
рофесор, доктор медичних
наук Ірина Іполитівна Слєпуш�
кіна очолювала кафедру гігієни
дітей та підлітків Київського
медичного інституту протягом
майже двадцяти років (1962�
1980), а загалом працювала
тут понад тридцять років [1].
Доля, наче перевіряючи міру
стійкості та мужності, присуди�
ла їй  пройти свій життєвий
шлях у складну епоху неймо�
вірно великих труднощів, со�
ціальних потрясінь, катаклізмів
воєнного часу.

Мета даної роботи: на основі
ретроспективного аналізу ос�
новних етапів життєвого шляху
професора, доктора медичних
наук І.І. Слєпушкіної прослідку�
вати особливості становлення
та розвитку діяльності жінки�
вченого. 

Матеріали та методи до�
сліджень. Проведено вивчен�

ня матеріалів архіву НМУ (осо�
бової справи І.І. Слєпушкіної),
сімейного архіву, авторефера�
тів дисертацій; здійснено істо�
рико�бібліографічний пошук у
д о в і д к о в о � і н ф о р м а ц і й н и х
фондах; застосовано систем�
ний аналіз наукових, методо�
логічних та педагогічних на�
працювань кафедри гігієни ді�
тей та підлітків у динаміці
1962�1980 років. Використано
методологію історичного, ло�
гічного та науковометричного
аналізу.

Результати досліджень.
Починаючи життєпис, завжди
звертаються до витоків: бать�
ки, місце народження та нав�
чання… Саме там, у дитинстві
починається пізнання світу,
формуються підвалини світо�
гляду, накопичується енергія
тих рушійних сил, що дають
змогу достойно подолати ви�
пробовування долі.

Слєпушкіна І.І. народилась
у рік, що співпав з початком
Першої світової війни, на Сі�
верщині, у невеликому родо�
вому маєтку у с. Леонівка
Костобровського уїзду Черні�
гівської губернії (нині Семе�
нівського району Чернігів�
ської області). Батько, Іполит
Володимирович на той час
служив мировим суддею у
м. Новгород�Сіверському.
Дід по матері (священик) очо�
лював декілька єпархій у м.
Катеринославі, а дід по бать�
кові (випускник Київського
кадетського корпусу) служив
начальником митниці у м. Ма�
ріуполі. У сім'ї шанували тра�
диції. Діти знали родовід,
виховувались у повазі до та�
ких чеснот предків, як чес�
ність, сумлінне виконання
обов'язків, мужність та вір�
ність присязі, благородство
вчинків та відданість рідній
землі. Знали, що прізвище їх�
нє походить від прапрапраді�
да, який у Петровську епоху
робив (ліпив) гармати, тобто
був "лєпопушкін". Ірина Слє�
пушкіна була другою дитиною
у цій дружній родині і росла в
атмосфері любові, взаєморо�
зуміння та взаємодопомоги.

Червоний туман жовтня
1917 року наповнив голови
людей радикальними ідеями,
порушив традиції, віковічні
засади суспільства. За цих
умов сім'ї довелося 1918 року
полишити родове гніздо та пе�
реїхати до Харкова, міста сту�
дентської молодості батька, а
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потім на один рік — до Маріу�
поля. Звідси було два шляхи:
або еміграція за море, або,
покладаючись на волю Божу,
адаптація до нових умов жит�
тя, нових цінностей, нових прі�
оритетів, але на рідній землі,
разом зі своїм народом. Роди�
на обрала Батьківщину. 

Знову переїзд, але тепер до
Воронежу, де батько після при�
низливої перевірки на благона�
дійність усіма правдами та не�
правдами отримує посаду на�
чальника планово�фінансового
відділу Губвиконкому. Маючи
початкову медичну освіту у
рамках програми Інституту
благородних дівиць, мати
влаштовується медсестрою до
Обкомівської поліклініки (нині
спецполіклініка № 16), де
працює (за винятком періоду
евакуації) до кінця свого життя. 

А Ірина Іполитівна залиша�
ється у м. Маріуполі, де навча�
ється у школі. Так з дитинства
у відриві від сім'ї вона привча�
лася до самостійності, органі�
зованості, відповідальності за
свої слова та вчинки.

Професійна діяльність мате�
рі зумовила вибір подальшого
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життєвого шляху. Успішно за�
кінчивши трудову школу у
м. Маріуполі, І.І. Слєпушкіна
вступає на робфак при Воро�
нізькому медичному інституті,
а згодом (1932) — на санітар�
но�гігієнічний факультет цього
ж інституту [2]. Неабиякі здіб�
ності, жадоба знань, велика
працездатність дозволили
майбутньому професору у
1937 році блискуче закінчити
вищий навчальний заклад (ди�
плом з відзнакою) та продов�
жити навчання в аспірантурі.
Очевидно, увесь той культур�
ний пласт, що був надбанням
багатьох поколінь її предків,
спадкоємицею якого вона ста�
ла, влився в єдине можливе на
той час русло: накопичення
знань, науковий пошук. Зго�
дом, будучи вже професором,
вона вчила молодих виклада�
чів: "Молодь сідає на студент�
ську лаву вже з вогником, ба�
жанням отримати знання, і на�
ша головна задача — не лише
не згасити, але й підтримати
цей вогонь". З вдячністю зга�
дувала І.І. Слєпушкіна тих ви�
кладачів, які у далекі сорокові
роки мудро і талановито під�
тримували у ній вогонь пізнан�
ня та формували науковий сві�
тогляд. Куршаков Н.А., Лепор�
ський Н.І., Розенцвейг В.М.,
Сахаров Н.Л. — прізвища, що
чули з її вуст і запам'ятали ко�
леги та студенти.

Перші кроки в аспірантурі
Слєпушкіна І.І. здійснювала за
керівництва завідувача кафе�
дри загальної гігієни, про�
фесора О.В. Покровського. Те�
мою своїх досліджень вона об�
рала санітарну характеристику

ґрунту у місті, зокрема забруд�
нення його яйцями гельмінтів,
що була на той час надзвичай�
но актуальною проблемою,
враховуючи поширеність гель�
мінтозів серед міського насе�
лення і відсутність науково
обґрунтованих показників сані�
тарного стану ґрунту та рівня
його забруднення. Велику до�
помогу в організації дослід�
жень надав також мікробіолог,
доцент П.М. Нікіфоровський.
Протягом періоду навчання в
аспірантурі була не лише пов�
ністю виконана її програма
(опановано лабораторні мето�
ди дослідження, зібрано пер�
винний матеріал, набуто педа�
гогічного досвіду), але й відбу�
лися кардинальні зміни в осо�
бистому житті: І.І. Слєпушкіна
виходить заміж за молодого ін�
женера М.А. Погорільцева і на�
прикінці 1939 року народжує
сина Володимира. 

Перший запис у трудовій
книжці був таким: "01.09. 1937 р.
— зарахована аспірантом на ка�
федрі загальної гігієни", другий:
"07.02.1941 р. — відрахована у
зв'язку з закінченням аспіранту�
ри та призначенням на посаду
асистента у Ворошилівський
медичний інститут" (Вороши�
лівськ — на той час м. Ставро�
піль), а вже з 8 лютого 1941 ро�
ку І.І. Слєпушкіну зараховано
на посаду асистента кафедри
загальної гігієни цього закладу,
яку очолював професор До�
нич М.В. 

Ірина Іполитівна завжди те�
пло згадувала директора Во�
рошилівського медичного ін�
ституту, доцента Павла Ва�
сильовича Полосіна, який у той
непростий час допоміг молодій
матері облаштувати нехитрий
побут; своїх колег та співробіт�
ників, чию дружню підтримку
вона відчувала, зокрема докто�
ра медичних наук Поліну Са�
мійлівну Ревуцьку, котра як гі�
столог допомагала їй порада�
ми у виконанні дисертаційної
роботи. Як подарунок долі зав�
жди розглядала Ірина Іполитів�
на зустріч з неординарною лю�
диною, поліглотом та талано�
витим вченим С.С. Познансь�
ким, який після евакуації з Киє�
ва 1941 року почав працювати
у Ворошилівському медичному
інституті. Доцент С.С. Поз�
нанський одразу оцінив ці�
леспрямованість, працелюб�
ність та наукову одержимість
молодого вченого, її педагогіч�
ний талант. Саме він надав цін�

Професор І.І. Слєпушкіна приймає іспит з гігієни дітей 
та підлітків у студента С.Т. Омельчука. 1984 р.
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ну пораду щодо структури її
наукової роботи: при обробці
матеріалів досліджень виділи�
ти в окрему групу результати
аналізів піску дитячих майдан�
чиків як об'єктів, що потребу�
ють особливої уваги.

А попереду були нові випро�
бовування: війна наблизилися
до міста. Першого вересня
1942 року усі співробітники
Медичного інституту були
звільнені у зв'язку з його зак�
риттям. Організовано товар�
ним вагоном вирушили в ева�
куацію. За містом серед степу
налетіли літаки з чорними хре�
стами. Бомби впали на перший
вагон, ешелон став. Свист
бомб, безперервне розпачли�
ве гудіння паровоза, лемент,
крики, плач, паніка, люди ку�
дись біжать, повертаються та
знову біжать. За певний час
утворилися дві вервечки: одна
з людей, які йшли за напрям�
ком руху потягу, що зупинився,
а інша — проти, до міста.
Останню очолювала молода
жінка. Однією рукою вона три�
мала велику валізу, а іншою
притискала до себе маленько�
го хлопчика. Періодично дово�
дилося зупинятися, щоб помі�
няти руки, але її ніхто не обга�
няв. Люди, у тому числі чолові�
ки, терпляче чекали. Вона ру�
шала, а за нею рушала вервеч�
ка. Лише у передмісті обігнали,
повідомивши, що вони прой�
шли через мінне поле. Чи це не
предки І.І. Слєпушкіної (а це
була саме вона) молилися,
щоб не допустити переривання
роду. Може, там у ті хвилини і
сформувався майбутній лідер,
остаточно викристалізувалися
ті якості, що допомогли їй зго�
дом протягом 20 років успішно
керувати кафедрою: цілеспря�
мованість, стриманість у сло�
вах та емоціях, сила волі, інтуї�
тивне бачення необхідності
вчинків.

Чотири місяці окупації Слє�
пушкіна І.І. вимушена була пе�
реховуватись, і під час цих по�
невірянь та переїздів були
втрачені усі матеріали її дисер�
таційної роботи. Це не зупини�
ло молодого вченого. Після
звільнення міста, відновлення
роботи медичного інституту та
поновлення на посаді асистен�
та (з 25.01.1943 р.) вона знову
ступає на тернистий шлях нау�
кових досліджень. Тепер об'єк�
том досліджень стає санітар�
ний стан ґрунту у м. Вороши�
лівськ: знову проби ґрунту,

знову мікроскоп… Нині, коли
гельмінтоовоскопічний метод
санітарної оцінки ґрунту з ме�
тою профілактики гельмінтних
інвазій серед населення, пере�
дусім дітей, використовується
паразитологічними відділен�
нями СЕС як обов'язковий,
слід пам'ятати про тих, хто був
першим, зокрема про І.І. Слє�
пушкіну, чию працю було по�
кладено в основу розробки
критеріїв оцінки забруднення
ґрунту.

Війна завдала багато втрат
родині Слєпушкіних: у 1942 ро�
ці помер Іполит Володимиро�
вич, у 1943 році під Сталінгра�
дом сімнадцятирічним загинув
брат Олександр. Але поволі на�
лагоджувалося мирне життя…
Пропозиція С.С. Познанського,
який на той час очолив кафе�
дру шкільної гігієни у Київсько�
му ордена Трудового Червоно�
го Прапора медичному інститу�
ті, переїхати до Києва була
сприйнята позитивно. Так Іри�
на Іполитівна стала гігієністом
дитинства: з 20.09.1951 р. ка�
федра, інститут, уся наукова
спільнота України отримали та�
лановитого вченого, діяльність
якого визначила розвиток гігіє�
ни дітей та підлітків як науки на
багато років уперед. Виконую�
ча обов'язки асистента, аси�
стент (з 24.06.1957), виконую�
ча обов'язки завідувача кафе�
дри (з 02.08.1962), завідувач
кафедри (з 12.12.1974), науко�
вий консультант (з 01.09.1980
до 31.12. 1989) — такі короткі
записи у трудовій книжці. Але
за ними — грандіозна наукова,
організаторська, педагогічна,
методична, санітарно�просвіт�
ницька робота; за ними — вір�
ність обраному шляху, відда�
ність справі охорони здоров'я
дітей та підлітків.

Цей період був надзвичайно
плідним для колективу ка�
федри. Наукові дослідження
спрямовувалися на гігієнічне
обґрунтування заходів з ніве�
лізації негативних чинників,
що впливають на організм ди�
тини у процесі її росту та ро�
звитку. Вибір тем обумовлю�
вався запитами практичних
працівників охорони здоров'я,
освіти та інших суміжних галу�
зей; результати досліджень
висвітлювались у публікаціях,
у доповідях на конференціях
та з'їздах не лише на республі�
канському, всесоюзному, але
й на міжнародному рівнях. Так,
І.І. Слєпушкіна брала участь у

Всесоюзному з'їзді гігієністів,
епідеміологів, мікробіологів,
інфекціоністів (1956), у 5�й
Науково�практичній конфе�
ренції з питань гігієни дітей та
підлітків (1959), у науковій
конференції з проблеми "Охо�
рона здоров'я дітей та підліт�
ків" (1961), у науковій конфе�
ренції з гігієнічних питань бу�
дівництва шкіл та дошкільних
закладів (1964), була актив�
ним організатором VII з'їзду гі�
гієністів України(1964), нара�
ди з питань наукової організа�
ції роботи у системі народної
освіти (Київ — Донецьк, 1966
р.). У 1967 році І.І. Слєпушкіна
разом з А.Г. Глущенко беруть
участь у V Міжнародному кон�
гресі шкільної та університет�
ської гігієни і медицини, що
відбувся у Празі. А потім були
VIII з'їзд гігієністів Української
РСР (1971), Всесоюзна кон�
ференція "Підсумки поглибле�
ного вивчення здоров'я шко�
лярів за останні 5 років" (Мос�
ква, 1971), Всесоюзна наукова
конференція "Сучасний науко�
во�технічний прогрес та задачі
гігієни праці підлітків" (Мос�
ква, 1972), XVI Всесоюзний
з'їзд санітарних лікарів (1972),
Всесоюзна наукова конфе�
ренція з гігієни дітей шкільно�
го віку (Москва, 1973), Всесо�
юзна наукова конференція "Гі�
гієнічні основи фізичного ви�
ховання та спорту дітей та під�
літків" (Таллін, 1975), Всесо�
юзна конференція "Медичні
аспекти підготовки і здачі
норм ГТО з дітьми та підлітка�
ми". У 1976 році відбувся XV
з'їзд гігієністів України, на яко�
му співробітниками кафедри
гігієни дітей та підлітків були
зроблені чотири доповіді з ак�
туальних питань гігієни дитин�
ства як галузі науки і практики.
Той факт, що під тезами однієї
з них поруч з прізвищем
І.І. Слєпушкіної стоять прізви�
ща всесвітньо відомих вчених
(Л.І. Медведя, Л.Н. Калюжно�
го, Ю.І. Кундієва, Г.Х. Шахба�
зяна, М.Г. Шандали, П.І. Май�
струка), свідчить про визнання
заслуг Ірини Іполитівни та про
її авторитет серед наукової
спільноти [2]. Останнє дало
змогу ширше знайомити між�
народну аудиторію зі здобут�
ками української школи гігієні�
стів дитинства. Так, лише у
1980�ті роки І.І. Слєпушкіна
брала участь у Міжнародному
симпозіумі шкільної та універ�
ситетської гігієни, (Москва,
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1976), у III Національному кон�
гресі з гігієни (Софія, 1977), в
XI Міжнародному симпозіумі
шкільної та університетської
гігієни та медицини (Москва,
1978), у I Міжнародній конфе�
ренції педіатрів європейських
країн "Здорова дитина" (Мос�
ква, 1979). Публікації кафедри
з задоволенням розміщали на
своїх сторінках провідні фахові
журнали ("Гигиена и санита�
рия", Москва) та освітянська
періодика ("Дошкільне вихо�
вання", Київ; "Советская шко�
ла", Москва). 

Останнє зумовлювалося цін�
ністю наукових розробок ка�
федри з вивчення гігієнічних
аспектів організації навчаль�
но�виховного процесу в орга�
нізованих закладах для дітей
різного віку. Наприклад, ди�
сертація І.І. Слєпушкіної на
звання доктора медичних наук
[3] була присвячена гігієнічно�
му обґрунтуванню організації
навчально�виховного процесу
у вечірніх школах, мережа яких
згідно з реформою системи
освіти того часу (1958) мала
значно потіснити загально�
освітні школи. 

В Україні за період з 1960  по
1969 рік вечірні школи закінчи�
ли 1,5 млн. юнаків та дівчат,
тобто кожен четвертий ви�
пускник поєднував навчання з
працею на виробництві. Між
тим режим навчання у школах
робітничої молоді значно
відрізнявся від розпорядку
навчального дня у денних шко�
лах. Робочий день учнів вечір�
ніх шкіл починався о 7.30 та за�
кінчувався о 23.30�23.40, тоб�
то заняття у школі проводили�
ся у вечірні години після
роботи (з 16�19 до 20.30�
23.30) на фоні зниженого рівня
працездатності учнів. Подібна
інтенсифікація ритму життя ви�
магала значної емоційної на�
пруги і могла призвести до на�
копичення втоми та порушень
росту і розвитку організму під�
літків. Для того, щоб надати
конкретні рекомендації щодо
оптимізації організації нав�
чального процесу у школах ро�
бочої молоді, протягом десяти
років вивчалися особливості
режиму дня учнів вечірніх шкіл;
динаміка їхньої денної та тиж�
невої працездатності, пра�
цездатності у динаміці нав�
чального року та трьох років
навчання; особливості змін
функціонального стану цен�
тральної нервової системи уч�
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нів з різними формами тижне�
вого навантаження (3, 4 або 5
занять на тиждень), з різним
розподілом навчального на�
вантаження протягом року (за
чверть, за семестр); особли�
вості розпорядку дня та його
вплив на коркову нейродина�
міку різних видів діяльності на
уроках і перервах. Проводило�
ся також обстеження умов нав�
чання (забезпечення шкіл ос�
новними та допоміжними при�
міщеннями, їхнє оснащення,
мікроклімат, освітлення, хіміч�
ний склад повітря). У результа�
ті досліджень встановлено оп�
тимальний (17 років) та міні�
мально можливий (16 років) вік
початку навчання молоді у ве�
чірніх школах за умови органі�
зації режиму дня з короткою
перервою між працею на ви�
робництві та заняттями у школі
(1,5�2 години) за 5�тиденним
навчальним тижнем з почат�
ком занять не пізніше 18�ї го�
дини. Доведено необхідність
ліквідації 5�х та 6�х уроків як
непродуктивних. Надано реко�
мендації щодо розподілу нав�
чального навантаження протя�
гом першого, другого та
третього років навчання, дове�
дено необхідність надання уч�
ням двохфазної відпустки на
виробництві (під час зимових
та літніх канікул). Рекомендо�
вано медичне забезпечення
учнів шкіл робітничої молоді
здійснювати за принципом
повної диспансеризації та на
плановій основі. Розроблено
рекомендації щодо здійснення
запобіжного та поточного сані�
тарного нагляду. Таким чином,
освітяни, шкільні лікарі, лікарі з
гігієни дітей та підлітків СЕС
отримали гігієнічно обґрунто�
вані рекомендації з організації
навчання молоді без відриву
від виробництва.

Крім того, на кафедрі прово�
дилися дослідження з актуаль�
них питань роботи дошкільних
установ: вивчалися гігієнічні ас�
пекти організації харчування,
фізичного виховання та загар�
тування, гігієнічні вимоги до
іграшок, до обладнання та ор�
ганізації навчально�виховного
процесу, а отримані результати
регулярно висвітлювались у пе�
ріодиці. Про актуальні гігієнічні
проблеми організації навчаль�
но�виховного процесу у загаль�
ноосвітніх школах, школах�
інтернатах, технічних учили�
щах, ВНЗ та рекомендації щодо
шляхів їх вирішення можна було

прочитати у періодиці та збір�
ках "Охрана здоровья детей и
подростков" за 1970, 1972�
1975, 1978, 1979 роки. Вихо�
дить у світ "Пособие для школь�
ных врачей и учителей" (1965)
— книга, що стала настільною у
роботі педагогів та педіатрів.

Незважаючи на величезний
пласт науково�практичних до�
сягнень І.І. Слєпушкіної при�
вертає увагу відсутність бли�
скавичності в її кар'єрному
зростанні, що так характерна і
бажана для наукової молоді
сьогодення. І.І. Слєпушкіна за�
хистила дисертацію на звання
кандидата медичних наук
04.03.1954 р., звання доцента
отримала лише 05.10.1963 р. і
лише після 10�річної титаніч�
ної праці захистила докторсь�
ку дисертацію. А 25.01.1974 р.
отримала диплом доктора ме�
дичних наук. Слід зазначити,
що заслуги І.І. Слєпушкіної бу�
ли настільки безсумнівними, а
авторитет у галузі гігієни дітей
та підлітків настільки беззапе�
речним, що вона обійняла
посаду завідуючого кафе�
дрою, не перебуваючи у лавах
КПРС. На той час це був фено�
мен, оскільки за радянських
часів це було практично нем�
ожливо. Зазвичай у своїй
діяльності І.І. Слєпушкіна спи�
ралася на колектив кафедри.
Асистенти І.С. Артюшенко,
Н.Д. Емішян, Ю.О. Литвинова,
М.М. Баранова — талановиті,
творчо обдаровані, професій�
но підготовлені, з високим рів�
нем ерудиції та відповідально�
сті, завжди готові вирішувати
будь�які виробничі проблеми
— працювали з професором
І.І. Слєпушкіною з великим за�
доволенням. На кафедрі пану�
вала унікальна та неповторна
атмосфера доброзичливості,
взаємодопомоги та сімейно�
сті. Слід зазначити, що поруч з
Іриною Іполитівною завжди
була доцент Алла Григорівна
Глущенко. У далекому 1951
році вони зустрілися і далі пі�
шли по життю разом. І.І. Слє�
пушкіна і А.Г. Глущенко викона�
ли свій обов'язок перед вчите�
лем — догледіли та поховали
не лише С.С. Познанського,
але й його дружину Ольгу
Олександрівну.

Студенти запам'ятали Ірину
Іполитівну енергійним, ерудо�
ваним педагогом, прекрасним
лектором. Вона любила пра�
цювати з молодими, виділяючи
з�поміж них допитливих, вчила
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проходити усіма сходинками
наукового пошуку, чесності в
отриманні та обробці первин�
ного матеріалу досліджень та
інтерпретації отриманих даних.
Колеги бачили у ній не лише
вимогливого керівника, але й
добру та чуйну людину. 

Розмірковуючи нині над ви�
щенаведеними фактами життя
Ірини Іполитівни, мимоволі ду�
маєш про те, що хоч як ретель�
но виполював тоталітарний ре�
жим корені інтелігенції, вони,
на щастя для нас, нащадків, зу�
міли зберегтися і принести
суспільству неабияку користь.
На жаль, багато залишилося
нереалізованим. Так, Ірина Іпо�
литівна мала чудовий талан
казкаря, який вона відкривала
лише у колі найближчих друзів.
Ірина Іполитівна у побуті була
надзвичайно скромною люди�
ною, любила подорожувати. До
кінця життя (1996) професор
І.І. Слєпушкіна була активним
відвідувачем наукових бібліо�
тек: знайомилася з науковою
періодикою і останніми літера�
турними новинками, не пере�
риваючи зв'язку з кафедрою.

Висновки
1. Життєвий шлях професора

І.І. Слєпушкіної є прикладом
успішної самореалізації, до�
сягнення мети навіть за екс�
тремальних умов соціальних
потрясінь.

2. Науковий, науково�педа�
гогічний та організаційно�
методичний доробок діяль�
ності І.І. Слєпушкіної як вчено�
го�гігієніста, її внесок у розбу�
дову профілактичної складової
системи охорони здоров'я
дитячого населення настільки
значний, що як справжній
скарб, який належить нації, не
повинен загубитися.
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�річчя з дня заснування кафедр "Кому�
нальної гігієни", "Гігієни харчування",
"Гігієни дітей та підлітків" у Національ�
ному медичному університеті імені
О.О. Богомольця та 70 років з дня
утворення Буковинського державного
медичного університету — чудова на�
года для активізації наукових дослід�
жень з історії наших alma mater, які ма�
ють спільні сторінки історії. 

Біографію людини створюють її
вчинки. Зокрема це стосується науко�
во�дослідницької, педагогічної праці, а
також подвижницької та гуманістичної
ниви. Сукупність таких біографій ба�
гатьох людей�особистостей створює
творчу біографію і славу їхньої вітчиз�
ни. Кожен життєпис, доведений до
широкого загалу науковців — це чудо�
вий документ, яким засвідчується
розвиток і формування талановитого
лікаря, науковця, педагога, чесною
працею і волею долі піднесеного до
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особистості, до яскравої інди�
відуальності на тлі економічно�
го ладу та соціального духу
епохи. Це документ, що утвер�
джує історію медицини, історію
культури, а також багатющий
науковий матеріал, який допо�
магає зрозуміти конкретний
період історії медицини та охо�
рони здоров'я, вищої медичної
освіти й теоретичного рівня
наукових досліджень.

