. 

Шифр ННМБУ 1969 К-465

50. Мероприятия по улучшению организации диетического питания 
в Украинской ССР / П. Н. Майструк, С. Я. Попик, Е. Н. Денисяко, 
К. А. Стадник // Лечебное питание в комплексе терапевтических 
мероприятий в санаторно-курортных учреждениях : тез. докл. респ. 
науч.-практ. конф. (18-19 окт. 1979 г.). – Моршин, 1979. – С. 77–78. 

Шифр ННМБУ Б-30840

51. Микрофлора пасты « Океан» как показатель ее качества /
      Н. П. Булычева, Л. И. Лобзин, П. Н. Майструк, М. С. Марова // 

Гигиена и санитария. – 1977. – № 3. – С. 102–104.



– 42 –

52. Наука про харчування в світлі рішень XXIV з’їзду КПРС /
      П. М. Майструк // Раціональне харчування : респ. міжвідом. 

збірник. – Київ : Здоров’я, 1972. – Вип. 8. – С. 3–6. 
Шифр ННМБУ Б-6651

53. Научно-технический прогресс и проблемы питания /
      П. Н. Майструк, М. Г. Шевченко, Л. С. Яковлева // Девятый Укр. 

съезд гигиенистов и санитарных врачей, 26-28 мая 1976 г., Донецк : 
тез. докладов. – Киев, 1976. – С. 207–208.

Шифр ННМБУ Б-19019

54. Некоторые аспекты биологического действия нового продукта 
питания пасты из криля / П. Н. Майструк, Л. Н. Кононко,

      Г. И. Соломко, Л. В. Шаповалова // Рациональное питание здорового 
и больного человека : (материалы респ. науч.-практ. конференции). 
– Киев : Здоров’я, 1972. – С. 73–76.

Шифр ННМБУ Б-7162

55. Некоторые итоги исследований по биологической оценке 
пищевых белков / Г. И. Соломко, П. Н. Майструк, А. Г. Соколова // 
Рациональное питание : респ. междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 
1983. – Вып. 18 : Биологическая ценность и безвредность пищевых 
продуктов. – С. 9–11. 

Шифр ННМБУ Б-42740

56. Нетрадиционные источники белка и их использование в питании 
/ Г. И. Соломко, П. Н. Майструк, А. Г. Соколова // Гигиенические 
аспекты питания здорового и больного человека : тез. докладов. – 
Киев. 1982. – С. 142.

Шифр ННМБУ Б- 41366

57. Новый белковый продукт паста «Океан» и ее роль в 
профилактике экспериментального кариеса зубов /

      П. Н. Майструк, Л. В. Шелякина, Л. Н. Кононко, Г. И. Соломко 
// Научные основы питания здорового и больного человека : 
(материалы 1 Всесоюз. конф., состоявшейся в г. Алма-Ате 22-24 окт. 
1974 г.) – Алма-Ата : Казахстан, 1975. – Т. 2. – С. 126–127.

Шифр ННМБУ Б-15745



– 43 –

58. Новый продукт диетического и детского питания масло « 
Жемчуг» / П. Н. Майструк, Ж. Б. Левинтон, В. Д. Безбородько 
// Основные направления увеличения производства и пути 
повышения качества продуктов детского и диетического питания : 
тез. докл. Респ. науч.-техн. конф., дек. 1977 г., Одесса. – Киев, 1977. – 
С 66–67.

Шифр ННМБУ Б-25550

59. О лечебно-профилактическом питании на фторпроизводствах / 
Р. Д. Габович, П. Н. Майструк // Вопр. питания. – 1963. – № 1. –

      С. 32–38.

60. О некоторых особенностях усвоения рыбного белкового 
концентрата / А. Г. Соколова, П. Н. Майструк, Ж. Б. Левинтон [и 
др.] // 3 Всесоюз. съезд геронтологов и гериатров, 1-4 июня 1976 г.: 
тез. и реф. докладов. – Киев, 1976. – С. 189.

Шифр ННМБУ Б-19811

61. О поражении сердечно-сосудистой системы при лучевой болезни 
/ П. Н. Майструк, Н. Е. Боцман, А. П. Тарасенко, М. Н. Полонская // 
Морфология : респ. межведом. сборник. – Киев : Здоров’я, 1975. – 
Вып. 2. – С. 38–39.

Шифр ННМБУ Б-16098

62. Обеззараживание воды в колодцах Винницы с помощью 
дозирующих патронов / П. Н. Майструк, Г. И. Конаховский // 
Гигиена и санитария. – 1970. – № 3. – С. 88–90.

