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ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ - ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ОФТАЛЬМОЛОГ І ХІРУРГ
До 145-річчя від дня народження
(27.02.1875 – 30.10.1956)

Серед вчених ХХ століття ім'я академіка В.П. Філатова,
видатного офтальмолога, вченого і клініциста займає
особливе місце. Своїми дослідженнями він вніс вагомий
внесок одну з найяскравіших сторінок в історії світової
науки. Особливою популярністю користувались його
роботи, присвячені боротьбі зі сліпотою. «Кожна
людина має бачити сонце!» - саме ці слова стали
девізом його життя.
Володимир Петрович Філатов
народився в селі
Михайлівка (зараз Пензенської області). Закінчив
Московський університет, працював у Московській

очній клініці, протягом 1903-1911 років - в очній клініці
Новоросійського університету в Одесі, з 1911 року
завідував цією клінікою та кафедрою очних хвороб.
Водночас із 1936 року він очолював організований ним
Одеський науково-дослідний інститут очних хвороб та
тканинної терапії. Маючи великий досвід роботи у
практичній офтальмології,почав наукові дослідження. В
1917 році він опублікував свій новий метод пластики
круглим стеблом, що здобув широке визнання хірургів і
нині відомий як Філатовське стебло. Цей метод і досі
використовується у відновній хірургії у випадках
обширних дефектів тіла. В очній клініці Новоросійського
університету почав використовувати метод пересадки
рогової оболонки для лікування більма. Кератопластика
переросла межі "клінічного експерименту" і стала
дійовим засобом повернення зору сліпим із більмами. У
справі пересадки рогівки він досяг значних успіхів, і це
принесло йому світове визнання. Автор нового методу
лікувальної медицини - тканинної терапії, яка згодом
почала широко впроваджуватись у практику охорони
здоров'я. Автор понад 430 наукових праць із проблем
офтальмології,
загальної
та
тканинної
терапії.
Основні його праці - "Оптична пересадка рогівки і
тканинна терапія" (1945) і "Тканинна терапія" (1948) надовго
стали
важливими
посібниками
для
офтальмологів. В.П.Філатов був ініціатором створення і
керівником Одеського науково-дослідного інституту
очних хвороб і тканинної терапії.
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Владимир Петрович Филатов. Краткий очерк жизни
и творчества /С. Ф. Кальфа, В.Е. Шевалев. - К., 1946. 48 с. 61(092)Филатов/К 17
Видання присвячене життю та творчості В. Філатова, видатного
вченого, лікаря-клініциста, блискучого хірурга, обдарованого
педагога, талановитого художника.
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Владимир Петрович Филатов: монография /С. Ф.
Кальфа,В.Е.Шевалев.–Одесса,1950.-85с.
61(092)Филатов/К 17
В.Філатов почав наукові дослідження, маючи великий досвід
роботи у практичній офтальмології. В 1917 р. він опублікував свій
новий метод пластики круглим стеблом, що здобув широке
визнання хірургів і відомий як “Філатовське кругле стебло”. Цей
метод і досі використовується у відновній хірургії при численних
дефектах тіла.

Применение круглого филатовского стебля в клинике
(сборник научных работ) : сборник научных трудов /
Мин-во здравоохранения УССР, Одесский научноисследовательский институт глазных болезней и
тканевой терапии им. акад. В. П. Филатова. - К. : Гос.
мед. из-во УССР, 1963. - 263 с. : ил. 617.95/П 76
У збірнику на основі клінічного матеріалу всебічно освячено
значення філатовського стебла у відновній хірургії. Велику увагу в
збірнику надано опису методів практичного застосування
філатовського стебла при різних операціях на поверхні людського
тіла.

Пучківська, Н. О.
Епоха і моє життя: (Спогади): біографія (Автобіографія) К., 2004. - 176 с.: фото. 61(092)Пучківська/П 90
У виданні видатного вченого-офтальмолога, академіка НАН
та АМН України, доктора медичних наук, професора Н.О.
Пучківської вміщено нарис, присвячений її вчителю
В. П. Філатову, і нотатки про основні напрямки та етапи
досліджень, які були проведені нею та за її участі в інституті
очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова.

Пучковська Н.О.
В.П.Філатов: до 100- річчя від дня народження
В.П.Філатова. – К.: «Здоров’я», 1975. – 60 с.
61(092)/П90
Авторові пощастило протягом багатьох років працювати поруч з
В.П.Філатовим і вчитися у нього.
Ця книжка містить основні дані про наукову діяльність і
життєвий шлях В. П. Філатова, а також спогади автора про нього
як про вченого, лікаря, громадського діяча і людину.