Історія Буковинського дер�
жавного медичного універси�
тету освячена життям і добри�
ми справами багатьох видат�
них діячів медичної науки. До
цієї славної когорти істинних
професіоналів належить Федір
Андрійович Баштан — відомий
в Україні та за її межами лікар�
гігієніст, доктор медичних наук,
професор, вчений, організатор
наукової школи з проблем ко�
мунальної гігієни, перший заві�
дувач кафедри гігієни.

Мета дослідження — дослі�
дити основні етапи життя та
діяльності професора Башта�
на Ф.А.  — першого завідувача
кафедри гігієни та екології
БДМУ.

Матеріал та методи. Мате�
ріалом для дослідження слугу�
вали архівні матеріали БДМУ,
періодичні наукові видання, пу�
блікації з історії медицини,
електронні ресурси.

Обговорення результатів
дослідження. Після повернен�
ня до зруйнованого війною Киє�
ва діяльність 1�го Київського
медичного інституту (нині На�
ціональний медичний універси�
тет ім. О.О. Богомольця) була
поновлена 1943 року з розмі�
щенням його на тій навчальній і
клінічній базі 1�го та 2�го медич�
них інститутів, яка збереглася
від зруйнувань. Восени 1944
року закінчилися бойові дії на
території Буковини. Наркомат
охорони здоров'я у серпні 1944
року звернувся до Ради Народ�
них Комісарів УРСР з клопотан�
ням про поновлення діяльності
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2�го Київського медінституту з
передислокацією його до міста
Чернівці, яке майже не зазнало
руйнувань під час бойових дій і
мало усі необхідні умови для
розміщення та забезпечення
повноцінної діяльності вищого
медичного навчального закла�
ду. Щоб переконати Раднарком
у доцільності передислокації
навчального закладу до Чернів�
ців, Чернівецький облвиконком
та обком КП(б)У ухвалили спіль�
ну Постанову № 404 від
11.09.1944 р. з проханням роз�
містити 2�й КДМІ у місті Чернів�
ці. Раднарком УРСР Постано�
вою № 1360 від 20.10.1944 р.
дозволив Народному комісаріа�
тові охорони здоров'я поновити
діяльність 2�го Київського
медінституту з лікувальним
факультетом та передислокува�
ти його до Чернівців. 

Набір студентів кількістю 250
осіб на перший курс 1944/1945
навчального року для Черні�
вецького медінституту прово�
див у Києві 1�й Київський
медінститут, а ще 50 осіб наб�
рали із місцевого населення та
поранених, які лікувались у
військових шпиталях, що роз�
ташовувалися на той час у Чер�
нівцях. Решта курсів (2, 3, 4) ін�
ституту комплектувалися до
березня 1945 року переводом
студентів із різних медінститу�
тів Радянського Союзу. Незва�
жаючи на всі труднощі вже з
перших років діяльності нав�
чального закладу на Буковині
самовіддана й плідна робота
колективу дозволила підняти
на належний рівень авторитет
інституту серед інших медич�
них навчальних закладів та
утвердити високу якість черні�
вецького лікарського диплома.
Вагомий внесок у підготовку
медичних кадрів та розвиток
медичної науки зробили видат�
ні науковці інституту, завідувачі
кафедр, професори С.М. Са�
венко (нервові хвороби),
Б.Л. Радзиховський (офтальмо�
логія), М.К. Венцковський та
Д.Б. Теодор (акушерство і гіне�
кологія), В.О. Ельберг, Н.Б. Щу�
пак, М.Ю. Рапопорт, В.А. Тригер
(внутрішні хвороби), Є.Р. Ци�
трицький та О.Ю. Мангейм (хі�
рургія), З.Н. Гржебін (дермато�
венерологія), С.П. Закривидо�
рога (фармакологія), І.Г. Федо�
ров і Д.С. Четвертак (патофізіо�
логія), К.Д. Філатова (анатомія),
О.М. Федорович (педіатрія),
Г.П. Калина (мікробіологія),
Я.Л. Скляров (нормальна фізіо�

логія), Н.М. Шинкерман (пата�
натомія), Н.Л. Татаренко (пси�
хіатрія), М.І. Михалойц (ЛОР�
хвороби), А.В. Кириличева (гі�
стологія), Ф.А. Баштан (гігієна).
Саме ця когорта науковців за
керівництва ректорів Д.С. Ло�
влі (1945�1951) і М.Б. Маньков�
ського (1951�1954) започатко�
вувала діяльність медінституту
у перші 10 років після переїзду
його до Чернівців. Вже у 1946
році відбувся перший випуск 88
лікарів, з яких 8 отримали ди�
пломи з відзнакою.

З березня 1946 року кафедру
гігієни очолює Ф.А. Баштан. Він
народився 27 лютого 1894 року
у м. Миргород Полтавської гу�
бернії у родині коваля [1]. 

1913 року майбутній вчений
закінчив середню медичну
школу у м. Полтава і після річ�
ного стажування працював на
посаді фельдшера Мирго�
родського земства.

У 1915 році Федір Андрійович
вступив до передового загону
Всеросійської земської ради
на посаду фельдшера, де
працював до 1918 року, а після
його розформування повер�
нувся на попередню посаду.

1919 року Ф.А. Баштан мобі�
лізований білими військами до
Харківського Головного війсь�
кового шпиталю на посаду
фельдшера, де залишився
працювати після приходу Чер�
воної Армії. 1920 року вступив
до лав Комуністичної партії й
протягом двох років працював
політруком. Одночасно зі служ�
бою (1920�1925) він навчався у
Харківському медичному інсти�
туті, після закінчення якого до
1929 року працював асистен�
том кафедри гігієни у Харкові. У
1927 році проходив стажування
на кафедрі гігієни Берлінського
університету, де вивчав гігієніч�
не значення електропровідно�
сті об'єктів довкілля. Після цьо�
го він оприлюднює оригінальні
статті "Методика определения
сапонинов в халве и других пи�
щевых продуктах", "Электро�
проводность как метод опре�
деления сорта муки". 

У 1929 році Федір Андрійович
очолив кафедру гігієни Київ�
ського медінституту. У цей пе�
ріод диференціація гігієни,
державний характер профілак�
тичної медицини, розширення
сфери її діяльності та у зв'язку
з цим нагальна потреба у роз�
ширенні підготовки санітарних
лікарів та лікарів�епідеміологів
стали передумовою для ство�
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рення окремого факультету з
підготовки лікарів�профілакти�
ків. Так, за активної участі
Ф.А. Баштана у 1930 році у Ки�
ївському медичному інституті
одночасно з лікувально�профі�
лактичним факультетом і фа�
культетом охорони материн�
ства й дитинства було створе�
но санітарно�гігієнічний фа�
культет.

У 1930�ті роки в Україні скла�
лася чітка система державного
санітарного нагляду, що мала
наукове підґрунтя й реальні
права. У ній почали працювати
випускники гігієнічних факуль�
тетів медичних вишів.

Перше десятиліття функціо�
нування санітарно�гігієнічного
факультету Київського медич�
ного інституту було роками
становлення профільних ка�
федр. Для підготовки кваліфі�
кованих кадрів санітарно�епі�
деміологічної служби розро�
бляли перші програми і нав�
чальні плани, створювали й
обладнували кабінети та лабо�
раторії, формували педагогічні
колективи. До викладання на
факультеті широко залучали
практичних санітарних лікарів.
Оскільки у довоєнні роки у про�
грамі питому вагу мали основи
санітарної техніки, будівельної
справи та технічних аспектів
охорони праці, то читати лекції
і проводити практичні заняття
запрошували інженерів. Обо�
в'язковим елементом навчаль�
ного процесу стали практичні
заняття з використанням
об'єктивних методів інстру�
ментально�лабораторних до�
сліджень об'єктів навколиш�
нього середовища. Водночас
розробляли й забезпечували
взаємозв'язок профільних ка�
федр з СЕС як навчальною ба�
зою факультету.

За керівництва професора
Баштана Ф.А. на кафедрі орга�
нізували доцентські курси, які
включали курс санітарної
гідротехніки, курс з геології,
гідрології і гідрометеорології,
курс основ теплопостачання,
опалення та вентиляції житло�
вих будинків і громадських
споруд, основи будівельної
техніки і креслення, курс жит�
лово�комунальної гігієни. Про�
фесор Ф.А. Баштан у 1931 році
вперше у Київському медично�
му інституті прочитав самостій�
ний курс комунальної гігієни
для тих студентів лікувально�
профілактичного факультету,
які в останній рік навчання спе�

ціалізувалися з санітарно�гігіє�
нічного фаху (так званий сані�
тарний ухил). 

Серед студентів�старшокурс�
ників були такі відомі у майбут�
ньому вчені�гігієністи, як Шах�
базян Г.Ш., Габович Р.Д. та ін.
Саме першим самостійним
курсом, який прочитав про�
фесор Ф.А. Баштан, започатко�
вано кафедру комунальної гігіє�
ни та екології людини Націо�
нального медичного універси�
тету імені О.О. Богомольця [3].

З 1933 по 1941 рік Федір Ан�
дрійович працював завідуючим
відділом гігієни ґрунтів Всесо�
юзного науково�дослідного ін�
ституту комунальної гігієни у
Москві. Він займався гігієніч�
ною оцінкою твердих і рідких
відходів, ґрунту. Брав активну
участь в обґрунтуванні гігієніч�
них вимог до приміщення Вер�
ховної Ради. У цей період вихо�
дять з друку понад 25 його пу�
блікацій.

З 1941 по 1946 рік завідував
кафедрою гігієни у Сталінабаді,
де продовжував займатися пи�
таннями комунальної гігієни, а з
1946 р. очолив кафедру гігієни
Чернівецького медінституту.

У Чернівцях Ф.А. Баштан за�
початкував дослідження чисто�
ти та складу атмосферного по�
вітря, питної води, ґрунтів. Свій
винахід — прилад для визна�
чення миш'яку (арсену) в об'єк�
тах зовнішнього середовища
— він впровадив у практику са�
нітарної служби.

Федір Андрійович активно
включився у наукову розробку
крайової патології — ендеміч�
ного зобу на Буковині. Наукові
праці Ф.А. Баштана і співробіт�

ників кафедри гігієни з вивчен�
ня ендемічного зобу були вико�
ристані для обґрунтування про�
філактики зобу в ендемічних
районах Чернівецької області.
Так, вже у 1946 році він напра�
вив до Чернівецького Облплану
доповідь "Об изыскании гидро�
минеральных источников в
Черновицкой области", яка да�
ла поштовх до поглиблення
наукових досліджень оздоров�
чих ресурсів Буковини. 

За керівництва професора
Баштана Ф.А. проводились
експедиції у райони ураження
ендемічним зобом з метою
вивчення санітарних умов про�
живання населення, харчуван�
ня та водопостачання. Проф.
Баштан Ф.А. залучав аспірантів
та викладачів до розробки те�
матики з крайової патології —
ендемії зобу, включав їх до
складу експедицій. Вони об'їз�
дили всі райони Чернівецької
області, в яких попутно читали
лекції на гігієнічні теми. У про�
паганді гігієнічних знань усі
охоче брали активну участь:
читали лекції на підприєм�
ствах, у школах, виступали по
радіо і телебаченню, у місцевих
газетах,

1954 року Федір Андрійович
захищає докторську дисерта�
цію "Роль гігієнічних факторів в
етіології ендемічного зобу на
Буковині" та стає професором.

У 1954 році професор Баш�
тан Ф.А. був нагороджений
(єдиний з працівників нашого
ВНЗ) найвищою тогочасною
нагородою — орденом В.І. Ле�
ніна, пізніше — медаллю "За
доблесну працю у Великій Віт�
чизняній війні 1941�1945 рр.".
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Професор Баштан Ф.А. (у центрі) з учнями, майбутніми 
завідувачами кафедри гігієни. Зліва направо: Л.І. Москалюк,

Д.І. Головін, О.О. Войцехівський
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Баштан Ф.А. проводив вели�
ку полемічну наукову роботу зі
спростування теорії профе�
сора О. Лепешинської про до�
клітинну білкову речовину, яку у
Чернівцях азартно підтримував
і розвивав професор Кали�
на Г.П., тодішній завідувач ка�
федри мікробіології. У 1955 ро�
ці Федір Андрійович доповідає
на засіданнях Вченої ради свої
дослідження "О фильтрующих�
ся формах микробов и ошиб�
ках авторов", "К вопросу о ме�
тодическом направлении при
изучении изменчивости ми�
кробов" та інші. Федір Андрійо�
вич вмів аргументовано від�
стоювати свою точку зору. І не
лише у наукових дискусіях. Ін�
коли це закінчувалося непри�
ємностями. Так, 1932 року пар�
тійне бюро Київського медич�
ного інституту оголосило йому
догану "за виступ, який не від�
повідав рішенню бюро". 

Загалом ним опубліковано
понад 80 наукових праць. Він
брав активну участь у роботі
з'їздів гігієністів та санітарних
лікарів України, був визнаним
гігієністом�науковцем не лише
в Україні, а й за її межами. Як
голова обласного осередку
наукового товариства гігієні�
стів Федір Андрійович надавав
консультативну допомогу сан�
епідстанціям та обласному від�
ділу охорони здоров'я.

Професор Ф.А. Баштан під�
готував когорту вчених�гігієні�
стів, які працювали викладача�
ми та завідувачами кафедри гі�
гієни Чернівецького державно�
го медичного інституту [2].

Разом з професором Башта�
ном Ф.А. працювала асистент
Оріхівська Ганна Ісаївна, його
колишня аспірантка з Київсько�
го медінституту. Вона першою
приїхала до Чернівців і за нака�
зом Міністерства охорони здо�
ров'я УРСР виконувала обов'яз�
ки завідувача кафедри до 1946
року, тобто до приїзду про�
фесора Баштана Ф.А. Після
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цього працювала асистентом
кафедри до 1951 року, займаю�
чись переважно методичною та
організаційною роботою.

З 1946 року асистентом кафе�
дри працював Головін Дмитро
Іванович, який за керівництва
професора Ф.А. Баштана вико�
нав кандидатську дисертацію на
тему: "Роль жилищно�бытовых
условий в этиологии зоба Се�
верной Буковины". У 1960 році
він очолить кафедру гігієни.

1952 року в аспірантуру до
професора Баштана Ф.А. була
зарахована випускниця Черні�
вецького медінституту Моска�
люк Лідія Іванівна, яка вже з
1953 р. працювала на 0,5 ставки
асистентом кафедри і активно
включилася до розробки науко�
вої проблеми Буковини — про�
філактики ендемічного зобу.
Москалюк Л.І. успішно прово�
дила наукові дослідження з вив�
чення гігієнічного значення вмі�
сту мікроелементів у ґрунтах,
воді та харчових продуктах,
брала активну участь у пропа�
ганді гігієнічних знань серед на�
селення області. За керівництва
професора Баштана Ф.А. вона
виконала та захистила канди�
датську дисертацію на тему:
"Реакция почв и эндемия зоба в
Черновицкой области". У 1978
році Лідія Іванівна була призна�
чена завідувачем кафедри.

Здібним учнем професора
Баштана Ф.А. був випускник
Чернівецького медінституту
Войцехівський Олесь Олексан�
дрович, який виконав за його
керівництва кандидатську ди�
сертацію на тему: "Гігієнічне
значення іонізації повітря".
Протягом 10 років він очолю�
вав кафедру (з 1968 р.).

Професор Баштан був скром�
ною, спокійною, ерудованою
людиною. Він любив студентів,
щедро ділився своїми знання�
ми з колективом кафедри та
практичними лікарями. 

Останні роки свого життя Фе�
дір Андрійович часто хворів і
1960 року вийшов на пенсію,
переїхав до Москви, де жив з
родиною дочки до останніх сво�
їх днів. Помер у 1966 році [4]. 

Такі основні етапи багато�
гранного життя Ф.А. Баштана
— професора, науковця, керів�
ника і просто чудової людини.

Започатковані Ф.А. Башта�
ном та нові наукові напрямки
досліджень з гігієнічної оцінки
води, атмосферного повітря,
харчових продуктів продовжу�
ють розвивати співробітники

кафедри гігієни та екології Бу�
ковинського державного ме�
дичного університету. 
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икладання гігієни як розділу про�
філактичної медицини, форму�
вання її фахових розділів, а також
значення гігієнічної науки в ас�
пекті професійної підготовки лі�
карів має тривалий історичний
період. До створення самостій�
них кафедр розрізнені елементи
гігієни викладалися спільно з різ�
ними галузями медицини.

У формуванні наукової гігієни
та гігієнічної підготовки лікарів
виключно важливе значення ма�
ла організація перших профіль�
них кафедр гігієни [1, 2]. Найста�
рішими в університетах стали ка�
федри медичних факультетів Ки�
ївського університету св. Воло�
димира (1871) та Харківського
університету (1873), активна
діяльность яких забезпечила
розвиток наукової гігієнічної і пе�
дагогічної школи [3, 4].

У 1873 році на медичному фа�
культеті Харківського університету
була організована самостійна ка�
федра гігієни. У різні часи кафедру
очолювали професори А.І. Якобій
(1873�1885), І.П. Скворцов (1885�
1905), І.І. Кіяніцин (1905�908),
С.В. Коршун (1908�1917), Я.М. Зіль�
бер (1918�1922), А.А. Цвєтаєв
(1923�1925), В.О. Углов (1927�
1930), В.О. Яковенко (1930�1941),
З.Д. Горкін (1941�1945), М.Л. Кош�

кін (1945�1965), М.П. Воронцов
(1965�2002), В.О. Коробчанський
(з 2002 року).

Розвиток санітарної організації
у державі об'єктивно сприяв по�
ширенню кола питань, які все
більш систематично висвітлюва�
лись у курсі гігієни у процесі під�
готовки лікарів, зокрема на сані�
тарно�гігієнічному факультеті. 

В історичному аспекті гігієна як
наука та галузь практичної лікар�
ської діяльності почала диферен�
ціюватися, що закономірно торк�
нулося подальшої організації
навчального процесу та науково�
дослідної роботи у сфері науко�
вої гігієни та медичної екології.
Великий досвід науково�дослід�
ницької і педагогічної роботи, ви�
сококваліфікований кадровий
склад першої кафедри гігієни у
Харківському медичному інсти�
туті стали важливою базою для
подальшого розвитку гігієнічної
науки і викладання дисципліни на
основі диференціації медичної
науки, що відбувалася, і необхід�
ності вузької спеціалізації підго�
товки лікаря для санітарно�
епідеміологічної служби. З ура�
хуванням цього процесу на базі
кафедри гігієни та екології № 1
ХНМУ з 1923 року було створено
4 профільних кафедри гігієни (гі�
гієна праці, гігієна дітей та підліт�
ків, гігієна харчування, комуналь�
ної гігієни).

Нині багато уваги приділяється
удосконаленню навчально�ви�
ховного процесу з викладання гі�
гієни та медичної екології, гігієни
екстремальних умов. Курс гігієни
розглядається як базова дисци�
пліна, спрямована на формуван�
ня важливих розділів лікарської
освіти, зокрема її профілактичної
спрямованості. Відповідно до ос�
вітньо�професійних вимог до за�
гальної лікарської підготовки на
основі ОКХ Стандарту лікар має
опанувати основні знання, умін�
ня, навички, що дозволяють збе�
рігати здоров'я, забезпечити
первинну профілактику, діагно�
стику, лікування хворих, віднови�
ти здоров'я, мінімізувати непра�
цездатність людини. 

Користуючись знаннями гігіє�
ни, лікар повинен вміти оцінити
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здоров'я людини і рекоменду�
вати заходи, спрямовані на йо�
го збереження і укріплення, за�
безпечення здорового способу
життя, запобігання і зменшен�
ня впливу факторів ризику на
здоров'я людини; знати гігіє�
нічні аспекти роботи лікаря; ви�
користовувати основи особи�
стої гігієни і раціонального хар�
чування для обґрунтування ре�
комендацій первинної профі�
лактики захворювань; прово�
дити гігієнічну діагностику дов�
кілля і оцінювати його вплив на
здоров'я населення на стадії
донозологічного стану; знати
гігієнічні основи здорового
способу життя, його значення у
зміцненні здоров'я та первин�
ної профілактики захворювань. 

Таким чином, кафедра гігієни
та екології № 1 ХНМУ в історич�
ному аспекті забезпечувала
всебічне удосконалення викла�
дання гігієни як важливого роз�
ділу базової лікарської підго�
товки, розвиток перспективних
напрямів наукових досліджень,
а також підготовку фахівців�
педагогів з гігієни та медичної
екології.

Вивчення гігієни та екології
на кафедрі гігієни та екології
№1 ХНМУ як медичної пропе�
девтичної дисципліни прово�
диться на усіх факультетах уні�
верситету. У навчальному про�
цесі кафедра привертає увагу
студентів до вивчення най�
важливіших практично�орієн�
тованих сторін профілактичної
роботи лікаря. Заняття зі сту�
дентами проводяться у лабо�
раторіях кафедри на різних
об'єктах: у лікувальних устано�
вах, у школах і т.ін.

На кафедрі системно реалі�
зується програма організацій�
но�методичних заходів, спря�
мованих на підвищення ефек�
тивності навчання з гігієни та
екології з урахуванням профі�
лю підготовки, яка базується
на підвищенні мотивації, пізна�
вального інтересу та учбової
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активності студентів. Під час
лекцій та практичних занять на
основі конкретних даних під�
креслюється важливість про�
фесійно�орієнтованих знань з
гігієни та медичної екології у
практичній діяльності лікаря з
профілактики, діагностики, лі�
кування та медичної реабіліта�
ції. Під час аудиторних занять
для підвищення мотивації і
навчальної активності регу�
лярно проводиться індивіду�
альний та груповий навчально�
методичний тренінг з метою
формування у кожного студен�
та системи професійно�орієн�
тованих знань та практичних
навичок відповідно до ОКХ
Стандарту. У програмі тема�
тичних лекцій і практичних за�
нять з гігієни та екології ці�
леспрямовано забезпечується
чітка професіоналізація теоре�
тичних і практичних занять як
необхідної бази фахової підго�
товки лікаря.

Основоположним пріорите�
том оптимізації професійно�
орієнтованої переддипломної
підготовки лікарів має бути
максимальне наближення умов
навчання до умов роботи спе�
ціаліста, забезпечення інтегра�
ції системи навчального про�
цесу з роботою базових вироб�
ничих закладів відповідного
профілю. Враховуючи, що фор�
мування професійної самостій�
ності лікаря розпочинається у
період переддипломного нав�
чання, таке тісне співробітниц�
тво має принципове значення.

На кафедрі гігієни та екології
№ 1 ХНМУ розроблено цільову
інноваційну програму тематич�
ного удосконалення лікарів,
яка охоплює питання профілак�
тичної медицини — "Психогі�
гієна: гігієнічна донозологічна
діагностика та первинна профі�
лактика психічних розладів". У
цьому аспекті розглядаються
такі актуальні питання:

психогігієна як наука, її ос�
новні завдання і зміст;

основи гігієнічної донозо�
логічної діагностики пору�
шень психічного здоров'я лю�
дини та їх первинна психопро�
філактика;

екологічні та соціобіологіч�
ні чинники довкілля, їхній вплив
на психофізіологічні функції та
психічне здоров'я людини;

заходи первинної профі�
лактики психічних порушень у
ситуаціях ризику;

ситуації ризику у сфері
праці та первинна профілакти�

ка порушень психічного здо�
ров'я, пов'язаних з трудовою
діяльністю;

первинна профілактика по�
рушень психічного здоров'я в
осіб з акцентуйованою активні�
стю (ігроманія, трудоголізм,
сексоманія тощо);

використання саногенного
потенціалу особистості для
первинної профілактики пору�
шень психічного здоров'я лю�
дини. Основи громадської про�
філактики порушень психічно�
го здоров'я та ін.

На сучасному етапі рішення
актуальних проблем охорони
здоров'я пріоритетним питан�
ням підготовки лікарів є послі�
довне вивчення медичної еко�
логії, екологічного виховання,
яке має бути пов'язане з міжна�
родним досвідом. Сучасні ліка�
рі повинні володіти лікарськи�
ми знаннями з медичної еколо�
гії, мати широкий екологічний
світогляд. Зміст медичної еко�
логії як елемента базової лікар�
ської освіти має обов'язково
базуватися на чинних законах
України. В "Основах Законо�
давства України про охорону
здоров'я" у ст. 26 "Охорона
навколишнього середовища"
підкреслюється, що держава
забезпечує охорону навколиш�
нього природного середовища
як важливої передумови життя
і здоров'я людини, захист лю�
дей від негативного екологіч�
ного впливу. Також у ст. 29
"Збереження генофонду Украї�
ни" гарантується забезпечення
здоров'я сучасних і майбутніх
поколінь і попередження еко�
логічно залежних генетичних
порушень". У ст. 27 "Забезпе�
чення санітарно�епідеміологіч�
ного благополуччя територій і
населених пунктів" гарантуєть�
ся охорона й безпека життє�
діяльності. 

Усі ці питання послідовно
вивчаються на кафедрі у про�
грамі лекцій і практичних за�
нять, а також у позааудиторній
самостійній роботі студентів.

З урахуванням кінцевих цілей
фахової переддипломної під�
готовки необхідна послідовна
реалізація системи дидак�
тичних принципів навчально�
виховного процесу, що забез�
печують практично орієнтова�
не формування лікаря.

