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Від укладачів 

 

Покажчик присвячений видатному вченому, доктору медичних наук, 

професору, засновниці кафедри клінічної лабораторної діагностики 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького Катерині Андріївні Захарії. У книзі висвітлено основні етапи її 

життя, наукової та педагогічної діяльности. Налічує 337 наукових праць, 

біографічні дані та матеріали про неї. Представлені фото з сімейного 

архіву. 

Наукові праці охоплюють період з 1951 по 2014 роки. Окремі подано 

монографії, навчально-методичні посібники, далі – статті з наукових 

збірників, матеріалів наукових конференцій та періодичних видань; 

авторські свідоцтва; раціоналізаторські пропозиції; інформаційні листи. 

Матеріал опрацьований de visu, наявність біля деяких позицій астерисків 

(*) свідчить про те, що дані документи у бібліотеці не виявлені й укладачі 

не мали можливості подати їх повний опис. 

Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика включає іменний 

покажчик співавторів. 

При підготовці покажчика використані каталоги та картотеки 

Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, довідники.  

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з чинними в 

Україні стандартами. 

 

Зауваження та побажання просимо надсилати до Національної наукової 

медичної бібліотеки України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 7. 
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Київ, 17 травня 2008 року 
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Contra spem spero 

 

Гетьте думи, ви хмари осінні! 

Таж тепера весна золота! 

Чи то так у жалю і голосінні 

Проминуть молодії літа? 

 

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні. 

Без надії таки сподіватись,- 

Жити хочу. Геть думи сумні! 

 

Я на вбогім сумнім перелозі 

Буду сіять барвисті квітки, 

Буду сіять квітки на морозі, 

Буду лить на них сльози гіркі. 

 

І від сліз тих гарячих розтане 

Та кора льодовая, міцна, 

Може, квіти зійдуть, і настане 

Ще й для мене весела весна. 

 

Я на гору круту кам’яную 

Буду камінь важкий підіймать 

І, несучи вагу ту страшную, 

Буду пісню веселу співать. 

 

В довгу темну нічку невидну 

Не стулю ні на хвильку очей, 

Все шукатиму зірку провідну, 

Ясну владарку темних ночей. 

 

І не дам свому серденьку спати, 

Хоч кругом буде тьма та нудьга, 

Хоч я буду сама почувати 

Що на груди вже смерть налягла. 

 

Смерть наляже на груди важенько 

Світ застеле суворая мла 

Але дужче заб’ється серденько 

Може лютую смерть подола…  

(Леся Українка) 
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Основні дати життя та діяльності К. А. Захарії 
1926 р. 

27 серпня 
 

Народилася в селі Добрівляни Дрогобицького району 

Львівської області 

1938 – 1944 рр. 

 

Навчалася у Дрогобицькій українській гімназії імені Івана 

Франка  

1949 р. 

 

Закінчила лікувальний факультет Львівського державного 

медичного інституту 
 

1952 – 1964 рр. 
 

Працювала асистентом кафедри патологічної фізіології 

Львівського державного медичного інституту 
 

1953 р. 

 

Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Вплив   

збудження та позамежного гальмування на виникнення та 

перебіг запалення»  
 

1972 – 1980 рр. 

1980 – 1982 рр. 

 

 

Доцент 

Професор  

кафедри клінічної лабораторної діагностики Київського 

інституту удосконалення лікарів  

1974 р. 

 

Захистила докторську дисертацію на тему «Матеріали про 

механізми судомної готовності»  

 

1976 р. Присуджено вчений ступінь «доктор медичних наук» 
 

1977 – 1983 рр. 

 

Член спеціалізованої вченої ради Київського інституту 

удосконалення лікарів по захисту докторських і 

кандидатських дисертацій за спеціальністю «неврологія» 
 

1982 рр. 

 

Присвоєно звання «професор по кафедрі клінічної 

лабораторної діагностики» 
 

1982 – 1993рр. 

 

 

1993 – 1999 рр. 
 

Засновник та завідувач кафедри клінічної лабораторної 

діагностики у Львівському державному медичному 

інституті на факультеті удосконалення лікарів і провізорів 

Професор кафедри 
 

1982 – 1999 рр. Голова Львівського науково-практичного товариства 

клінічної лабораторної діагностики 
 

1999 – 2012 рр. Працювала в клініко-діагностичній лабораторії Київської 

міської клінічної лікарні №8 
 

2012 року 

1 серпня 
 

Померла та похована, згідно із заповітом, у рідному селі 

Добрівляни 
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Польське свідоцтво про закінчення 1932/33 навчального року 

початкової школи в Добрівлянах 
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Життєвий шлях професора К. А. Захарії 

 

Захарія А. В. 
“Силою і волею 

Доб’єшся всього. 

   І боротьба перед 

Тобою  

Поклониться. 

Знай, що щастя 

Лиш нема у того,  

Хто не зуміє 

Добитися!!” 

(К. Захарія, 1946 р.) 

 

Катерина Андріївна Захарія народилася 27 серпня 1926 року у 

селянській родині в селі Добрівляни Дрогобицького району Львівської 

області. Батько – Захарія Андрій Максимович (1891-1966) володів близько 

2,2 га орної землі, тобто відносився до селян середнього достатку. Щоб 

родина могла нормально прожити потрібен був важкий щоденний 

селянський труд від світання і до смеркання. Змалку до цієї праці 

долучалася і Катерина. Особливо згадувала вона як важко було жати... 

Мати – Захарія Марія Йосипівна (1902-1986) походила з родини 

Яцюшків. Мала дуже добрий і лагідний характер. Тяжка виснажлива праця 

на власній землі призвела до важкої недуги з паралічем. Завдяки постійній 

турботі доньки прожила 84 роки. 

 В сім’ї було двоє дітей. Старший брат Захарія Йосип Андрійович 

(1923 р. н.) – відомий у Львові вчений у галузі радіотехніки, професор 

Львівської політехніки, зараз на пенсії.  

 Дитинство маленької Катрусі минало серед мальовничої, тоді ще 

незайманої Прикарпатської природи. Старовинне село Добрівляни 

поділене великою толокою на дві сторони. Тут на Долішній стороні 

(Руській) в кінці «від Грушова» і народилася Катерина. 

Катрусю назвали на честь її бабусі по батькові Катерини. Взагалі у 

Добрівлянах побутував такий звичай, що дівчинку називав винятково 

батько, а хлопчика – мати.  

 Вже у 6 років, на рік раніше, пішла Катерина Андріївна до 

початкової сільської школи, дуже добре вчилась і закінчила її на відмінно. 

Тут постала дилема – батько хотів залишити доньку на господарстві і був 

проти науки доньки, бо старший син Йосип вже ходив до гімназії. Але 

мати Марія Йосипівна, котра сама дуже добре вчилась у школі і мріяла в 

молодості вчитись далі, але під час Першої світової війни не мала 

можливості продовжити навчання, все таки умовила батька - і Катерину 

прийняли до Української гімназії імені Івана Франка у Дрогобичі. 

Оскільки батьки були незаможні, їм призначили мінімальну оплату за 

навчання дітей: 10 злотих за місяць, але й така сума лягла великим тягарем 
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на невелику сільську господарку батьків. Діти вчились на відмінно, тому й 

оплата була мінімальною.  

 Цікаво відзначити, коли за радянської окупації батьків загнали до 

колгоспу і відібрали усе нажите (землю, худобу, будівлі), вони дякували 

долі, що дітей вчили і вирвали їх з колгоспного рабства. А коли 

комуністичні керівники села докоряли Андрієві Захарії, що радянська 

влада безоплатно вивчила його дітей, батько відповів: «Якщо б я продав 

2/3 свого майна, я б вивчив дітей за кордоном, у Празі, а 1/3 залишилася б 

мені для життя, а тепер ви забрали у мене все, і я не маю за що хліба 

купити!» 

 Роки навчання у Дрогобицькій гімназії «Рідної школи» 1938–1944 

були надзвичайно корисні і змістовні, хоча й припали на дуже буремний 

період і, часом, тільки щасливий випадок рятував Катерині життя.  

На той час Дрогобицька українська приватна гімназія була 

осередком наукової, педагогічної, культурної, а, навіть, і політичної еліти 

Галичини. До всіх учителів учні зверталися не інакше як: «пане 

професоре». Директором гімназії був професор Михайло Бараник (1880-

1961), викладач української мови, громадський діяч, колишній сотник 

УГА. Достатньо сказати, що викладач латинської мови М. Байрак після 

війни одразу став професором кафедри латинської мови Львівського 

університету імені Івана Франка! Українську літературу викладав поет і 

письменник Петро Карманський. Взірцем для гімназистів був завжди по-

військовому підтягнутий, енергійний і пунктуальний Іван Чмола (1892-

1941) – засновник Пласту, організатор і сотник першої сотні Українських 

Січових Стрільців (1914 р). Під час канікул Іван Чмола організовував 

туристичні походи учнів у Карпати, на Говерлу, і на місця переможних 

боїв січового стрілецтва – зокрема на гору Маківку. Вчитель був 

закатований НКВС у Дрогобицькій тюрмі 22 червня 1941 року. 

