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Постановка проблеми. Історія становлення і 
розвитку радіобіології як науки проходить декілька 
етапів, насичених фундаментальними відкриттями та 
цікавими особистостями. Своїм народженням радіо-
біологія забов’язана трьом великим відкриттям у га-
лузі фізики, кінця ХХ-го століття: відкриттю у 1895 р. 
німецьким фізиком В. К. Рентгеном Х-променів, у 
1896 р. французьким фізиком А. Беккерелем приро-
дної радіоактивності урану та відкриттю у 1898 р. 
французькими фізиками М. Склодовською-Кюрі і 
П. Кюрі нових радіоактивних елементів – радію і по-
лонію. Всі три відкриття були удостоєні Нобелівської 
премії з фізики. 

Стан вивчення проблеми. Перші наукові ви-
дання, що містять окремі відомості щодо виникнення 
і розвитку радіобіології, є монографії Г. Г. Де-Метца 
«Радіоактивність і будова матерії», Л. Неменова 
«Рентгенология», А. М. Кузіна «Основы радиацион-
ной биологии», З. Бака та П. Александера «Основы 
радиобиологии». Заслуговують уваги й фундамента-
льна монографія Л. Бреславець «Основы радиобио-
логии» та В. А. Барабой, що частково описували ро-
звиток радіобіології в Україні, але цілісної картини 
розвитку радіобіології в Україні не було. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 
дослідження було проаналізувати наукові передумо-
ви виникнення радіобіології в Україні. Дослідження 
здійснене на основі загальнонаукових методів, а са-
ме: історико-логічного, теоретичного аналізу джерел, 
узагальнення, порівняння, систематизації і класифі-
кації історичного матеріалу, архівних документів; 
структурно-функціонального аналізу стану станов-
лення і розвитку радіобіології в Україні з XІX століття. 

Результати досліджень. У середині ХІХ ст. 
провідною темою у фізиці було дослідження природи 
і властивостей електричного струму. Фізиків усього 
світу цікавило дослідження проходження електрич-
ного струму в газорозрядній трубці, в результаті чого 
спостерігали голубувате світіння. Вважалось, що це 
світіння – особливі катодні промені – новий четвер-
тий стан речовини, і фізична наука стоїть на межі но-
вого сенсаційного відкриття. Тому дослідження елек-
тричного струму в газорозрядній трубці було модною 
тематикою серед фізиків-експериментаторів ХVІІ ст. 
Багато вчених намагалось наблизитись до відкриття, 
але вдача ввійти в історію посміхнулася німецькому 
фізику В. К. Рентгену. 

За офіційними джерелами 8 листопада 1895 р. 
професор, ректор університету баварського міста 
Вюрцбурга, що на півдні Німеччини, Вільгельм Кон-
рад Рентген (Wilhelm Conrad Röntgen) (1845–
1923 рр.), досліджуючи проходження електричного 
струму в газорозрядній трубці, вперше спостерігав 

невідомі раніше промені, які проникають через не-
прозорі перепони. Потім, на зборах Вюрцбурзького 
фізико-медичного товариства 28 грудня 1895 р. 
В. К. Рентген вперше повідомив про новий вид про-
менів, відкритих ним, а також про перші результати 
дослідження їх властивостей. Він встановив, що ва-
куумна трубка, загорнута в чорний папір, під дією 
струму високої напруги випускала невідомі раніше 
промені, які засвічували фотоматеріали (також заго-
рнуті в чорний папір) і примушували світитися флюо-
ресцуючі речовини. Промені проходили не тільки че-
рез папір, але й через інші непрозорі матеріали – де-
ревину, листовий алюміній. 

