
«…Кожна людина 

має бачити сонце…»  
До 140-річчя з дня народження академіка 

Володимира Петровича Філатова –  
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вченого, благодійника, художника, поета. 

Автор презентації:  Гулик І. В., зав.сектору 
 наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова 



 У 1882 році сім'я Філатових 

переїхала до Симбірська, де 
Володимир Петрович вступив 
до Симбірської класичної 
чоловічої гімназії. 

 

Володимир Петрович Філатов  
народився 27 лютого 1875 року в  
с. Михайлівка Протасовської волості 
Саранського повіту Пензенської 
губернії (нині Ромоданівський 
район Республіки Мордовія).  



Ніл Федорович Філатов   
(21.05.1847 – 26.01.1902)  

видатний вчений-педіатр, 
засновник російської 

педіатрії, очолював кафедру 
Імператорського 

московського університету, 
читав курс дитячих хвороб. 

Саме туди, на медичний 
факультет, поступив в 1892 

році його небіж - 
Володимир Петрович 

Філатов.  

 



 Серед студентів Московського університету Володимир 
Філатов мав славу лідера, писав наукові роботи і навіть зробив свої 
перші наукові відкриття.  
 В 1897 році він блискуче закінчує університет і  залишається 
ординатором в очній клініці Московського університету. 



 Професор С. С. Головін – 
учитель і керівник  

 В. П. Філатова в 
Новоросійському 
університеті  

 (за його запрошенням 
Філатов переїжджає до 
Одеси в 1903 році)  

Після того, як в 1908 році професор Головін 
перейшов працювати до Московського 
університету, Філатов став завідувачем 

кафедри і клініки очних хвороб  
Імператорського Новоросійського 

університету . 



  В подальшому основні 
наукові праці В. П. Філатова 
присвячені проблемам 
офтальмології та вивченню 
біогенних стимуляторів. 
 Запропонував новий 
оригінальний метод 
відновлювальної хірургії - 
пластику на круглому 
шкірному стеблі (1917 р.). 

   Науково обґрунтував і 
практично розробив 
операцію пересадки рогової 
оболонки (1924 р.).   

  Вдосконалив техніку 
операції часткової наскрізної 
кератопластики. Вперше 
використав для пересадки 
рогівку ока трупа (1931 р.).  

  Створив учення про 
біогенні стимулятори, що 
стало основою методу 
тканинної терапії при 
багатьох захворюваннях 
людей і тварин.  

  



Враховуючи ефективність, новизну і розмах наукового потенціалу 
професора-новатора, постановою уряду СРСР було прийнято 
рішення про створення в Одесі великої клінічної та 
експериментальної бази для наукових досліджень. В 1936 році 
організований Український інститут експериментальної 
офтальмології, який і очолив Володимир Петрович Філатов. 



Майстерно виконуючи найбільш складні й тонкі очні 
операції, він щодня передавав свої навички учням.  

«…Ніколи не 
опускати рук і 

боротися до кінця!»  



 За своє довге життя академік виховав цілу 
плеяду видатних учених, серед них: академік                           
Н. А. Пучківська, яка керувала інститутом після 
смерті Філатова протягом 29 років, професори                             
С.Ф. Кальфа, С.А. Бархаш, В.В. Войно-Ясенецький,                       
З.М. Скрипниченко, Б.С. Бродський, А.І. Пахомова, 
Н.І. Шпак та багато інших. 

Учитесь силы отдавать 
Самоотверженно науке, 

Так, чтобы зрение возвращать 
Могли умело Ваши руки, 

Чтоб был велик труда размах, 
Не исчезало вдохновенье, 

Чтоб скальпель в опытных руках 

Нес людям счастье и Прозренье...  
 

(Академик В.П. Филатов) 

 
 

Н.А. Пучківська  

З. М. Скрипниченко  С. Ф. Кальфа  

С. А. Бархаш  В. В. Войно-Ясенецький  





 "Ждите, верьте, дети ночи,  

Будет миг, и Ваши очи  
Навсегда покинет тень!  
Нет, не вечны тьмы оковы!"  
(Академик В.П. Филатов) 

Запропонований Філатовим 
напередодні війни новий метод 
лікування – тканинна терапія, 
який полягав у використанні 
консервованих тканин, знайшов 
широке застосування під час війни.  
Повоєнні роки принесли великому 
вченому справжнє визнання 
далеко за межами Радянського 
Союзу. Хворі, поранені – всі 
прагнули потрапити на прийом до 
професора. Черга в поліклініку на 
прийом утворювалася ще звечора. 



Володимир Філатов був не тільки вченим, а й талановитим 
художником, цікавим оповідачем та веселим співрозмовником. 

Навесні вчений виходив до берегової лінії Одеси в Аркадію та на 
Малий Фонтан, де він малював етюди. Були у нього і віршовані рядки, 

які Володимир Петрович підписував анаграмою — «Воталіф». 



Прощай, Земля! Настало время 
Мне изменить привычный путь! 
И тела тягостное бремя 
С души измученно стряхнуть. 
Не помяну тебя я лихом, 
Ты мне давала много раз 
Дни проводить в приюте тихом 
Под голос грома, в бури час. 
Знавал я миги вдохновенья, 
За истину победный бой, 
Порой — молитву умиленья 
И творчества порыв святой… 
(вірш, написаний за рік до смерті)  



 
 

Помер В.П. Філатов на 82 році життя, 
 30 жовтня 1956 року.  

 



Пам’ять про Володимира Петровича 
увіковічнена в багатьох містах України.  

У м. Одесі на Французському бульварі створений 
музейно-виставковий комплекс імені В.П. Філатова.   