У гімназії діяла «Дівоча громада». Керувала «Дівочою громадою» 

класний керівник Катерини Марія Калужняцька. Хором керував 

уродженець Великої України М. Іваненко, талановитий диригент. 

Хористкою була і Катерина, хор виступав не тільки на шкільних святах, 

але і в церкві Св. Трійці на великій Службі Божій у неділю. Німецьку мову 

викладав Неврлі, який тікав разом з німцями при наступі Червоної армії, 

оскільки боявся залишатись у Радянському Союзі. Він багато розповідав 

учням про більшовицькі свавілля, про арешти і розстріли, про голод, бо, 

живучи у Східній Україні, добре пізнав «комуністичний рай». 

 Про духовне та моральне здоров’я гімназистів дбав учитель-

священик, організовувались прощі до Гошівського монастиря. Всі 

гімназисти виросли у глибоко віруючих людей (за винятком декількох, що 

одразу після приходу «совітів» поступили в комсомол). Ерудовані 

гімназійні вчителі дали учням фундаментальні базисні знання з усіх 

дисциплін, що так необхідно для подальшої наукової роботи. І, дійсно, 

дуже багато з випускників стали визначними науковцями по всьому світу. 
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Тут досить згадати відомого історика, дослідника українсько-німецьких 

взаємин у ХХ ст., професора Сорбонського університету в Парижі, 

Володимира Косика. Однокласниця Марія Вальо, к. філол. н., автор 

багатьох книг, довгий час працювала ст. н. с. у бібліотеці ім. В. Стефаника 

НАН України. А однокласник Катрусі Мирон Дахнівський став навіть 

полковником в Америці – 26 років служив у армії США і в 90-их роках 

завжди присилав Катерині Андріївні вітальні листівки із Чикаго. Ще один 

однокласник Михайло Білас захопився художнім ткацтвом і вишивкою, 

став заслуженим художником України, і тепер у Трускавці є великий музей 

Михайла Біласа, де особливо вражають його чудові гобелени-картини. Але 

саме головне – вчителі-професори навчили дітей самовіддано любити 

рідну мову, свій край і свій український народ.  

У березні 1944 року Катерина здала матуру (випускні іспити), і 

самим цінним гімназійним набутком вважала почуття національної 

гідності, котре зуміли привити педагоги в умовах тодішньої польської 

окупації.  

 Гімназійні випускники стали не тільки відомими науковцями, але і 

брали активну участь у визвольних змаганнях. Дуже багато загинули як 

члени ОУН та  УПА, зокрема найближчі друзі та подруги Катрусі. 

У 1944 році Катерина, разом із братом Йосипом, пішки добираються 

до Львова, де брат відновлюється на навчання у політехніку, а Катерина 

поступає на лікувальний факультет медичного інституту. З перших днів 

вересня студентів направляють на заготівлю дров, у перший повоєнний рік 

гуртожитки та й аудиторії майже не опалювалися. Жила в гуртожитку 

спочатку на «Радянській» (тепер вул. Винниченка), потім на вул. 

Солодовій. Для того, щоб вижити вже з першого курсу влаштувалась на 

роботу секретарем у деканаті.  

 Займалась у науковому гуртку з акушерства-гінекології. 

Цікавий випадок стався з Катериною Андріївною при здачі іспиту з 

патологічної анатомії: коли вона відповідала свій білет, доцент, що 

приймав екзамен, зовсім не слухав, а розмовляв із секретаркою, що 

підійшла до нього. Коли Катерина Андріївна закінчила відповідь, товариш 

доцент сказав тільки: 

-«Ідіть, Вам 4 » 

-«Ні, сказала Катерина, я відповідала на 5!» 

-«Тоді, будь ласка, ідіть здавати до професора» 

Катерина пішла, витягнула новий білет, і відповіла професору 

М. В. Войно-Ясенецкому на відмінно, при цьому, правда, зібралася уся 

кафедра патологічної анатомії… 

У 1949 році на відмінно складає випускні іспити і одержує диплом 

лікаря. Одразу ж після випускних іспитів тоді були екзамени і в 

аспірантуру. Теж складає їх на відмінно і єдина із 7 претендентів поступає 

в аспірантуру на кафедру патологічної фізіології до професора Івана 

Гнатовича Федорова – представника ленінградської школи, учня відомого 
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біохіміка Е. Лондона. Навчання в аспірантурі починалося з грудня, тому, 

щоб прожити у голодний післявоєнний час, їде на роботу за розподілом у 

районний центр Стрілки, тодішньої Дрогобицької області (тепер село 

Стрілки, Старосамбірського р-ну Львівської області) на посаду зав. 

поліклінікою і лікаря акушер-гінеколога. Робота була дуже важкою. 

Виїжджала підводами в далекі гірські села приймати пологи, до 

тяжкохворих. Таємно лікувала поранених бійців УПА. В той час НКВС, 

щоб заглушити повстанський рух, позганяли з сіл молодих хлопців, щоб 

усіх скопом мобілізувати в армію. У більшості сільрад документи 

попалили, і треба було визначати вік призовників. Катерина Андріївна 

була головою комісії з визначення віку, і єдиним лікарем у цій комісії, і 

завжди ставила в документах бойківським хлопцям той вік, котрий вони 

самі казали.  

В кінці листопада прийшов наказ МОЗ УРСР про зарахування в 

аспірантуру. Вона поїхала у Дрогобич в облздороввідділ, написала заяву 

про звільнення і подала разом з наказом начальнику Круглову, котрий 

сказав: «Хорошо, приезжайте через две недели». Але лікарів тоді 

катастрофічно не вистачало і через два тижні Катерина Андріївна 

приїжджає до Круглова, а той каже: - «Что? Какой приказ? Я не видел 

никакого приказа! Продолжайте работать». Катерина Андріївна пише 

листа в інститут і їй висилають копію наказу. Із цією копією вона 

звертається в суд, який виносить рішення звільнити її з роботи. Навіть не 

забравши трудової книжки Катерина Захарія їде у Львів на навчання. 

 Тут вона одразу поринає з головою в наукову роботу кафедри 

патологічної фізіології. Освоює методику роботи з лабораторними 

тваринами: кроликами, морськими свинками, собаками та інш. Дуже 

багато у науковій роботі їй допомагає та підказує доцент Віктор Петрович 

Безуглов, представник харківської школи патофізіологів, котрий деякий 

час після від’їзду проф. І. Г. Федорова на роботу в Китайську народну 

республіку, завідував кафедрою патофізіології. 

 У 1951 році виходить заміж за аспіранта цієї ж кафедри Западнюка 

Віталія Гнатовича. У 1952 році у них народився син Богдан.  

У 1953-му році Катерина Андріївна блискуче захищає кандидатську 

дисертацію на тему: «Вплив сильного збудження та надграничного 

гальмування на виникнення та перебіг запалення», і одержує диплом 

кандидата медичних наук. Асистентом кафедри патологічної фізіології 

працювала з 1952 по 1964 рік.  

У 1964 році, разом з чоловіком, канд. мед. наук Западнюком Віталієм 

Гнатовичем, котрий пройшов по конкурсу на посаду зав. лабораторією 

фармакології Інституту геронтології АМН СРСР, переїжджає в Київ. 

Здавалось би і Катерині Андріївні всміхається доля – її учитель, проф. 

І. Г. Федоров на той час уже завідував організованою ним кафедрою 

клінічної лабораторної діагностики (КЛД) у Київському інституті 

удосконалення лікарів (тепер Національна медична академія 
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післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика). На кафедрі була вакансія 

асистента. Але склалося все якнайгірше. 4 місяці «ходіння» до ректора 

інституту, довгі чекання в черзі під кабінетом, сидіння на лавочці під 

туркіт київських голубів (львівські так не воркують голосно). Їй сказали, 

що треба дати хабар, і назвали суму, але звідки у молодої сім’ї асистентів, 

тай ще одразу після переїзду могли бути такі гроші? Катерина Андріївна, 

котра звикла трудитися як бджілка, дуже важко психологічно переживала 

вимушене безділля і захворіла важким ревмокардитом, після простуди. 

Ректор нарешті побачив, що з неї нічого не візьмеш, вакансія була вільна – 

треба було вести на кафедрі заняття, а проф. І. Г. Федоров навідріз 

відмовився приймати когось іншого. Катерину Андріївну прийняли 

асистентом на кафедру клінічної лабораторної діагностики Інституту 

удосконалення лікарів. Буквально через тиждень роботи вимушена була 

лягати в Інститут ім. Стражеска. Недаремно в народі кажуть – «два рази 

переїхати, що один раз погоріти!». А Катерина Андріївна у своєму житті 3 

рази переїжджала! 