Для підвищення якості фахо�
вої підготовки лікарів у процесі
навчання необхідне передусім
посилення інтеграції усіх розді�
лів доклінічної та клінічної під�

D5-15 b.qxd  26.01.2016  11:14  Page 48



готовки, поглиблення міжпред�
метних зв'язків на основі вимог
ОКХ Стандарту, що визначають
кінцеві цілі базової лікарської
підготовки. ОКХ чітко визначає
освітню роль і значення усіх
медико�біологічних та профі�
лактичних дисциплін у форму�
ванні загальної лікарської під�
готовки.

Принципове значення у цьо�
му аспекті має знання наукової
гігієни та профілактики.

Методичний зв'язок і цільова
послідовність викладання дис�
ципліни є обов'язковою умо�
вою інтегративного підходу у
навчанні, що формує міцну ба�
зову освіту лікаря і виключає ві�
докремлення будь�якої дисци�
пліни. Тому вдосконалення пе�
дагогічної технології підготов�
ки лікарів насамперед потре�
бує регулярного забезпечення
інтегративних методів навчан�
ня та логічних міжпредметних
зв'язків. Інтеграція, цільова
комплексність навчання як уні�
версальний дидактичний прин�
цип є головною умовою про�
фесіоналізації на усіх етапах
переддипломної підготовки лі�
каря. Інтегративний організа�
ційно�методичний принцип за�
безпечує укріплення протягом
переддипломної підготовки лі�
каря логічних міжпредметних
зв'язків — від медико�біологіч�
них до профілюючих клінічних
дисциплін. Саме інтеграція
практично орієнтованого нав�
чання забезпечує найбільш ус�
пішне формування професій�
них лікарських знань, умінь та
навичок з питань профілакти�
ки, діагностики, лікування та
медичної реабілітації на основі
ОКХ Стандарту.

Для удосконалення профе�
сійної підготовки лікарів на ка�
федрі системно реалізується
практично орієнтована індиві�
дуалізація навчання студентів з
питань гігієни та профілактич�
ної медицини для успішного
опанування комплексу необ�
хідних знань, умінь та навичок
відповідно до ОКХ Стандарту.
Такий організаційно�методич�
ний підхід суттєво підвищує
пізнавальну активність студен�
тів, успішність засвоєння тео�
ретичних і практичних знань з
дисципліни, що відповідає
положенням Закону України
про вищу освіту: "Створення
необхідних умов для реалізації
учасниками освітнього проце�
су їхніх здібностей і талантів".
Для цього підчас практичних

занять на кафедрі регулярно
застосовуються форми і мето�
ди активного навчання: моде�
лювання виробничих ситуацій,
ділова гра, вирішення ситуа�
ційних задач, що відповідають
темі заняття, з наступним обго�
воренням результатів. В орга�
нізаційно�методичному аспекті
на кафедрі важливе значення
відведене самостійній роботі
студентів в аудиторії та у поза�
аудиторний час, яка передба�
чає цільове вивчення студента�
ми під контролем викладача
конкретних питань у межах
програми навчальної дисци�
пліни з гігієни як основної та
профілактичної медицини. Ме�
та такої роботи — формування
у кожного студента пізнаваль�
ної ініціативи, активного опану�
вання лікарських знань. Само�
стійна робота студентів є ос�
новним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у час,
вільний від обов'язкових нав�
чальних занять. Підвищення
обсягу самостійної роботи сту�
дентів потребує уваги у нав�
чальному процесі для розвитку
у них уміння навчатися, форму�
вання здібності до самороз�
витку, творчому застосуванню
отриманих знань, а також го�
товності активно адаптуватися
до умов професійної діяльності
лікаря [6]. Для цього самостій�
на робота має бути чітко індиві�
дуально диференційованою,
особистістно�орієнтованою з
урахуванням рівня творчих мо�
жливостей студента, його інте�
ресів у межах кінцевих цілей
професійної підготовки лікаря
відповідно до ОКХ Стандарту.

Основні види самостійної ро�
боти студентів передбачають
опрацьовування конспектів
лекцій, літератури за темою
практичних та семінарських за�
нять, складання конспектів з
тем, запропонованих для са�
мостійного вивчення, підготов�
ки рефератів. З метою мето�
дичного забезпечення нав�
чальної діяльності студентів на
кафедрі підготовлено ком�
плекс методичних розробок
студентів за усіма розділами
програми з гігієни та екології.
Усі питання, що внесені до са�
мостійного вивчення, включе�
но до програми поточного та
підсумкового контролю знань.
При цьому обов'язковим орга�
нізаційно�методичним еле�
ментом самостійної роботи
студентів мають бути різні
форми самоконтролю. Само�

контроль студентів щодо рівня
засвоєння теоретичних і прак�
тичних лікарських знань сприяє
розвиткові ініціативи і форму�
ванню важливих елементів
професійної самостійності ви�
пускників. Багаторічний досвід
кафедри свідчить, що регуляр�
ний самоконтроль студентів
під час учбової діяльності є
необхідною і важливою умовою
професіоналізації навчання ус�
пішного опанування комплексу
практично�орієнтованих знань,
умінь і навичок.

Важливою формою навчаль�
но�виховного процесу на ка�
федрі гігієни та екології № 1
ХНМУ є організація учбово�
дослідної роботи студентів за
основною науковою темати�
кою кафедри шляхом регуляр�
ної участі студентів у діяльно�
сті наукового гуртка і наукових
студентських конференцій.
Нині при організації цієї діяль�
ності студентів кафедра врахо�
вує положення, що визначає
"Закон України про вищу осві�
ту", відповідно до якого зав�
данням ВНЗ є забезпечення
органічного поєднання в освіт�
ньому процесі освітньої, нау�
кової та інноваційної діяльності
студентів. Наукові товариства
студентів популяризують нау�
кову діяльність серед студент�
ської молоді, сприяють залу�
ченню осіб, які навчаються, до
наукової роботи та інновацій�
ної діяльності [7]. Участь у ро�
боті наукового товариства сту�
дентів є ефективною формою
діяльності, що сприяє форму�
ванню у студентів наукового лі�
карського світогляду, необхід�
ного для успішної професійної
роботи лікаря. Розроблена
МОЗ України "Програма
ровитку вищої медичної освіти
до 2015 року" підкреслює
необхідність створення у ви�
щих навчальних закладах не�
обхідних умов для залучення
талановитої молоді до науко�
вої та педагогічної діяльності,
активної участі студентів та
молодих учених у міжнародних
конференціях, семінарах і
симпозіумах. З урахуванням
цих положень на кафедрі гігіє�
ни та екології № 1 ХНМУ сту�
дентський науковий гурток
об'єднує студентів 3�6 курсів, у
т.ч. англомовних. Працює сту�
дентське наукове товариство.
На базі ХНМУ регулярно про�
водяться наукові сесії та
фестивалі молодіжної науки,
міжкафедральні науково�прак�
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тичні конференції студентів. 
У процесі вивчення гігієни та

екології студенти беруть участь
у роботі міжнародних науково�
практичних конференцій, ме�
дичних студентських конгресів.
Доповіді стосуються актуаль�
них проблем гігієни та профі�
лактичної медицини: донозо�
логічної діагностики та профі�
лактики захворювань, психогі�
гієнічної характеристики поши�
реності донозологічних психіч�
них станів, забруднення дов�
кілля як актуальної гігієнічної
проблеми тощо.

Нині науково�дослідна робо�
та кафедри присвячена акту�
альним проблемам сучасної гі�
гієнічної науки: 

науковому обґрунтуванню,
створенню і функціонуванню
системи донозологічної психо�
діагностики, налаштованої на
профілактику засобами психо�
гігієнічної корекції формування
низки аномалій особистості; 

гігієнічній характеристиці
екології учбово�виробничого
середовища та методичним
аспектам моніторингу здоров'я
учнів ПТУ, технікумів та моло�
дих робітників підприємств
Харківського регіону; 

фізіолого�гігієнічним ас�
пектам донозологічних станів
та корекції їх у дітей та підлітків
в умовах навчальних закладів
різних рівнів освіти; 

гігієно�екологічним та ме�
дико�соціальним аспектам
формування саногенезу учнів з
новими формами навчання. 

У цьому аспекті колективом
кафедри виконано актуальну
НДР за темою: "Обґрунтування
системи психогігієнічної про�
філактики психічних розладів у
підлітків, які проживають в умо�
вах великого міста". Були про�
ведені комплексні гігієнічні
дослідження умов проживання
та навчання підлітків для вия�
влення основних зовнішньосе�
редовищних факторів, здатних
впливати на стан їхнього сома�
тичного та психічного здоров'я,
на підставі комплексного під�
ходу розроблено цілісну систе�
му цілеспрямованих заходів
особистого та суспільного ха�
рактеру з психогігієнічної ко�
рекції ситуацій, періодів та ста�
нів ризику (передпатології) для
попередження психічних за�
хворювань. Проводили спосте�
реження підлітків віком 15�17
років, які навчаються у школі
здоров'я, підлітків�учнів за�
гальноосвітньої школи, які нав�
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чаються за традиційними про�
грамами та мешкають пере�
важно у задовільних умовах
центрального району м. Харко�
ва, а також підлітків�мешканців
малого міста та сільської міс�
цевості. У результаті проведе�
них досліджень обґрунтовано
об'єктивні психодіагностичні
критерії оцінки психічного здо�
ров'я підлітків та їхньої психо�
логічної стійкості, які стосують�
ся виявлення певних акцентуа�
цій особистості та встановлен�
ня поширеності у досліджува�
ній популяції донозологічних
психічних станів. Розроблено
комплексну психогігієнічну
програму зі зміцнення психіч�
ного здоров'я підлітків в умо�
вах великого міста, яка склада�
ється з двох послідовних етапів
реалізації: гігієнічної донозоло�
гічної діагностики та заходів з
психогігієнічної корекції доно�
зологічних станів в учнів. 

Нині кафедра працює над про�
блемною НДР за темою: "Роз�
робка та впровадження принци�
пів медицини граничних станів у
молоді", що включає комплексні
дослідження умов життєдіяль�
ності, стану соматичного та пси�
хічного здоров'я, функціональ�
ного стану організму та індиві�
дуальних властивостей особи�
стості студентів медичного та
технічного вишів, а також ліцеї�
стів будівельного та аграрного
ліцею у динаміці їх навчання. На
підставі одержаних результатів
планується розробити комплекс
заходів з гігієнічної оптимізації
умов навчання молоді у закла�
дах освіти різних рівнів акреди�
тації, спрямований на збере�
ження та зміцнення їхнього здо�
ров'я, оптимізацію процесу за�
своєння професійних вмінь та
навичок, підвищення психоло�
гічної стійкості. 

Основні завдання дослід�
жень:

визначення та гігієнічна
характеристика санітарно�гігі�
єнічних умов життєдіяльності
студентів та ліцеїстів досліджу�
ваних груп;

вивчення функціонального
стану організму студентів та лі�
цеїстів протягом навчання у
навчальному закладі: інформа�
ційної складової функціональ�
ного стану (за показниками ро�
зумової працездатності) та йо�
го психоемоційної складової
(за показниками самопочуття,
активності та настрою);

вивчення ролі індивідуаль�
них властивостей особистості

в успішності психофізіологічної
адаптації студентів та ліцеїстів;

проведення аналізу стану
соматичного та психічного
здоров'я студентів досліджува�
них груп;

розробка принципів меди�
цини граничних станів у сфері
освіти молоді.

Висновки
1. Кафедра гігієни та екології

№ 1 ХНМУ в історичному ас�
пекті забезпечувала всебічне
удосконалення викладання пи�
тань гігієни та профілактичної
медицини як важливого розді�
лу базової лікарської підготов�
ки з урахуванням міжнародно�
го досвіду та Закону України
"Про вищу освіту" (2014).

2. Здійснюється виконання
перспективних напрямів нау�
кових проблем з питань охоро�
ни здоров'я та первинної про�
філактики захворювань.
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ізке загострення епідемічної ситуації
внаслідок світової і громадянської
війни, проблеми екології та умов пра�
ці, що пов'язані з інтенсивним
розвитком промислового і сільсько�
господарського виробництва, хіміза�
ції сільського господарства спонука�
ли до створення державної установи,
яка б на професійному рівні могла
вивчати та розробляти заходи щодо
захисту населення, природних та ви�
робничих середовищ від шкідливої
дії нових антропогенних факторів. Та�
кою структурою стала санітарна ор�
ганізація країни. 

Однією з важливих структур сані�
тарної організації України були кафе�
дри з підготовки спеціалістів. Гігієна
диференціювалася на окремі дисци�
пліни: професійну гігієну (гігієну пра�
ці), комунальну гігієну, гігієну харчу�
вання, шкільну гігієну, соціальну гігіє�
ну, епідеміологію. 

Історично так склалося, що у до�
воєнні роки Харків був центром за�
родження гігієнічних кафедр. Так,
1923 року на медичному факультеті
Харківського медичного інституту
(ХМІ) була заснована перша кафедра
гігієни праці. Засновником кафедри
та її першим завідувачем був відомий
гігієніст, професор Езро Мойсейович
Каган (1887�1948). Створення кафе�
дри професійної гігієни було зумо�
влене потребою підготовки лікарсь�
ких кадрів для практичної боротьби з

високим рівнем професійної захво�
рюваності та травматизму. Першими
викладачами були З.Д. Горкін,
М.С. Кармінський, С.В. Міллер,
В.К. Навроцький, Я.Д. Сахновський. 

Кафедра починає свою роботу з
розроблення навчальних інструкцій
до практичних занять, виготовлення
ілюстрованих засобів, створення
навчальних посібників та програм.
Розроблена кафедрою програма під�
готовки студентів у 1928 році була за�
тверджена як базова для вищих нав�
чальних закладів України. "Курс лек�
цій" професора Е.М. Кагана протягом
багатьох років використовували як
основне видання для студентів.

Наприкінці 1930�х років відбува�
ються перші спроби диференційова�
ного підходу до навчання студентів
лікувально�профілактичного факуль�
тету, факультету охорони материн�
ства та дитинства і студентів санітар�
но�гігієнічного факультету. Впро�
ваджуються розділи "Фізіологія пра�
ці", "Енергетика м'язової діяльності",
"Ергономіка", "Раціоналізація режи�
му праці та відпочинку з позиції фі�
зіології праці".

При навчанні студентів санітарно�
гігієнічного факультету додатково
викладаються питання гігієни праці в
окремих галузях виробництва, ви�
робничої вентиляції, профілактики
професійних захворювань. На лек�
ціях з профпатології демонструються
хворі, частина практичних занять
проводиться безпосередньо на ви�
робництві.

1933 року за ініціативи професора
Е.М. Кагана відбулася Всесоюзна на�
рада кафедр гігієни праці, на якій
розглядалися питання викладання гі�
гієни праці у медичних та технічних
вищих навчальних закладах.

Основними напрямками науково�
дослідної роботи колективу кафедри
на початку її створення були дослід�
ження з фізіології праці основних
професійних груп металістів та
підземних робочих, попередження
ураження інфрачервоним випромі�
нюванням, випромінюванням воль�
тової дуги й газового струму тощо. 

З 1938 до 1968 року завідувачем
кафедри був З.Д. Горкін (1896�1970),
який у 1939 році захистив докторську
дисертацію. Завдяки набутому дос�
віду наукової, навчальної та методич�
ної роботи, продовжуючи традиції
кафедри, у 1940 р. за редакцією
проф. З.Д. Горкіна, доц. М.С. Кар�
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мінського та канд. хім. наук. Ко�
гана І.Б. видають перший у краї�
ні навчальний посібник для
практичних занять зі студента�
ми санітарно�гігієнічного фа�
культету. 

Таким чином, за невеликий
проміжок часу кафедра стала
провідною і зробила значний
внесок у здобуток вищої медич�
ної школи, науки та практики
охорони здоров'я. 

1941 року успішна та плідна
робота колективу була призупи�
нена фашистською навалою, і
кафедра разом з інститутом ева�
куюється до м. Оренбург. У зв'яз�
ку зі зміною акцентів у навчанні
лікарів та перебудовою складу
інституту (закриттям санітарно�
гігієнічного факультету) усі гігіє�
нічні кафедри об'єднуються в од�
ну — загальної гігієни. Її завіду�
вачем знову призначається
проф. З.Д. Горкін. У цей тяжкий
для країни період наукова робо�
та була спрямована на профілак�
тику професійної захворювано�
сті та травматизму на підприєм�
ствах оборонного напрямку.

Після повернення інституту до
Харкова у повоєнні роки на ка�
федрі працюють доц. М.С. Кар�
мінський, асистенти А.П. Степа�
нова, О.П. Альбицька, А.Ф. Ми�
хайловська, Г.І. Євтушенко, а
дещо пізніше А.А. Кривова,
А.Л. Мельник, А.А. Наконечний,
А.К.�М. Ейям�Бердиєв. Основ�
ними напрямками наукової
діяльності кафедри були вив�
чення механізмів біологічної дії
ультрафіолетового випроміню�
вання, фізіолого�гігієнічне об�
ґрунтування раціональних ре�
жимів виробничого навчання уч�
нів професійно�технічних нав�
чальних закладів та середніх
шкіл, токсико�гігієнічна характе�
ристика хімічних чинників ви�
робничого середовища та гігіє�
ни праці з ними. 

Усі роботи були спрямовані на
впровадження результатів до�
сліджень з метою поліпшення
умови праці та запобігання не�
сприятливої дії небезпечних чин�
ників виробництва на працівни�
ків таких галузей виробництва,
як гірничовидобувна, металур�
гійна, машинобудівна та хімічна.

Той період можна визначити
як найактивніший у науковій
діяльності колективу. З 1951 до
1968 року було захищено 13
кандидатських дисертацій. Про�
відною темою у той період були
дослідження біологічної дії ульт�
рафіолетового випромінюван�
ня, які одержали визнання у кра�
їні і за кордоном. За результата�
ми досліджень було впровадже�
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но штучне профілактичне ульт�
рафіолетове опромінення під�
земних робочих. Академія ме�
дичних наук СРСР у 1965 році
видає "Указания по профилак�
тике светового голодания у лю�
дей", у розробці яких бере
участь професор З.Д. Горкін.

Навчальна робота колективу
кафедри у той період була спря�
мована на навчання студентів
санітарно�гігієнічного факульте�
ту. Викладачі продовжували
удосконалювати навчальний
процес: поповнення парку но�
вих вимірювальних приладів да�
ло змогу ввести нові теми прак�
тичних занять, присвячених ор�
ганізації і проведенню санітар�
ного нагляду за умовами праці зі
значними рівнями шуму, вібра�
ції. Значна кількість практичних
занять проводиться безпосе�
редньо на харківських підпри�
ємствах, широко використову�
ються діафільми, навчальне кі�
но, фотокомплекти та магніто�
записи, вводиться програмова�
ний машинний та безмашинний
тестовий контроль знань з біль�
шості тем. Особлива увага при�
діляється підготовці випускників
до самостійної практичної робо�
ти одразу після закінчення вишу.

З 1968 до 1971 та з 1977 до
1993 року кафедрою завідував
проф. Г.І. Євтушенко, який вод�
ночас був директором Харків�
ського НДІ гігієни праці та про�
фесійних захворювань. Він стає
відомим у країні і за кордоном
своїми працями у галузі вивчен�
ня механізмів біологічної дії
імпульсних електромагнітних
хвиль низької частоти. Колектив
кафедри разом з кафедрою ме�
дичної фізики та кібернетики
проводить комплексне вивчен�
ня умов праці та функціонально�
го стану операторів блочних
щитів управління енергобло�
ками Південноукраїнської атом�
ної електростанції. Виконують�
ся роботи з токсикологічної
оцінки нових хімічних сполук,
розробляються і затверджують�
ся ГДК у повітрі робочої зони. 

З 1978 року на кафедру пере�
водиться курс радіаційної гігіє�
ни, який доручається викладати
доц. П.О. Носатенку, а у курсі гі�
гієни праці починається викла�
дання нових лекцій та практич�
них занять, присвячених вив�
ченню таких фізичних чинників
виробничого середовища, як ін�
фрачервоне, ультрафіолетове,
лазерне випромінювання, уль�
тра� та інфразвуку, електромаг�
нітні поля промислової та радіо�
частоти, іонізуючі випроміню�
вання. У зв'язку з широким

впровадженням продуктів хіміч�
ної промисловості значне місце
у навчанні студентів приділено
викладанню теоретичних основ
виробничої токсикології, гігієни
праці  при використанні пести�
цидів у сільському господарстві. 

У 1988 році відбувається об'єд�
нання кафедри гігієни праці з ка�
федрою комунальної гігієни, за�
відувачем якої призначається
проф. Г.І. Євтушенко, а з 1993 до
1997 року нею завідує професор
В.І. Жуков. Курс гігієни праці у
цей період викладали проф.
Г.І. Євтушенко, доц. П.О. Носа�
тенко, ас. І.І. Коваленко, С.Р. Ти�
щенко та М.А. Ващук.

Другою гігієнічною кафедрою
у Харківському медичному ін�
ституті стала кафедра комуналь�
ної гігієни, що була заснована
1933 року дійсним членом АМН
СРСР О.М. Марзєєвим (1883�
1956), діяльність якого почалася
з посади земського санітарного
лікаря. Пізніше він працював го�
ловним санітарним лікарем Ру�
мунського фронту, завідувачем
санітарно�епідеміологічного
відділу Наркомздоров'я УРСР,
був організатором і директором
перших курсів санітарних лікарів
України, організатором кафедри
гігієни у Харківському інституті
удосконалення лікарів (1925),
організатором кафедри кому�
нальної гігієни у Харківському
медичному інституті, які він очо�
лював до 1941 року. 

Створюючи кафедру кому�
нальної гігієни у Харківському
медичному інституті, О.М. Мар�
зєєв залучив викладачів зі знач�
ним стажем практичної роботи
— Євменьєва М.В., Жаботинсь�
кого В.М., Кобріна Р.С., Калюж�
ного Д.М. та ін. 

У співпраці з багатьма відом�
ствами, проектними та госпо�
дарськими організаціями кафе�
дра здійснювала наукові дослід�
ження з вивчення санітарного
стану міст і сіл, природних гігіє�
нічних факторів (води, повітря,
ґрунту) розробляла гігієнічні
принципи і норми будівництва
нових міст. Значну увагу у до�
воєнні роки було приділено сані�
тарному вивченню та оздоро�
вленню Донбасу. У 1935�1936 ро�
ках за редакцією О.М. Марзєєва
вийшли два томи праць "Дон�
басс. Его санитарное изучение и
оздоровдение". Приділяється
увага питанням санітарного ста�
ну і плануванню колгоспного се�
ла. У 1939 році вийшла друком
книга О.М. Марзєєва "Впорядку�
вання колгоспного села", а за два
роки — "Планировка и рекон�
струкция колхозного села".
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У 1936�1938 роках виходить
двотомне видання посібника з
комунальної гігієни "Основы ком�
мунальной гигиены". Його авто�
рами були професори О.М. Мар�
зєєв, О.М. Сисін, В.О. Яковенко.
186 праць О.М. Марзєєва відоб�
ражають його різнобічну санітар�
ну діяльність та різнобічні наукові
інтереси.

У 1945 році О.М. Марзєєв роз�
починає роботу над першим у
світі підручником з комунальної
гігієни, який виходить друком
1951 року. До цієї роботи він за�
лучає професорів В.М. Жабо�
тинського, В.М. Майданського,
С.С. Аглицького, Н.М. Данцига.
Підручник отримав схвальні від�
гуки і був перекладений російсь�
кою, польською, китайською мо�
вами. У 1958 році здійснено дру�
ге видання підручника, в якому
було враховано усі найновіші до�
сягнення гігієнічної науки. 1968
року побачило світ третє видан�
ня підручника "Коммунальная
гигиена", підготовлене до друку
О.М. Марзєєвим.

О.М. Марзєєв користувався
великим авторитетом серед ін�
женерів і архітекторів та був об�
раний членом Правління Това�
риства архітекторів України.
При організації Академії медич�
них наук СРСР він увійшов до
першого основного складу дій�
сних членів академії.

Заслуги О.М. Марзєєва висо�
ко оцінені званням Заслуженого
діяча науки УРСР, двома орде�
нами Леніна, Трудового Черво�
ного Прапора, орденом "Знак
пошани" і багатьма медалями.
Постановою Ради Міністрів
УРСР у 1967 році ім'я Марзєєва
присвоєно Київському науково�
дослідному інституту загальної
та комунальної гігієни (нині ДУ
"Інститут гігієни та медичної
екології НАМН України").

Наукова і педагогічна праця
О.М. Марзєєва була продовже�
на його учнями і послідовника�
ми В.М. Жаботинським, Д.А. Ка�
люжним та ін. 

Професор В.М. Жаботинський
очолив кафедру комунальної гі�
гієни у 1943 році і завідував нею
до 1947 року. До цього була
практична санітарна робота, у
тому числі на посаді окружного
санітарного лікаря Харківського
Окрздороввідділу, зав. відділу
житлово�комунальної санітарії
Наркомздоров'я України.

Після війни залишив кафедру
Калюжний Д.А. (член�кореспон�
дент АМН СРСР, професор),
який під час Великої Вітчизняної
війни очолював санітарно�епі�
деміологічну службу 1�го Укра�

їнського фронту. Згодом він за�
мінив О.М. Марзєєва на посаді
директора Українського інститу�
ту комунальної гігієни. За видат�
ні заслуги був нагороджений
орденами Червоної Зірки, Віт�
чизняної Війни І�ІІ ступенів, Тру�
дового Червоного Прапору, ме�
далями.