63. Опыт оздоровления условий труда на Винницком 
суперфосфатном  заводе им. Я.М. Свердлова / М. Б. Белага,

      П. Н. Майструк // Гигиена и санитария. – 1963. – № 1. – С. 80–82.

64. Опыт применения современных методов диагностики и 
профилактики вирусного гепатита в Винницкой области / 

      П. Н. Майструк, В. С. Посвольская, Р. М. Беккер // Материалы 
21 науч. сессии Ин-та вирусологии им. Д.И. Ивановского и 2 
науч. сессии Одесского науч. – исслед. ин-та вирусологии и 
эпидемиологии. – Москва ; Одесса, 1968. – Ч. 1. – С. 156–157. 

Шифр ННМБУ 1968 И712



– 44 –

65. Опыт санитарной охраны атмосферного воздуха Винницы /
      М. Б. Белага, П. Н. Майструк // Гигиена и санитария. – 1961. – № 1. – 

С. 73–76.

66. Опыт снижения заболеваемости дифтерией в Винницкой 
области / П. Н. Майструк // Дифтерия : сб. тр. Укр. респ. науч.-
практ. конф. по ликвидации дифтерии  в УССР. – Киев, 1963. –

      С. 41–42.

67. Организация деятельности cанитарно-эпидемиологической 
службы в области гигиены питания на Украине в период 
становления Советской власти и в годы первых пятилеток 
/ П. Н. Майструк, С. Я. Попик, А. С. Петрунь [и др.] // Гигиена и 
санитария. – 1982. – № 4. – С. 54–56.

68. Организация диетического питания в УССР / П. Н. Майструк, В. 
К. Артамонова, Р. С. Дыбенко [и др.] // Первая Всесоюз конф. про 
проблеме «Клинические и экспериментальные аспекты диетологии» 
: тез. докладов. – М., 1974. – С. 230–232. 

Шифр ННМБУ Б- 14092

69. Организация рационального питания детей и подростков – 
важная социально-гигиеническая задача / П. Н. Майструк,

      Г. И. Разумеева, Л. Д. Камышева // Рациональное питание : респ. 
междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 1985. – Вып. 20 : Питание и 
здоровье детей. – С. 14–17. 

Шифр ННМБУ Б-50635

70. Основные задачи гигиены водоснабжения на современном этапе 
/ Р. Д. Габович, В. В. Цапко, ... П. Н. Майструк [и др.] // 8 Укр. съезд 
гигиенистов и санитарных врачей : тез. докл.; 8-9 дек. 1970 г. – Киев, 
1970. – С. 29–30.

 Шифр ННМБУ 1970 У-454

71. Основные принципы питания с целью профилактики широкого 
распространения ожирения / П. Н. Майструк, Д. К. Мигунова // 
Гигиена и санитария. – 1978. – № 2. – С. 33–36.

72. Особенности питания и состояние здоровья населения УССР / П. 



– 45 –

Н. Майструк, Л. С. Припутина, В. И. Смоляр, А. К. Руденко // Вопр. 
питания. – 1976. – № 1. – С. 13–17.

73. Особенности питания и состояния здоровья населения УССР / 
П. Н. Майструк, Л. С. Припутина, В. И. Смоляр [и др.] // Научные 
основы питания здорового и больного человека : материалы 1 
Всесоюз. конф., состоявшейся в г. Алма-Ате 22-24 окт. 1974 г. – 
Алма-Ата : Казахстан, 1975. – Т. 2. – С. 124–125.

Шифр ННМБУ Б-15745

74. Особенности питания человека в современных условиях /
      П. Н. Майструк, С. Я. Попик // Состояние питания и здоровья 

различных профессональных и возрастных групп населения : тез . 
докл. респ. науч. конференции. – Киев, 1978. – С. 3–5.

Шифр ННМБУ Б- 26047

75. Особенности питания человека в современных условиях /
       П. Н. Майструк // Лечебное питание в комплексе терапевтических 

мероприятий в санаторно-курортных учреждениях : тез. докл. респ. 
науч.-практ. конф. (18-19 окт. 1979 г.). – Моршин, 1979. – С. 75–77. 

Шифр ННМБУ Б-30840

76. Особенности усвоения организмом белков пасты «Океан» /
      П. Н. Майструк, А. Г. Соколова // Врачеб. дело. – 1976. – № 10. –
      С. 127–130.