Лікувалась довго, аж на весну з трудом змогла вийти на роботу, і то 

перші тижні чоловік домовився за машину, бо жили дуже далеко, навіть за 

київськими мірками. Потрохи приходила до себе і знайомилася з новою 

для неї спеціальністю. Першою виникла досить важка трудність – інститут 

був Всесоюзний і курсанти приїжджали зі всього СРСР, тому викладання 

велося виключно російською, якої Катерина Андріївна зовсім не вивчала, а 

заняття і лекції у Львові вела українською.  

Працює асистентом, а згодом і доцентом кафедри клінічної 

лабораторної діагностики, і саме у цій галузі проявився її талант вченого. 

Крім педагогічної роботи на кафедрі Катерина Андріївна читала курс 

лекцій з патологічної фізіології і клінічної біохімії для лікарів-курсантів 

різного профілю. 

Береться за виконання докторської. Вирішує продовжувати 

працювати над проблемою патофізіологічного механізму виникнення 

судом.  

У 1968 році в сім’ї народився молодший син Андрій і труднощі 

переїзду почали забуватись.  

У 1974 р. захистила докторську дисертацію на тему «Матеріали про 

механізми судомної готовності» і одержала диплом доктора медичних 

наук. Атестат професора одержала в 1982 р. 

З 1977 по 1983 рр. була членом спеціалізованої вченої ради 

Київського інституту удосконалення лікарів по захисту докторських і 

кандидатських дисертацій за спеціальністю «неврологія». Одночасно брала 

активну участь у роботі Київського товариства клінічної лабораторної 

діагностики.  

МОЗ України направив Катерину Андріївну в 1982 р організувати 

нову кафедру клінічної лабораторної діагностики у Львівському 

державному медичному інституті (ЛДМІ) на факультеті удосконалення 
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лікарів і провізорів. Курував це питання в МОЗ Перший заступник міністра 

Отрощенко. На той час лікарі-лаборанти Західних областей України через 

обмежене число місць на існуючих кафедрах не завжди могли стати 

слухачами курсів. 

Довго вирішувала, чи знову переїжджати, тим більше, що залишала 

14 річного сина. А переїжджати треба було з паралізованою мамою. 

Коли 3 грудня 1982 року прилетіла до Львова, ректор Михайло 

Петрович Павловський вже чекав на неї у своєму кабінеті і тільки сказав: 

«Ну, на кінець!». 

Приміщення для кафедри виділили у щойно зданій в експлуатацію 

1000-ліжковій Львівській обласній лікарні швидкої медичної допомоги «на 

Топольній». Основне приміщення, так званий «апендикс» на 6 поверсі, 

кабінет на 7 та аудиторію на 8. Катерина Андріївна практично з нуля 

налагоджує матеріальну основу кафедри, педагогічний процес та наукову 

роботу. Була така ситуація у січні 1983 року, що через кілька днів 

приїжджають курсанти, столи завезли, а стільців ще нема, змушена була 

їздити до директора об’єднання «Львівмеблі» п.Сірого, «вибивати» стільці. 

За короткий термін Катерині Андріївні вдалося згуртувати і навчити 

відмінний колектив викладачів. На посаду старшого викладача по курсу 

гематології була зарахована канд. мед. наук Ірина Василівна Темник, котра 

з відзнакою закінчила ЛДМІ, у 1971-73 рр. – клінічну ординатуру на 

кафедрі гематології і переливання крові Київського інституту 

удосконалення лікарів, працювала лікарем-гематологом Київської обласної 

лікарні, читала окремі лекції з гематології і трансфузіології лікарям-

курсантам Інституту удосконалення лікарів. 

У 1982-83 рр. асистентом кафедри працював канд. мед. наук 

В. Гринчишин, який перед цим займав посаду ст. н. с. Інституту проблем 

онкології і радіології ім. Кавецького у Києві, пройшов стажування з 

онкології у США. 

На курс клінічної біохімії був прийнятий канд. мед. наук Я. Карбач – 

у минулому керівник кафедри біохімії Вінницького медичного інституту, а 

у 1983 р., після його передчасної смерті, на посаду асистента, за настійною 

рекомендацією професора Подільчака, був зарахований випускник 

біологічного факультету Львівського університету Ярослав Миколайович 

Романишин, котрий працював біохіміком клініко-діагностичної 

лабораторії у м. Стрию Львівської обл., пізніше він під керівництвом 

Катерини Андріївни захистив докторську дисертацію і очолив кафедру. 

Короткий час асистентами на кафедрі працювали кандидати мед. 

наук М. Курган, І. Шейман та лікар Л. Чернець. 

На початку існування кафедри усі лекції для курсантів і викладачів 

читала проф. К. А. Захарія. Згідно з навчальними планами циклів лекції 

читались кожен день на іншу тему і на один або два дні випереджали 

практичні заняття, що дозволяло слухачам теоретично підготуватись до 

відповідної лабораторної роботи. Крім цього, Катерина Андріївна 
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систематично проводила показові лабораторні заняття для викладачів 

кафедри.  

Надійною опорою для завідувача кафедри стала випускниця біофаку 

Львівського університету, лікар-лаборант із Червонограду (Кристинопіль) 

Марія Василівна Кінах. Навчаючись на курсах на кафедрі клінічної 

лабораторної діагностики, вона проявила потяг до наукової роботи, була 

прийнята асистентом, згодом захистила кандидатську дисертацію з питань 

гемостазіології, стала доцентом, і була завучем кафедри. 

Випускниця педіатричного факультету Казанського медичного 

інституту Санія Ахметівна Ішмуратова, навчаючись у клінічній ординатурі 

на кафедрі, захопилась науковою роботою, у 1991 р. захистила 

кандидатську дисертацію і стала асистентом кафедри. 

У 1989 р. на посаду асистента кафедри була прийнята 

О. Андрушевська, котра працювала молодшим науковим співробітником 

Центральної науково-дослідної лабораторії ЛДМІ, у 1992 р. захистила 

кандидатську дисертацію. 

У зв’язку із введенням циклів інтернатури з клінічної лабораторної 

діагностики для студентів лікувального факультету від грудня 1992 року 

асистентом кафедри зарахована п. Леся Порохнавець, яка у 1988 р. з 

відзнакою закінчила педіатричний факультет ЛДМІ, а у 1992 р. – 

аспірантуру при кафедрі клінічної лабораторної діагностики зі 

спеціальності «патофізіологія» і у 1993 році захистила кандидатську 

дисертацію. 

Тут обов’язково слід зазначити, що із 1982 року проф. К. А. Захарія 

кожне своє відрядження до Москви, паралельно «вибивала» у ВАКу СРСР, 

спеціальність «клінічна лабораторна діагностика», але безрезультатно… З 

1991 року «вибивання» продовжилося у ВАКу України. У теперішній час 

здійснилась мрія Катерини Андріївни і з 2012 року у переліку медичних 

спеціальностей на здобуття вченого ступеня кандидата і доктора медичних 

наук є № спеціальності 14.01.39 «клінічна лабораторна діагностика», а з 

2015 року і на біологічних наук. Вчена рада по захисту із цієї спеціальності 

знаходиться у Києві, в Національній медичній академії післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика.  

Із вересня 1994 року асистентом кафедри прийнята кандидат 

біологічних наук Любов Євгенівна Лаповець. За час роботи на кафедрі 

Любов Євгенівна виконала і захистила докторську дисертацію і зараз 

завідує кафедрою КЛД.  

Короткий час, після передчасної смерті у 2000 році проф. 

Я. М. Романишина, кафедрою завідував доктор медичних наук Богдан 

Дмитрович Луцик.  

У період становлення кафедри важливим питанням було негайне 

забезпечення педагогічного процесу сучасною діагностичною апаратурою, 

лабораторними столами, шафами, посудом, реактивами. Завдяки підтримці 

ректорату інституту і наполегливості зав. кафедрою, протягом короткого 
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періоду часу придбано мікроскопи (45 монокулярних, 4 бінокулярні та 

1 люмінесцентний), спектрофотометри (СФ-18, СФ-26, СФ-46), 

фотоколориметри (4 апарати), йонометр, 3 апарати для електрофорезу, 

термостат, сушильну шафу, гемокоаґулоґрафи, гемоґлобінометри, 

центрифуги, холодильники та ін. 

До початку занять кафедра була забезпечена потрібною 

діагностичною і лабораторною апаратурою, що дозволило своєчасно, від 

січня 1983 р., в повному обсязі проводити лабораторні заняття з 

курсантами перших циклів. У процесі підготовки до педагогічного процесу 

було створено і придбано близько 400 таблиць і схем, виготовлено понад 

500 слайдів з різних розділів (гематології, клінічної біохімії, імунології, 

цитології, паразитології), створено музей мікроскопічних препаратів з 

гематології, онкології, запальних процесів, гельмінтології, малярії та ін. 