Тим часом навчальний підроз�
діл поповнюється новими ви�
кладачами, які довго й плідно
працювали на кафедрі у повоєн�
ний час за керівництва В.М. Жа�
ботинського.

Протягом останніх років кафе�
дру очолювали доценти Криво�
шей В.О. (1973 �1985) та Щер�
бань М.Г. (1985�1988). У 1978 р.
склад кафедри поповнився гру�
пою з гігієни дітей і підлітків (ас.
Некрасова Т.С. — ст. викладач з
1980 р. — і ас. Мішура О.І.).

У 1987/1988 навчальному році
кафедра була об'єднана з кафе�
дрою гігієни праці під загальною
назвою "Кафедра гігієни праці і
комунальної гігієни". Її завідува�
чем став професор Євтушен�
ко Г.І., а цикл гігієни дітей та під�
літків був приєднаний до кафе�
дри гігієни харчування.

У подальшому (1993) кафе�
дру очолив професор В.І. Жу�
ков, який започаткував новий
напрямок у наукових дослід�
женнях кафедри — вивчення
механізму біологічної дії на лю�
дину простих поліефірів і вплив
їх на стан водоймищ. Про�
фесор Жуков В.І., доцент Щер�
бань М.Г. та старший науковий
працівник ЦНДЛ Бондарен�
ко Л.А. взяли участь і стали
співавторами СанПін № 4630�
88 "Санитарные правила и нор�
мы охраны поверхностных вод
от загрязнения", МОЗ СРСР
(Москва, 1988 р.).

За результатами роботи з гігі�
єнічного нормування шкідливих
хімічних речовин у воді водой�
мищ, які виконано за участі та
керівництва В.О. Кривошея та
В.І. Жукова, було розроблено і
затверджено 117 гранично до�
пустимих концентрацій (ГДК), у
т.ч. неонолів, лапролів, крауне�
фірів, макроциклічних ефірів,
олігоефірів, олігоефірмоноепо�
ксидів. У їх вивченні взяли участь
М. Щербань, Л. Бондаренко,
М. Сидоренко, В. Безкровний.

Загалом за час існування ка�
федри вивчено механізм біоло�
гічної дії на організм людини по�
над 180 шкідливих речовин і від�
повідно стільки ж впроваджено
у практику нормативів, пов'яза�
них з охороною довкілля.

Протягом років визначне міс�
це посіли дослідження і з інших

проблем комунальної гігієни:
планування населених пунктів
(гігієнічна оцінка нових житло�
вих районів Харкова), боротьба
з шумом (оцінка шумового ре�
жиму у житловій забудові в ае�
ропорту, у нових мікрорайонах),
експертиза матеріалів, що за�
стосовуються у громадському
будівництві, оцінка ступеня й ха�
рактеру впливу атмосферних
забруднень на здоров'я і умови
проживання населення тощо.
Усі ці та інші дослідження були
використані при створенні тери�
торіальної комплексної схеми
охорони природи (ТерКСОП)
Харківської області.

Доцентами М.Г. Щербанем та
М.О. Сидоренком розроблено
медико�технічні вимоги до ма�
кетного зразка установки елек�
троімпульсної технології водо�
підготовки. 

Кафедра гігієни харчування
була організована у 1933 році,
першим завідувачем був доц.
М.З. Лук'янович. З 1945 до 1971
року кафедру очолював проф.
В.О. Сиворонов. Планова нау�
кова робота на кафедрі прово�
дилася з 1946 року. Наукова те�
матика розвивалася за двома
напрямками: попередження
харчових отруєнь та раціональ�
не харчування. З 1971 до 1988
року на чолі кафедри гігієни
харчування була проф. М.І. Іва�
щенко.

З 1983 року науково�дослідна
робота кафедри орієнтувалася
на розроблення питань раціо�
налізації харчування робітників,
що зайняті у виробництві син�
тетичних детергентів. Ця тема
лягла в основу докторської
дисертації М.В. Кривоносова,
який став завідувачем кафедри
гігієни харчування та гігієни ді�
тей і підлітків з 1988 до 1997
року.

Водночас вивчалася проблема
використання у тваринництві
комплексних мінеральних доба�
вок з відходів садової промисло�
вості, що стало темою кандидат�
ської дисертації ас. А.А. Ха�
санського (захищена у 1990 р.).
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Також розробка профілактич�
ної спрямованості раціону хар�
чування працівників виробниц�
тва синтетичної гальмівної ре�
човини "Роса" була висвітлена у
кандидатській дисертації Кра�
тенка І.С. (1995).

З 1996 року співробітники ка�
федри гігієни харчування та ГДП
(М.В. Кривоносов, Л.В. Подріга�
ло) виконували роботу, присвя�
чену дослідженню впливу чин�
ників візуального оточення на
здоров'я школярів та молоді. На
підставі одержаних результатів
за дорученням МОЗ України бу�
ло розроблено та запроваджено
"Гігієнічні вимоги до друкованої
продукції для дітей", ДСанПіН
5.5.6.084�02 (Київ, 2002). 

У 1990�ті роки асистентами
І.В. Завгороднім та А.В. Дегтя�
рем проведено дисертаційні
дослідження з вивчення меха�
нізму токсикологічної дії та
регламентації у навколишньому
середовищі деяких барвників і
детергентів. Названі наукові ро�
боти завершилися успішним за�
хистом дисертацій.

З 1930 р. до грудня 1951 року
першою кафедрою шкільної гігі�
єни в Україні та однією з перших
у СРСР керував лікар�гігієніст
С.М. Еккель, не маючи ані нав�
чальних планів, ані програм, ані
досвіду викладання цієї дисци�
пліни в інших медичних інститу�
тах країни.

Саме С.М. Еккель 1934 року
розробив першу навчальну про�
граму зі шкільної гігієни, що бу�
ла затверджена методцентром
Наркомздраву УРСР та стала
обов'язковою для усіх медичних
інститутів України. Згодом цю
програму було удосконалено,
змінено та доповнено. З
1934/1935 н.р. під час організа�
ції у Харківському медичному ін�
ституті санітарно�гігієнічного
факультету викладання шкільної
гігієни було запроваджено й на
цьому факультеті, а кафедру бу�
ло включено до його складу.

У перші роки існування кафе�
дри студенти вивчали актуальні
питання гігієни дітей та підлітків
на основі лекційного курсу та се�
мінарських занять. З 1935/1936
н.р. семінарські заняття було за�
мінено на практичні.

Після смерті професора Екке�
ля С.М. (1951) кафедрою заві�
дувала доцент З.П. Ковалькова
(1951�1961). За її редакцією
1958 року було створено новий
посібник для практичних занять
зі студентами. 

З 1961 по 1971 рік очолював
кафедру професор А.А. Сичов, а
з 1971 року цей підрозділ було
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приєднано до кафедри загаль�
ної гігієни (зав. кафедри, проф.
М.П. Воронцов), а з 1978 року як
цикл гігієни дітей та підлітків пе�
реведено до кафедри кому�
нальної гігієни. 

У 1997 році усі гігієнічні кафе�
дри були об'єднані в єдину ка�
федру гігієни та екології № 2,
яку очолив академік АН вищої
школи України, дійсний член
Міжнародної академії комп'ю�
терних наук і систем, доктор ме�
дичних наук, професор Криво�
носов М.В., який протягом 19
років (1975�1994) був водночас
деканом медико�профілактич�
ного факультету, а з 1994 року є
проректором університету з
навчальної роботи. Професор
М.В. Кривоносов — автор
бпонад 200 наукових публікацій,
3 винаходів та рацпропозицій. 

На початку 2007/2008 нав�
чального року у зв'язку з реор�
ганізаційними заходами в уні�
верситеті кафедра була об'єд�
нана з кафедрою загальної гігіє�
ни та екології № 1 під назвою
"Кафедра гігієни та екології". У
травні 2009 року Вченою радою
університету було прийняте рі�
шення про роз'єднання кафе�
дри. У вересні 2009 року була
сформована кафедра гігієни та
екології № 2, яку можна вважати
правонаступником кафедри,
організованої у 1997 році. Її за�
відувачем став І.В. Завгородній
— професор, доктор медичних
наук, член Правління Товари�
ства токсикологів України, голо�
ва Експертної комісії ХНМУ.

За його керівництва відроди�
лися наукові дослідження у га�
лузі теоретичної та практичної
медицини, включаючи лікарські
аспекти доказової медицини,
біоетики, гігієнічні та екологічні
аспекти удосконалення медико�
санітарної допомоги населенню
України. На кафедрі було прове�
дено науково�дослідну роботу
"Встановлення закономірно�
стей токсикодинаміки та токси�
кокінетики хімічних сполук в
умовах холодового стресу", пі�
сля закінчення якої ас. Бачинсь�
ким Р.О. була захищена дисер�
тація на здобуття наукового сту�
пеня кандидата біологічних
наук. Проводиться низка дослі�
джень для здобуття вченого сту�
пеня кандидата медичних наук:
"Гігієнічна оцінка впливу стану
середовища неонатальних від�
ділень на розвиток недоноше�
них новонароджених", "Психогі�
гієнічна оцінка адаптації дітей з
патологією опорно�рухового
апарату до умов навчання у спе�
ціалізованому навчальному за�

кладі", "Встановлення механіз�
мів адаптації до сполученої дії
хімічних та фізичних чинників
навколишнього середовища",
науковим керівником яких є
проф. І.В. Завгородній. 

Кафедра активно співпрацює з
Інститутом медицини праці
НАМН України, а також з про�
фільними гігієнічними кафедра�
ми Національного медичного
університету імені О.О. Бого�
мольця. Ведеться тісне міжна�
родне співробітництво з кафе�
дрою медицини праці медичного
факультету Університету Отто
фон�Геріке м. Магдебург (ФРН) з
дослідження професійного виго�
ряння у вчителів, банківських
працівників та працівників швид�
кої медичної допомоги. 

Продовжуючи традиції своїх
учителів, нинішні науково�педа�
гогічні працівники кафедри бу�
дують педагогічний процес на
засадах кредитно�трансферної
системи при максимальному
збереженні добре зарекомен�
дованих методичних надбань
минулих поколінь, особливо при
підготовці лікарів медико�про�
філактичного профілю.

Протягом останніх років знач�
но збільшилася кількість дисци�
плін, що викладаються для бака�
лаврів, магістрів, студентів ліку�
вальних факультетів, лікарів�
інтернів медико�профілактично�
го і лікувальних факультетів, для
іноземних студентів, слухачів ци�
клів післядипломної освіти. Таки�
ми дисциплінами є "Гігієнічна ла�
бораторна діагностика", "Нутри�
ціологія", "Гігієна застосування
небезпечних речовин у праці та
побуті", "Охорона праці у галузі",
"Санітарно�гігієнічна експерти�
за", "Управління соціальною та
екологічною безпекою". На ка�
федрі запроваджено викладання
англійською мовою.

Нині кафедра залишається
провідною з навчально�мето�
дичного та наукового забезпе�
чення підготовки висококваліфі�
кованих фіхівців у галузі меди�
ко�профілактичної справи й за�
гальної еколого�гігієнічної осві�
ти лікарів лікувального профілю.
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учасна кафедра гігієни та еколо�
гії ДЗ "ДМА МОЗУ" є нащадком
профільних гігієнічних кафедр
Дніпропетровського медичного
інституту, зокрема кафедри ко�
мунальної гігієни (з 1940 р.), ка�
федри гігієни праці (з 1925 р.),
кафедри гігієни харчування (з
1941 р.), кафедри гігієни дітей
та підлітків (з 1947 р.). 

Кафедру комунальної гігієни
ДМІ з моменту її заснування
очолив талановитий вчений та
педагог доцент Микола Ва�
сильович Євменьєв. За викона�
ні наукові праці у 1936 році йо�
му було присуджено ступінь
кандидата наук без захисту ди�
сертації. У повоєнний час кафе�
дра успішно відновила учбовий
процес та зміцнила матеріаль�
ну базу, а наукові дослідження
спрямувала на гігієнічну оцінку
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житлових та громадських буді�
вель в умовах відбудови насе�
лених пунктів України після
Другої світової війни. З 1952 по
1954 рік кафедрою керував
доктор медичних наук, про�
фесор Левко Наумович Куша�
ківський. У 1954 році на посаду
завідуючого був обраний до�
цент Іван Павлович Сергій —
досвідчений гігієніст та органі�
затор. У ті роки до кафедри ко�
мунальної гігієни приєднали ка�
федру шкільної гігієни (на пра�
вах доцентського курсу), який
очолила к.м.н. Любов Іванівна
Маслова [1].

1957 року на посаду завіду�
вача кафедрою був призначе�
ний кандидат медичних наук
Михайло Якович Шелюг, який
керував нею протягом 28 років.
У цей час остаточно сформу�
вався науковий напрямок ка�
федри — опрацювання гігієніч�
них засад питного водопоста�
чання населених пунктів При�
дніпров'я та дослідження у га�
лузі санітарної охорони ґрунту
від техногенного забруднення
підприємствами металургійної
і гірничовидобувної галузі. За
матеріалами наукових дослід�
жень колективу кафедри були
захищені докторська дисерта�
ція професора Шелюга М.Я.
"Вплив атмосферних забруд�
нень підприємств чорної мета�
лургії з коксохімічним вироб�
ництвом на санітарний стан
ґрунту" (1968), кандидатські
дисертації доцентів Лакізи П.І.
(1963) і Ярошевського Б.Н.
(1969). Науковий інтерес кафе�
дри був також спрямований на
вивчення гігієнічних аспектів
проживання населення у про�
мислових містах. З цієї пробле�
ми були захищені кандидатські
дисертації викладачів кафедри
Калиниченко Г.С. (1964), Дроз�
дової Т.В. (1970) і Грабаря П.А.
(1978). Результатом кафед�
ральних досліджень у галузі гі�
гієни ґрунту стала розробка на
початку 1980�х років всесоюз�
них нормативів ГДК марганцю
та ванадію у ґрунті.

Наукову естафету професора
Шелюга М.Я. прийняв його та�
лановитий учень — Едуард
Анатолійович Деркачов, який з
1985 року очолював кафедру
комунальної та радіаційної гігі�
єни. За його керівництва кафе�
дра зміцнила науково�дослід�
ницьку базу та продовжила
вивчення екологічних проблем
Придніпров'я, а традиційні гігі�
єнічні дослідження були допов�
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нені методами медичної еко�
логії [2]. За результатами ка�
федральних науково�дослід�
них робіт у галузі гігієни та еко�
логії ґрунту були захищені док�
торська дисертація професора
Деркачова Е.А. "Гигиеническое
обоснование видов и способов
рекультивации почвы при до�
быче и переработке полезных
ископаемых" (1991), кандидат�
ські дисертації викладачів
Мельник О.В. (1989), Шевчен�
ка О.А. (1994) і наукового
співробітника Смирнова Ю.Б.
(1991).

У 1997 році у зв'язку зі зміна�
ми навчальних планів до скла�
ду кафедри комунальної гігієни
були приєднані колективи ін�
ших профільних гігієнічних ка�
федр, які протягом багатьох
років очолювали провідні віт�
чизняні вчені�гігієністи про�
фесори Чукмасова Галина Ти�
хонівна (кафедра гігієни праці),
Смолянський Борис Леонідо�
вич (кафедра гігієни харчуван�
ня та клінічної дієтології), Ков�
ров Яків Григорович (кафедра
гігієни дітей та підлітків). 

Кафедра гігієни праці ДМІ бу�
ла заснована у 1925 році на ба�
зі промислово�санітарної ла�
бораторії обласного відділу
охорони праці. Її організато�
ром та першим завідувачем
був досвідчений лікар, учень
професора М.М. Костяміна,
професор Михайло Варфоло�
мійович Донич (1878�1951),
який захистив докторську ди�
сертацію (1932) з санітарної
бактеріології [3]. 

З 1932 року кафедру очолю�
вав професор І.Я. Штрум, за
керівницва якого сформувала�
ся методична основа викла�
дання дисципліни. Після по�
вернення інституту з евакуації
та відновлення кафедри у
1948 році нею керував доцент
Картман М.К., який багато у
чому визначив подальший
науковий напрямок дослід�
жень колективу кафедри.
Картман М.К. увійшов в істо�
рію розвитку гігієни праці зав�
дяки розробленим ним кабі�
нам з повітряним душем
("картманкам") для відпочинку
робочих гарячих цехів. З 1955
року і до кінця існування кафе�
дри її очолювала професор
Г.Т. Чукмасова. 

Доктор медичних наук, про�
фесор Галина Тихонівна Чук�
масова (1911�1992) у 1940 ро�
ці захистила кандидатську ди�
сертацію з фізіології, з 1953

року працювала на кафедрі гі�
гієни праці ДМІ. У 1956 році
захищає докторську дисерта�
цію. З 1958 р. кафедра за ке�
рівництва Г.Т. Чукмасової по�
чала розробку питань фізіоло�
гії праці в умовах комплексної
механізації та автоматизації
виробництва. У період з 1967
по 1985 рік колектив кафедри
розробляє питання фізіології і
гігієни праці робітників нових
професій металургійного ви�
робництва, обґрунтовує захо�
ди для зниження напруження
трудового процесу, оптиміза�
ції і раціоналізації режимів
праці і відпочинку. Науково�
дослідну роботу кафедра про�
водить у комплексі з НДІ гігіє�
ни праці та профзахворювань,
ВНДІЧормент, ВНДТІ, кафе�
дрою організації і планування
виробництва металургійного
інституту, клінічними кафедра�
ми медичного інституту. Най�
істотніші дані були отримані
при розробці проблемних пи�
тань у трубопрокатному і про�
катному виробництві, зокрема
для операторів блюмінгу, у
трубоволочильному вироб�
ництві, холодному і гарячому
прокатуванні труб (Л.Ю. Збар�
ська, 1973; Е.М. Ріпак, 1975;
В.І. Шипов, 1970; В.С. Авра�
менко, 1969; Т.Д. Землякова,
1975; В.М. Лєхан, 1976;
О.П. Козак, 1989), у метизно�
му виробництві (В.І. Скок,
1965; О.М. Гуржій, 1982;
А.І. Павленко, 1979). За науко�
ві досягнення у галузі гігієни
праці професор Г.Т. Чукмасова
нагороджена срібною медал�
лю ВДНГ СРСР, а 1985 року їй
була присуджена премія Ради
Міністрів СРСР. За її керівниц�
тва на кафедрі гігієни праці бу�
ли підготовлені доктор медич�
них наук Г.Ф. Ємельянова і 18
кандидатів медичних наук.

Кафедру гігієни харчування
ДМІ протягом тривалого часу
(1957�1974) очолювала доцент
Тетяна Федорівна Стародубо�
ва. За її керівництва було нау�
ково обґрунтовано та впро�
ваджено в усіх школах�інтерна�
тах та дитячих будинках Украї�
ни нову систему харчування. У
1974 р.оцізавідувачем кафе�
дри гігієни харчування став
професор Борис Леонідович
Смолянський, який започатку�
вав новий науковий напрямок
кафедри — дослідження клініч�
них питань харчування. Пере�
важна більшість досліджень ка�
федри у ті роки була присвяче�
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на обґрунтуванню принципів
первинної та вторинної харчо�
вої профілактики неінфекцій�
них захворювань різних груп
населення. За керівництва
Б.Л. Смолянського кафедра
стає навчально�методичним
центром з питань гігієни харчу�
вання та клінічної дієтології. За
матеріалами досліджень були
захищені 2 докторські (Л.І. Бу�
ряк, В.В. Ванханен) та 7 канди�
датських дисертацій (П.І. Си�
доренко, І.В. Василевська,
В.Є. Цуцков, Н.В. Агафонов,
І.В. Шибаєва, І.І. Кононова,
В.В. Ванханен), створено низку
підручників та посібників для
практичних лікарів�дієтологів.

Кафедру гігієни дітей та під�
літків (тоді — шкільної гігієни)
було створено у ДМІ у 1947 ро�
ці. Її організатором та першим
завідувачем був дитячий лікар,
доц. М.М. Варшавський, який
очолював колектив до 1954 ро�
ку. Його естафету підхопила
асистент кафедри загальної гі�
гієни Л.І. Маслова, яка 1955 ро�
ку за керівництва проф. Стоя�
новського А.Ф. захистила кан�
дидатську дисертацію. До по�
чатку 1960�х років кафедра пе�
ріодично входила окремим
курсом до інших гігієнічних ка�
федр, а з 1961 року набула са�
мостійності. 

Професор Ковров Яків Гри�
горович очолив кафедру гігіє�
ни дітей та підлітків 1971 року.
Ковров Я.Г., 1924 року на�
родження, учасник Великої
Вітчизняної війни, має 15 бо�
йових орденів та медалей. У
1953 році закінчив Дніпропе�
тровський медичний інститут.
Після навчання в аспірантурі
працював у Криворізькому НДІ
гігієни праці і професійних зах�
ворювань. З 1959 року став
асистентом кафедри соціаль�
ної гігієни та ОЗО. 1974 року
вже на посаді завідувача кафе�
дри ГДіП захистив докторську
дисертацію. Ковров Я.Г. багато
років очолював Обласне това�
риство гігієністів, є автором 92
наукових праць. У 1970�80 ро�
ки за його керівництва ко�
лектив кафедри вивчав стан
здоров'я дітей та підлітків ін�
дустріального Придніпров'я,
розробляв нові регіональні
стандарти фізичного розвитку
дітей, систему реабілітаційних
та оздоровчих заходів для
школярів. 

Перехід суспільства до рин�
кових відносин та системна
криза 1990�х років вимагали

від колективу кафедри гігієни
та екології пошуків нових форм
забезпечення наукових дослі�
джень. За ініціативи про�
фесора Е.А. Деркачова з 1996
року на базі кафедри були
створені окремі науково�
виробничі лабораторії, які
пройшли атестацію МОЗ Укра�
їни та розпочали успішну нау�
ково�практичну діяльність на
госпрозрахункових засадах.
Колективи цих підрозділів, зо�
крема "Придніпровського ре�
гіонального центру токсиколо�
гії промислових відходів" (ке�
рівник — к.м.н. Шевчен�
ко О.А.), "Екопром" (керівник
— к.м.н. Євтушенко В.В.), "Гігі�
єніст" (керівник — проф. Бу�
ряк Л.І.), "Експертиза" (керів�
ники — професори Ванха�
нен В.В. та Буряк Л.І.) прово�
дять еколого�гігієнічні дослід�
ження шкідливих чинників дов�
кілля, факторів трудового про�
цесу, безпеки продуктів харчу�
вання. Створюється парк суча�
сних персональних комп'юте�
рів. За рахунок зароблених ла�
бораторіями коштів ремонту�
ються та оснащуються дослід�
ницькі лабораторії, оновлю�
ється база приладів. Це надає
змогу ефективно продовжува�
ти наукові дослідження з вико�
ристанням таких сучасних ме�
тодів, як атомно�абсорбційна
спектрофотометрія, інверсій�
на вольтамперметрія, денси�
тометрія, флюорометрія тощо.
Колектив кафедри активно
працює над розробкою науко�
вих засад і гігієнічних принци�
пів охорони довкілля та систе�
мою реабілітації ґрунту від
впливу важких металів, удос�
коналює методику вивчення
стану громадського здоров'я
населення в умовах багато�
факторного впливу навколиш�
нього середовища, впрова�
джує нові методи ранньої до�
нозологічної діагностики під
час масових профілактичних
обстежень населення. Багато�
річна плідна праця науковців
кафедри за керівництва про�
фесора Деркачова Е.А. отри�
мала високу оцінку держави. У
2002 році за цикл наукових ро�
біт "Важкі метали як небезпеч�
ні для людини забруднювачі
навколишнього середовища в
Україні" у складі колективу
провідних вітчизняних гігієні�
стів професор Деркачов Е.А.
був нагороджений Державною
премією України у галузі науки
та техніки. У руслі цього науко�

вого напрямку була захищена
дисертація здобувача Коло�
дочки О.М. (2004).

2007 року на посаду завіду�
вача кафедрою було обрано
к.мед.н., доцента Шевченка
Олександра Анатолійовича.
Відтоді досвідчений викла�
дацький та науковий колектив
кафедри активно поповнював�
ся обдарованою молоддю —
викладачами Главацькою В.І.,
Григоренко Л.В., Зайце�
вим В.В., через навчання в оч�
ній аспірантурі за керівництва
Шевченка О.А. пройшли моло�
ді викладачі Огір К.Ю., Крама�
рьова Ю.С., Дзяк М.В. Нині ка�
федра є однією з провідних в
Україні у галузі медичної еко�
логії. Тут сформовано потуж�
ний науково�педагогічний ко�
лектив, який забезпечує пе�
реддипломну та післядиплом�
ну підготовку лікарів за на�
прямками "Загальна гігієна та
екологія людини" (для студен�
тів 6�х курсів за спеціальністю
"Лікувальна справа" та "Пе�
діатрія"), "Гігієна та екологія"
(для студентів 6�х курсів за
спеціальністю "Медико�про�
філактична справа"), "Загаль�
на гігієна" (для лікарів�інтернів
та магістрів), "Гігієна харчу�
вання" та "Лабораторні мето�
ди дослідження факторів
навколишнього середовища"
(стажування та підвищення
кваліфікації для практичних лі�
карів�гігієністів та лікарів�
лаборантів), "Екологія (медич�
ні науки)" та "Гігієна і профе�
сійна патологія" (для аспіран�
тів). З 2010 року передди�
пломна освіта на кафедрі бу�
дується за кредитно�модуль�
ною системою, а учбовий про�
цес забезпечують 2 про�
фесори, 4 доценти, 2 виклада�
чі — кандидати мед. наук, які
також здійснюють методичне
керівництво інтернатурою на
35 базових СЕС. Щорічно на
базі кафедри проходять про�
фесійну підготовку 35�40 ін�
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тернів, на передатестаційних
та тематичних курсах (керів�
ник — професор Рублев�
ська Н.І.) підвищують кваліфі�
кацію лікарі СЕС з Дніпропе�
тровської, Кіровоградської і
Запорізької областей. 