77. Перспектива использования новых продуктов моря в 
рациональном питании / П. Н. Майструк, Ж. Б. Левинтон,

      Г. И. Соломко [и др.] // Вестн. АМН СССР. – 1978. – № 3. – С. 9–15. 

78. Перспективы использования нового продукты питания белковой 
пасты «Океан» в геродиететике / П. Н. Майструк, Г. И. Соломко, 
Л. Н. Кононко [и др.] // 3 Всесоюз. съезд геронтологов и гериатров, 
1-4 июня 1976 г. : тез. и реф. докладов. – Киев, 1976. – С. 135.  

Шифр ННМБУ Б-19811

79. Перспективы использования пасты «Океан» в питании 
населения и ее биологическая ценность / П. Н. Майструк,

      Л. Н. Кононко. Г. И. Соломко, Л. В. Шелякина // Девятый Укр. съезд 



– 46 –

гигиенистов и санитарных врачей, 26-28 мая 1976 г., Донецк : тез. 
докладов. – Киев, 1976. – С. 240–242.

Шифр ННМБУ Б-19019

80. *Підсумки вивчення гігієнічного значення фтору питної води на 
Україні (1947-1949 рр.) / П. Н. Майструк // VI з’їзд гігєністів УРСР, 
1959. – (Відомості отримані из автореферату канд. дис.)

81. Питание, здоровье и старение / А. В. Павлов, К. С. Петровский, 
Ю. Г. Григоров, П. Н. Майструк // 3 Всесоюз. съезд геронтологов и 
гериатров, 1-4 июня 1976 г. : тез. и реф. докладов. – Киев, 1976. –

      С. 26. 
 Шифр ННМБУ  Б-19811

82. Питание и здоровье / П. Н. Майструк // Под знаменем ленинизма. 
– 1977. – № 12. – С. 62–64.

83. Питание как фактор сохранения здоровья человека 
и профилактика ряда заболеваний / П. Н. Майструк // 
Рациональное питание : респ. междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 
1981. – Вып. 16 : Лечебное и профилактическое питание. – С. 3–6. 

Шифр  ННМБУ Б- 36326

84. *Питательный продукт моря / П. Н. Майструк // Здоровье. – 
1974. – № 11. – С. 30.

85. Применение пасты «Океан» в профилактике 
экспериментального кариеса / Л. В. Шаповалова, П. Н. Майструк // 
Влияние питания на здоровье детей и подростков : материалы респ. 
науч. конференции. – Киев : Здоров’я, 1973. – С. 119–121. 

Шифр ННМБУ Б-8325

86. Применение различных белковых продуктов при лечении больных 
алиментарным ожирением / П. Н. Майструк, Н. В. Степанова,

      В. С. Неборачко // Врачеб. дело. – 1982. – № 11. – С. 80 –83.

87. Применение сухой белковой смеси в рациональном и диетическом 
питании / П. Н. Майструк, Г. И. Соломко, Д. К. Мигунова [и др.] // 
Чужеродные вещества в пищевых продуктах : материалы 1 Всесоюз. 
конференции. – Алма-Ата, 1979. – С. 235–236.

Шифр ННМБУ Б-30927



– 47 –

88. Принципы и методы гигиенической оценки новых белковых 
продуктов / П. Н. Майструк, Г. И. Соломко, А. Г. Соколова // Вопр. 
питания. – 1984. – № 2. – С. 3—7.

89. Пути разработки проблемы «Питание здорового и больного 
человека на Украине в Х пятилетке / П. Н. Майструк, С. Я. 
Попик., Л. С. Яковлева // Врачеб. дело. – 1978. – № 8. – С. 128–131.

90. Пути создания новых продуктов питания и повышения 
их биологической ценности / П. Н. Майструк, С. Я. Попик // 
Рациональное питание : респ. междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 
1980. – Вып. 15 : Новые продукты питания. — С. 9–11. 

Шифр ННМБУ Б-32305

91. Пути совершенствования организации диетического питания в 
Украинской ССР / П. Н. Майструк, С. Я. Попик, Е. И. Денисяко, С. 
К. Максимова // Рациональное питание : респ. междувед. сборник. 
– Киев : Здоров’я, 1981. – Вып. 16 : Лечебное и профилактическое 
питание. – С. 38–40

Шифр  ННМБУ Б- 36326

92. 50-летие Киевского научно-исследовательского института 
гигиены питания / П. Н. Майструк // Рациональное питание : респ. 
междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 1982. – Вып. 17. – С. 5–8. 

