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Черниченко Ігор Олек�
сійович народився у місті
Києві, де після закінчення
середньої школи (1955)
три роки працював на
Українській студії хро�
нікально�документальних
фільмів.

1964 року після закін�
чення Київського медич�
ного інституту ім. О.О. Бо�
гомольця отримав ди�
плом лікаря за фахом «са�
нітарно�гігієнічна справа".
Відтоді починається його
трудова діяльність в НДІ
загальної та комунальної
гігієни ім. О.М. Марзєєва,
де він поступово пройшов
шлях від лаборанта до за�
відувача лабораторії кан�
церогенних факторів, яка
й донині залишається
єдиним науковим цен�
тром у системі МОЗ та
АМН України, що мето�
дично і послідовно займа�
ється первинною гігієніч�
ною профілактикою.

Формування Ігоря
Олексійовича як вченого
розпочалося ще у сту�
дентські роки — спочатку
на кафедрі комунальної
гігієни медичного інсти�
туту під керівництвом
професора Р.Д. Габови�
ча, а згодом — у НДІ за�
гальної та комунальної гі�

гієни ім. О.М. Марзєєва
під керівництвом про�
фесора Н.Я. Янишевої.

Перші наукові дослід�
ження молодого науков�
ця були спрямовані на
ідентифікацію хімічних
сполук у навколишньому
середовищі, оцінку їхніх
біологічних властивостей
за умови ізольованої та
комбінованої дії, пошук
методичних підходів до їх
гігієнічного нормування.
За результатами цих до�
сліджень Ігор Олексійо�
вич 1968 року захистив
кандидатську дисерта�
цію, розв’язавши у ній
низку новаторських на
той час проблем.

Після захисту дисерта�
ції І.О. Черниченко очо�
лив лабораторію гігієни
алергенів, яку свого часу
організувала і до перехо�
ду до Інституту екогігієни
і токсикології очолювала
професор М.В. Крижа�
нівська.  Основне зав�
дання, яке вирішувала

лабораторія у перші роки
існування, було спрямо�
ване на наукове дове�
дення алергенності хі�
мічних речовин навко�
лишнього середовища,
що на той час заперечу�
валось. А вже під керів�
ництвом І.О. Черниченка
основну увагу було зосе�
реджено на експеримен�
тальному обґрунтуванні
гігієнічних нормативів
хімічних сполук за
алергенним критерієм.
Обґрунтований тоді нор�
матив формальдегіду і
до цього часу є пріори�
тетним критерієм оцінки
небезпеки забруднення
атмосферного повітря.

Тим часом в інституті
відбулися певні струк�
турні перетворення, й
Ігор Олексійович 1973
року за конкурсом пе�
рейшов на посаду стар�
шого наукового співро�
бітника лабораторії кан�
церогенних факторів, де
продовжив роботи з
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удосконалення наукових засад гігієніч�
ного нормування, зокрема — хімічних
канцерогенів. Тоді під керівництвом
професора Янишевої Н.Я. вперше у
світовій практиці на прикладі
бенз/а/пірену було розроблено теоре�
тичні аспекти і методичні підходи до гі�
гієнічного нормування канцерогенів:
спочатку для умов ізольованої, а зго�
дом — і комплексної дії. При цьому
розроблялися математичні моделі
опису кількісних залежностей "доза�
ефект" та "доза�час прояву ефекту",
застосування яких дозволило визначи�
ти основний принцип обґрунтування
допустимих рівнів вмісту канцерогенів
у навколишньому середовищі — виве�
дення ймовірного ефекту їхньої дії за
межі природної тривалості життя.

У подальшому наукові інтереси
І.О. Черниченка поширилися на вив�
чення ролі інших хімічних речовин як
модифікаторів канцерогенезу. Ком�
плекс виконаних багаторічних дослід�
жень довів, що канцерогенна небез�
пека забруднення навколишнього се�
редовища та продуктів харчування
зумовлена не стільки дією окремих
сполук, скільки комбінацією усіх ре�
човин, які одночасно впливають на
людину.