Розроблені інструкції та налагоджені методики визначення клініко-

діаґностичних показників. Як член експертно-консультативної комісії при 

МОЗ України професор К. А. Захарія брала участь у складанні 

уніфікованої програми навчання для лікарів-лаборантів. 

З метою об'єктивної оцінки навчання курсантів і опанування ними 

практичних навиків з лабораторної діагностики, складено тестові задачі 

(базові, проміжні, підсумкові) на різні теми багатопрофільної дисципліни. 

Для проведення семінарських занять створений банк питань з 

найголовніших аспектів клінічної лабораторної діагностики. Підготовано 

перелік практичних навичок, якими повинен володіти лікар-лаборант 

залежно від його категорії. 

Уперше опрацьовані навчальні плани та програми згідно з 

уніфікованою програмою для різних циклів, які обговорювалися на 

кафедральних засіданнях і затверджувалися методичною комісією 

факультету. Іспит у поєднанні з тестовими завданнями та розшифруванням 

гематологічних і цитологічних препаратів – це основна підсумкова оцінка 

знань курсантів. Контроль за веденням навчального процесу здійснювався 

керівником кафедри і включав відвідування лабораторних занять і їх 

обговорення на засіданні кафедри. 

Одна зі специфік підготовки та вдосконалення фахівців, які 

працюють у діагностичних лабораторіях, полягає в тому, що близько 2/3 

посад лікарів-лаборантів займають випускники біологічних факультетів 

університетів, яких у процесі навчання не знайомлять із питанням 

етіології, патогенезу та клініки хвороб. Вони не обізнані з класифікацією 

захворювань, медичною термінологією. З огляду на це, викладачі кафедри 

змушені були висвітлювати невідомі біологам питання медицини. 

Завданням педагогічного процесу на кафедрі було не тільки навчити 

курсантів методик лабораторних досліджень, але й прищепити навики 

клініко-лабораторно-діаґностичного мислення в процесі діагностичної 

роботи, проводити клінічну оцінку результатів аналізів, отриманих під час 

лабораторних занять, обґрунтовувати висновки, оцінювати важкість 
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метаболічних зрушень і патологічних процесів, установити ефективність 

лікування, а не обмежуватись простою інформацією цифрових даних 

аналізу крові, сечі та іншого біоматеріалу. Отже, кафедра почала готувати 

лікарів-лаборантів як спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики 

широкого профілю. 

Щорічно на кафедрі проходило 4 цикли на теми: "Клінічна 

лабораторна діагностика" (чотиримісячний цикл спеціалізації, від 1992 

року виділений для підготовки інтернів), "Гематологічні методи 

дослідження", "Гематологічні, загальноклінічні та цитологічні методи 

дослідження" (двомісячні цикли вдосконалення), "Лабораторна 

діагностика невідкладних станів" (одномісячний цикл тематичного 

вдосконалення), "Загальна клінічна лабораторна діагностика" і "Клінічна 

біохімія" (двомісячні цикли передатестаційної підготовки). 

Так, за 10 років існування кафедри спеціалізацію і вдосконалення 

пройшло близько 1 300 курсантів, що перевищило заплановану кількість. 

Це свідчить про добре поставлений педагогічний процес на кафедрі. 

Курсанти висловлювали задоволення змістовністю та новизною 

лекційного матеріалу, обсягом і користю лабораторних і семінарських 

занять. Серед слухачів переважали мешканці областей Західної України, 

навчалися також лікарі-лаборанти з Молдови, республік Прибалтики, 

Білорусі, Середньої Азії, Далекого Сходу. 

На кафедрі здійснювалося навчання лікарів-лаборантів у клінічній 

ординатурі, у якій, крім інших, підготовлено лікаря-клінічного хіміка для 

Судану. 

Протягом 6 років проф. К. Захарія, доц. І. Темник, доц. 

Я. Романишин понадпланово читали курс лекцій з клінічної лабораторної 

діагностики для студентів 6-го курсу лікувального і педіатричного 

факультетів. 

Наукову роботу працівники кафедри проводили не тільки 

самостійно, але й у комплексі з іншими кафедрами. Кафедра стає однією з 

кращих навчальних баз для лікарів-лаборантів України. Професор Захарія 

була чудовим лектором, фундаментально готувалась до кожної лекції, 

просто і доступно доносила курсантам самі складні теми клінічної 

лабораторної діагностики.  

Крім цього, Катерина Андріївна читала курс лекцій з клінічної 

лабораторної діагностики у Львівському медичному коледжі і була 

автором програми навчання з цієї дисципліни для бакалаврів, яка 

затверджена МОЗ України. 

Науковий напрямок планових робіт кафедри з 1982 року полягав в 

опрацюванні та вивченні нових методів діагностики захворювань органів 

травлення (шлунка, підшлункової залози, жовчних шляхів). У цій галузі 

під керівництвом проф. К. Захарії виконані й успішно захищені 

2 кандидатські дисертації (автори С. Ішмуратова і Л. Порохнавець) й одна 

докторська дисертація (Я. Романишин). Проводилися також наукові 
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дослідження в галузі патології гемостазу. З цієї проблеми виконана одна 

кандидатська дисертація (М. Кінах). 

Працівники кафедри щоденно виконували великий обсяг 

консультативної роботи, надавали практичну і методичну допомогу в 

складних питаннях діаґностики лікарям базової Львівської обласної лікарні 

швидкої медичної допомоги, працівникам ЛДМІ та лікувально-

профілактичних закладів м. Львова та різних областей Західної України.  

Проф. К. Захарія створила у Львові школу спеціалістів з клінічної 

лабораторної діаґностики. За відносно короткий період існування кафедри 

підготувала науковців і багатьох спеціалістів, які працювали у практичній 

охороні здоров'я. Кафедра стала консультативно-методичним центром з 

практичних і наукових питань у галузі клінічної лабораторної діагностики. 

Працювала завідуючою кафедрою і професором до 1999 р. 

Працівники кафедри, за запрошенням медиків м. Львова і областей 

Західної України, читали лікарям лікувально-профілактичних установ 

лекції з актуальних питань клінічної лабораторної діаґностики. 

Колишні курсанти не поривають зв'язків з кафедрою, 

консультуються з її працівниками. У теперішній час на кафедрі працює 

висококваліфікований педагогічний колектив, який сумлінним ставленням 

до роботи, працелюбністю здобув авторитет серед медиків м. Львова, 

Львівської області та усієї України. 

Основні напрямки наукових досліджень проф. Захарії – вивчення 

імунологічної реактивності, збудливості нервової системи, схильності 

організму до судомних нападів, вияснення механізмів порушення 

мозкового кровообігу і кисневого голодування, діагностика анемій, 

захворювання органів травлення та ін. Вивчаючи патогенез запалення 

довела суттєвий вплив збудження і позамежного гальмування на перебіг 

цього, часто виникаючого патологічного процесу. Її оригінальні праці з 

дослідження гамма-аміноолійної кислоти, впливу естрогенів на процеси 

збудження зацікавили вчених різних країн. Окремі роботи по вивченню 

судомної готовності опубліковані в іноземних журналах. В монографії 

«Предрасположенность организма к эпилептическим припадкам» (1974) 

К. А. Захарія на основі власних досліджень та літературних даних вперше 

обґрунтовує патофізіологічну суть судомної готовності, закономірності її 

проявлення в залежності від фізіологічних та патологічних процесів, 

накопичення метаболітів, введення деяких препаратів, приводить дані про 

вміст низки ферментів та електролітів у крові і цереброспінальній рідині 

при підвищеній судомній готовності. Велика увага приділена вивченню 

методів лабораторної діагностики в кардіології, результати роботи 

опубліковані в монографії «Лабораторная диагностика ишемической 

болезни сердца» (1989). Значна кількість робіт присвячена удосконаленню 

методів діагностики захворювань органів травлення, зокрема шлунка, 

важкості гострого панкреатиту, хронічного гепатиту. А також патології 

згортаючої системи крові. У співавторстві видала монографію 
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«Лабораторна діагностика хвороб, що передаються статевим шляхом» 

(2003). 

Катерина Андріївна, разом із чоловіком, видатним українським 

фармакологом проф. Віталієм Гнатовичем Западнюком, та свекром – 

доктором ветеринарних наук, проф. Гнатом Павловичем Западнюком, є 

співавтором відомої серед науковців-експериментаторів СРСР монографії 

«Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в 

эксперименте», котра витримала три перевидання (1962, 1974, 1983) і до 

сьогоднішнього часу є настільною книгою для працівників 

експериментальних біологічних лабораторій України та країн СНД. 