Шифр ННМБУ  Б-40173

93. Развитие гигиены питания на Украине / П. Н. Майструк // Вопр. 
питания. – 1972. – № 6. – С. 8–13. 

94. Рациональное питание и здоровье человека / П. Н. Майструк,
      С. Я. Попик, А. С. Петрунь // Рациональное питание : респ. 

междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 1984. – Вып. 19 : Роль 
питания в сохранении здоровья человека в условиях научно-
технического прогресса. – С. 3–5.

 Шифр ННМБУ Б-46351

95. Результаты изучения живой коревой вакцины АМН СССР из 
штампа ЭШЧ по материалам Винницкой области /

      П. Н. Майструк, Л. М. Чудная // Вопросы ликвидации 
эпидемической кори. – М., 1970. – С. 138–139. – (Тр. Института 



– 48 –

полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР, Т. 17) 
Шифр ННМБУ Б-29492

96. Решение, проблемы питания человека в современных условиях / 
П. Н. Майструк // Рациональное питание : респ. междувед. сборник. 
– Киев : Здоров’я, 1979. – Вып. 14 : Питание и состояние здоровья 
различных профессиональных и возрастных групп населения. –

      С. 3–6. 
 Шифр ННМБУ Б-27960

97. Роль науки о питании в решении продовольственной программы 
СССР / П. Н. Майструк, А. С. Петрунь, С. Я. Попик // Рациональное 
питание : респ. междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 1983. – Вып. 
18 : Биологическая ценность и безвредность пищевых продуктов. – 
С. 3–5. 

Шифр ННМБУ Б-42740

98. *Рыбный белковый концентрат – продукт высокой 
питательной ценности / П. Н. Майструк, Ж. Б. Левинтон,

      А. Г. Соколова [и др.] // Рыбное хозяйство. – 1976. – № 4. – С. 73–74.

99. Санитарное состояние колодцев на автотрассах Винницкой 
области и меры по улучшению качества воды в них /

      П. Н. Майструк, Г. И. Конаховский // Гигиена и санитария. – 1972. – 
№ 4. – С. 98–99. 

100. *Скорость всасывания аминокислот в кишечнике при 
скармливании крысам различных белковых продуктов /

         П. Н. Майструк, А. Г. Соколова // Тез. науч. сообщ. 12 Всесоюз. 
физиол. о-ва им. И.П. Павлова. – Тбилиси, 1975. – Т. 3. –

         С. 201– 202.

101. Сорбит и его роль в питании : обзор / П. Н. Майструк,
         Я. Л. Германюк // Вопр. питания. – 1983. – № 1. – С. 3–5.

102. Сравнительная характеристика белковой ценности пасты из 
криля, говяжьего мяса и творога / П. Н. Майструк, Г. И. Соломко, 
Л. В. Шелякина, Л. Н. Кононко // Республиканская конференция 
по вопросам питания населения Латвийской ССР : тез. докладов. – 



– 49 –

Рига, 1975. – С. 40–42. 
Шифр ННМБУ Б-16504

103. Сравнительное изучение всасывания аминокислот из 
кишечника при скармливании крысам казеина и белкового 
концентрата / П. Н. Майструк, А. Г. Соколова, Ж. Б. Левинтон [и 
др.] // Шестая конференция физиологов республик Средней Азии 
и Казахстана : тез. докладов. – Ташкент, 1976. – С. 91–92.

Шифр ННМБУ Б-21263

104. Становление, пути и перспективы развития гигиены питания 
на Украине / П. Н. Майструк, С. Я. Попик, А. С. Петрунь [и др.] // 
Вопр. питания. – 1982. – № 6. – С. 15–20.

105. Сухая осветленная кровь и белковая смесь на ее основе как 
дополнительный источник пищевого белка / П. Н. Майструк,

         Г. И. Соломко, И. Ф. Осадчая, Н. Я. Кезик // Рациональное питание 
: респ. междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 1980. – Вып. 15 : 
Новые продукты питания. — С. 19–24. 

Шифр ННМБУ Б-32305

106. Усвоение организмом аминокислот белкового продукта 
питания пасты «Океан» / П. Н. Майструк, А. Г. Соколова // 
Врачеб. дело. – 1974. – № 9. – С. 142–147.

107. Усвоение в организме белков рыбного концентрата /
         П. Н. Майструк, А. Г. Соколова, Ж. Б. Левинтон [и др.] // Врачеб. 

дело. – 1978. – № 7. – С. 140–143.