Отримані результати було покладе�
но в основу докторської дисертації
"Научные основы гигиенического
нормирования химических канцеро�
генов при комплексном и комбиниро�
ванном поступлении в организм", яку
він захистив 1991 року. У цій роботі
вперше було показано механізми
формування критичних доз канцеро�
генів, визначено роль шляху та режи�
му надходження канцерогенних та
токсичних речовин до організму,
встановлено підсилення ефекту за
умов їх одночасного впливу та тен�
денції до інгібування, запропоновано
підходи до визначення ізоефективних
рівнів канцерогену за комплексного і
комбінованого з іншими сполуками
надходження до організму і оцінки не�
безпеки з урахуванням середнього
терміну розвитку новоутворень.

Значний внесок у розробку теоретич�
них і практичних питань первинної про�
філактики раку зроблено виконаними
під керівництвом І.О. Черниченка ро�
ботами з визначення продуктів тран�
сформації хімічних речовин у навко�
лишньому середовищі з утворенням
канцерогенонебезпечних сполук, гігіє�
нічних основ вивчення канцерогенних
нітрозамінів у довкіллі, на виробництві
та у харчових продуктах.

Нині Ігор Олексійович і його учні ак�
тивно працюють над вирішенням най�
більш актуальних питань сучасної гігі�
єни канцерогенезу: циркуляції канце�
рогенонебезпечних речовин у довкіллі

та формуванні їх навантаження на на�
селення залежно від умов життєдіяль�
ності; визначенні індивідуальних і по�
пуляційних канцерогенних ризиків;
установленні соціальних втрат сус�
пільства внаслідок індукування он�
кохвороб за рахунок антропогенного
впливу; пошуку біологічних тестів що�
до прискореної ідентифікації канцеро�
генних чинників хімічної, фізичної і
біологічної природи та їх гігієнічного
нормування.

Колеги знають І.О. Черниченка як ви�
сокопорядну, доброзичливу, чуйну і ди�
пломатичну людину. Йому притаманні
енергійність, широта наукових погля�
дів, великий досвід та наукова еруди�
ція. Усе це зумовлює його авторитет і
повагу у наукових колах та серед гро�
мадськості.

Наукові положення, які сформулю�
вав професор І.О. Черниченко, успіш�
но розвиваються його учнями. Під йо�
го керівництвом виконано три доктор�
ські та чотири кандидатські дисерта�
ції. Він є автором понад 300 наукових
праць, 2 монографій, 12 гігієнічних
нормативів, 9 винаходів та патентів,
розробником багатьох державних са�
нітарних норм та правил, методичних
санітарно�гігієнічних рекомендацій та
вказівок.

Успішну наукову діяльність Ігор Олек�
сійович поєднує з виконанням значно�
го обсягу громадської роботи. Він є го�
ловою Комісії з питань гігієнічного ре�
гламентування канцерогенних факто�
рів Комітету з питань гігієнічного регла�
ментування МОЗ України, членом
кількох інших комісій Комітету, членом
Проблемної комісії МОЗ та АМН Украї�
ни "Гігієна навколишнього середови�
ща", науковим редактором журналу
"Довкілля та здоров'я", головою спе�
ціалізованої вченої ради із захисту док�
торських дисертацій за спеціальністю
"гігієна та професійна патологія" та
"екологія".

До свого ювілею професор І.О.Чер�
ниченко підійшов сповнений сил, енер�
гії, нових ідей та задумів.

Вітаючи І.О. Черниченка з ювілеєм,
зичимо йому міцного здоров'я, творчої
наснаги, нових звершень та успіхів у
розвитку гігієнічної науки, спрямова�
них на збереження здоров'я населення
України!

ДУ "Інститут гігієни та
медичної екології 

ім. О.М. Марзєєва
АМН України",

Правління Наукового товариства
гігієністів України,
редакція журналу 

«Довкілля та здоров’я».
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