Останніми роками на кафе�
дрі оснащено 9 тематичних уч�
бових кімнат (у т.ч. для занять
англомовних студентів) та лек�
ційну залу, придбано сучасне
демонстраційне обладнання.
Колектив кафедри брав участь
у створенні національних під�
ручників з гігієни, зокрема "Ко�
мунальна гігієна" (2003), "Гігіє�
на харчування" (2005), "Ком�
мунальная гигиена" (2006), "Гі�
гієна та екологія" (2006), "Ги�
гиена и экология" (2008), "Гігі�
єна дітей та підлітків" (2008),
"Hygiene and ecology" (для ан�
гломовних студентів, 2009). На
кафедрі напрацьовано сучасне
методичне забезпечення, у т.ч.
створено 4 учбових відеофіль�
ми, що рекомендовані ЦМК
МОЗУ як навчальні посібники
для студентів ВМНЗ України ІІІ�
ІV рівнів акредитації. Продов�
жується плідна співпраця з
санепідслужбою Дніпропе�
тровської області. Вчені кафе�
дри здійснюють наукове керів�
ництво 40 науково�практични�
ми роботами лікарів обласної,
міських та районних СЕС, за
результатами яких останнім
часом опубліковано 28 суміс�
них робіт. 

Кафедра успішно продовжує
реалізацію свого наукового на�
прямку у галузі медичної еко�
логії та гігієни довкілля у рам�
ках ініціативної теми "Наукове
обґрунтування еколого�гігіє�
нічних заходів щодо попе�
редження негативного впливу
техногенних факторів на дов�
кілля та стан здоров'я населен�
ня". Укладено договори про
науково�практичне співробіт�
ництво з провідними НДІ НАМН
та НАН України (зокрема з Ін�
ститутом проблем природоко�
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ристування та екології НАН Ук�
раїни) та видано спільні "Нау�
ково�методичні рекомендації
щодо поліпшення екологічного
стану земель, порушених гір�
ничими роботами" (2007).
Вперше у незалежній Україні
науковцями кафедри запропо�
новано ідею регіонального
нормування хімічних речовин у
ґрунті, зокрема проведено
дослідження та розроблено
ГДК у чорноземних ґрунтах для
одного з найнебезпечніших по�
лютантів — кадмію (2010). 

Останнім часом були захи�
щені докторські дисертації зав.
кафедрою Шевченка О.А. "Нау�
кове обґрунтування еколого�
гігієнічних заходів щодо попе�
редження впливу токсичних
промислових відходів на дов�
кілля та здоров'я населення"
(2009), професора Рублев�
ської Н.І. "Гігієнічні аспекти ае�
рогенного впливу ксенобіоти�
ків на формування здоров'я ді�
тей в умовах промислового ре�
гіону" (2011), доцента Щу�
дро С.А. "Критеріальне зна�
чення соціально�гігієнічних
чинників та умов навчання у
формуванні здоров'я підлітків
загальноосвітніх закладів у су�
часних умовах" (2011), канди�
датські дисертації викладача
Григоренко Л.В. "Еколого�гігіє�
нічна оцінка забруднення ґрун�
ту кадмієм та свинцем в умовах
техногенного навантаження на
довкілля" (2010), аспірантів
Огір К.Ю. "Еколого�гігієнічна
характеристика промислових
відходів на території великого
індустріального міста та визна�
чення ризиків впливу на дов�
кілля і здоров'я населення"
(2011), Крамарьової Ю.С. "Еко�
лого�гігієнічне обґрунтування
застосування органо�міне�
ральних добрив, отриманих з
осадів міських стічних вод"
(2012.), Дзяка М.В. "Еколого�
гігієнічна оцінка використання
осадів міських стічних вод при
формуванні вторинних екоси�
стем" (2013). 

Результати наукових дослі�
джень співробітників кафедри
останніх років знайшли відоб�
раження у 6 монографіях та 68
фахових статтях, отримано 3
патенти на винахід, видано 8
інформаційних листів та галу�
зевих нововведень. Наразі
наукові дослідження за кафе�
дральною тематикою реалізу�
ються у виконанні докторської
дисертації доц. Григорен�
ко Л.В. "Гігієнічні аспекти

питного водопостачання та
наукове обґрунтування попе�
редження ризиків для здо�
ров'я сільського населення ін�
дустріальних регіонів Украї�
ни", кандидатських дисерта�
цій аспіранта Кулагіна О.О.
"Еколого�гігієнічна оцінка та
регламентація вмісту нафто�
продуктів у землях різного ці�
льового призначення", пошу�
качів Дороганя С.Б. "Наукове
обґрунтування гігієнічних та
санітарно�просвітницьких за�
ходів профілактики радіотри�
вожності населення уранови�
добувних регіонів", Кова�
ля В.В. "Гігієнічна оцінка до�
очищеної, фасованої і питної
води та її впливу на здоров'я
споживачів в умовах індустрі�
ального міста".

Прикладні наукові роботи ви�
конуються на базі 4�х ка�
федральних вимірювальних
лабораторій, що атестовані ор�
ганами Держстандарту та МОЗ
України, у т.ч. у системі ISO
9000 (Н�ВТК "Експертиза", ке�
рівник — проф. Буряк Л.І.). У
складі лабораторій працюють 9
штатних наукових співробітни�
ків, на озброєнні яких передове
лабораторне обладнання, у т.ч
атомно�абсорбційний спектро�
фотометр, інверсійний спек�
трометр, денситометр, елек�
тронний газоаналізатор, суча�
сні прилади для вимірювання
фізичних факторів робочої зо�
ни. Обсяг позабюджетних кош�
тів, які щорічно освоюються ка�
федрою, наразі становить по�
над 1 млн. грн. 
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гігієни керував Павел Кучера,
надалі — старший асистент
Здзіслав Кароль Штойзінг,
який у 1923 році отримав
звання професора і завідував
кафедрою до 1945 року. Поо�
динокі відомості свідчать, що
тогочасний кадровий склад
кафедри був малочисельним,
кількість годин для практичних
занять з гігієни — незначною.
На кафедрі проводилися до�
слідження, присвячені гігієніч�
ним і бактеріологічним (до
1936 р. на кафедрі викладався
курс бактеріології) аспектам
якості питної води у Львові, мі�
неральних вод, гігієни харчу�
вання [1�3]. Оздоровчо�гігіє�
нічну освіту серед населення
проводили українські лікарі
Озаркевич Євген, Панчишин
Маріян, Осінчук Роман, Пар�
фанович Софія та інші [4]. 

Створення Львівського дер�
жавного медичного інституту

афедра гігієни на медичному
факультеті Львівського універ�
ситету заснована 1899 року.
Це була перша кафедра на те�
ренах Західної України і 14�та
за порядком створення ка�
федр на медичному факульте�
ті від часу його урочистого від�
новлення 1894 року (медич�
ний факультет у Львівському
університеті існував від 1784
року, проте через тодішні істо�
ричні події і геополітичні зміни
його діяльність на деякий час
призупинялася). У 1939 році
на базі медичного факультету
Львівського університету було
створено Львівський держав�
ний медичний інститут (від
2003 — Львівський національ�
ний медичний університет
імені Данила Галицького) [2]. 

Першим очільником кафе�
дри був професор медичної хі�
мії Станіслав Бонзинський. З
1906 до 1919 року кафедрою
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Львовский национальный медицинский
университет им. Данила Галицкого
Цель работы: проследить развитие научной 
и педагогической деятельности кафедры общей
гигиены с экологией Львовского национального
медицинского университета имени Данила
Галицкого за период ее существования.
Методы исследования: аналитический,
описательный.
Результаты. Проанализирован путь становления
и развития кафедры общей гигиены с экологией
Львовского национального медицинского
университета имени Данила Галицкого 
на протяжении 116 лет, спектр научных
исследований и подготовки научно=
педагогических кадров. Освещены достижения 
в научной и учебной работе, оценен вклад
преподавателей в развитие профилактической
медицины и при подготовке будущих врачей 
и провизоров.
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Objective. To investigate the development 
of research and educational activities 
of the department of general hygiene and ecology
Danylo Halytskіy Lviv National мedical university
during the period of its existence.
Methods. Analytical, descriptive.
Results. The way of formation and development of
general hygiene and ecology Danylo Halytskіy Lviv
National мedical university during 116 years, 
the spectrum of research and training of the teaching
staff was analyzed. The achievements in scientific 
and educational work, the contribution of teachers 
to the development of preventive medicine 
and the training of future doctors and pharmacists
were shown.
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зумовило реорганізацію нав�
чального процесу, наукових
досліджень, поповнення штату
викладачів кафедри, зокрема
це були к.мед.н. Г.І. Столмако�
ва, к.мед.н. Й.І. Гітіс. Проте
навчальна і наукова діяльність
медичного інституту, отже і ка�
федри гігієни, з 1941 до 1944
року була призупинена через
війну. У повоєнні роки віднови�
лася діяльність інституту, і ка�
федра розпочала відбудову й
організацію навчального про�
цесу. У зв'язку з від'їздом у
1945 році професора З. Штой�
зінга до Польщі обов'язки ке�
рівника кафедри до 1946 року
виконувала доцент Г.І. Стол�
макова.

Ганна Іванівна Столмакова
(1912�2002) — д.мед.н., про�
фесор, заслужений діяч науки
УРСР, яка 1933 року закінчила
Дніпропетровський медінсти�
тут і працювала на кафедрі за�
гальної гігієни. У 1939 році за�
хистила кандидатську дисер�
тацію "Дезінфікуюча дія амо�
нійних солей срібла". 1940 ро�
ку стала доцентом кафедри гі�
гієни Львівського медінститу�
ту. У роки війни була капітаном
медичної служби на посаді
начальника евакогоспіталю,
держсанінспектором м. Бузу�
лук Оренбурзької області.
1944 року повернулася до
м. Львова і працювала доцен�
том на кафедрі загальної гігіє�
ни до 1954 року. Цього ж року
захистила докторську дисер�
тацію "Стафілококові харчові
інтоксикації" і була призначена
завідувачем новоствореної ка�
федри гігієни харчування та
комунальної гігієни. Від 1961
до 1971 року — директор
Львівського НДІ епідеміології
та мікробіології. З 1971 до
1981 р. — завідувач, надалі
(1981�1991) — професор ка�
федри гігієни харчування з
курсом гігієни дітей і підлітків
Львівського медінституту. Ос�
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новні напрями наукової діяль�
ності: проблема стафілококо�
вих харчових отруєнь, профі�
лактика ендемічного зоба, пи�
тання вітамінології, фактично�
го харчування робітників низки
підприємств Львівщини. 

Професор Столмакова Г.І. —
автор понад 300 наукових і нав�
чально�методичних праць, у т.ч.
12 посібників і монографій. Під�
готувала 20 кандидатів і 2 док�
торів медичних наук [1, 3, 8, 9].

З серпня 1946 року кафедру
загальної гігієни очолив про�
фесор, д.мед.н. Влас Захаро�
вич Мартинюк (1896�1980),
учень академіка О.М. Марзєє�
ва, заслужений діяч науки
УРСР. Він закінчив Харківський
медичний інститут 1924 року,
працював санітарним лікарем.
З 1929 року завідував секцією
гігієнічних досліджень Харків�
ського НДІ громадських спо�
руд, з 1932 р. — відділом гігіє�
ни житла і громадських споруд
Українського НДІ комунальної
гігієни. З 1935 р. — кандидат
медичних наук, з 1938 р. — до�
цент. Одночасно працював на
кафедрі комунальної гігієни
Харківського інституту удоско�
налення лікарів. У 1941�1943
роках очолював санітарну ін�
спекцію Залізноводська та
Єсентуків, надалі — старший
житлово�комунальний інспек�
тор МОЗ УССР. З 1944 року
В.З. Мартинюк продовжив
наукову роботу в Українському
НДІ комунальної гігієни (Київ),
працював доцентом кафедри
загальної і комунальної гігієни
Київського інституту удоско�
налення лікарів. 1946 року за�
хистив докторську дисертацію
"Вологісний режим житлових
будівель залежно від гігроско�
пічності будівельних матеріа�
лів". Того ж року був обраний
завідувачем кафедри загаль�
ної гігієни Львівського медін�
ституту, яку очолював до 1970
року. До 1980 року працював
науковим консультантом, був
деканом, проректором з нав�
чальної роботи. Основні на�
прями досліджень: гігієна жит�
ла, повітря, води, гігієнічні ас�
пекти хронічної інтоксикації
оксидом вуглецю, токсиколо�
гія пестицидів. Мартинюк В.З.
— автор близько 130 наукових
праць, у т.ч. підручника, посіб�
ника для студентів, 4 моногра�
фій. Підготував 6 докторів та
30 кандидатів медичних наук
[1, 3, 6, 9]. 

1946 року склад кафедри
налічував 7 викладачів, у т.ч.
професор — завідувач кафе�
дри, доцент, 5 асистентів, у
т.ч. 1 к.мед.н. Постало питан�
ня піднести авторитет гігієни
до рівня провідних навчаль�
них дисциплін, створити умо�
ви для науково�дослідної ро�
боти і забезпечити підготовку
наукових кадрів на кафедрі.
Наказом МОЗ УРСР була вве�
дена аспірантура з гігієни, а у
1951 році — докторантура. За
керівництва професора Мар�
тинюка В.З. визначився нау�
ковий напрям досліджень з
вивчення біологічної дії та гігі�
єнічного значення факторів
навколишнього середовища
малої інтенсивності в умовах
населених місць. Спектр нау�
кових досліджень охоплював
різні розділи гігієни. Прово�
дилося гігієнічне обґрунту�
вання деяких нормативів бу�
дівництва житлових будинків у
західних областях України, що
безпосередньо межують з
Карпатами. Перспективним
напрямом наукових дослід�
жень виявилася гігієнічна
оцінка повітряного середови�
ща житлових приміщень під
час відкритого спалювання
газу і вивчення хронічної ок�
сидвуглецевої інтоксикації
мешканців газифікованих
квартир, робітників проми�
слових підприємств, а також
забруднення оксидом ву�
глецю атмосферного повітря
м. Львів. Було доведено існу�
вання хронічної інтоксикації
оксидом вуглецю як самостій�
ної нозологічної форми та ке�
рівної ролі тканинної гіпоксії
за умов тривалої дії СО на ор�
ганізм. У цьому напрямі захи�
щено низку кандидатських
дисертацій: Сторощук Х.В.
(1951) вивчала санітарно�гігі�
єнічні умови використання
природних газів у побуті,
Дев'ятка Д.Г. (1954) — вплив
газів на здоров'я робітників у
виробничих приміщеннях, Да�
ценко І.І. (1955) — вплив СО
на праців�ників автотранспор�
ту, опрацьовані методи визна�
чення карбоксигемоглобіну
(Попов В.В., 1954), вплив ас�
корбінової кислоти на перебіг
карботоксикозу (Нижегоро�
дов В.М., 1958), з'ясовано
механізм дії СО на протоплаз�
му клітини і цілісний організм
(Штабський Б.М., 1964). Да�
ценко І.І. захистила докторсь�
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ку дисертацію "Оксид ву�
глецю у зовнішньому середо�
вищі та можливість хронічної
інтоксикації" (1966). Про�
водилася гігієнічна оцінка
умов питного водопостачання
м. Львів (Долошицький С.Л.,
1953), районів Прикарпаття
(Котик С.А., 1964), води у пла�
вальних басейнах для дорос�
лих і дітей паралельно з гігіє�
нічною оцінкою інших факто�
рів середовища басейнів та
фізіологічною оцінкою стану
організму дітей (Гуревич Г.П.,
1950; Болховітянова В.М.,
1953). 

Тоді ж досліджувалися кліма�
тичні умови і забруднення ат�
мосферного повітря м. Льво�
ва, вплив мікроклімату курор�
тів на самопочуття людини (Гі�
тіс Й.І., Турецька Е.С., Сак І.С.,
Нагірна І.О., 1952), ультрафіо�
летова радіація у Львові та її
вплив на організм людини
(Дев'ятка Д.Г.), проблеми
комунального і міського шуму,
складено шумову карту
м. Львова (Сторощук Х.В.),
вивчалися умови праці і стан
здоров'я шахтарів Львівсько�
Волинського вугільного ба�
сейну (Гжегоцький М.Й.,
1964), робітників цементних
заводів (Маненко А.К., 1969).

Незадовільний санітарно�
епідеміологічний стан сільсь�
кого населення областей За�
хідної України (у т.ч. гірських
районів) зумовив необхідність
впровадження профілактич�
них заходів щодо зниження
захворюваності, зокрема на
туберкульоз, трахому, рахіт,
ендемічний зоб тощо. За
результатами досліджень ста�
ну житлово�побутових умов
сільського населення, стану
здоров'я і амбулаторно�лікар�
няного обслуговування насе�
лення захистили дисертації
Подражанський А.С. (1948),
Шапіро І.Я. (1952), Кисиле�
вич Г.А. (1950), Круглов З.М.
(1955), Бурихін Г.Н. (1954), Ку�
цик Б.А. (1970), Медчук І.К.
(1970). Вплив довкілля на
розвиток ендемічного зоба
вивчали Турецька Е.С., Ниже�
городов В.М. 

Значна увага приділялася гі�
гієні дітей і підлітків. Вивчався
стан фізичного розвитку шко�
лярів, учнів професійно�тех�
нічних училищ, робітників�під�
літків Львова (Зикін І.Г., 1949),
проводилася гігієнічна оцінка
режиму дня і навчального на�

вантаження учнів у різних ти�
пах навчальних закладів, зо�
крема у середніх музичних
школах (Герасимович Н.І.,
1969), розумової втоми у шко�
лярів, студентів, аспірантів
(Лобойко М.С., 1966). Напря�
му гігієни харчування присвя�
тила свої дослідження Стол�
макова Г.І. [1, 5, 7�9].

1969 року керівником кафе�
дри була обрана Ірина Іванів�
на Даценко. (1925�2006),
д.мед.н., професор, академік
АНВШ України, дійсний член
наукового товариства імені
Шевченка, почесний член Ук�
раїнського лікарського това�
риства. Вона — випускниця
медичного факультету Львів�
ського державного медично�
го інституту 1951 року. Навча�
лася в аспірантурі на кафедрі
загальної гігієни, доцент з
1969 р., професор — з 1970 р.
Була деканом санітарно�гігіє�
нічного факультету. Від 1999
до 2006 року — професор ка�
федри. Основні напрями нау�
кових досліджень: гігієна ат�
мосферного повітря, опра�
цювання концепції розвитку
хронічної інтоксикації окси�
дом вуглецю, нових методів
визначення хімічних речовин
у повітрі, обґрунтування ГДК
хімічних речовин у довкіллі.
Ірина Іванівна — член редак�
ційної ради збірників "Гігієна
населених місць", "Актуальні
проблеми профілактичної ме�
дицини", головний редактор
"Лікарського збірника", автор

близько 400 наукових праць, у
т.ч. 13 монографій, 12 підруч�
ників і посібників, авторських
свідоцтв і патентів, інформа�
ційних листів і раціоналіза�
торських пропозицій. Підготу�
вала 18 кандидатів медичних
наук [1, 4]. 

За керівництва професора
І.І. Даценко активно опрацьо�
вувалася наукова проблема
забруднення атмосферного
повітря м. Львова, Львівсько�
Волинського вугільного ба�
сейну у районах розміщення
цементних заводів та біоген�
ної дії забруднювачів з розро�
бленням відповідних оздоров�
чих заходів (Карпеко М.І.,
1972; Рєзніков А.П., 1990).
Продовжилися дослідження
повітряного середовища жит�
ла, зокрема газифікованих
квартир нового будівництва
(Хеде Дежене, 1980), вивчався
вплив комплексу несприятли�
вих факторів внутрішньоса�
лонного середовища міжмісь�
ких автобусів на організм воді�

61 ENVIRONMENT & HEALTH   № 5   2015

Колектив кафедри 1974 року. Перший ряд (зліва направо):
Є.І. Толмачова, Н.В. Мартинюк, Б.М. Штабський, І.І. Даценко,

В.З. Мартинюк, Х.В. Сторощук, Я.М. Федорів. 
Другий ряд: крайній праворуч О.Б. Денисюк. Третій ряд:

С.Л. Долошицький, Р.С. Кузів. 
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їв і пасажирів (Пластунов Б.А.,
1982), повітряного середови�
ща спортивних залів і функціо�
нальний стан організму учнів
шкіл�інтернатів спортивного
профілю (Бук Н.В., 1988), а та�
кож умов праці і стану здо�
ров'я робітників низки проми�
слових підприємств (Федо�
рів Я.М., 1973; Новак О.П.,
1984; Маркова Т.І., 1996), опе�
раторів відеодисплейних тер�
міналів (Йонда М.Є., 1999). 

Плідний розвиток наукових
досліджень отримав новий
напрямок — токсиколого�гігі�
єнічна оцінка пестицидів і
продуктів виробництва їх,
обґрунтування ГДК нових пе�
стицидів у воді, МДР у харчо�
вих продуктах, обґрунтування
гігієнічних нормативів лікар�
ських засобів. Опрацьовува�
лися методи індикації хімічних
речовин в об'єктах довкілля і
біосередовищах. Ґрунтовні гі�
гієнічно�токсикологічні дослі�
дження стали основою док�
торських дисертацій Гжегоць�
кого М.Й. ("Гігієнічна і ток�
сикологічна характеристика
хлорвмісних гербіцидів коре�
невої дії", 1970) і Штабсько�
го Б.М. ("Методичні основи
вивчення кумуляції у токсико�
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лого�гігієнічних досліджен�
нях", 1975). Низку кандидат�
ських дисертацій було прис�
вячено гігієнічно�токсиколо�
гічній оцінці окремих пестици�
дів: авадексу і карбіну (Доло�
шицький С.Л., 1970), роніту
(Ребрін В.Г., 1973), гордону
22�К і хлорампу (Дени�
сюк О.Б., 1974), ціаноксу
(Толмачова Є.І., 1980) і хіміч�
ної сполуки меркаптобензтіа�
золу (Корнійчук О.П., 1991).
Досліджувалася біологічна дія
продуктів термодеструкції по�
лівінілхлору (Дац І.В., 1997),
токсичність згорання нових
синтетичних матеріалів (Де�
нисюк О.Б.), бензолу і толуолу
на розумову працездатність
людини (Балабанова С.Г.,
1982). Активно опрацьовува�
лися нові методи газохрома�
тографічного аналізу забруд�
нювачів атмосферного пові�
тря з використанням цеолітів
в якості твердих сорбентів. За
результатами цього напрямку
захищено докторську дисер�
тацію (Банах О.Б., 1992) і під�
готовлено 5 кандидатів хіміч�
них наук [4, 5, 7�9].

У 1999 р. завідувачем кафе�
дри обрана Віра Іларіонівна
Федоренко, д.мед.н., про�
фесор. Закінчила Львівський
державний медичний інсти�
тут у 1973 році, з 1975 р.
працювала науковим співро�
бітником НДС на кафедрі
нормальної фізіології. З 1982
року — асистент, з 1990 р. —
доцент, з 1995 р. — в.о. про�
фесора кафедри гігієни хар�
чування з курсом гігієни дітей
і підлітків. 1983 року захисти�
ла кандидатську дисертацію
"Гігієнічне регламентування у
воді водойм шкідливих речо�

вин з урахуванням їхньої ста�
більності і продуктів транс�
формації", 1994 р. — доктор�
ську дисертацію "Методичні
основи токсикометрії та гігіє�
нічної оцінки сумішей ксено�
біотиків (на прикладі регла�
ментації сумішей у воді во�
дойм і харчових продуктах)".
2000 року отримала вчене
звання професора. Віра Іла�
ріонівна Федоренко — автор і
співавтор понад 400 наукових
і навчально�методичних праць,
6 підручників, 7 монографій,
5 офіційних методичних реко�
мендацій, що були впро�
ваджені на міжнародному та
республіканському рівнях,
близько 50 обґрунтованих гі�
гієнічних нормативів хімічних
речовин у воді водойм, а та�
кож інформаційних листів,
авторських свідоцтв, 8 нав�
чальних програм для студен�
тів вищих медичних навчаль�
них закладів України. Вона є
членом редакційної ради
збірника наукових праць "Гі�
гієна населених місць", про�
блемної комісії "Гігієна харчу�
вання МОЗ України", комісії з
медицини науково�методич�
ної ради МОН України (2003�
2008), експертної комісії "Са�
нітарно�гігієнічна експертиза
Львівського НДІ епідеміології
та гігієни", з 1998 р. — голова
правління Львівського облас�
ного відділення НТГ України.
Основні напрями наукових
досліджень: гігієнічне регла�
ментування ксенобіотиків у
воді водойм і харчових про�
дуктах, токсикометричний
аналіз і гігієнічна оцінка ком�
бінованої дії ксенобіотиків у
складі сумішей постійного і
змінного складу, методи вив�
чення стабільності і транс�
формації ксенобіотиків у воді,
фізичний розвиток дітей і під�
літків, еколого�гігієнічна оцін�
ка харчування дітей, вплив хі�
мічних факторів малої інтен�
сивності на здоров'я, гігієніч�
ні аспекти адаптації школярів
до умов навчання [1, 2, 7, 9]. 