108. Флюороз в Винницкой области / П. Н. Майструк // Сб. науч. 
работ Конференции актива мед. работников Винницкой области, 
20-21 марта 1959 г. – Винница, 1961. – С. 29–37. 

Шифр ННМБУ 61(063) В-488

109. Физиологическое и биохимическое обоснование разработки 
новых продуктов питания на основе пасты «Океан» /

         П. Н. Майструк. Ж. Б. Левинтон, А. Г. Соколова [и др.] // Научные 
основы разработки продуктов детского и диетического питания : 
тез. докладов. – М., 1976. – С 202–209.

Шифр ННМБУ Б-28186



– 50 –

110. Фтор как фактор предупреждения заболеваемости зубов 
кариозом / Р. Д. Габович, П. Н. Майструк // Гигиена и санитария. – 
1959. – № 7. – С. 21–26. 

111. Химический состав пасты из криля / П. Н. Майструк // 
Рациональное питание : респ. межвед. сборник. – Киев : Здоров’я, 
1973. – Вып. 9. – С. 73–76. 

Шифр ННМБУ В-9916

112. Химический состав сельскохозяйственных культур, 
выращенных на землях, орошаемых сточными водами 
Баглеевского и Днепродзержинского коксо-химических заводов 
/ П. Н. Майструк, Л. Н. Кононко, Г. И. Соломко, Л. В. Шаповалова 
// Рациональное питание : респ. межведом. сборник. – Киев : 
Здоров’я, 1974. – Вып. 10. – С. 21–24. 

Шифр ННМБУ Б- 12598

113. Экспериментальное изучение биологической ценности нового 
пищевого продукта пасты из криля / П. Н. Майструк,

         Г. И. Соломко, Л. Н. Кононко [и др.] // Научные основы питания 
здорового и больного человека : (материалы 1 Всесоюз. конф., 
состоявшейся в г. Алма-Ате 22-24 окт. 1974 г.) – Алма-Ата, 1975. – 
Т. 2. – С. 122–123.

Шифр ННМБУ Б-15745

114. Экспериментальное обоснование возможности использования 
пасты «Океан» при лечении ожирения / П. Н. Майструк, Ж. 
Б. Левинтон, Л. Д. Тихомирова [и др.] // Рациональное питание 
: респ. междувед. сборник. – Киев : Здоров’я, 1978. – Вып. 13 : 
Проблемы ожирения. – С. 95–98. 

Шифр ННМБУ Б- 26094

115. *Экспериментальные исследования защитного действия 
витаминов при хронической интоксикации фтора / П. Н. 
Майструк // Вопр. питания. – Киев : Госмедиздат УССР, 1962. –

         С. 87–91. 

116. *Эндемический флюороз, вызываемый повышенным 
содержанием фтора  в питьевой воде, и защитное действие 



– 51 –

пищи / Р. Д. Габович, П. Н. Майструк // Докл. Науч. конф. по 
гигиене водоснабжения и санитарной охране водоемов. – Киев, 
1962. – Вып. 2. – С. 132–135.

117. Эпидемиологический анализ заболеваемости дифтерией в 
Винницкой области за период 1959-1964 гг. / П. Н. Майструк, Г. 
И. Михайловский // Вопросы профилактики детских инфекций: 
материалы науч.-профилакт. конференции. Киев, 1966. – С. 23–25.

118. Эффективность пасты из криля в профилактике 
экспериментального кариеса / П. Н. Майструк, Н. Н. Скурская, 
А. В. Шелякина // 5 съезд стоматологов УССР : краткие тезисы. – 
Одесса, 1978. – С. 38–39.

Шифр ННМБУ Б-25792

119. Рец. на кн.: Р. Д. Габович, Т. К. Игнатьева, М. В. Крыжановского 
К. Б. Хаиит « Руководство к практическми занятиям по 
коммунальной гигиене». – Киев : Здоров’я, 1966 / П. Н. Майструк 
// Врачеб. дело. – 1967. – № 11. – С. 157–158. 

120. Рец. на кн. Р. Д. Габович, А. А. Минх. Гигиенические проблемы 
фторирования питьевой воды. – М. : Медицина, 1980 /

         П. Н. Майструк // Гигиена и санитария. – 1980. – № 6. – С. 89–90.

Видання за редакцією П.М. Майструка

121. Библиографический указатель основных научных трудов 
Киевского научно-исследовательского института гигиены 
питания за 50 лет (1932-1982 гг.) / сост. : А. И. Селюченко, Т. А. 
Волкова-Подольская ; науч. ред. П. Н. Майструк. – Киев, 1982. –

         50 с. 
Шифр ННМБУ 016:613 К-384

122. Влияние питания на здоровье детей и подростков : (материалы 
респ. науч. конф. / редкол. : П. Н. Майструк (отв. ред.) [и др.]. – 
Киев : Здоров’я, 1973. – 146 с.  