За час трудової діяльності опубліковано більше 300 наукових робіт, 

Катерина Андріївна є автором і співавтором восьми монографій, 

підручників та навчальних посібників, в тому числі двохтомної книжки 

«Руководство по клинической лабораторной диагностике», 1982, 

перевидання 1991. Т.1-2. - 615 с. Взяла участь у написанні 

«Орфографічного словника українських медичних термінів» (29000 

термінів, 1993) і «Українсько-латинсько-англійського медичного 

тлумачного словника» (33000 термінів, 1995). Є співавтором перекладу з 

польської на українську мову книги «Клінічна біохімія», Гданськ, 

Сопот, 1998. – 398 с., отримала 7 авторських свідоцтв на винаходи і один 

патент, надрукувала 25 методичних рекомендацій, розробила 40 

раціоналізаторських пропозицій в галузі клінічної лабораторної 

діагностики і одержала медаль «Раціоналізатор України», підготувала 6 

кандидатів і одного доктора медичних наук.  

З 1982 р. по 1999 р. була Головою Львівського науково-практичного 

товариства клінічної лабораторної діагностики і приклала багато зусиль 

для покращення його роботи. Була членом Правління республіканського та 

Всесоюзного товариств лікарів-лаборантів. Член Президії Українського 

товариства клінічної лабораторної діагностики, член редколегії журналу 

«Лабораторна діагностика». Тут слід зазначити, що Катерина Андріївна 

ніколи не була членом КПРС і, навіть, комсомолу, хоч у студентські роки 

парторги груп так «насідали» на неї з поступленням до комсомолу, що 

вона змушена була декілька разів змінювати академічну групу з цієї 

причини. 

У 1999 році Катерина Андріївна повертається до Києва, 

влаштовується в клініко-діагностичну лабораторію Київської міської 

клінічної лікарні № 8, де і пропрацювала до останніх днів життя, своїм 

величезним професійним досвідом багато допомагаючи колективу 

клінічної лабораторії і всієї багатопрофільної лікарні у важких випадках 

діагностики хвороб. Професор Катерина Андріївна Захарія справжній 

вчений-енциклопедист у галузі КЛД. Допомагала у виконанні досліджень 

здобувачам наукових ступенів базових кафедр лікарні № 8. Видає з 

колективом лікарні посібник для лікарів: «Шляхи підвищення якості 
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лабораторних досліджень» (2005), цілу низку наукових статей. Була 

консультантом основної приватної клініки Києва – «Медіком». 

Померла Катерина Андріївна 1 серпня 2012 року на 86 році життя. 

Перестало битися велике серце, серце патріота України. З такими людьми 

як Катерина Андріївна відійшла ціла епоха. Професор К. А. Захарія, 

працюючи на кафедрах КЛД, виховала плеяду кваліфікованих лікарів-

лаборантів, котрі трудяться у всіх регіонах України. Самовіддана, щира, 

завжди готова допомогти співробітникам та колегам-лікарям, людина 

високої наукової ерудиції та енциклопедичних знань, надзвичайно 

працездатна, доброзичлива, енергійна, оптиміст, до останнього дня життя – 

31 липня 2012 року вона працювала в клінічній лабораторії з повною 

віддачею сил. Трудовий стаж Катерини Андріївни складає 67 років! 

 Похована Катерина Андріївна, згідно із заповітом, у рідному селі 

Добрівляни. 

 

На завершення наводимо вислів Катерини Андріївни, записаний у її 

спогадах, котрий якнайкраще характеризує прожите нею життя: 

«Якщо хочеш принести користь своєму народові 

недостатньо бути добрим фахівцем, треба рано вставати і через 

неможу, насилу працювати. 

Працювати і в праці відчути задоволення і необхідність. 

А коли сили тебе залишать, 

поділись своїми здобутками і знаннями 

з молодими – гідними наступниками». 
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Хронологічний покажчик наукових праць К. А. Захарії 

 

Дисертації 
 

1. Влияние сильного возбуждения и запредельного торможения на 

возникновение и течение воспаления (эксперим. исследование) : автореф. 

дис. … канд. мед. наук / Львов. гос. мед. институт. – Львов, 1953. – 16 с. 

2. Материалы о механизмах судорожной готовности : дис. … д-ра мед. 

наук / Киев. гос. ин-т усоверш. врачей. – Киев, 1973. – 352 с. 

 

Монографії  
 

3. Предрасположенность организма к эпилептическим припадкам. – 

Киев : Здоров'я, 1974. – 200 с.  

4. Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца / 

Е. А. Захария, Ю. И. Децик, И. В. Темник, О. Г. Яворский. – Киев : 

Здоров’я, 1989. – 192 с. 

 

Підручники, навчальні посібники 
 

5. Лабораторные животные, их разведение, содержание и 

использование в эксперименте / И. П. Западнюк, В. И. Западнюк, 

Е. А. Захария. – Киев : Госмедиздат УССР, 1962. – 350 с. 

6. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в 

эксперименте : учеб. пособие для студентов биол. спец. высш. учеб. 

заведений / И. П. Западнюк, В. И. Западнюк, Е. А. Захария. – 2-е изд., 

перераб. – Киев : Вища шк., 1974. – 303 с. 

7. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в 

эксперименте : учеб. пособие для студентов биол. спецальностей вузов / 

И. П. Западнюк, В. И. Западнюк, Е. А. Захария, Б. В. Западнюк – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Киев : Вища шк., 1983. – 382 с. 

8. Лабораторна діагностика захворювань, які передаються статевим 

шляхом : посібник / М. В. Кінах, В. Д. Луцик, К. А. Захарія. – Львів : 

Місіонер, 2004. – 176 с. 

9. Руководство по клинической лабораторной диагностике : в 3 ч. / под 

ред. М. А. Базарновой. – Киев : Вища шк., 1981. – Ч. 1 / М. А. Базарнова, 

Т. Л. Сакун, Е. А. Захария [и др.]. – 310 с. 
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процессов, лежащих в ее основе // Третья укр. конф. патофизиологов, 25-28 
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91. Спонтанные аудиогенные судороги в различные возрастные 
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у крыс различного возраста, перенесших рентгеновское облучение / 
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влиянием болевого раздражения / Е. А. Захария, В. И. Западнюк, 

И. С. Безверхая, В. М. Лелюх // Механизмы регулирования 
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фармакологического изучения / И. С. Безверхая, В. И. Западнюк, 
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1970 г. : тез. докладов. – Минск, 1970. – С. 95–97. 
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99. О целесообразности сочетанного применения витаминов и 
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В. И. Западнюк, Е. А. Захария, В. М. Лелюх, И. С. Безверхая // 
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этиологии : материалы 1 Всесоюз. конф., 24-25 окт. 1972 г. – Киев, 1972. – 

С. 191–194. 
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науч. о-ва врачей-лаборантов : тез. докладов. – Черновцы, 1977. – С. 254–

255. 

 

1978 
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исследования // Оценка качества внедрения унифиц. методов 

исследований. – Черновцы, 1978. – Соавт. Н. П. Павлова. 
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диагностике, лечении и профилактике болезней органов пищеварения : 

материалы науч. сессии, посвящ. 25-летию Таджик. ин-та 

гастроэнтерологии. – Душанбе : Дониш, 1985. – С. 161–162.  

136. Некоторые клинико-лабораторные показатели при острых 

панкреатитах / Е. А. Захария, И. М. Мороз, В. Н. Войленко [и др.] // 

Проблемы патологии в эксперименте и клинике : тр. Львов. гос. мед. 

института. – Львов, 1985. – Вып. 7. – С. 85–87.  

137. Экспресс-метод определения активности альфа-1 антитрипсина при 

панкреатитах / Е. А. Захария, Л. А. Журковская // Проблемы патологии в 

эксперименте и клинике : тр. Львов. гос. мед. института. – Львов, 1985. – 

Вып. 7. – С. 191. 

 

1986 
138. Влияние инсулининдуцированной гипогликемии при язвенной 

болезни желудка на функциональное состояние коры надпочечников / 

Е. А. Захария, Я. Н. Романишин // Проблемы патологии в эксприменте и 

клинике : тр. Львов. гос. мед. института. – Львов, 1986. – Вып. 8. – С. 132–

133. 

139. Изменение активности некоторых ферментов гликолиза сыворотки 

крови больных отёчной формой острого панкреатита и 

холецистопанкреатита / Е. А. Захария, Я. Н. Романишин, Л. В. Чернец // 

Клин. хирургия. – 1986. – № 11. – С. 9–11. 

140. Индекс гиперкоагуляциии и свободные кинины крови при 

ишемической болезни сердца / Ю. И. Децик, Е. А. Захария, М. И. Курган, 

М. В. Кинах // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : тр. Львов. 

гос. мед. института. – Львов, 1986. – Вып. 8. – С. 89–90. 