За керівництва професора
В.І. Федоренко вивчався нега�
тивний вплив хімічних факто�
рів малої інтенсивності на здо�
ров'я населення Львівської
області (2006), проводилася
гігієнічна оцінка факторів фор�
мування здоров'я населення в
умовах екологічно зміненого
довкілля (2011), комбінованої
дії ксенобіотиків, зокрема ні�

Колектив кафедри 2015 року (зліва направо): Н.В. Москвяк,
Л.М. Кіцула, Л.В. Риза, С.І. Кутовий, В.І. Федоренко, І.Г. Мудра,
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тратів, нітритів та свинцю в
експериментальних дослід�
женнях, фактичного харчуван�
ня і фізичного розвитку дітей
дошкільного віку з сільської
місцевості. Кандидатські ди�
сертації захистили Кіцула Л.М.
(2002) у напрямі гігієнічної та
токсикологічної оцінки харчу�
вання дітей дошкільного віку в
організованих колективах,
Хоп'як Н.А. (2005) — з регла�
ментування у воді водойм фу�
разолідону, продуктів його
синтезу та їхньої суміші техно�
логічного складу. Москвяк Н.В.
(2011) провела гігієнічну оцін�
ку формування та стану адап�
тації молодших школярів в
умовах навчання у загально�
освітньому навчальному за�
кладі. На рівні магістерської
роботи Скалецька Н.М. (2004)
виконала експериментальне
дослідження впливу свинцю
на серце і аорту. Вивчався
вплив техногенних факторів
довкілля на дитячу захворюва�
ність, у т.ч. ендокринної систе�
ми (Л.М. Кіцула), онкопатоло�
гію (І.Г. Мудра), стан здоров'я
дітей, що проживають в еколо�
гічно несприятливому регіоні
(Н.М. Скалецька), опрацьову�
валися фізіологічні і токсико�
логічні аспекти поєднаної дії
алкогольної інтоксикації і важ�
ких металів (Козак Л.П.). На
основі результатів досліджень
розроблено методичну схему
й алгоритм комплексної оцін�
ки фактичного харчування і
трансаліментарного надхо�
дження ксенобіотиків до орга�
нізму з оцінкою харчового та
ендоекологічного статусу;
стандарти фізичного розвитку
дітей дошкільного віку сільсь�
кої місцевості Львівської обла�
сті; метод оцінки рівня адапто�
ваності молодших школярів;
методичну схему комплексної
гігієнічної оцінки факторів
формування адаптації школя�
рів молодших класів у загаль�
ноосвітніх навчальних закла�
дах; спосіб визначення син�
дрому екологічної дезадапта�
ції у дітей молодшого шкільно�
го віку; визначено фактори ри�
зику безсимптомної метгемо�
глобінемії у дітей та розробле�
но систему заходів її профі�
лактики, у тому числі й профі�
лактики набутої метгемогло�
бінемії за умов комбінованої
дії нітратів, нітритів та свинцю.
Проводиться оцінка фізичного
розвитку дітей музичних шкіл

(Кутовий С.І.). З 2013 року ви�
конується планована НДР те�
ма "Опрацювання вікових
стандартів фізичного розвитку
молодших школярів м. Львів"
[2, 7, 8, 9].

Основні монографії, автора�
ми і співавторами яких є спів�
робітники кафедри загальної
гігієни з екологією: "Хронічні
оксидвуглецеві інтоксикації"
за ред. проф. В.З. Мартинюка
(1957), І.І. Даценко, В.З. Мар�
тинюка "Інтоксикація окисом
вуглецю та шляхи її посла�
блення" (1971), "Гігієна плану�
вання і обладнання житла"
(1978, В.З. Мартинюк, І.І. Да�
ценко), І.І. Даценко "Повітряне
середовище і здоров'я"
(1981), "Жива вода" (1984),
"Максим Музика 15.VII.1889�
24.V.1972", "Видатний гігієніст
України професор Мартинюк
Влас Захарович" (2007), "Хі�
мічні забруднювачі повітряно�
го середовища і працездат�
ність людини" (1985, Пана�
сюк Є.Н., Даценко І.І., Штаб�
ский Б.М. та ін.), "Хімічна про�
мисловість і охорона навко�
лишнього середовища" (1986,
І.І. Даценко, О.С. Банах,
Р.І. Баранський), "Сучасні про�
блеми гігієни та навколишньо�
го середовища" (1997, І.І. Да�
ценко, О.Б. Денисюк, С.Л. До�
лошицький, Б.А. Пластунов,
Л.І. Толмачова), "Людина у ви�
мірі XX століття. Прогрес люд�
ства у двадцятому столітті"
(2001, В.І. Федоренко.), "На�
риси профілактичної медици�
ни" за ред. Б.М. Штабського
(2008, М.Р. Гжегоцький,
В.І. Федоренко, Б.М. Штабсь�
кий).

На кафедрі активно прово�
диться навчально�методична
робота, постійно удосконалю�
ється педагогічна і методична
діяльність. За керівництва
професора В.З. Мартинюка
було введено методику прове�
дення практичних і лаборатор�
них занять для студентів, яка
базувалася на принципі праці
студента на робочому місці за
індивідуальним графіком ви�
конання практичних занять.
Запропоновану методику про�
ведення практичних занять бу�
ло схвалено і опубліковано у
журналі "Врачебное дело"
(1962). Професор В.З. Марти�
нюк — ініціатор запроваджен�
ня усної безбілетної системи
проведення екзаменів. 

З 1998/1999 н.р. на кафедрі

розпочалося викладання гі�
гієни англійською мовою.
2002/2003 н.р. введено ви�
кладання "Гігієни з основами
епідеміології" для студентів за
фахом "Клінічна фармація".
На кафедрі навчаються сту�
денти медичного факультету,
3�й курс (спеціальність "Ліку�
вальна справа", "Педіатрія",
"Медико�профілактична спра�
ва"), стоматологічного фа�
культету, 2�й курс (спеціаль�
ність "Стоматологія"), фарма�
цевтичного факультету, 1�й і
3�й курси (очної форми нав�
чання — спеціальність "Фар�
мація" і "Клінічна фармація",
заочної форми навчання —
"Фармація"). Викладаються
навчальні дисципліни "Гігієна
та екологія", "Гігієна та еколо�
гія, у т.ч. охорона праці", "Гі�
гієна у фармації", "Гігієна з ос�
новами епідеміології", "Еколо�
гія та біобезпека".

З 2015/2016 н.р. навчання
проводиться за новим нав�
чальним планом відповідно до
вимог Європейської кредитної
трансферно�накопичувальної
системи. Для студентів усіх
фахових спрямувань видано
навчально�методичні реко�
мендації до практичної та са�
мостійної роботи, підготовле�
но банк тестових завдань, си�
туаційних задач.

З 2003 року кафедра є
опорною з дисципліни "Осно�
ви екології" для студентів
фармацевтичного факультету
за фахом "Фармація", "Клініч�
на фармація", "Технологія
парфумерно�косметичних за�
собів", "Технологія фарма�
цевтичних препаратів". Кафе�
дрою розроблено і затвер�
джено МОЗ України навчальні
програми з основ екології для
студентів зазначених спе�
ціальностей фармацевтично�
го факультету та навчальну
програму з гігієни з основами
епідеміології за спрямуван�
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ням "Клінічна фармація". Під�
готовлено і видано національ�
ний підручник для студентів
вищих навчальних закладів
"Основи екології " за редак�
цією члена�кореспондента
НАМН України, професора
В.Г. Бардова, професора
В.І. Федоренко (2013).

Співробітники кафедри є
авторами і співавторами низ�
ки підручників і посібників для
студентів: "Гігієна" за
редакцією Г.Х. Шахбазяна,
(1963, співавт. В.З. Марти�
нюк); "Загальна гігієна": по�
сібник для практичних занять
(І.І. Даценко, О.Б. Денисюк,
Б.А. Пластунов та ін.), три ви�
дання 1988, 1992 і 2001;
підручники: І.І. Даценко,
Р.Д. Габович "Основи загаль�
ної і тропічної гігієни" (1995),
"Профілактична медицина"
(1999, 2004), І.І. Даценко "Гі�
гієна та екологія людини"
(2000), "Основи соціоеколо�
гії" за ред. Г.О. Бачинського
(1995, співавтор І.І. Даценко),
"Загальна гігієна. Словник�
довідник" за ред. І.І. Даценко
(2001, співавтори М.Р. Гже�
гоцький, Є.І. Толмачова,
М.Є. Йонда та ін.), "Гігієна
праці і виробнича санітарія"
(2001, співавтори І.І. Дацен�
ко, Н.М. Москвяк,), "Гігієна ді�
тей і підлітків" (2006, спі�
вавтор І.І. Даценко), В.І. Фе�
доренко "Аліментарні, алі�
ментарно�залежні та транс�
аліментарні захворювання, їх
профілактика" (1999). Про�
фесор В.І. Федоренко є спів�
автором підручників "Гігієна
харчування з основами нутри�
ціології" (за ред. проф. Ципрі�
яна В.І., 1999, 2007), "Гігієна
та екологія" (за ред. чл.�кор.
НАМН України В.Г. Бардова)
українською (2006), російсь�
кою (2008) та англійською мо�
вами (2009) [2, 7�9].

Професорсько�викладаць�
кий склад кафедри у 2014�
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2015 роках: зав. кафедри,
проф. В.І. Федоренко, доцен�
ти Л.М. Кіцула, Л.П. Козак,
І.Г. Мудра, Л.В. Риза, к.мед.н.,
ас. Н.В. Москвяк, асистенти
Н.М. Скалецька, Я.М. Ямка,
С.І. Кутовий. Кафедра загаль�
ної гігієни з екологією продов�
жує і розвиває наукові тради�
ції, враховує досвід своїх учи�
телів, активно проводить нав�
чально�методичну і виховну
роботу зі студентами та веде
літопис своєї діяльності.
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сторія медицини на Вінниччині почи�
нається на початку 60�х років ХІХ
століття, коли неподалік від м. Вінни�
ці за своєю власною ініціативою ви�
датний лікар та вчений М.І. Пирогов
відкрив першу сільську лікарню.
Проте єдиним лікарем у цьому ліку�
вальному закладі був він сам. Однак і
на початку ХХ століття Подільський
край залишався одним з найбільш
відсталих районів Російської імперії.
Так, у 1914 році на території По�
дільської губернії (теперішні Він�
ницька, Хмельницька області та ча�
стина Житомирської) нараховувало�
ся лише 47 лікувально�профілактич�
них закладів, в яких працювало 113
лікарів та 253 медичні сестри з
фельдшерами. 

Цікаво, що на той час на усій тери�
торії України існувало лише 4 медич�
них факультети при класичних уні�
верситетах (Київському, Харківсько�
му, Одеському і Львівському), які що�
річно випускали близько 500 лікарів.
Проте у Подільській губернії не було
не тільки жодного медичного факуль�
тету, але й жодного медичного учи�
лища або медичної школи.

Саме цей факт і примусив на почат�
ку 1920�х років нашого видатного

земляка, академіка Д.К. Заболотно�
го звернутися до уряду республіки з
проханням створити медичний ін�
ститут саме у Вінниці. Він писав: "Ду�
маю, що місцем, яке можливо було б
пристосувати задля виховання таких
лікарів, котрі жили б одним життям зі
своїми хворими й розмовляли б з ни�
ми їх власною мовою, являється осе�
редок північно�західної частини пра�
вобережної України — Вінниця. Цьо�
му сприяє низка нагодних обставин:
кількість великих лікарень, відносно
дешевше життя, нагадуючи про ма�
ленькі університетські міста Німеччи�
ни, й, крім того, географічне поло�
ження — недалеко від Польської Во�
лині, Галичини й Бесарабщини: і всі
ці країни, а також більш далека За�
карпатська Україна будуть почувати
вплив Вінниці й будуть надсилати до
неї своїх синів задля навчання на лі�
карів". 

Дійсно, такий стан у поєднанні з
низьким рівнем здоров'я населення
Поділля вимагав рішучих та ради�
кальних кроків. Так, у звітній допові�
ді завідувача відділу профосвіти
Подгубнаросвіти О.Я. Вітрова у
1920 році зазначалося: "Надзвичай�
но зле стоїть на Поділлі справа з ме�
дичною освітою. Надзвичайно пе�
реобтяжений своєю працею по ліку�
ванню і охороні здоров'я населення
Губздрав практично нічого не ро�
бить у напрямку організації медич�
ної освіти, між тим, як показала ан�
кета, розповсюджена Губпрофосві�
тою, лише в одній Вінниці мається
бажаючих вступити до медичної
школи понад 300 осіб з відповідною
загальною освітою".

З урахуванням цієї рекомендації
1921 року у Вінниці був відкритий
Вінницький фармацевтичний інсти�
тут, який працював переважно відпо�
відно до заочної форми навчання:
студенти отримували домашні зав�
дання і контрольні роботи та періо�
дично прибували для прослухову�
вання лекцій та проведення екзаме�
наційних сесій.

У травні 1930 року на базі фарма�
цевтичного інституту у Вінниці був
відкритий заочний медичний інсти�
тут — філія Всеукраїнського інститу�
ту заочної медичної освіти, який очо�
лив головний лікар Вінницької обла�
сної лікарні, професор М.М. Боляр�
ський — відомий далеко за межами
України учений, лікар, педагог. У сер�
пні 1930 року у місцевій газеті "Ле�
нінський шлях" було оголошено при�
йом на лікувально�профілактичний
факультет, а вже 1 жовтня до навчан�
ня приступило 36 студентів з числа
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середніх медичних працівни�
ків, які працювали у лікуваль�
них закладах міста.

У 1931 році Вінницький заоч�
ний медичний інститут був ре�
організований у вечірній ви�
робничий інститут з двома фа�
культетами: лікувально�профі�
лактичним та педіатричним, на
які було прийнято 120 студен�
тів з числа середніх медичних
працівників з усієї Вінницької
області. Очолив інститут ви�
датний науковець�гігієніст та
організатор охорони здоров'я
Л.І. Медведь, у майбутньому
академік АМН СРСР, міністр
охорони здоров'я України, ди�
ректор Київського науково�
дослідного інституту гігієни
праці та професійних захво�
рювань, фундатор та директор
першого і єдиного у країні Нау�
ково�дослідного інституту гігі�
єни і токсикології пестицидів,
полімерів і пластмас.

Академік Лев Іванович Мед�
ведь народився 1903 року на
Вінниччині у багатодітній сім'ї
хлібороба у селі Чорна Гребля
Гайсинського повіту Кам'янець�
Подільської губернії (нині се�
лище М'якохід Бершадського
району Вінницької області).
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Майже 20 років його життя бу�
ло нерозривно пов'язано з
Вінницьким краєм. Перші
кроки до знань Лев Іванович
зробив у місцевій сільській
церковно�приходській школі,
далі навчався у двокласному
училищі у м. Теплик та у проф�
техшколі міста Гайсин Кам'я�
нець�Подільської губернії.
Працював сезонним робочим
у сільгоспах та на цукрових
заводах. Протягом 1924�1927
років був студентом Вінниць�
кого фармацевтичного інсти�
туту і як кращий випускник за�
лишився на наукову роботу на
кафедрі фармацевтичної хі�
мії. За півтора року він був на�
правлений на профспілкову
роботу. Працював відпові�
дальним секретарем та голо�
вою окружного товариства
"Медсанпраця", був директо�
ром міжрайонного аптечного
управління та заступником
Вінницького міського відділу
охорони здоров'я, не розри�
ваючи зв'язків з фармацев�
тичним інститутом та прац�
юючи спочатку викладачем
кафедри фармацевтичної хі�
мії, а з 1930 по 1933 роки —
викладачем курсу організації
охорони здоров'я та аптечної
справи. З 1931 по 1933 роки
Лев Іванович Медведь — ди�
ректор Вінницького медично�
го інституту. Саме у цей час і
був закладений фундамент
для відкриття повноцінного
вищого навчального закладу
медичного профілю зі стаціо�
нарною формою навчання.

Зрештою, 17 вересня 1934
року відповідно до наказу Нар�
комздраву України у Вінниці

був відкритий стаціонарний
медичний інститут. Перший
прийом був здійснений на лі�
кувально�профілактичний фа�
культет (170 осіб) та фарма�
цевтичний (195 осіб). Цікаво,
що базами для створення та
функціонування стаціонарного
медичного інституту стали ве�
чірній медичний інститут, лі�
карні міста і Науково�дослід�
ний інститут сільської гігієни,
який був відкритий у місті на 2
роки раніше та став одним з
підрозділів медичного інститу�
ту. Очолила інститут лікар
А.Ф. Смолянська. Швидкими
темпами відбувалось уком�
плектування професорсько�
викладацького складу. Протя�
гом вже першого місяця існу�
вання навчального закладу за
направленням з Київського
медичного інституту прибули
професори Б.С. Шкляр (тера�
пія), І.А. Сковорода�Зачиняєв
(фізіологія), В.С. Кравченко
(біохімія) та інші.

Саме 1934 року і була ство�
рена кафедра загальної гігієни
Вінницького медичного інсти�
туту. Завідувати кафедрою на
етапі її становлення був запро�
шений старший державний
санітарний інспектор Вінниць�
кої області Л.І. Шойхет. На той
час штат кафедри налічував
лише 3 працівники: завідувач
кафедри та 2 асистенти —
А.Т. Данильченко і М.Б. Білага. 

З 1937 по 1952 рік кафедрою
керували асистент, а згодом
доцент В.І. Буховець, про�
фесори Г.С. Ган та О.Ф. Стоя�
новський, доценти Ф.І. Субо�
тін, С.Ф. Заноздра, М.П. Сер�
гій та І.М. Ерман.

Л.І. Медведь зі співробітниками і колегами. Вінниця, 1932 р.Академік Л.І. Медведь 
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З 1952 по 1960 рік кафедру
очолював один з фундаторів
вітчизняної гігієнічної науки,
видатний гігієніст сучасності,
професор Р.Д. Габович. От як
він описував початок своєї
діяльності у Вінниці у книзі
"Командировка в лабиринты
смерти" [5]: "В апреле моло�
дого доктора медицинских
наук вызвал Братусь, началь�
ник управления учебными за�
ведениями Минвуза УССР. Он
поздравил Габовича с получе�
нием докторского диплома и
объявил, что Минздрав напра�
вляет его на заведывание ка�
федрой общей гигиены в Вин�
ницкий или Донецкий медин�
ститут по его выбору. Ехать
обязательно. По ряду семей�
ных обстоятельств уезжать с
семьей из Киева Рафаилу Да�
видовичу было невозможно. В
то же время он чувствовал, что
гигиеническая элита Киева не
поддержит его просьбу ос�
таться в столице. Приходи�
лось выбирать из двух зол на�
именьшее. С точки зрения бу�
дущей карьеры преимущество
имел большой Донецкий
мединститут с санитарно�
гигиеническим факультетом.

Донецкая область была
крупнейшим центром инду�
стриализации страны и пред�
ставляла огромное поле для
научной и практической дея�
тельности гигиенистов и сани�
тарных врачей. А Рафаила Да�
видовича, после военных дел,
тогда еще тянуло к природе и
спокойной жизни. С этой точ�
ки зрения Винница была идеа�
лом. Областной центр с 300

тысячами жителей — тихий,
спокойный зеленый городок, а
старая часть города весной,
словно снегом, покрыта цве�
тущими яблонями. Средний
по масштабам мединститут и
всего четыре часа езды до Ки�
ева, связь с которым нельзя
было прерывать. Да и Бра�
тусь, бывший сокурсник Вин�
ницкого ректора, подталкивал
его выбрать Винницу, что он и
сделал… И эти годы его без�
мерно обогатили…"

З 1960 року обов'язки заві�
дувача кафедри виконували
доцент Н.К. Вальчук (до 1961
року), професор Д.Г. Дев'ятка
(1961�1991), доцент Г.П. Мар�
ченко (1991�1993).

З 1993 року донині кафедру
загальної гігієни (з 1996 р. —
кафедру загальної гігієни та
екології) очолює доктор ме�
дичних наук, професор Серге�
та І.В. 

Спочатку кафедра загальної
гігієни Вінницького медичного
інституту була розміщена у
малопристосованих примі�
щеннях на базі Вінницької
обласної клінічної лікарні, у
1940 році була переведена до
морфологічного корпусу, де
декілька разів змінювала міс�
це свого розташування, а нині
розміщується на базі навчаль�
ного корпусу № 2 медичного
університету.

Протягом перших років існу�
вання кафедри, а також у по�
воєнний час до числа основ�
них напрямків її діяльності слід
було віднести формування ви�
кладацького складу, оснащен�
ня кафедри лабораторним

обладнанням, науковою апа�
ратурою та приладами, ефек�
тивну організацію навчального
процесу тощо. 

Велику увагу співробітники
кафедри приділяли виконанню
науково�дослідної роботи.
Так, у ці роки було проведено
широкі дослідження з гігієніч�
ної оцінки якості підземних
вод і відкритих водоймищ Він�
ницької області — основних
джерел водопостачання її на�
селення. На підставі вивчення
санітарного режиму річки Пів�
денний Буг на ділянці від її
верхів'я до м. Вінниці (А.Т. Да�
нильченко, Г.С. Ган, В.Д. Бухо�
вець, В.К. Бондар) було роз�
роблено проект зони санітар�
ного нагляду Вінницького во�
догону (Г.С. Ган, М.Ф. Позняк),
оцінено стан сільського водо�
постачання у Вінницькому,
Хмельникському, Могилів�
Подільському, Шаргородсько�
му та Крижопільському райо�
нах області (В.І. Буховець,
Л.М. Лопатюк, Б.Г. Іванов),
визначено особливості впливу
стічних вод на склад річкової
води у межах обласного цен�
тру (Г.С. Ган, Р.А. Шрабштейн,
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В.Д. Буховець, О.Н. Гейнеман)
та створено проекти зон сані�
тарної охорони міст Могилів�
Подільський, Жмеринка та Бар
(Г.С. Ган, М.Ф. Позняк).

Особливе місце у структурі
наукових досліджень з питань
гігієни водопостачання посіли
роботи з проблем визначення
особливостей впливу фтору
на організм людини (Р.Д. Габо�
вич, В.І. Буховець, Н.А. Єрма�
кова), які стали підґрунтям для
видання монографії "Фтор у
природі та його гігієнічне зна�
чення" (Р.Д. Габович, 1957) [2],
а також роботи з вивчення
особливостей вмісту у підзем�
них водах та рослинних про�
дуктах місцевого виробництва
деяких мікроелементів (I, Br,
Co, Mn, Cu), які суттєво допов�
нили існуючі дані щодо хіміч�
ного складу харчових продук�
тів та надали можливість ство�
рити передумови до оптиміза�
ції місцевого водопостачання
(Д.Г. Дев'ятка, Н.К. Вальчук).

Протягом багатьох років
здійснювалися наукові дослід�
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ження, спрямовані на гігієнічну
оцінку мінеральних вод курор�
ту Хмільника, які дозволили
визначити вміст у структурі мі�
неральних вод органічних і ра�
діоактивних речовин та
обґрунтувати рекомендації
щодо їх транспортування і ви�
користання за межами ку�
рортної зони (Г.С. Ган, Р.Д. Га�
бович, Д.Г. Дев'ятка, В.І. Бухо�
вець, М.А. Новицький, М.В. Пі�
невич).

Плідна наукова діяльність
дозволила науковцям кафе�
дри на підставі здійснення гігі�
єнічного нормування розроби�
ти гранично допустимі концен�
трації для 18 хімічних речовин
у воді водоймищ (Д.Г. Дев'ят�
ка, В.І. Буховець, О.В. Яцина,
Л.Л. Царюк, Л.І. Краснова).

Ще одним важливим на�
прямком досліджень був ком�
плекс наукових робіт, спрямо�
ваних на вивчення санітарно�
го стану ґрунту м. Вінниці та
ступеня ураження її населен�
ня геогельмінтозами, визна�
чення заходів, які сприяють
широкому і всебічному оздо�
ровленню ґрунтових ресурсів
та запобіганню виникнення
гельмінтозів (Н.К. Буховець,
Н.К. Вальчук).

Під час оцінки умов праці та
побуту сільських механізато�
рів (передусім трактористів
та причіпників) був розробле�
ний і науково обґрунтований
комплекс заходів санітарно�
технічного, організаційного та
лікувально�профілактичного

характеру (Р.Д. Габович,
Н.К. Вальчук, П.М. Майструк),
який відображений у моно�
графіях "Санітарне та ліку�
вально�профілактичне обслу�
говування працівників МТС"
(Р.Д. Габович, 1957) [3] та "Гі�
гієна праці у машинно�трак�
торних майстернях (Р.Д. Габо�
вич, П.М. Майструк, 1958) [4].

Суттєве місце у наукових
дослідженнях кафедри посіли
роботи з гігієнічної оцінки
умов праці на цукрових заво�
дах (М.Б. Білага, Р.Д. Габович,
Н.К. Вальчук), які стали осно�
вою розділу "Гігієна праці у
цукровому виробництві" у
трьохтомному керівництві з гі�
гієни праці (Р.Д. Габович,
М.Б. Білага, 1961) та довідни�
ка "Медико�санітарне обслу�
говування працівників цукро�
вої промисловості" (М.Б. Біла�
га, 1963).