Шифр ННМБУ Б-8325



– 52 –

123. Гигиенические аспекты питания здорового и больного человека 
: (тез. докл.), 24-26 нояб. 1982 г. / гл. ред. П. Н. Майструк. – Киев, 
1982. – 166 с. 

Шифр ННМБУ Б-41366

124. Лечебное питание в комплексе терапевтических мероприятий в 
санаторно-курортных учреждениях : тез. докл. респ. науч.-практ. 
конф. (18-19 окт. 1979 г.) / редкол. : Э. А. Колесник, Т. Д. Голуб,

         А. А. Коломиец, П. Н. Майструк (отв. ред.) [и др.]. – Моршин, 
1979. – 160 с. 

Шифр ННМБУ Б-30840

125. Продовольственная программа СССР и комплексные проблемы 
гигиены села : (тез. докл. науч. конференции) / редкол. :

         Ю. И. Кундиев (отв. ред.), В. А. Бузунов, О. И. Волощенко, …
         П. Н. Майструк [и др.]. – Киев, 1984. – С. 23–25. 

Шифр ННМБУ Б-46083

126. Рациональное питание здорового и больного человека : 
(материалы респ. науч.-практ. конф.) / редкол. : Г. А. Дунаевский 
Л. И. Лозбин, П. Н. Майструк (отв. ред.) [и др.]. – Киев : Здоров’я, 
1972. – 200 с. 

Шифр ННМБУ Б-7162.

127. Рациональное питание : респ. межведом сб. / редкол. :
         Г. И. Бурчинский, В. Д. Ванханен, Ю. О. Григоров, П. Н. Майструк 

(отв. ред.) [и др.]. – Киев : Здоров’я, 1973. – Вып. 9. – 182 с. 
Шифр ННМБУ Б-9916

128. Рациональное питание : респ. межведом. сб. / редкол. :
         Г. С. Бурчинский, В. Д. Ванханен, Ю. Г. Григоров, П. Н. Майструк 

(отв. ред.) [и др.]. – Киев : Здоров’я, 1974. – Вып. 10. – 187 с. 
Шифр ННМБУ Б-12598

129. Рациональное питание : респ. межведом. сб. / редкол. :
         Г. И. Бурчинский, В. Д. Ванханен, Ю. Г. Григоров, П. Н. Майструк 

(отв. ред.) [и др.]. – Киев : Здоров’я, 1976. – Вып. 11. – 142 с. 
Шифр ННМБУ Б-17993



– 53 –

130. Рациональное питание : респ. междувед. сб. / Г. И. Бурчинский, 
В. Д. Ванханен, Ю. Г. Григоров, П. Н. Майструк (отв. ред.) [и др.]. 
– Киев : Здоров’я, 1977. – Вып. 12 : Охрана продуктов питания от 
вредных для организма веществ. – 114 с. 

Шифр ННМБУ Б-21140

131. Рациональное питание : респ. междувед. сб. / В. Д. Ванханен,
         О. А. Войцеховский, … П. Н. Майструк (отв. ред.) [и др.]. – Киев : 

Здоров’я, 1978. – Вып. 13 : Проблемы ожирения. – 138 с. 
Шифр ННМБУ Б-26094

132. Рациональное питание : респ. междувед. сб. / В. Д. Ванханен, 
О. А. Войцеховский, … П. Н. Майструк (отв. ред.) [и др.]. – Киев 
: Здоров’я, 1979. – Вып. 14 : Питание и состояние здоровья 
различных профессиональных и возрастных групп населения. – 
Киев : Здоров’я, 1979 г. – 127 с.

Шифр ННМБУ Б-27960

133. Рациональное питание : респ. междувед. сб. / редкол. :
         В. Д. Ванханен, О. А. Войцеховский, … П. Н. Майструк (отв. 

ред.) [и др.]. – Киев : Здоров’я, 1980. – Вып. 15 : Новые продукты 
питания. – 128 с. 

Шифр  ННМБУ Б- 32305

134. Рациональное питание : респ. междувед. сб. / редкол. :
         В. Д. Ванханен, Ю. Г. Григоров, ... П. Н. Майструк (отв. ред.) [и др.]. 