141. Клинические проявления острой перемежающейся порфирии / 

Е. А. Захария, И. В. Темник, Я. Н. Романишин // Врачеб. дело. – 1986. – 

№ 1. – С. 82–85. 

142. Опыт преподавания клинической биохимии в медицинских 

институтах / М. П. Павловский, Е. А. Захария // Лаб. дело. – 1986. – № 5. – 

С. 308–309. 

143. Суммарная и неферментативная фибринолитическая активность 

крови больных при ишемической болезни сердца (ИБС) в зависимости от 

возраста больных и клинических особенностей заболевания / 

Е. А. Захария, Е. Ф. Заремба, М. Ф. Кинах [и др.] // Проблемы патологии в 
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эксприменте и клинике : тр. Львов. гос. мед. института. – Львов, 1986. – 

Вып. 8. – С. 95.  

144. Функциональное состояние гипоталамо-гипофизарно-

адренокортикальной системы у больных раком желудка / Е. А. Захария, 

Я. Н. Романишин // Врачеб. дело. – 1986. – № 10. – С. 69–72. 

145. Функциональное состояние коркового слоя надпочечников у больных 

в отдалённом периоде закрытой черепно-мозговой травмы / В. Н. Шевага, 

Е. А. Захария, В. Н. Беседин [и др.] // Врачеб. дело. – 1986. – № 8. – С. 99–

101. 

 

1987 
146. Влияние инсулина на изменение активности сывороточных 

ферментов гликолиза / Е. А. Захария, Я. Н. Романишин // Современные 

проблемы эксперим. и клин. эндокринологии : тез. докл. 4  съезда 

эндокринол. Укр. ССР. – Львов, 1987. – С. 146. 

147. Гематологические показатели при остром инфаркте миокарда : обзор 

лит. / Е. А. Захария, И. В. Темник // Лаб. дело. – 1987. – № 9. – С. 643–648. 

148. Значение определения показателей гуморального и клеточного 

иммунитета у больных с отёчной формой острого панкреатита и 

холецистопанкреатита / Е. А. Захария, Н. М. Мороз, Р. И. Орач [и др.] // 

Лаб. дело. – 1987. – № 5. – С. 379–381. 

149. Изменение активности ферментов гликолиза и уровня альфа-1 

антитрипсина в крови больных острым панкреатитом / Е. А. Захария, 

Я. Н. Романишин // Применение ферментов в медицине : тез. докл. Респ. 

науч. конференция. – Симферополь, 1987. – С. 51. 

150. Иммунологические сдвиги при остром панкреатите / Е. А. Захария, 

О. В. Фильц, Р. И. Орач [и др.] // Проблемы патологии в эксперименте и 

клинике : тр. Львов. гос. мед. института. – Львов, 1987. – Вып. 9. – С. 102. 

151. Исследование секреторной функции желудка у больных язвенной 

болезнью после оперативных вмешательств / Е. А. Захария, 

В. И. Вдовиченко, С. А. Ишмуратова // Лабораторное дело. – 1987. – № 6. – 

С. 415–417. 

152. О буферных свойствах эритроцитов в процессе гемостаза в норме и 

при инфаркте миокарда / М. В. Кинах, Е. А. Захария // Проблемы 

патологии в эксперименте и клинике : тр. Львов. гос. мед. института. – 

Львов, 1987. – Вып. 9. – С. 81. 

153. О фибринолитической активности плазмы крови при инфаркте 

миокарда / М. В. Кинах, Е. А. Захария // Проблемы патологии в 

эксперименте и клинике : тр. Львов. гос. мед. института. – Львов, 1987. – 

Вып. 9. – С. 80–81. 

154. Случай острой перемежающейся порфирии / Е. А. Захария, 

В. Н. Беседин, Я. Н. Романишин [и др.] // Врачеб. дело. – 1987. – № 7. – 

С. 78–80. 
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155. Функция коры надпочечников и характер диспротеинемии в 

сыворотке крови больных язвенной болезнью желудка / Е. А. Захария, 

Я. Н. Романишин // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : тр. 

Львов. гос. мед. института. – Львов, 1987. – Вып. 9. – С. 124–125. 

 

1988 
156. Биохимические тесты в оценке тяжести течения острых панкреатитов 

/ Е. А. Захария, И. В. Темник, Я. Н. Романишин, М. В. Кинах // 

Функциональная диагностика и эффективность лечения заболеваний 

органов пищеварения : материали Респ. науч. конф. при участии ВНОГ, 

22-23 сент. 1988 г. – Вильнюс, 1988. – Ч. 3. – С. 474–476. 

157. Лабораторная диагностика острой перемежающейся порфирии / 

Е. А. Захария, И. В. Темник, Я. Н. Романишин, М. В. Кинах // Проблемы 

патологии в эксперименте и клинике : сб. тр. Львов. гос. мед. института. – 

Львов, 1988. – Вып. 10. – С. 136–137. 

158. Лабораторные критерии для диагностики и выбора способа лечения 

больных острым панкреатитом в пожилом и старческом возрасте / 

Е. А. Захария, И. В. Темник, М. В. Кинах, Я. Н. Романишин // І съезд 

геронтологов и гериатров Укр. ССР, 4-6 окт. 1988 г. : тез. и реф. докладов. 

– Киев, 1988. – С. 87–88. 

159. Общие липиды, перекисное окисление и гемокоагулирующие 

свойства эритроцитов у здоровых лиц разного возраста / Е. А. Захария, 

Е. П. Иванов, М. В. Кинах // 5 Всесоюз. съезд геронтологии и гериатрии, 

22-25 нояб. 1988 г. : тез. и реф. докладов. – Киев, 1988. – Т. 1. – С. 246. 

160. Определение активности лактатдигидрогеназы в гепаринизированной 

крови / Е. А. Захария, М. М. Максимович, Л. П. Щурак // Лаб. дело. – 1988. 

– № 12. – С. 13–15. 

161. Особенности перекисного окисления липидов и коагуляционной 

активности эритроцитов при остром инфаркте миокарда у лиц пожилого и 

старческого возраста / М. В. Кинах, Е. А. Захария, И. В. Темник, 

Я. Н. Романишин // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : сб. 

тр. Львов. гос. мед. института. – Львов, 1988. – Вып. 10. – С. 93–94. 

162. Перекисная резистентность и коагуляционная активность 

эритроцитов у больных острым инфарктом миокарда / М. В. Кинах, 

Е. А. Захария, Е. Ф. Заремба [и др.] // 3 съезд кардиологов УССР, 12-14 окт. 

1988 г. : тез. докладов. – Киев, 1988. – С. 119. 

163. Перекисное окисление липидов и свертывающая система крови у 

больных инфарктом миокарда в острый период / Е. А. Захария, 

Е. П. Иванов, М. В. Кинах // 3 съезд кардиологов УССР, 12-14 окт. 1988 г. : 

тез. докладов. – Киев, 1988. – С. 112. 

164. Свертывающая и фибринолитическая системы при различном 

течении острого панкреатита / Р. И. Орач, Е. А. Захария, М. В. Кинах [и 

др.] // Функциональная диагностика и эффективность лечения заболеваний 
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органов пищеварения : материалы Респ. науч. конф. при участии ВНОГ, 

22-23 сент. 1988 г. – Вильнюс, 1988. – Ч. 3. – С. 486–487. 

165. Состояние системы фибринолиза и его ингибиторов при различном 

течении острого панкреатита / Е. А. Захария, М. В. Кинах, 

Я. Н. Романишин, И. В. Темник // Проблемы патологии в эксперименте и 

клинике : сб. тр. Львов. гос. мед. института. – Львов, 1988. – Вып. 10. – 

С. 96. 

166. Спектры поглощения мочи при острой перемежающейся порфирии / 

Е. А. Захария, Я. Н. Романишин, И. В. Темник // Лаб. дело. – 1988. – № 5. – 

С. 67–69. 

167. *Течение восстановительного периода после общей анестезии 

каллипсолом в зависимости от функционального состояния печени и почек 

// 5 Респ. съезд анестезиологов-реаниматологов, 13-15 сент. 1988 г. – 

Ворошиловград, 1988. – С. 80–81. – Соавт. : М. М. Максимович, 

Я. Н. Романишин, Ю. В. Вовк. 

 

1989 
168. Активность альфа-1-ингибитора трипсина у больных острым 

панкреатитом / Е. А. Захария, В. Г. Голубченко, И. В. Темник [и др.] // 

Актуальные проблемы деятельности санаторно-курортных учреждений на 

современном этапе перестройки: тез. докл. науч.-практ. конф. …, 19-20 

окт. 1989 г. – Трускавец. – 1989. – С. 179. 

169. Активность некоторых ферментов в динамике острого панкреатита / 

Е. А. Захария, Р. И. Орач, И. В. Темник [и др.] // Проблемы клин. 