Велика увага приділялася
вивченню особливостей орга�
нізації праці на Вінницькому
хімічному комбінаті з метою їх
гігієнічної регламентації та
адекватного оздоровлення
умов безпосереднього здій�
снення трудової діяльності
працівників (Б.С. Бакалейни�
ков, М.Б. Білага, Р.Д. Габович,
Л.Л. Царюк), а також питан�
ням гігієнічної оцінки вироб�
ничого процесу на промисло�
вих підприємствах обласного
центру різного профілю
(Л.Л. Царюк, Л.І. Краснова,
О.В. Яцина).

Протягом понад двадцяти
років на кафедрі проводилися
роботи з вивчення особливо�
стей впливу на організм люди�
ни пестицидів, які створюва�
лись і підлягали токсикоме�
тричній оцінці та гігієнічній ре�
гламентації (Б.Г. Іванов, І.В. За�
ботіна, Д.Г. Дев'ятка, Л.Л. Ца�
рюк), визначення простих та
доступних методик їх кількіс�
ного визначення (Б.Г. Іванов,
С.Є. Буркат) тощо.

Саме у цей час у серії видань
"Медична бібліотечка кол�
госпника", започаткованих ви�
давництвом "Здоров'я", поба�
чили світ видання "Гігієна пра�
ці при переробці молока"
(М.Б. Білага, Л.Г. Марцинков�
ський, Г.П. Марченко) [1] та
"Гігієна праці буряківників"
(Н.М. Фещук, Д.Г. Дев'ятка)
[11].

23�25 червня1953 року. Президія об’єднаної наукової сесії

Українського інституту комунальної гігієни, Українського  наукового

товариства  гігієністів, Українського  наукового товариства

ендокринологів, епідеміологів і мікробіологів, присвяченої 70�річчю
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Тривалий час кафедра була
однією з найбільш визнаних в
Україні у плані вивчення впли�
ву на організм людини при�
родного ультрафіолетового
випромінювання, результати
якого дозволили визначити
той факт, що в умовах ультра�
фіолетової недостатності в
організмі людини реєстру�
ються достатньо серйозні
зрушення, насамперед з боку
показників його реактивно�
сті, відбуваються зміни у біл�
кових фракціях крови, змен�
шується вміст вітамінів у кро�
ви тощо. Водночас ще більш
негативний вплив справляє
тривала дія на організм над�
мірних доз ультрафіолетової
радіації, особливо у поєднан�
ні з впливом інших ксенобіо�
тиків (Д.Г. Дев'ятка, Т.Т. По�
столовьска, О.В. Яцина,
Л.І. Краснова).

Протягом останніх років прі�
оритетними напрямками нау�
кових досліджень співробіт�
ників кафедри стали актуальні
питання гігієни дітей, підлітків
та молоді, університетської гі�
гієни, гігієнічних основ опти�
мізації адаптаційного проце�
су, психогігієни та психофізіо�
логії.

Так, на підставі вивчення
особливостей стану здоров'я
та умов навчання розроблено
стандартизовані нормативні
показники фізичного розвитку
для сільських школярів Він�
ницької області (Н.М. Фещук)
та референтні нормативні
таблиці оцінки фізичного
розвитку новонароджених ді�

тей (Н.С. Полька, Д.П. Серге�
та), науково обґрунтовано
програму медико�профілак�
тичної оптимізації адаптації,
діагностики, прогнозування і
корекції професійної придат�
ності вітчизняних та іноземних
студентів, які навчаються у По�
дільському територіальному
регіоні України (Г.П. Марченко,
І.В. Сергета, Л.І. Григорчук).

Вагоме місце у структурі
наукових досліджень нале�
жить комплексу робіт з питань
розроблення та обґрунтуван�
ня комплексної програми ра�
ціональної організації вільно�
го часу сучасних учнів, який
став основою монографії "Ор�
ганізація вільного часу та здо�
ров'я школярів" (І.В. Сергета,
В.Г. Бардов, 1997), що була
удостоєна премії АМН України
у галузі профілактичної меди�
цини [8]. У наукових дослід�
женнях, проведених у цей пе�
ріод, обґрунтовано гігієнічні
основи комплексного підходу
до оцінки стану здоров'я ді�
тей, підлітків та молоді; роз�
роблено гігієнічні принципи
оптимізації діяльності учнів
сучасної школи в умовах вико�
ристання нових інформацій�
них технологій; визначено гігі�
єнічні принципи проведення
професійної орієнтації учнів,
що засвоюють спеціальності
інформаційної сфери; обґрун�
товано наукові основи ком�
плексної системи оптимізації
вільного часу дітей і підлітків,
визначальними елементами
якої є наукові принципи раціо�
нальної організації позауроч�

ної діяльності; розроблено
концептуальну модель ефек�
тивного використання вільно�
го часу як фактора збільшення
соціальної та професійної ді�
єздатності, методи та засоби
цілеспрямованого впливу на
функціональний стан організ�
му учнів тощо.

На підставі проведення гігі�
єнічних, психофізіологічних та
психолого�педагогічних до�
сліджень здійснено гігієнічну
регламентацію діяльності ко�
ристувача персонального
комп'ютера (І.В. Сергета,
Л.І. Краснова, Т.Т. Постолов�
ська, О.В. Яцина, Н.М. Фе�
щук), основні результати якої
відображено у монографії "Гі�
гієна та охорона праці кори�
стувача ЕОМ" (І.В. Сергета,
В.Г. Бардов, М.П. Олійник,
1998) [9].

Протягом 2000�х років у цен�
трі досліджень співробітників
кафедри перебувають питан�
ня психогігієни і психофізіоло�
гії дітей, підлітків та молоді, гі�
гієни адаптаційного процесу
тощо. Зокрема, у циклах нау�
кових робіт, опублікованих у
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вітчизняній і закордонній нау�
ковій періодиці, розроблено та
науково обґрунтовано концеп�
цію психогігієнічного впливу
на процеси формування, збе�
реження та зміцнення психіч�
ного здоров'я дітей і підлітків.
Зокрема, саме цим пробле�
мам присвячені монографії
"Офтальмо�гигиенические ас�
пекты современного визуаль�
ного окружения детей, под�
ростков и молодежи" (Сергета
И.В., Подригало Л.В, Малач�
кова Н.В., 2009) [7], "Психоги�
гиена детей и подростков,
страдающих хроническими
соматическими заболевания�
ми" (А.М. Сердюк, Н.С. Поль�
ка, И.В. Сергета, 2012) [10] та
"Фізичний розвиток дітей і під�
літків та сучасні підходи до
оцінки ступеня його гармоній�
ності" (Н.І. Осадчук, І.В. Серге�
та, 2014) [6].

Протягом останніх років у
центрі уваги наукових розро�
бок Вінницької гігієнічної шко�
ли перебувають проблеми уні�
верситетської гігієни: здій�
снено гігієнічну оцінку особли�
востей організації навчально�
го процесу у сучасних вишах в
умовах використання різних
систем навчання (заліково�
семестрової, кредитно�мо�
дульної тощо); виявлено
особливості навчальної адап�
тації дівчат і юнаків; науково
обґрунтовано програми пси�
хофізіологічного впливу на ор�
ганізм та психогігієнічної ко�
рекції процесів формування
особливостей особистості
студентів; проведено профе�
сіографічну оцінку трудового
процесу та науково обґрунто�
вано психофізіограми і психо�
грами професійної діяльності
за основними медичними і
стоматологічними спеціаль�
ностями; встановлено індиві�
дуально�значущі фактори ри�
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зику розвитку імовірних відхи�
лень від природного перебігу
процесів професійного стано�
влення і обґрунтовано провід�
ні напрямки використання за�
собів психогігієнічної корекції
наявних відхилень у структурі
особливостей особистості
студентської молоді; здійсне�
но комплексну оцінку якості
життя дівчат і юнаків, які нав�
чаються у вишах; визначено
шляхи формування адекват�
ного до вимог сьогодення
превентивного освітнього
простору тощо.
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сторія кафедри почалася 1
вересня 1954 року, коли на
створеному у 1951 році сані�
тарно�гігієнічному факульте�
ті Львівського державного
медичного інституту (ЛДМІ,
нині — Львівський націо�
нальний медичний універси�
тет імені Данила Галицького)
було відкрито першу про�
фільну кафедру гігієнічних
дисциплін — кафедру гігієни
харчування і комунальної гі�
гієни. Засновник і перший
завідувач кафедри, профе�
сор Ганна Іванівна Столма�
кова після закінчення сані�
тарно�гігієнічного факульте�
ту Дніпропетровського ме�
дичного інституту (1933)
працювала асистентом ка�
федри загальної гігієни цьо�

го інституту, захистила кан�
дидатську дисертацію "Де�
зінфікуюча дія амонійних со�
лей срібла" (1939), отримала
звання доцента і була приз�
начена на посаду доцента
кафедри загальної гігієни
ЛДМІ. У роки війни вона —
військовий лікар і старший
держсанінспектор м. Бузу�
лук Оренбурзької області.
Після війни продовжила нау�
ково�педагогічну діяльність
на посадах доцента (1944�
1954) і виконувача обов'язків
завідувача (1945�1946) ка�
федри загальної гігієни
ЛДМІ. Захистила докторську
дисертацію "Стафілококові
харчові інтоксикації" (1954)
та одержала звання профес�
ора (1955) [1�3].

Основним напрямком науко�
вих досліджень професора
Столмакової Г.І. у цей період
залишалося вивчення меха�
нізмів дії стафілококового ен�
теротоксину, бактеріології,
епідеміології та профілактики
стафілококових харчових ток�
сикозів, узагальненими нею у
першій на цю тему у світовій
літературі монографії "Стафі�
лококові харчові інтоксикації"
(1959) і доповіді "Стафілоко�
ковий ентеротоксин, умови
утворення у харчових продук�
тах і механізм його дії на орга�
нізм тварин", виголошеній на
V Міжнародному конгресі з
харчування (Вашингтон, США,
1960) [1, 3, 4].

До складу кафедри увійшли
досвідчені викладачі кафедри
загальної гігієни (доценти По�
пов В.В., Нагірна І.О.) і молоді
науковці — випускники Львів�
ського медінституту (К.П. Новіко�
ва, А.Ш. Бишевський, М.Б. Луц�
юк), Київського (Л.С. Припутіна)
та І�го Московського (Л.В. Мер�
кешина) [4, 5]. Співробітники
кафедри працювали над вив�
ченням якості питної води на�
селених пунктів Львівщини з
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профессоров А.И. Столмаковой, Б.М. Штабского и доцента 
Б.А. Пластунова, еe нынешнего заведующего, профессора 
Б.П. Кузьминова. Упомянуты все профессора, доценты 
и ассистенты, трудившиеся на кафедре в разные годы.
Приведены основные направления и результаты научных
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кафедры разных лет, его вклад в развитие и совершенствование
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In the article the main stages of formation and development 
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високим рівнем поширення
ендемічного зоба та ролі віта�
мінів і мінеральних речовин у
його етіології. У виконаних ас�
пірантами проф. Г.І. Столмако�
вої дисертаціях доведено зал�
ежність патології щитоподіб�
ної залози від дисбалансу ас�
корбінової кислоти (А.Ш. Би�
шевський, 1960) і ретинолу
(М.Б. Луцюк, 1962) на тлі дефі�
циту йоду. Результати цих дос�
ліджень мали суттєве значен�
ня для опрацювання і впрова�
дження заходів профілактики
ендемічного зоба на Львівщині
шляхом йодування кухонної
солі та зміни структури про�
дуктового набору у харчуванні
населення. На створеному при
кафедрі (1956) курсі гігієни
праці (зав. — доц. Й.І. Гітіс, ас.
І.Ф. Ніконець) розпочато нау�
кові дослідження з вивчення
умов праці та побуту шахтарів
Львівсько�Волинського вугіль�
ного басейну. Багато уваги ка�
федра приділяла удоскона�
ленню навчального процесу,
забезпеченню умов для набут�
тя студентами практичних на�
вичок [1, 4, 5].

У роки тимчасового припи�
нення підготовки спеціалістів
на факультеті (1963�1968)
проф. Г.І. Столмакова очолю�
вала Львівський науково�дос�
лідний інститут епідеміології і
мікробіології (ЛНДІЕМ), де ке�
рувала лабораторією гігієни
харчування і разом з І.О. На�
гірною та К.П. Новіковою про�
довжила розпочаті на кафедрі
дослідження. А.Ш. Бишев�
ський і М.Б. Луцюк, які за ке�
рівництва проф. Г.І. Столмако�
вої виконали докторські ди�
сертації з вивчення впливу ві�
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тамінів на функціональну ак�
тивність системи зсідання
крови (1966) та імунобіологіч�
ну реактивність організму
(1970), очолили кафедри у ме�
дичних інститутах України й
Росії. Професор В.В. Попов
завідував кафедрою біохімії та
гігієни Запорізького фарма�
цевтичного інституту, пізніше
— кафедрою загальної гігієни
Івано�Франківського медін�
ституту. Проф. Л.С. Припутіна
керувала лабораторією Київ�
ського НДІ гігієни харчування,
к.м.н. І.Ф. Никонець працюва�
ла науковим співробітником
Московського НДІ гігієни пра�
ці, Л.Г. Меркешина викладала
у Львівському медичному учи�
лищі [5].

Після відновлення санітарно�
гігієнічного факультету (1968) у
1971 р. було відновлено кафе�
дру гігієни харчування з курсом
гігієни дітей і підлітків (зав. ка�
федри — заслужений діяч науки
України, професор Г.І. Столма�
кова, зав. курсом — професор
М.М. Красногорський; з 1973 р.
— доцент І.К. Медчук) [2]. До�
центом обрано вченого секре�
таря ЛНДІЕМ Р.І. Ладанівського,
асистентами — А.Г. Киселевича
і Т.В. Курочкіну, згодом доцен�
том (1977) і професором (1979)
— вихованця кафедри загальної
гігієни, д.м.н. Б.М. Штабського
[1, 5].

Наукові дослідження кафе�
дри цієї пори були присвячені
проблемам вітамінології у
зв'язку з вивченням і раціона�

лізацією харчування різних
контингентів населення. До�
ведено вплив недостатності
та надлишку білків, пантоте�
нової кислоти, піридоксину на
обмін заліза і міді в організмі,
пантотенової кислоти на
функцію щитоподібної зало�
зи. Виявлено підсилення ток�
сичної дії свинцю на тлі не�
повноцінної дієти, захисну
роль білків, вітамінів С і групи
В при експериментальній
свинцевій інтоксикації. У кан�
дидатській дисертації А.Г. Ки�
селевича (1975) встановлено
вплив вітаміну В15 на гісто�
морфологію щитоподібної за�
лози за умов дефіциту йоду.
Пріоритетним напрямом нав�
чально�методичної роботи
кафедри залишалася підго�
товка посібників і методичних
матеріалів з новітніх проблем
науки про харчування і дер�
жавного санітарного нагляду
у цій галузі [1, 4, 5].

Проф. Г.І. Столмакова — ав�
тор і співавтор понад 300 нау�
кових праць, у т.ч. навчально�
го посібника "Гігієна харчу�
вання" (1980) і багатьох моно�
графій з актуальних проблем
харчування. Вона обиралася
членом редакційних рад
"Большой медицинской энци�
клопедии" (ІІІ видання), жур�
налу "Вопросы питания", низ�
ки збірників наукових праць,
виступала з доповідями на
міжнародних конференціях у
США, Італії, Чехословаччині,
Болгарії, Угорщині, підготува�

Колектив кафедри 1950�х років. 
Перший ряд зліва направо: Л.С. Припутіна, Л.В. Меркешина,

І.О. Нагірна, Г.І. Столмакова, Й.І. Гітіс, К.П. Новікова. 
Другий ряд: А.Ш. Бишевський (другий), 

М.Б. Луцюк (четвертий), І.Ф. Ніконець (п'ята).

Професор Г.І. Столмакова 
(09.09.1912—26.03.2002)
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ла 2 докторів і 20 кандидатів
наук, неодноразово обирала�
ся головою правління Львів�
ського наукового товариства
гігієністів [1�3].

1981 року кафедру очолив
професор Борис Михайлович
Штабський. Після закінчення
лікувального факультету ЛДМІ
(1956) — асистент (1957�
1969), доцент кафедри за�
гальної гігієни. Захистив кан�
дидатську дисертацію "Оксид
вуглецю як клітинна отрута"
(1964) і докторську дисерта�
цію "Методичні основи вив�
чення кумуляції у токсиколого�
гігієнічних дослідженнях"
(1975) [2]. За його керівництва
колектив кафедри (науковий
консультант — проф. Г.І. Стол�
макова, доценти І.К. Медчук,
Р.І. Ладанівський, асистенти
А.Г. Киселевич, В.І. Федорен�
ко, В.М. Томків, А.В. Матяжо�
ва, І.І. Сярчинський, аспірант
І.Г. Мудра) у тісній співпраці з
кафедрою нормальної фізіо�
логії (зав. — засл. діяч науки
України, проф. Є.М. Панасюк)
та її науково�дослідним секто�
ром (керівник — М.Р. Гжегоць�
кий) розробляв нові аспекти
теорії і методології токсиколо�
го�гігієнічного регламентуван�
ня хімічних речовин (важких
металів, пестицидів, їхніх сумі�
шей і комбінацій), норматив�
ного захисту людини й обґрун�
тування нормативів ксенобіо�
тиків за умов хімічних аварій.
Розроблено оригінальні кон�
цепції кумуляції ксенобіотиків,
комбінованої дії та гігієнічної
оцінки їхніх сумішей, критерії
та методи вивчення й оцінки
токсичності, кумуляції хімічних
речовин, експрес�експери�
ментального обґрунтування
безпечних рівнів дії ксенобіо�
тиків, методи вивчення шкір�
но�резорбтивної токсичності,
стабільності та трансформації
хімічних речовин у воді во�
дойм, методичні підходи до
регламентування важких ме�
талів у добових раціонах хар�
чування. Обґрунтовано допу�
стимі добові дози свинцю та
кадмію, орієнтовні ДДД ртуті й
арсену у раціонах харчування,
гранично допустимі концен�
трації шкідливих речовин,
комбінованих препаратів і
композицій у різних об'єктах
довкілля за звичайних (понад
100 нормативів) й екстремаль�
них умов (понад 20 нормати�
вів), розроблено стандарти

фізичного розвитку дітей
Львівщини. Результати дослі�
джень узагальнені у виконаних
за керівництва проф. Штабсь�
кого Б.М. кандидатських ди�
сертаціях Гжегоцького М.Р.
(1981), Федоренко В.І. (1983),
Мудрої І.Г. (1986), Томківа В.М.
(1991), докторських дисерта�
ціях Маненка А.К. (1992), Фе�
доренко В.І. (1994). Окрім то�
го, лікарем О.І. Рябухою захи�
щено кандидатську дисерта�
цію з вивчення гістоморфоло�
гії щитоподібної залози і дея�
ких показників обміну йоду в
організмі під впливом йодбіл�
кового препарату з водорості
філлофтори ребристої (1990,
наук. керівник — проф. Стол�
макова Г.І. ), Медчуком І.К. —
докторську дисертацію з оцін�
ки демографічних процесів у
Західному регіоні України
(1989, наук. консультант —
акад. АМН СРСР Г.М. Сердю�
ковська) [1, 2, 4�5].

Вагомий доробок колективу
на чолі з проф. Б.М. Штабсь�
ким у галузі профілактичної
токсикології дозволив у 1990
році вперше у системі вищої
медичної освіти ввести на ка�
федрі відповідний спецкурс і
перейменувати її на кафедру
гігієни харчування та профі�
лактичної токсикології з кур�
сом гігієни дітей і підлітків. У
цьому статусі кафедра працю�
вала до 1996 року і продовжу�
вала успішно вирішувати ор�
ганізаційні та методичні пи�
тання вдосконалення нав�
чального процесу і забезпе�
чення належного рівня викла�
дання [1, 4�5].

У зв'язку з реформуванням
вищої медичної освіти і пере�
ходом на навчальні плани, які
передбачали спеціалізацію
студентів на шостому році
навчання, у 1996 р. припинено
підготовку спеціалістів меди�
ко�профілактичної справи за
старими навчальними плана�
ми. Через скорочення нав�
чальних годин профільні кафе�
дри медико�профілактичного
(колишнього санітарно�гігіє�
нічного) факультету об'єднано
у кафедру гігієни та профілак�
тичної токсикології (зав. —
проф. Б.М. Штабський), на
якій у 1997 р. відкрито курс гі�
гієни факультету післядиплом�
ної освіти (зав. — проф. Ма�
ненко А.К.). Штат кафедри
(проф. І.К. Медчук, д.м.н. Фе�
доренко В.І. , доцент Р.І. Лада�
нівський, асистенти В.М. Том�
ків, Л.М. Кіцула) поповнили
викладачі кафедри комуналь�
ної гігієни та гігієни праці (до�
центи В.Г. Ребрин, Я.Г. Борис,
Л.В. Шклярук, О.П. Іванова,
асистент Н.А. Хоп'як, аспірант
У.Б. Лотоцька). Навчально�ме�
тодична робота кафедри була
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спрямована на підготовку сту�
дентів 6�х курсів за фахом "лі�
кувальна справа", лікарів�ін�
тернів, лікарів�слухачів циклів
спеціалізації і передатестацій�
них циклів за усіма гігієнічни�
ми спеціальностями [4, 5].

Наукові дослідження кафе�
дри цієї пори присвячені по�
дальшому розвиткові теорії та
методології нормативного за�
хисту людини за умов хімічних
аварій, системного регламен�
тування ксенобіотиків у різних
середовищах за звичайних та
екстремальних умов. Розроб�
лено комплексний експрес�
метод обґрунтування систе�
матизованих нормативів речо�
вин у різних середовищах. Ре�
зультати цих досліджень уза�
гальнені М.Р. Гжегоцьким у
докторській дисертації (1998,
наук. консультант — проф.
Б.М. Штабський). У розвиток
ідеології системного регла�
ментування речовин і токсико�
метричного аналізу їхньої ком�
бінованої дії проф. Б.М. Штаб�
ським сформульовано кон�
цепцію поєднаного регіональ�
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ного нормування ксенобіоти�
ків та їхніх сумішей у різних
об'єктах довкілля. Вивчалися
також причинно�наслідкові
зв'язки у системі харчування
ксенобіотики — здоров'я дітей
для розроблення методичних
підходів до популяційної діаг�
ностики аліментарної та хіміч�
ної екопатології й її профілак�
тики. За результатами гігієніч�
ної і токсикологічної оцінки
харчування дітей дошкільного
віку в організованих колекти�
вах Л.М. Кіцула захистила кан�
дидатську дисертацію (2002,
наук. керівник — проф. Федо�
ренко В.І.). Професор Мед�
чук І.К. видав навчально�мето�
дичний посібник "Гігієна дітей і
підлітків" (1999) [5].

Професор Б.М. Штабський
— автор і співавтор понад 300
наукових праць, у т.ч. капі�
тальних монографій з про�
блем токсикології і хімічної
безпеки людини, міжнародних
і державних методичних доку�
ментів з гігієнічного регламен�
тування ксенобіотиків, двох
видань підручника "Гігієна
харчування з основами нутри�
ціології" (1998, 2007). Він нео�
дноразово обирався членом
секцій з гігієнічного регламен�
тування ксенобіотиків у воді,
повітрі робочої зони і харчо�
вих продуктах проблемних ко�
місій АМН СРСР, МОЗ України
і Комітету з питань гігієнічного
регламентування, членом ре�
дакційних рад журналів "Во�
просы питания", "Сучасні про�
блеми токсикології" і "Про�
блеми харчування", членом

Правління Всесоюзного й Ук�
раїнського наукових това�
риств токсикологів, Українсь�
кого і Львівського товариств
гігієністів, головою правління
Львівського товариства ток�
сикологів; перший лауреат
премії ім. Ю.С. Кагана; підго�
тував 3 докторів і 4 кандидатів
медичних наук. Його учні —
чл.�кор. НАМН України, проф.
М.Р. Гжегоцький — перший
проректор ЛНМУ ім. Данила
Галицького і завідувач кафе�
дри нормальної фізіології.
Проф. В.І. Федоренко очолює
кафедру загальної гігієни з
екологією [2, 5].

2000 року кафедру очолив
доцент Борис Анатолійович
Пластунов, вихованець сані�
тарно�гігієнічного факультету
ЛДМІ (1976), аспірант, аси�
стент (1979�1990), доцент ка�
федри загальної гігієни. У
1982 р. захистив кандидатську
дисертацію "Вивчення впливу
комплексу чинників внутріш�
ньосалонного середовища ав�
тобусів далекого сполучення
на організм водіїв і пасажирів"
[2]. У штаті кафедри початку
століття працювали профес�
ори Б.М. Штабський, А.К. Ма�
ненко, І.К. Медчук, доценти
Р.І. Ладанівський, Я.Г. Борис,
Л.В. Шклярук, В.М. Томків,
асистент У.Б. Лотоцька. Кафе�
дра продовжувала навчання
студентів фахового спряму�
вання "лікувальна справа" і пі�
слядипломну підготовку ліка�
рів, розпочала навчання сту�
дентів 6�го курсу за фахом
"медико�профілактична спра�
ва", "педіатрія" і студентів фа�
культету вищої медико�се�
стринської освіти — майбутніх
помічників санітарних лікарів.
У зв'язку зі збільшенням педа�
гогічного навантаження до
штату кафедри залучаються
асистенти Н.О. Крупка — ви�
кладач Львівського медичного
коледжу, М.О. Ковалів — стар�
ший лаборант кафедри. До�
центом (2003), згодом (2007)
професором кафедри обира�
ється Б.П. Кузьмінов. У різні
роки асистентами кафедри
працювали наукові співробіт�
ники ЛНДІЕМ і лабораторії
промислової токсикології
ЛНМУ, кандидати наук О.О. Та�
расюк і Т.С. Зазуляк, а також
практичні лікарі, кандидати
наук В.Р. Кокот, В.М. Литюк,
Н.Р. Закаляк та інші, що дозво�
лило значно розширити пере�
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лік навчальних баз кафедри,
проводити заняття на об'єктах
санітарного нагляду і сприяло
підвищенню якості викладан�
ня. Започатковано підготовку
молодих науковців у магістра�
турі, відновлено аспірантуру
при кафедрі. Співробітники
надалі приділяли багато уваги
удосконаленню навчально�
педагогічного процесу і науко�
вої діяльності кафедри, нада�
вали консультативно�мето�
дичну допомогу навчальним
закладам міста, лікарям сане�
підслужби [5].