– Киев : Здоров’я, 1981. – Вып. 16 : Лечебное и профилактическое 
питание. – 124 с. 

Шифр  ННМБУ Б- 36326

135. Рациональное питание : респ. междувед. сб. / редкол. :
         В. Д. Ванханен, Ю. Г. Григоров, ... П. Н. Майструк (отв. ред.) [и др.]. 

– Киев : Здоров’я, 1982. – Вып. 17. – 131 с. 
Шифр ННМБУ Б-40173

136. Рациональное питание : респ. междувед. сб. / редкол. :
         В. Д. Ванханен, Ю. Г. Григоров, … П. Н. Майструк (отв. ред.) [и 

др.]. – Киев : Здоров’я, 1983. – Вып. 18 : Биологическая ценность и 
безвредность пищевых продуктов. – 119 с.  

Шифр ННМБУ Б-42740



– 54 –

137. Рациональное питание : респ. междувед. сб. / редкол. :
         В. Д. Ванханен, Ю. Г. Григоров, ... П. Н. Майструк (отв. ред.) [и 

др.]. – Киев : Здоров’я, 1984. – Вып. 19 : Роль питания в сохранении 
здоровья человека в условиях научно-технического прогресса. – 
102 с.

Шифр ННМБУ Б-46351

138. Раціональне харчування : респ. міжвідом. зб. / редкол. :
         І. П. Барченко, П. Н. Майструк (відповід. ред.), Л. С. Припутіна [та 

ін.]. – Київ : Здоров’я, 1972. – Вип. 8. – 204 с. 
Шифр ННМБУ Б-6651



– 55 –

• Петрунь Г. С. Майструк 
Павло Миколайович: [біогр. 
довідка] / Г. С. Петрунь // 
Енциклопедія Сучасної 
України. – Київ, 2018. – Т. 18. 
– С. 531–532.

• Петрунь Г. С. Майструк Павло 
Миколайович [Електронний 
ресурс] / Г. С. Петрунь. – 
Режим доступу : URL : http://
esu.com.ua/search_articles.
php?id=60554 . – Назва з 
екрана.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ
ПАВЛА МИКОЛАЙОВИЧА МАЙСТРУКА



– 56 –

ЖИТТЯ У 
ФОТОДОКУМЕНТАХ

1954. Павло та Володимир Майструки.
(з особистого архіву)

1949. Павло Майструк – студент 
Вінницького державного медичного 
інституту.

(з особистого архіву)



– 57 –

1957. Марія та Павло Майструк.
(з особистого архіву)



– 58 –

1966. Головний лікар 
Вінницької обласної 
СЕС.

1966. Керівники медичних закладів Вінницької області.

(з особистого архіву)

(з особистого архіву)



– 59 –

1966. Павло Майструк та дочка Галина.
(з особистого архіву)

1979. Павло Майструк, Галина Майструк, онук Андрій.
(з особистого архіву)



– 60 –

1981. Павло Майструк, Галина Майструк, онук Андрій.

1982. Павло Майструк та онук Андрій.

(з особистого архіву)

(з особистого архіву)



– 61 –

1958 5
1959 80,  110
1961 65, 108
1962 115, 116
1963 37, 44, 48, 59, 63, 66
1964 1, 2, 35
1966 117
1967 119
1968 64
1969 49
1970 62, 70, 95
1971 24, 46
1972 15, 23, 30, 33, 52, 54, 93, 99, 126, 138
1973 21, 27, 28, 29, 85, 111, 122, 127
1974 32, 43, 68, 84, 106, 112, 128
1975 57, 61, 73, 100, 102, 113
1976 20, 25, 26, 53, 60, 72, 76, 78, 79, 81, 98, 103, 109, 129
1977 3, 9, 41, 51, 58, 82, 130
1978 11, 12, 22, 39, 40, 71, 74, 77, 89, 107, 114, 118, 131
1979 13, 50, 75, 87, 96, 124, 132
1980 4, 7, 16, 19, 36, 90, 105, 120, 133
1981 17, 18, 83, 91, 134
1982 31, 56, 67, 86, 92, 104, 121, 123, 135
1983 14, 38, 47, 55, 97, 101, 136
1984 6, 42, 45, 88, 94, 125, 137
1985 8, 34, 69
1989 10

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК РОБІТ



– 62 –

А
Артамонова В. К. 68

Б
Барченко І. П. 138
Безбородько В. Д. 58
Беккер Р. М. 64
Белага М. Б. 63,65
Боцман Н. Е. 61
Бузунов В. А. 125
Булычева Н. П. 51
Бурчинский Г. И. 127, 128, 129