Шлях до слави видатного вченого у 
В. К. Рентгена не типовий, про що свідчить його біог-
рафія. Народився він 27 березня 1845 р. поблизу 
Дюссельдорфа. Батько був заможним торговцем і 
власником фабрики сукна. Дитячі роки Рентгена, у 
зв'язку з переїздом сім'ї, пройшли в Голландії. Відо-
мо, що він був виключений зі школи і не зміг отрима-
ти атестат зрілості, тому шлях до вищої школи був 
для нього закритий. Спочатку, як вільний слухач, він 
відвідував природничо-наукові лекції в Утрехтському 
університеті. Потім вивчав машинобудування у Ви-
щій технічній школі в Цюріху, де згодом став учнем 
відомого фізика Августа Кундта. 

Професор Страсбурзького університету 
А. Кундт був фізиком-експериментатором, відомим 
багатьма відкриттями в області акустики і оптики. Він 
збирав наукові колективи, за його планами і під його 
керівництвом в Страсбурзі був побудований Фізич-
ний інститут, в який стікалися для навчання і удоско-
налення знань з фізики молоді вчені зі всієї Німеччи-
ни та інших країн. 

У 1870 р. у віці 25 років разом з А. Кундтом, як 
його асистент, В. К. Рентген перейшов в Вюрцбургс-
кой університет. У 1872 р. знову разом з Кундтом він 
переїжджає до Страсбурга, де у 1974 р. отримує 
право на викладацьку діяльність, незважаючи на від-
сутність атестату зрілості. На наступний рік Рентген 
стає професором фізики і математики в Гоенгеймі, а 
через рік повертається до Страсбурга вже як екстра-
ординарний професор математичної фізики. У 
1879 р. В. К. Рентген отримав кафедру експеримен-
тальної фізики в університеті Гиссена, де сталась іс-
торична подія – відкриття Х-променів. 

Однак, багато фізиків до успіху В. К. Рентгена 
поставилися недовірливо. На відміну від 
В. К. Рентгена, який, як він сам стверджував, випад-
ково відкрив Х-промені і не зміг пояснити природу їх 
походження та процесів, що відбувалися в трубці, 
видатний фізик і електротехнік Іван Павлович Пулюй 
довго і цілеспрямовано йшов до запатентованого 
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В. К. Рентгеном відкриття, поступово багато років 
досліджуючи випромінювання у газорозрядній трубці 
і зробивши перед цим ряд послідовних винаходів. 

Іван Павлович Пулюй (1845–1918 рр.) народив-
ся на території нинішньої України, на Тернопільщині, 
що тоді належала до Австро-Угорщини, в сім’ї свя-
щеннослужителя. Іван шість років відвідував гімназію 
в Тернополі. Після закінчення гімназії у 1865 р. всту-
пив на богословський факультет Віденського універ-
ситету, який закінчив з відзнакою у 1869 р. На час за-
кінчення навчання у нього визріло рішення присвяти-
ти своє життя фізиці, і, відмовившись від сану свя-
щеника, він стає студентом фізико-математичного 
відділення філософського факультету того ж вузу. 
Іван Пулюй, будучи українським патріотом, спробу-
вав почати свою наукову діяльність у Київському уні-
верситеті. Однак, отримав відмову, оскільки поліція 
Російської імперії, до якої входив Київ, вважала його 
неблагонадійним за захопленість українством і укра-
їнською культурою. І. П. Пулюй залишився працюва-
ти у Віденському університеті на посаді асистента 
кафедри фізики. У 1875 р. Іван Пулюй стає стипенді-
атом австрійського Міністерства освіти і відправля-
ється удосконалювати свої професійні знання в 
Страсбурзький університет під керівництвом профе-
сора Августа Кундта. Там вперше і відбулася його 
зустріч з В. К. Рентгеном, який був у той час асистен-
том Кундта, та з Ніколою Теслою, який також прохо-
див стажування у Кундта. Разом Н. Теслою вони ці-
кавились явищами, які породжувалися електричним 
струмом у вакуумі. Для виготовлення вакуумних тру-
бок, необхідних для проведення наукових експери-
ментів, Пулюй з Теслою освоїли ремесло склодувів. 
Успіхи на науковій ниві дозволили І. Пулюю у 1877 р. 
отримати ступінь доктора натуральної філософії 
Страсбурзького університету, що стало першим ви-
знанням його таланту науковою спільнотою. Після 
повернення зі Страсбурга до Відня доктор Пулюй за-
ймає у Віденському університеті посаду приват-
доцента, і, присвячуючи все більше часу проблемам 
електротехніки, продовжує займатися вивченням 
явищ, що виникають у катодних трубках під дією 
електричного струму. Досліджуючи їх випромінюван-
ня, він винаходить джерело світла, яке разом з ви-
димими променями випускало невидиме випроміню-
вання і одержало згодом назву «Лампи Пулюя». Ре-
зультати експериментів з лампою Пулюй публікує у 
"Віснику Віденської Академії наук" (1880–1882 рр.). 
Прилад виготовлявся у заводських умовах і протягом 
деякого часу випускався серійно. Багато хто ствер-
джував, що Пулюй подарував декілька екземплярів 
приладу Рентгену, з яким спілкувався особисто і вів 
активне листування. На світовій електротехнічній ви-
ставці в Парижі у 1881 р. «Лампа Пулюя» була удо-
стоєна срібної медалі. Також Пулюєм був розробле-
ний прилад для визначення механічного еквівалента 
теплоти. 