Пучковская Н.А.
Тканевая терапия : монография / ред. Н. А. Пучковская. Киев : Здоровья, 1975. - 208 с. : ил.
615.855/Т 48
У книзі узагальнені відомості про використання тканинних
препаратів в медицині. У першій її частині наведені дані
експериментальних досліджень про хімічний склад, фармакологічні
властивості і механізм дії тканинних препаратів. У розділі,
присвяченому клініці, розглядаються результати застосування
тканинної терапії при різних захворюваннях - очних, хірургічних,
гінекологічних, нервових, шкірних, туберкульозі легенів. Описано
багато прикладів благотворного впливу на організм хворого
тканинних препаратів, що застосовуються в поєднанні з
антибіотиками та іншими ліками.

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

Сборник
научных
работ,
посвященный
семидесятилетию академика В.П. Филатова. – Одесса.
– 1946. – 342 с. 617/7.C23
В збірнику відображено проблематику, над якою працювали
академік та його школа: тканинна терапія, кругле стебло, питання
військової офтальмології, пересадка рогівки,глаукома.

Стародубцева Е. И.
Вдохновенный искатель. В.П. Филатов. - М., 1959. - 28 с.
61(092)Филатов/С 77
Брошура являє собою короткий нарис життя, наукової,
творчої та громадської діяльності видатного вченого.

Турбин, А. М.
Наследники Филатова: научно-популярная литература
/ А. М. Турбин. - 2-е изд., доп. - М., 1977. - 288 с.
617.7/Т 86
Книга присвячена Одеському інституту очних хвороб
ім.академіка В.П.Філатова.

Ученые записки: научное издание. Т. 2 / ред. В. П.
Филатов. - К. : Госмедиздат УССР, 1952. - 369 с.
617.7/У 91

Ученые записки: научное издание. Т. 3. Тканевая
терапия / ред. В. П. Филатов. - К. : Госмедиздат УССР,
1955. - 314 с. 617.7/У91

Збірник
праць
присвячується
75-річчю
академіка
В.П.Філатова. Підсумовано результати багаторічної роботи
В.П.Філатова та його учнів з тканинної терапії, глаукоми,
операціям за допомогою круглого стебла.

Видання присвячене питанням тканинної терапії, боротьбі зі
сліпотою та іншим проблемам офтальмології.

Праці В.П.Філатова








«Учение о клеточных ядах в офтальмологии»
(1908).
«Оптична пересадка рогівки і тканинна терапія»
(1945, 1948).
«Тканевая терапия» (1948).
«Мои пути в науке» (1955).
«Операции на роговой оболочке и склере» (1960).
«Избранные труды» (тт. 1— 4, 1961).

Вибрані твори В.П.Філатова видані у чотирьох томах

Филатов В. П. Мои пути в науке: монография. –
Одесса, 1955. - 164 с.: ил. 61(092)Филатов /Ф 51
На сторінках монографії автор знайомить читача з своїми
науковими та практичними досягненнями у боротьбі з сліпотою, а
також розробці ряду питань, що мають важливе значення для
медицини в цілому.

Филатов В.П.
Избранные труды. В 4-х томах.- Т.1. - К., 1961.- 468с.
617.6/Ф51
В першому томі містяться основні праці В.П.Філатова з пересадки
рогівки, праці по захворюванням рогівки, склери та операціям на них.

Филатов В.П.
Избранные труды.-В 4-х томах.- Т.2. - К., 1961.- 447с.
617.6/Ф51
У другий том видання
терапії.

увійшли його основні праці з тканинної

Филатов В.П.
Избранные труды.-В 4-х томах.- Т.3. - К., 1961.- 447с.
617.6/Ф51
У третьому томі
матеріали розподілені по семи розділах
офтальмології, таких як кругле стебло, глаукома, очний травматизм
та ін.

Филатов В.П.
Избранные труды.-В 4-х томах.- Т.4. - К., 1961.- 447с.
617.6/Ф51
Четвертий том складають роботи, присвячені окремим питанням
хірургії ока, а також статті по загальній патології ока.

Філатов В.П.
Оптична пересадка рогівки і тканинна терапія. –
К., 1948. – 382 с. 617.7/Ф 51
Питання боротьби з сліпотою і інвалідністю, спричиненими
більмами та кератитами, з допомогою пересадки рогової
оболонки й новий принцип терапії, що виник із цієї проблеми, лікувальну пересадку консервованих тканин і розглядає дана
праця.
Книга складається з двох частин:у першій частині
розглядається пересадка рогівки, у другій – тканинна терапія.
Обидві ці проблеми органічно пов’язані одна з одною, бо
тканинна терапія виникла на ґрунті пересадки рогівки.
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