энзимологии : симпозиум, 12-14 сент. 1989 г.  : тез. докладов. – М., 1989. – 

С. 53.  

170. Активность сывороточной фосфатазы А в динамике у больных 

крупноочаговым инфарктом миокарда / М. В. Кинах, Е. А. Захария // 

Проблемы клин. энзимологии : симпозиум, 12-14 сент. 1989 г. : тез. 

докладов. – М., 1989. – С. 64–65. 

171. Активность сывороточной фосфолипазы А при различной тяжести 

течения острого панкреатита / Е. А. Захария, Р. И. Орач, В. Г. Голубченко 

[и др.] // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : тр. Львов. гос. 

мед. ин-та. – Львов, 1989. – Т. 11 – С. 95. 

172. Депрессорные и прессорные простагландины при ушибах головного 

мозга тяжелой степени / В. П. Дробязко, В. Н. Шевага, Е. А. Захария, 

В. В. Омельченко // Проблемы клин. энзимологии : симпозиум, 12-14 сент. 

1989 г. : тез. докладов. – М., 1989. – С. 39. 

173. Диагностическое и прогностическое значение 

спектрофотометрических кривых поглощения пигментов сыворотки крови 

при желтушной форме вирусного гепатита / Е. А. Захария, 

Я. Н. Романишин, О. О. Ястремская, Й. Г. Голик // Новое в лабораторной 

диагностике болезней внутренних органов (в раннем и восстановительном 
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периодах болезни) : тез. докл. 4 съезда респ. науч. о-ва врачей-лаборантов. 

– Ворошиловград, 1989. – С. 380–381. 

174. Использование биохимических показателей для дифференциальной 

диагностики заболеваний печени в курортной практике / Е. А. Захария, 

Я. Н. Романишин, И. В. Темник [и др.] // Актуальные проблемы 

деятельности санаторно-курортных учреждений на современном этапе 

перестройки: тез. докл. науч.-практ. конф. …, 19-20 окт. 1989 г. – 

Трускавец. – 1989. – С. 180–181. 

175. *Клинико-морфологические нарушения иммунного статуса и 

гемостаза у больных красной волчанкой и склеродермией // 4 съезд 

дерматовенерологов РСФСР, 25 сент. 1989 г. – Челябинск, 1989. – Соавт. : 

Д. Д. Зербино, О. А. Билинская, М. В. Кинах [и др.]. 

176. Критерии повышения информативности цитологических 

исследований при дифференциальной диагностике новообразований 

системы мочевыделения / М. И. Сущенко, Е. А. Захария, И. В. Темник, 

Я. Н. Романишин // Новое в лабораторной диагностике болезней 

внутренних органов (в раннем и восстановительном периодах болезни) : 

тез. докл. 4 съезда респ. научного общества врачей-лаборантов. – 

Ворошиловград, 1989. – С. 239–240. 

177. О повышении качества гематологических исследований в курортной 

практике / Е. А. Захария, И. В. Темник, Я. Н. Романишин [и др.] // 

Актуальные проблемы деятельности санаторно-курортных учреждений на 

современном этапе перестройки: тез. докл. науч.-практ. конф. …, 19-20 

окт. 1989 г. – Трускавец. – 1989. – С. 192–194. 

178. Опыт привлечения сотрудников кафедр клинической лабораторной 

диагностики к диагностическо-лечебной работе / Е. А. Захария, Р. И. Орач, 

Я. И. Жук [и др.] // Лаб. дело. – 1989. – № 2. – С. 71–72. 

179. Показатели аутокоагулограммы у больных ишемической болезнью 

сердца / Е. А. Захария, Е. Ф. Заремба, М. В. Кинах, Б. Т. Савкив // Врачеб. 

дело. – 1989. – № 1. – С. 34–37. 

180. Показатели свертывающей системы у больных крупноочаговым 

инфарктом миокарда / М. В. Кинах, Е. А. Захария, Е. П. Иванов [и др.] // 

Новое в лабораторной диагностике болезней внутренних органов (в 

раннем и восстановительном периодах болезни) : тез. докл. 4 съезда респ. 

науч. о-ва врачей-лаборантов. – Ворошиловград, 1989. – С. 13–14. 

181. Растворимые комплексы мономеров фибрина, агрегация и 

дезагрегация тромбоцитов у больных крупноочаговым инфарктом 

миокарда / М. В. Кинах, Е. А. Захария, Е. Ф. Заремба [и др.] // Проблемы 

патологии в эксперименте и клинике : тр. Львов. гос. мед. ин-та. – Львов, 

1989. – Т. 11 – С. 66–67. 

182. Скрининг – диагностика ДВС с определением циркулирующего 

фибриногена / Р. И. Орач, Е. А. Захария, М. В. Кинах [и др.] // Новое в 

лабораторной диагностике болезней внутренних органов (в раннем и 
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восстановительном периодах болезни) : тез. докл. 4 съезда респ. науч. о-ва 

врачей-лаборантов. – Ворошиловград, 1989. – С. 389–391. 

183. Современные методы исследования секреторной функции желудка / 

Е. А. Захария, С. А. Ишмуратова // Новое в лабораторной диагностике 

болезней внутренних органов (в раннем и восстановительном периодах 

болезни) : тез. докл. 4 съезда респ. научного общества врачей-лаборантов. 

– Ворошиловград, 1989. – С. 132–133. 

184. Состояние свертывающей и фибринолитической систем крови при 

системной склеродермии / О. А. Билинская, Е. А. Захария, М. В. Кинах [и 

др.] // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : тр. Львов. гос. мед. 

ин-та. – Львов : Изд-во Львов. мед. ин-та, 1989. – Т. 11 – C. 55–56. 

185. Спектр активности протеолитических ферментов желудочного 

содержимого у больных язвенных болезнью до и после ваготомии / 

С. А. Ишмуратова, Е. А. Захария, В. И. Вдовиченко // Проблемы клин. 

энзимологии : симпозиум, 12-14 сент. 1989 г.  : тез. докладов. – М., 1989. – 

С. 59–60. 

186. Упрощённый способ определения агрегации и дезагрегации 

тромбоцитов / Е. А. Захария, М. В. Кинах // Лаб. дело. – 1989. – № 1. – 

С. 36–38. 

187. Фибринолитическая активность крови при инфаркте миокарда у лиц 

пожилого и старческого возраста / Е. А. Захария, М. В. Кинах, 

Я. Н. Романишин, И. В. Темник // Проблемы патологии в эксперименте и 
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ФОТОМАТЕРІАЛИ 

 

із життя, науково-педагогічної, лікарської та  

громадської діяльності доктора медичних наук,  професора  

КАТЕРИНИ АНДРІЇВНИ ЗАХАРІЇ
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Батьки Марія Йосипівна і Андрій Максимович 
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Учениця початкової школи. Добрівляни, 09.03.1938 р. 

 

Учні першого гімназійного класу Дрогобицької української гімназії імені Івана 

Франка. Катерина сидить третя зліва, четверта зліва Марійка Вальо. В центрі 

класний керівник п. Марія Калужняцька, 20.04.1939 р. 
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В старших класах гімназії 
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З товаришами – гімназистами. Зліва направо: Катерина Захарія, Кручай Григор з 

Добрівлян (далекий родич, загинув як надрайоновий УПА) і Артемович Ганна з 

Дорожова, 11.10.1940 р. 
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З однокласницею Галею Митчин. Дрогобич, 1943 р. 



80 

 

 
Добрівляни. Різдво, з батьками і братом перед старою хатою, в якій народилася 

Катерина Андріївна, 1946 р. 

 

 

2 травня 1948 р.,  Великдень. Серед великої добрівлянської родини. Сидить перший 

зліва – батько, поруч дві його сестри з онуками. Стоять: третя зліва – мати, четверта 

зліва Катерина, по краях двоюрідні брати з дружинами 
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Найкращі яблука на рідному осідку, 1948 р.  

 

Львів, 31 квітня 1949 р., територія медінституту. Студенти 6 курсу лікувального 

факультету. Стоять: Катерина Захарія друга справа, в центрі проф. М. В. Войно-

Ясенецький, зав. каф. патанатомії, другий зліва – одногрупник Катерини 

Андріївни, Ярош Олександр Андріанович, в майбутньому відомий в Україні 

невропатолог, зав. каф. неврології Київського медичного інституту, а сидить перша 

зліва його дружина Марія Степанівна Ярош, теж одногрупниця Катерини 
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Колектив лікарні с. Стрілки Дрогобицької області. Сидить друга зліва Катерина 

Андріївна, осінь 1949 року 

Іде експеримент, аспірантка кафедри патологічної фізіології
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Катерина Захарія. Львів, початок 50-х років  

. 
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Молоде подружжя – Катерина Захарія та Віталій Западнюк, аспіранти кафедри 

патофізіології. Львів, 1951 рік 

 
Після захисту кандидатської дисертації. Перший ряд: зліва направо: мати Марія 

Йосипівна, Катерина Андріївна, чоловік Віталій Западнюк з сином Богданом на 

руках (1 рік), брат Осип Андрійович; другий ряд: свекор, доктор ветеринарних наук, 

проф. Западнюк Гнат Павлович, стоїть крайній справа двоюрідний брат Берегуляк 

Григорій Васильович. Львів, 19 червня 1953 р. 
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   Асистент кафедри патофізіології, січень 1953 р. 