У 1884 р. на Міжнародній електротехнічній ви-
ставці у м. Штаєр Іван Пулюй одержав патент на 
удосконалену лампу. Також ним була запатентована 
конструкція переносного шахтарського ліхтарика. 
Результати своїх дослідів з лампою вчений опубліку-
вав у статті "Сяюча матерія і четвертий стан речови-
ни". Крім того, у 1890–1895 рр. у європейських жур-
налах були опубліковані знімки, отримані Пулюєм під 
час експериментів з лампою: знімок миші, руки дочки 
вченого, під якою ясно видна була шпилька. Все це 
свідчить про те, що вченим була відкрита проникаю-
ча радіація. 

У 1884 р. 39-річний Іван Пулюй очолив кафедру 
фізики політехнічного інституту в Празі, де і працю-
вав наступні тридцять років на різних посадах, у тому 
числі і як ректор. Іван Пулюй отримав звання Радни-
ка Двору і Рицарського Хреста від імператора Авст-
ро-Угорщини Франца-Йосипа. 

Про винахід Рентгена Пулюй дізнався 11 січня 
1896 р. з публікації празької газети «Воhеmiа» "Відк-
риття Рентгеном нових властивостей так званих ка-
тодних променів". Газетна публікація посилалася на 
статтю Рентгена під назвою "Про новий тип проме-
нів", опубліковану 28-го грудня 1895 р. в журналі Вю-
рцбурзького фізико-медичного товариства. Незаба-
ром, отримавши примірник статті Рентгена, Пулюй із 
здивуванням виявив, що його давній знайомий жод-
ним словом не згадав про нього. Він написав Рентге-
ну лист з питанням, чи використовувалася ним у до-
слідженнях над Х-променями його лампа, але це пи-
тання залишилося без відповіді. Через кілька днів пі-
сля цього Пулюй зробив доповідь про промені в Пра-
зькому політехнікумі. Згодом, випустив другу свою 
ґрунтовну роботу про Х-промені "Про виникнення 
рентгенівських променів і їх фотографічний ефекті", у 
якій глибоко проаналізував природу і механізм вини-
кнення променів. У своїй публікації Пулюй довів, що 
нові промені зароджуються у тих місцях твердих тіл, 
куди потрапляють катодні промені. Цим він підтвер-
джував вірність висновків Рентгена. Для удоскона-
лення конструкцій апаратів, що генерують Х-промені, 
стаття мала величезне значення. Проте, ще більш 
важливим моментом стало розуміння Пулюєм, на ві-
дміну від Рентгена, механізму виникнення випромі-
нювання, як процесу, що відбувається внаслідок вза-
ємодії вирваних з катода негативно заряджених час-
тинок з молекулами або атомами речовин. Альберт 
Ейнштейн, дізнавшись про історію з Х-променями, 
став на захист В. К. Рентгена і І. П. Пулюю довелося 
визнати першість винаходу за Рентгеном, хоча той 
всіляко ухилявся від пояснення природи свого відк-
риття і навіть не виступив з передбаченою протоко-
лом промовою на церемонії вручення йому Нобелів-
ської премії. Він стверджував, що відкриття Х-
променів відбулося випадково при включенні струму 
в катодній трубці, щільно закритій з усіх боків чорним 
папером, коли кристали платіноціаністого барію, що 
лежали неподалік, почали світитися зеленуватим ко-
льором. Він і далі ніколи не давав пояснення природі 
свого відкриття, що завжди дивувало науковців, як і 
те, що він ніколи не використовував формул і не вів 
розрахунків експериментів. Після смерті Рентген за-
повідав усі свої рукописи спалити, що й було зроб-
лено. Як писав його учень В. Іоффе – Реннтген був 
експериментатором, а не теоретиком. 