У розвиток сформульованої
проф. Б.М. Штабським кон�
цепції регіонального нор�
мування ксенобіотиків основ�
ним напрямком наукових
досліджень кафедри стало
опрацювання теоретичних і
методичних підходів до нор�
мування хімічних речовин за
умов йододефіциту. Визначе�
но спектр речовин�забруд�
нювачків, які потребували
першочергового встановлен�
ня регіональних контрольних
рівнів у Прикарпатському ре�
гіоні, здавна відомому як йо�
додефіцитний. З позицій гар�
монізації національної норма�
тивної бази ксенобіотиків зі
світовими стандартами як пе�
редумови регіонального нор�
мування виявлено речовини,
вітчизняні ГДК яких у повітрі
робочої зони і воді водойм пе�
ревищували закордонні ре�
гламенти і вимагали першо�
чергової корекції. Вперше з
позицій системного підходу
обґрунтовано ГДК у повітрі ро�
бочої зони 1,3�бутадієну, гек�
сахлорбензолу і гідразину.
Для експериментального об�
ґрунтування регіональних
нормативів за токсикологічни�
ми критеріями розроблено
біологічну модель йододефі�
циту для вивчення на його
фоні особливостей гострої й
підгострої токсичності ксе�
нобіотиків. Встановлено ти�
реотоксичні дозозалежні
ефекти свинцю та їх поси�
лення на тлі йододефіциту.
Доведено необхідність одно�
часного призначення препа�
ратів йоду і пектину для ефек�
тивної профілактики йододе�
фіциту за його поєднаної дії з
малими дозами свинцю. Од�
нак максимально неефективні
дози свинцю за тестами ти�
реотоксичності виявилися на
порядок вищими, ніж його

МНД за специфічними теста�
ми, що засвідчило недоціль�
ність регіонального норму�
вання свинцю в осередках йо�
додефіциту. Отримані резуль�
тати узагальнені у магістерсь�
ких роботах Р.Я. Бориса,
С.Т. Зуб (2003) і кандидатській
дисертації аспіранта С.Т. Зуб
(2010) (наук. керівник — доц.
Б.А. Пластунов) [6].

Подальші наукові досліджен�
ня очолюваної доцентом Пла�
стуновим Б.А. кафедри були
присвячені вивченню поєдна�
ного впливу йододефіциту з
іншими факторами середови�
ща життєдіяльності на здо�
ров'я дітей і молоді. Встано�
влено зв'язок морфофункціо�
нального розвитку й адаптації
6�7�мирічних учнів загально�
освітніх шкіл�інтернатів у ди�
наміці першого року навчання
з забезпеченістю йодом і хар�
човим статусом, визначено
критерії формування груп ри�
зику незадовільної адаптації
на етапі вступу дітей до інтер�
натів, обґрунтовано шляхи оп�
тимізації умов життєдіяльності
вихованців, узагальнені аспі�
рантом М.І. Завадою (2013) у
кандидатській дисертації.
Асистент М.О. Ковалів спосте�
рігала погіршення фізичного
та інтелектуального розвитку,
напруження адаптації серце�
во�судинної системи у студен�
тів зі зростанням ступеня йо�
додефіциту та експозиції
свинцем [6].

Учнями А.К. Маненка вико�
нано дослідження на рівні кан�
дидатських дисертацій з гігіє�
нічної оцінки паливних шлаків
як фільтрувального матеріалу
станцій водоочищення (Ло�
тоцька�Дудик У.Б., 2004), ви�
робництва димексиду (Крупка
Н.О., 2004), токсиколого�гігіє�
нічної оцінки гриба Penicillium
vitalae у повітрі робочої зони й
атмосферному повітрі (Зака�
ляк Н.Р., 2005), оцінки ризиків
розвитку аутоімунного тиреої�
диту у мешканців регіону зал�
ежно від вмісту йоду у питній
воді, ступеня хімічного та ра�
діоактивного забруднення
довкілля (О.П. Касіян, 2012).
Асистент О.М. Колінковський
захистив дисертацію "Техно�
генна екологічна катастрофа,
викликана фосфором: токси�
колого�гігієнічна оцінка"
(2012, наук. керівник — акад.
НАМН і чл.�кор. НАН України,
проф. Д.Д. Зербіно). У.Б. Ло�

тоцьку�Дудик і Н.О. Крупку об�
рано на посади доцентів
(2007). Розпочали науково�
педагогічну діяльність аси�
стенти С.І. Матисік і А.Л. Зеле�
ний [5].

Доц. Б.А. Пластунов — автор
і співавтор понад 400 науко�
вих і навчально�методичних
праць, у т.ч. підручників "Гігіє�
на та екологія" (за ред. чл.�
кор. НАМН України, проф.
Бардова В.Г.) і "Гігієна дітей та
підлітків" (за ред. чл.�кор. АПН
України, проф. Берзіня В.І.),
низки навчальних посібників і
монографій; підготував 2 магі�
стри і 2 кандидати медичних
наук [2, 6].

2013 року кафедру очолив
професор Борис Павлович
Кузьмінов. Після закінчення
санітарно�гігієнічного фа�
культету ЛДМІ (1979) — нау�
ковий співробітник науково�
дослідного сектора кафедри
гігієни праці та комунальної
гігієни, від 1990 р. — завіду�
вач лабораторії промислової
токсикології, від 2002 р. —
центральної науково�дослід�
ної лабораторії ЛНМУ. Захи�
стив кандидатську дисерта�
цію "Токсикологія нового пе�
стициду полідазолу та його
компонентів" (1987, наук. ке�
рівник — проф. М.Й. Гжегоць�
кий) і докторську дисертацію
"Хімічна небезпека у сучасно�
му поліграфічному виробниц�
тві як гігієнічна проблема"
(2006, наук. консультант —
акад. НАМН, чл.�кор. НАН Ук�
раїни, проф. І.М. Трахтен�
берг); автор і співавтор понад
180 наукових праць, у т.ч.
підручника "Гігієна праці" (за
ред. акад. НАН і НАМН Украї�
ни, проф. Ю.І. Кундієва і чл.�
кор. НАМН України, проф.
О.П. Яворовського), низки
монографій і посібників з про�
блем токсикології, гігієни
праці у сучасному видавничо�
поліграфічному виробництві,
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підготував 6 кандидатів ме�
дичних наук. Основні напрям�
ки наукових досліджень проф.
Б.П. Кузьмінова: токсикологія
і гігієнічне нормування пести�
цидів і фармацевтичних пре�
паратів; токсиколого�гігієніч�
на експертиза продуктів хар�
чування, засобів особистої гі�
гієни, полімерних і лакофар�
бових матеріалів; проблеми
гігієни праці [2, 7].

Основним напрямком науко�
вих досліджень кафедри на су�
часному етапі обрано пробле�
му гігієни праці й оцінки ризи�
ку впливу виробничих факто�
рів на здоров'я працівників
легкої промисловості. Співро�
бітниками кафедри заплано�
вано 2 докторські (У.Б. Лотоць�
ка�Дудик і С.Т. Зуб) і 2 канди�
датські дисертації (С.І. Мати�
сік і А.Л. Зелений). Розпочато
нову сторінку історії кафедри
гігієни та профілактичної ток�
сикології.
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них баз університету у нових
умовах. Основною базою для
розміщення адміністрації і
більшості теоретичних кафедр
університету стала Донбаська
державна машинобудівна ака�
демія (м. Краматорськ). Клі�
нічні кафедри були організо�
вані на базі лікувально�профі�
лактичних закладів міст Кра�
маторськ, Слов'янськ та Крас�
ний Лиман. У місті Маріуполі
було організовано філію фа�
культету інтернатури та після�
дипломної освіти.

Практичною, навчальною і
науковою базою для кафедри
гігієни, екології та безпеки
життєдіяльності став Донець�
кий обласний лабораторний
центр Держсанепідслужби Ук�
раїни (м. Краматорськ).

Протягом грудня 2014 — січ�
ня 2015 року були розроблені
програми навчання, підгото�
влені календарно�тематичні
плани, створені методичні
розробки для практичних за�
нять та презентації лекцій. Для
формування навчально�ви�
робничого плану післяди�
пломного навчання на кафедрі
були проаналізовані потреби
санітарно�епідеміологічної
служби регіону у підвищенні
кваліфікації фахівців різних гі�
гієнічних спеціальностей. Ка�
федра поновила навчальний
процес з післядипломної під�
готовки 5 січня 2015 року, а з
2 лютого вже почалися занят�
тя зі студентами. Освітній про�
цес був організований у дві
зміни, завдяки чому вже до
середини травня 2015 року
повністю була ліквідована ака�
демічна заборгованість сту�
дентів і лікарів�інтернів за 1�й
семестр 2014�2015 навчаль�
ного року. До завершення вес�
няного семестру навчання на
кафедрі гігієни, екології та
безпеки життєдіяльності про�
йшли близько двох тисяч сту�
дентів і лікарів�інтернів та 35
лікарів�курсантів.

Нині на кафедрі викладають�
ся дисципліни "Гігієна та еко�
логія", "Основи екології",
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ійна і окупація Донецька 2014
року стали причиною вимуше�
ного припинення роботи До�
нецького національного ме�
дичного університету імені
М. Горького. Вже вдруге за
свою історію (перший випадок
стався 1941 року) університет
покинув рідний Донецьк [1].
Відповідно до наказу Міні�
стерства охорони здоров'я Ук�
раїни [2] Донецький націо�
нальний медичний універси�
тет імені М. Горького з
01.12.2014 р. тимчасово був
переміщений з міста Донець�
ка на підконтрольну Україні те�
риторію Донецької області.
Ініціативною групою виклада�
чів і студентів за керівництва
ректора ДонНМУ, члена�ко�
респондента НАМН України,
доктора медичних наук, про�
фесора Думанського Ю.В. бу�
ло проведено величезну робо�
ту з організації навчального
процесу та створення клініч�
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"Безпека життєдіяльності",
"Охорона праці", "Медицина
надзвичайних ситуацій", "Ци�
вільний захист", "Основи ме�
дичного захисту населення і
військ", "Домедична допомога
в екстремальних ситуаціях"
для студентів спеціальностей
7.12010001 "Лікувальна спра�
ва", 7.12010002 "Педіатрія",
7.12010003 "Медико�профі�
лактична справа", 7.12010005
"Стоматологія", 7.12020101
"Фармація". Виконується під�
готовка лікарів�інтернів за
спеціальністю "Загальна гігіє�
на", а також навчання лікарів�
інтернів усіх клінічних спе�
ціальностей на курсі "Органі�
зація невідкладної медичної
допомоги у надзвичайних си�
туаціях". На післядипломному
рівні освіти здійснюється під�
готовка лікарів�курсантів на
циклах спеціалізації, тематич�
ного удосконалення та пере�
датестаційних циклах за спе�
ціальностями "Загальна гігіє�
на", "Комунальна гігієна", "Гі�
гієна дітей та підлітків", "Гігіє�
на праці", "Гігієна харчуван�
ня", "Лабораторні досліджен�
ня факторів навколишнього
середовища".

Для проведення освітньо�
виховного процесу у розпо�
рядження викладачів кафедри
надано 5 навчальних кімнат, у
тому числі 1 лекційна аудиторія
на 40 посадочних місць, 2 ла�
бораторії дослідження хімічних
факторів і 1 лабораторія з дос�
лідження фізичних факторів
довкілля загальною площею
97 кв. м. Для проведення прак�
тичних занять і плодотворної
наукової діяльності використо�
вується лабораторно�інстру�
ментальна база Донецького
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обласного лабораторного цен�
тру, а також устаткування, ви�
тратні матеріали і реагенти са�
нітарно�хімічної лабораторії.
Це дає можливість студентам
набувати заплановані програ�
мою практичні навички, а ліка�
рям�інтернам і лікарям�курсан�
там практично опрацювати і
удосконалити вміння, необхідні
для виконання професійних
обов'язків.

Для демонстрації презента�
цій за темами лекцій і семінар�
ських занять викладачі кафе�
дри мають можливість вико�
ристовувати мультимедійний
проектор Донецького обласно�
го лабораторного центру. На
матеріально�технічне забезпе�
чення на 2016 рік заплановано
придбання власного мульти�
медійного проектора для ка�
федри, комп'ютерів, ноутбуків,
іншого технічного і наочного
обладнання.

Завдяки діяльності виклада�
чів кафедри гігієни, екології та
безпеки життєдіяльності по�
стійно поширюється обсяг ме�
тодичних матеріалів для про�
ведення освітнього процесу.
Так, протягом 2014/2015 нав�
чального року були поновлені і
доповнені відповідно до нових
вимог навчально�методичного
кабінету ДонНМУ 92 методичні
розробки кафедри для лікарів�
інтернів, створено понад 300
практично�орієнтованих ситуа�
ційних завдань з різних на�
прямків гігієнічних знань для
студентів різних спеціально�
стей. Для державної атестації
лікарів�інтернів і лікарів�кур�
сантів використовується банк
електронних завдань тестової
програми "Еlех"�2012 МОЗ Ук�
раїни, що дорівнює 6040 пи�

тань, у т.ч. з курсу "Загальна гі�
гієна" — 1173; "Комунальна гі�
гієна" — 1006; "Гігієна праці" —
543; "Гігієна дітей та підлітків"
— 1039; "Гігієна харчування" —
1127; "Лабораторні досліджен�
ня навколишнього середови�
ща" — 1152 тести. 

На даний момент Донецький
національний медичний уні�
верситет втратив можливість
використання власних бібліо�
течних фондів, які залишилися
на окупованій території. Вико�
нується робота зі створення
нової бібліотеки за допомогою
медичних університетів Києва,
Тернополя, Львова, Вінниці,
Дніпропетровська. Зараз для
навчання використовуються
наявні власні підручники ви�
кладачів і студентів. Необхідно
відзначити значну допомогу
практичних лікарів санітарно�
епідеміологічної служби міст
Краматорська, Слов'янська,
Красного Лиману, де тимчасо�
во розміщені бази Донецького
національного медичного уні�
верситету. Завдяки їхній під�
тримці на кафедрі гігієни, еко�
логії та безпеки життєдіяльно�
сті створено власну кафе�
дральну бібліотеку, фонд якої
нині налічує 35 примірників пі�
дручників і навчальних посіб�
ників. Для забезпечення нав�
чально�методичною літерату�
рою студентів, лікарів�інтернів
і курсантів у практиці навчаль�
ного процесу широко викори�
стовуються підручники на
електронних носіях. 

Разом з розробкою мето�
дичних вказівок викладачами
кафедри ведеться активна ро�
бота зі створення електронних
підручників і відео�тренажерів
до практичних занять з вив�
чення методів вимірювання
різних факторів довкілля. Для
проведення лекцій і семінарів
використовуються тематичні
презентації. Постійне оно�
влення спеціальної наукової та
методичної літератури, обра�
ної для створення кафедраль�
ної бібліотеки, з урахуванням
нових законодавчих і норма�
тивних документів з питань ви�
конання санітарно�епідеміо�
логічного нагляду, дозволяє
співробітникам кафедри здій�
снювати навчальній процес зі
студентами на досить високо�
му професійному рівні, а та�
кож формувати гігієнічне ми�
слення та перспективне ба�
чення майбутнього у лікарів�
інтернів і лікарів�курсантів. 

Практичне заняття з методики гігієнічної оцінки 
якості питної води.
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Переміщення кафедри з оку�
пованого Донецька до укра�
їнського Краматорська надало
можливість вирішити таке
важливе питання, як проведен�
ня курсів підвищення кваліфі�
кації для молодшого медично�
го персоналу медико�профі�
лактичного профілю. Післяди�
пломна підготовка помічників
санітарних лікарів здійснюва�
лася на базі Донецького ме�
дичного коледжу, та як і вища
медична освіта, була припине�
на з 01.09.2014 р. через війсь�
кові дії. За минулий час в уста�
новах санітарно�епідеміологіч�
ної служби регіону виникла ве�
личезна потреба у перепідго�
товці санітарних фельдшерів.
Нині 65 осіб вже потребують
відновлення можливості про�
фесійного удосконалення, у
зв'язку з чим виконується до�
сить складна, але така необхід�
на робота з організації і підго�
товки процесу ліцензування
діяльності Донецького націо�
нального медичного універси�
тету імені М. Горького щодо на�
дання освітніх послуг з після�
дипломної підготовки для мо�
лодших медичних спеціалістів
медико�профілактичного про�
філю.

Значну увагу на кафедрі гігіє�
ни, екології та безпеки життє�
діяльності приділяють науковій
роботі, у т.ч. з залученням ліка�
рів�інтернів за фахом "Загаль�
на гігієна" і практичних лікарів
профілактичної медицини. За
піврічну діяльність кафедри на�
правлено до друку понад 10
робіт, присвячених діагностиці
провідних екологічних ризик�
факторів для громадського
здоров'я населення промисло�

вих міст і розробці відповідних
профілактично�оздоровчих ре�
комендацій. Навіть лікарі�
інтерни�гігієністи до державної
атестації за допомогою викла�
дачів кафедри виконували і за�
хищали науково�практичні ро�
боти з питань вивчення стану
довкілля та його впливу на
захворюваність різних контин�
гентів населення. За керівниц�
тва завідувача кафедри Дми�
тренко Олени Анатоліївни до
85�річчя Донецького націо�
нального медичного універси�
тету імені М. Горького (засно�
ваного у 1930 р. [1]) готується
до видання збірка робіт спеціа�
лістів санітарно�епідеміологіч�
ного профілю "Профілактична
медицина українського Донба�
су на варті громадського здо�
ров'я". 

Отже, незважаючи на досить
складні умови існування викла�
дацький склад кафедри гігієни,
екології та безпеки життєдіяль�
ності продовжує удосконалю�
вати організацію і методики
підвищення якості викладання
дисципліни та підготовки сту�
дентів, лікарів�інтернів і ліка�
рів�курсантів. З особливою ре�
тельністю викладачі ставляться
до сучасних наукових дослід�
жень щодо встановлення зв'яз�
ку дії факторів навколишнього
середовища і порушень у стані
здоров'я населення, у т.ч. на
донозологічному рівні. 

Донецький національний ме�
дичний університет не припи�
няв процесу підготовки спеціа�
лістів навіть у скрутні роки Ве�
ликої Вітчизняної війни. За ми�
нулі роки випускниками нашої
Alma Mater стала плеяда сла�
ветних учених, внесок яких у

розвиток світової медицини є
величезним [3]. Ми впевнені у
тому, що мине час, і наша стій�
кість до випробувань, що ви�
пали на нашу долю, наше
прагнення гідно й сумлінно
виконувати свої професійні
обов'язки і наша віра у майбут�
нє України будуть підтримані
новими співробітниками, сту�
дентами та слухачами Донець�
кого національного медичного
університету імені М. Горького.
Саме вони з честю продовжать
славну історію нашої гігієнічної
школи.

ЛІТЕРАТУРА
1. Донецкий государственный

медицинский университет им.
М. Горького // Донецкая
область. Наука и техника. — Зо�
лотое сечение, 2002. — 303 с.

2. Наказ Міністерства охоро�
ни здоров'я України від
21.11.2014 № 876. [Elektronnyj
resurs] / Oficijnyj veb�sajt MOZ
Ukrajiny. — Rezhym dostupu:
https://moz.gov.ua/ua/por�
tal/dn_20141121_0876.html

3. Донецкий государствен�
ный медицинский университет
им. М. Горького // Медицин�
ская элита Донбасса в лицах —
2006 : Справочник мед. учреж�
дений и мед. услуг. — 2006. —
176 с.

REFERENCES
1. Donetskiy gosudarstvennyy

meditsinskiy universitet im. M.
Gorkogo // Donetskaya oblast.
Nauka i tekhnika. Zolotoe seche�
nie, 2002. — 303 s.

2. Nakaz Ministerstva okhorony
zdorov'ja Ukrajiny ot 21.11.2014
№ 876 [Elektronnyj resurs] / Ofi�
cijnyj veb�sajt MOZ Ukrajiny. —
Rezhym dostupu: https://moz.
gov.ua/ua/portal/dn_20141121_
0876.html

3. Donetskiy gosudarstvennyy
meditsinskiy universitet im. M.
Gorkogo // Meditsinskaya elita
Donbassa v litsakh, 2006: Sprav.
med. uchrezhdeniy i med. uslug.
— 2006. — 176 s.

Надійшла до редакції 07.11.2015

79 ENVIRONMENT & HEALTH   № 5   2015

Завідувач кафедри доцент О.А. Дмитренко на практичних
заняттях зі студентами.

D5-15 b.qxd  26.01.2016  11:14  Page 79



№ 5  2015   ENVIRONMENT & HEALTH   80

ДО УВАГИ АВТОРІВ
Журнал "Довкілля та здоров'я"

публікує статті, що містять нові
теоретичні та експериментальні
дані, результати наукових до�
сліджень стану здоров'я насе�
лення і довкілля. Рукописи по�
винні мати супровідний лист і
обсяг до 23 тис. знаків з пробі�
лами. Стаття має бути підписа�
ною усіма авторами, що дає
право на її публікацію та розмі�
щення на сайті журналу.

Не можна направляти до ре�
дакції роботи, які були надруко�
вані в інших виданнях.

Перевага надаватиметься ав�
торам, які надішлють копію пе�
редплатної квитанції.

Оформлення статті: УДК,
прізвище та ініціали автора;
установа, де  працює автор; наз�
ва статті (до 10 слів) має відби�
вати її зміст. Підпис, точна адре�
са та телефон для зв'язку
обов'язкові. Мова — переважно
українська, можливі англійська
та російська.

Оформлення резюме: назва
статті, прізвище, ініціали автора
та короткий зміст статті з зазна�
ченням мети, матеріалів, мето�
дів і основних результатів (обся�
гом до 300 слів). Резюме пода�
ють двома мовами (наприклад,
стаття українською мовою,

резюме — англійською та ро�
сійською).

Ключові слова: не більше 5�
6, подаються трьома мовами
(українською, російською, ан�
глійською).

Стаття має містити розділ
"Література" (бібліографічний
опис посилань). Кількість джерел
у списку літератури не має пере�
вищувати 12�15 для оригінальних
статей та 40 — для оглядових. У
списку літератури усі посилання
подаються згідно з ДСТУ
7.1:2006 мовою оригіналу у по�
рядку їх цитування у тексті. При�
клади оформлення бібліографіч�
ного опису подано у Формі 23
ВАК України і опубліковано // Бю�
летень ВАК України. — 2008. —
№ 3. — С. 9�13 (див. сайт).

У посиланні вказуються не
більше 6 авторів (якщо авторів
7 і більше — вказують перші 6
авторів і додають, залежно від
мови оригіналу, "та ін.", "и др."
та "et al.".

Посилання на неопубліковані
роботи та роботи для обмежено�
го користування, дисертації, ро�
бочі документи ВООЗ та інших
організацій не допускаються.

За правильність та повноту
складання бібліографічних опи�
сів згідно з ДСТУ 7.1:2006 відпо�
відає автор. 

До відома авторів! Повідо�
мляємо, що журнал "Довкілля та
здоров'я" включено до наукоме�
тричної бази РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования)
http://elibrary.ru/. Інформацію про
журнал можна знайти у базі за по�
шуковим словом "Довкілля". Пов�
ні тексти статей розміщені у базі
за адресою http://elibrary.ru/tit�
le_about.asp?id=48775. Зверта�
ємо увагу на важливість правиль�
ного добору ключових слів до
статті, що є запорукою ефектив�
ного пошуку публікацій з певної
тематики, а також сприяє росту
вашого індексу цитування.

Статтю необхідно надсилати
на дискеті, СD�диску або елек�
тронною поштою.

Формат текстових файлів:
doc, txt, rtf. Таблиці слід набира�
ти у програмах Word.

Направлені до редакції роботи
авторам не повертаються. Робо�
ти приймаються до друку за ре�
зультатами редакційного рецен�
зування.

Адреса редакції: 02660, 
м. Київ, вул. Попудренка, 50.
Тел.: (044) 559�34�45, 

(044) 559�73�73.
Email: igme1@ukr.net

olgarada@meta.ua. 
www.dovkil�zdorov.Kiev.ua

INFORMATION TO AUTHORS
Journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & He�

alth) publishes the articles with new theoretical and
experimental data, results of investigations in the field
of the state of health of population and environment.
The manuscripts should have a covering letter. Volu�
me of the paper shouldn't exceed 23 000 printed sym�
bols with spaces. The article should be signed by each
author, it gives a right for its publication and location
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in other editions, are not accepted. 

Requirements to the article
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Requirements to the References
A number of the works in references should not exce�

ed 12�15 in the original experimental work and 40 in the
survey. References are given according to the Ukrainian
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