В
Ванханен В. Д. 4, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134,135, 136, 137
Войцеховский О. А. 131, 132, 133
Волкова-Подольская Т. А. 121
Волощенко О. И. 125
Воробьева Н. М. 9

Г
Габович Р. Д.  5, 6, 16, 18, 36, 44, 47, 59, 70, 
110, 116
Германюк Я. Л. 101
Голуб Т. Д. 124
Горбань Г. П. 26
Григоров Ю. Г. 81, 127, 128,  129, 130, 134, 
135, 136, 137
Гуревич А. 35

Д
Денисяко Е. И. 8, 19,  50, 91
Дунаевский Г. А.  7, 11, 13, 14,  126
Дунайский В. Б. 24
Дыбенко Р. С. 68

К
Камышева Л. Д. 69
Кахановський Г. П. 33
Кезик Н. Я. 105
Колесник Э. А. 124
Коломиец А. А. 12, 124
Конаховский Г. И. 62, 99
Кононко Л. Н. 28, 54, 57, 78, 79, 102, 112, 
113
Кундиев Ю. И. 23, 125

Л
Лапченко В. С.  9 
Левинтов Ж. Б. 13, 39, 58, 60,  77, 98, 103, 
109, 107, 114 
Лобзин Л. И. 51, 126 

М
Максименко П. Т. 32
Максимова С. К. 91
Марова М. С. 20, 51
Мигунова Д. К. 12, 17, 87
Милько В. И. 10
Минх А. А. 18
Михайловский Г. И. 49, 117
Мостовая Л. А. 43

Н
Нагорнюк Л. Я. 24 
Назимок Н. Ф. 10 
Неборачко В. С. 86 

О
Осадчая И. Ф. 105 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ



– 63 –

П
Павлов А. В. 81
Паншечная Л. Г. 32
Петровский К. С. 81
Петрунь А. С. 17, 36, 47, 67, 94, 97, 104
Плисс М. Б. 26
Полонская М. Н. 29, 61, 104
Попик С. Я. 8, 16, 19, 47, 50, 67, 74, 89, 90, 
91, 94, 97, 104
Посвольская В. С. 64
Припутина Л. С. 15, 72, 73, 138
Прокопенко О. В. 34

Р
Разумеева Г. И. 69
Реутова Т. М. 41
Роговая А. Б. 39, 41
Романенко А. М. 25
Рубенчик Б. Л. 25
Руденко А. К. 72

С
Селюченко А. И. 121
Скурская Н. Н. 118
Смоляр В. И. 21, 32, 72, 73
Соколова А. Г.  34, 41, 55, 56, 60, 76, 88, 98, 
100, 103, 106, 107, 109
Солодарь И. Б. 46
Соломко Г. И.  14,  28, 38, 40, 45, 54, 55, 56, 
57, 77, 78, 79, 87, 88,102, 105, 112, 113
Стадник К. А. 50
Степанова Н. В. 86
Столмакова А. И. 4, 17

Т
Тарасенко А. П. 61
Тихомирова Л. Д. 114

Ф
Файнерман Н. М. 35

Ц
Цапко В. В. 70

Ч
Чудная Л. М. 95

Ш
Шалимов С. А. 11
Шандала М. Г. 23
Шаповалова Л. В. 27, 54, 85, 88
Шарманов Т. Ш. 42
Шевченко М. Г. 53
Шелякина А. В. 118
Шелякина Л. В. 40, 57, 79, 102
Шилов В. П. 49

Я
Яковлева Л. С. 53, 89
Яцковская Н. Я. 38, 45
 
 



– 64 –

Довідкове видання
Серія “Медична біографістика”
Павло Миколайович Майструк.
На сторожі раціонального харчування
Біобібліографічний покажчик

Укладачі:
Корнілова Лідія Євгенівна,
Майструк Галина Павлівна,
Терлецька Олеся Олександрівна

Комп’ютерний набір:
О.О. Терлецька
Л.Є. Корнілова

Комп’ютерний дизайн:
А.С. Соловйов

Редактор:
Н.М. Бортнік

Відповідальна за випуск:
Т.А. Остапенко



Серія «Медична біографістика» Заснована 2002 року

ПАВЛО
МИКОЛАЙОВИЧ 
МАЙСТРУК
 
НА СТОРОЖІ 
РАЦІОНАЛЬНОГО 
ХАРЧУВАННЯ

Біобібліографічний покажчик

Національна наукова медична бібліотека України

Київ – 2019