Знімки, отримані Рентгеном, були невиразними, 
і в силу значного розсіювання променів час експону-
вання розтягувався до 40–50 хвилин. І. П. Пулюй ус-
пішно розв'язав проблему концентрації променів в 
пучок і зміг скоротити цей час до 2–5 секунд. Викона-
на ним серія знімків органів людини, завдяки їх чітко-
сті, дозволила виявити патологічні зміни в тілах паці-
єнтів. Можна стверджувати, що І. П. Пулюй стояв бі-
ля витоків медичної рентгенографії. Але факт відк-
риття Х-променів, що були згодом названі рентгенів-
ськими, офіційно належить В. К. Рентгену.  

Після відкриття іонізуючої радіації у 1896 р. 
французьким фізиком А. Беккерелем була відкрита 
природна радіоактивність, у 1898 р. їх співвітчизни-
ками – М. Склодовською-Кюрі і П. Кюрі відкриті ра-
діоактивні елементи. Наступне вивчення випроміню-
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вань показало, що вони складаються з трьох видів: 
альфа(α)-; бета(β)- і гамма(γ)-променів. Усі ці проме-
ні, а точніше випромінювання, подібно рентгенівсь-
ким, є іонізуючими.  

Майже відразу за відкриттям рентгенівських 
променів і явища радіоактивності, були проведені 
наукові експерименти щодо дії іонізуючої радіації на 
живі організми. Серед найперших випробувачів є ім'я 
відомого російського фізіолога, учня І. М. Сєченова, 
І. Р. Тарханова. Будучи приват-доцентом Петербур-
зького університету, він вже у 1896 р. провів досліди 
щодо дії рентгенівських променів на жаб і комах, 
опублікував роботу про їх вплив на «хід життєвих 
функцій». У ній він показав шкодочинну їх здатність і 
першим висловив припущення про можливості їх за-
стосування в медицині, що незабаром і підтвердило-
ся. 

До 20-х років ХХ ст. нагромадилася безліч фак-
тів про дію рентгенівських випромінювань і випромі-
нювань радіоактивних елементів на різні біологічні 
об'єкти. Ці дослідження проводилися фізіологами, 
зоологами, ботаніками, лікарями, мікробіологами в 
межах своїх наук і, хоча вони носили в основному 
описовий характер, безперечно, мали фундамента-
льне значення для розвитку радіобіології. 

Висновки. Аналізуючи передумови виникнення 
радіобіології в Україні можна зробити висновок, що 
біля витоків радіобіології стояли відкриття в галузі 
фізики – іонізуючих променів, які пов’язані з ім’ям ви-
датного українського вченого, професора Празької 
Німецької Політехніки, д-ра Івана Пулюя. 
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