 
   Колектив кафедри патологічної фізіології Львівського медичного інституту перед 

патологічним корпусом інституту. Катерина Андріївна – перша зліва, в центрі – 

учитель, проф. Іван Гнатович Федоров 
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З сином Богданом у Стрийському парку Львова, середина 50-х років
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1956 р.,  подорож через усі Карпати. Вершина гірського хребта Горгани – гора 

Попадя. Стовп – колишній кордон Польщі та Угорщини. Зліва направо: доцент 

В. П. Безуглов, Юліан Децик, Катерина Андріївна, брат Децика – друзі з кафедри 

патофізіології 

 

Обговорення оптимального маршруту вниз – на Закарпаття. Вдалині видно 

найвищу точку Горган, гору Сивулю. Зліва напаво: Катерина Андріївна, Юліан 

Децик, Віталій Западнюк 
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Колектив кафедри клінічної лабораторної діагностики Київського інституту 

удосконалення лікарів разом із курсантами. Сидить 4-та зліва Катерина Андріївна, 

поруч 5-й зліва вчитель, професор Іван Гнатович Федоров. Київ, 1965 р. 

 

Серед викладачів Київського інституту удосконалення лікарів. Катерина Андріївна 

третя справа. Кінець 70-х років 
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Колектив кафедри клінічної лабораторної діагностики разом із курсантами.  

В першому ряду: третя зліва Катерина Андріївна, в центрі (5-та зліва) проф.  

М. А. Базарнова, зав. кафедрою, третій справа – Георгій Миколайович Ліпкан, 

майбутній зав. кафедрою. Київ, мабуть, кінець 70-х років 

 

 

 

Катерина Андріївна з групою підопічних курсантів – цитологів перед корпусом в 

Центральній міській лікарні, де знаходилася кафедра КЛД. Київ, листопад 1980 р. 
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Лекція в аудиторії нової кафедри клінічної лабораторної діагностики. Львів, 

початок 80-х років 

Перший випуск курсантів. Сидять зліва направо: асист. Я. Карбач (перший), асист. 

І. Шейман (третя), Катерина Андріївна, ст. викл. І. Темник, асист. В. Гринчишин. 

Львів, січень –лютий 1983 року 
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З курсантами, в центрі Катерина Андріївна. В останньому ряду перший справа 

асистент А. В. Петрух. Львів, травень 1990 р. 

З учнями Малої академії наук після лекції в аудиторії кафедри. Зліва направо: 

Плавачук Оля, Катерина Андріївна, Міськів Іван, Сварник Іван, Чернявська 

Надія. Львів, березень 1999 р. 
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Серед учасників семінару-наради «Клінічна лабораторна діагностика і патологічні 

стани». Житомир, 2 червня 2000 р. 
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За роботою в клінічній лабораторії Київської міської лікарні № 8, 2010-11 рік 
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Пам’ятник проф. К. А. Захарії на цвинтарі села Добрівляни. Третину коштів на 

його спорудження зібрав колектив Київської міської клінічної лікарні № 8 

одразу після смерті Катерини Андріївни! 

«Відійшли Ви у вічність, мамо… 

Залишивши тільки спомин. 

Про найдорожчу людину, котра 

Все життя присвятила науці і синам!» 
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Пам’яті Захарії Катерини Андріївни 

 
Пам’яті цьоці Катерини Захарії (27.08.1926-01.08.2012) 

 

Відкурликали роки журавлиним ключем. 

До відкритого Ирію шлях пролягає. 

Де Батько і Ненька чекають давно, 

І дитину свою в обійми приймають. 

 

Земле рідна, до тебе вернулась дочка, 

Що життя присвятила служінню Вкраїні. 

Тож прийми в своє лоно – наостанок, 

Знеможене тіло її, щоб знайшла вона вічний спочинок. 

 

О, не плачте родино і близькі мої, 

Не сійте журби ви за мною. 

Я відходжу, бо кличе Всевишній мене, 

За межею вже є – чекати не можу. 

 

Заповіт залишаю нащадкам своїм: 

Двом синам й невісткам, їхнім дітям і внукам, 

Мов фортеці твердиню – укріпляйте свій рід, 

Та примножуйте славу наших предків великих. 

 

Вони там в засвітах, світять зорями вам, 

І від вас потребують молитви. 

Бережуть вони всіх, хто невтомний в трудах, 

Всіх правдивих в діяннях, незламних у вірі. 

 

Пам’ятайте, що ви України і дочки й сини, 

Краю цього ви маєте бути достойні і гідні. 

Щоб історія наша сталила серця молоді, 

А той спомин про предків вказав на глибоке коріння. 

 

От тоді у нащадків не зміліє душі джерело, 

Від суєтностей клопітних буднів, 

Коли з келиха пам’яті пити воду щодня, 

Не буде забуття і для нас там терпіння… 

 

Роксоляна Загайська 

09.09.2012 р. 
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Учні вшановують пам'ять  

 

23 вересня 2016 року у Львові було проведено меморіальну науково-

практичну конференцію на тему: «Клінічна лабораторна діагностика: 

здобутки і перспективи», присвячену 90-річчю від дня народження 

засновника кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 

України професора К. А. Захарії. 

Організатори конференції – колектив кафедри клінічної лабораторної 

діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (зав. – проф. Л. Є. Лаповець) та Львівська обласна організація 

Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини (голова –  

канд. мед. наук. А. В. Петрух). Конференція проходила у конференц-залі 

престижного готелю «Дністер». Великий організаційний внесок у проведення 

конференції зробив доцент кафедри А. С. Кость. 

У рамках цього заходу відбулося меморіальне засідання, присвячене 

90-річчю від дня народження видатного спеціаліста у галузі клінічної 

лабораторної діагностики, професора, доктора медичних наук Катерини 

Захарії. Ведучим та модератором пам’ятного  засідання виступив Андрій 

Васильович Петрух. Силами обласного осередку Асоціації була підготовлена 

художньо-мистецька презентація про життєвий шлях та професійну 

діяльність професора Катерини Захарії. Представлені фото та найбільш 

важливі епізоди із життя. Молода артистка драматичного театру ім. Марії 

Заньковецької Андріанна Курилець прочитала поезії Лесі Українки та Івана 

Франка – улюблені вірші шанованої колеги, що додало яскравих та 

неповторних штрихів до портрету незабутньої Катерини Андріївни Захарії. 

Присутні змогли серцем та душею відчути особистість Катерини 

Андріївни. У супроводі біографічних даних та цікавих коментарів і епізодів з 

життя було продемонстровано низку документальних світлин-слайдів про 

дитинство, шкільні та студентські літа К. Захарії, а також – роки роботи у 

Києві та у Львові. 

Цікавими спогадами про Катерину Андріївну поділилась Ніла Петрівна 

Педько – завідувачка діагностичної лабораторії Київської міської клінічної 

лікарні № 8, у якій проф. К. А. Захарія працювала до останнього дня життя. 

Ніла Петрівна привезла з Києва 200 екземплярів останньої книжки 

проф. К. Захарії «Шляхи підвищення якості лабораторних досліджень», котра 

була роздана усім учасникам конференції. Із спогадами виступили 

представники родини ювілярки, її колишні співпрацівники, колеги та учні. 

На зустріч прибули і земляки – учителі Добрівлянської школи. Зокрема, у 

своєму виступі директор школи Іван Степанович Бульо відзначив, що в 

Добрівлянах добре пам’ятають про видатну  землячку, котра своєю 

наполегливістю та працелюбністю досягла вершин науки. Меморіальна 

зустріч відбулась в особливій духовній та душевній атмосфері. 
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Меморіальне засідання, присвячене 90-річчю  

від дня народження проф. К. А. Захарії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На фото зправа наліво: А. В. Петрух, Н. П.  Педько, І. С. Бульо, 

О. Й. Кордіяк (племінниця проф. К. А. Захарії), В. І. Кіндратів - 

вчителька історії, Л. Р. Паславська - вчителька біології Добрівлянської 

школи. Львів, 23.09.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виступ  Ніли Петрівни Педько. Львів, 23.09.2016 р. 
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А. В. Петрух презентує книгу проф. К. Захарії «Шляхи підвищення якості 

лабораторних досліджень». Львів, 23.09.2016 р. 
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