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18 вересня 2007 ро�
ку свій ювілей відзна�
чив професор кафед�
ри гігієни та екології
Донецького держав�
ного медичного уні�
верситету ім. М. Горь�
кого Юрій Миколайо�
вич Талакін.

1961 року Талакін
Ю.М. закінчив сані�
тарно�гігієнічний фа�

культет Донецького
державного медично�
го інституту за спеці�
альністю "санітарна
справа". У цьому зак�
ладі він пройшов усі
щаблі наукового зрос�
тання: з 1961 року —
аспірант, 1964 р. —
асистент, 1969 р. —
доцент. 1980 року піс�
ля захисту дисертації
на здобуття вченого
ступеня доктора наук
став професором, ще
за два роки очолив ка�
федру гігієни та еко�
логії. Від 1992 р. Юрій
Миколайович — про�
фесор кафедри гігіє�
ни та екології.

Талакін ЮМ. зробив
вагомий особистий
вклад у гігієну та еко�
логію як науку, пред�
мет викладання і га�
лузь діяльності. Він є
автором понад 300
друкованих праць, 2
монографій, 12 нав�
чально�методичних
посібників і наукових
рекомендацій, 3 сані�
тарних правил, 10 ви�
находів. Юрій Мико�
лайович підготував 3
докторів і 7 кандида�
тів медичних наук. Ви�
конані ним досліджен�
ня збагатили гігієнічну
науку з проблеми ток�
сичної дії малої ін�
тенсивності, зокрема
визначили дію на ор�
ганізм людини важких
металів: свинцю, рту�
ті, марганцю.

У центрі його науко�
вих інтересів — екс�
периментальний ана�
ліз потенційної небез�
печності дії на орга�
нізм факторів вироб�
ничого середовища і
довкілля та їх гігієніч�
не нормування, аналіз
токсичної дії ксенобі�
отиків, профілактика
хімічної патології і
препатології профе�
сійного генезису. Ним
сформульовано нові

положення про взає�
мозв'язок загального і
специфічного у реак�
ції�відповіді організму
на дію екзогенних хі�
мічних чинників.

За ініціативою Тала�
кіна Ю.М. було органі�
зовано науково�дос�

лідну токсикологічну
лабораторію Медич�
ного університету, на�
уковим керівником
якої він був. Проведені
у ній оригінальні екс�
перименти та дослід�
ження з токсикології та
гігієнічного нормуван�
ня органічних і неорга�
нічних хімічних сполук,
у тому числі з вико�
ристанням методів
культури клітин, доз�
волили обґрунтувати
комплекс оздоровчих
заходів з профілакти�
ки їхньої несприятли�
вої дії, розроблено і
використовуються у
практиці охорони здо�
ров'я понад 70 норма�
тивів у повітрі робочої
зони і 20 — для атмос�
ферного повітря.

Талакін Ю.М. вів і
продовжує вести ве�
лику навчально�мето�
дичну, наукову і гро�
мадську роботу: з
1969 по 1971 рр. пра�
цював деканом ліку�
вального факультету,
очолюючи паралель�
но профспілковий ко�
мітет інституту, з 1975
по 1988 рік він — де�
кан медико�профі�
лактичного факульте�
ту, з 1971 по 1984 рік
неодноразово вико�
нував обов'язки про�
ректора з навчальної
роботи, протягом
1978�1991 рр. — член
Центральної навчаль�
но�методичної комісії
з гігієни та епідемі�
ології Міністерства
охорони здоров'я
СРСР. Протягом 40
років він успішно чи�
тає лекції студентам
усіх факультетів уні�
верситету.

Талакін Ю.М. має
заслужений авторитет
у наукових колах краї�
ни. Чверть століття він
є головою Донецького
обласного наукового
товариства гігієністів і
токсикологів, членом
правління наукових
товариств гігієністів і
токсикологів України,
членом редакційної
ради журналів "Сов�
ременные проблемы
токсикологии", "Вест�
ник гигиены и эпиде�
миологии". Його пра�
цю відзначено нагоро�
дами: медаллю "За
доблестный труд"
(1970), знаком "От�
личник здавоохра�
нения" (1974), медал�
лю "Ветеран труда"
(1990), значком "За
отличные успехи в ра�
боте" Міністерства ви�
щої і середньої освіти
СРСР (1982).

У 2002 році Юрій
Миколайович у складі
авторського колекти�
ву фахівців Києва,
Львова, Донецька та
Дніпропетровська от�
римав Державну пре�
мію України у галузі
науки і техніки за ро�
боту "Важкі метали як
небезпечні для люди�
ни забруднювачі дов�
кілля України: меди�
ко�екологічні дослід�
ження, обґрунтування
та досвід впровад�
ження профілактич�
них заходів".

Свій ювілей Юрій
Миколайович зустрів
у колі друзів, які зи�
чать йому здоров'я,
творчої наснаги, но�
вих звершень, плідної
роботи, благополуччя
у родині.
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ЮРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Правління Українського 
та Донецького обласного наукових 
товариств гігієністів і токсикологів,
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