
25 травня 2008 року виповнилося 60 років від дня на�
родження та 36 років лікарської, науково�педагогічної
та громадської діяльності видатного українського вче�
ного�гігієніста, завідувача кафедри гігієни та екології,
директора Інституту гігієни та екології Національного
медичного університету ім. О.О. Богомольця, члена�
кореспондента АМН України, лауреата Державної пре�
мії України у галузі науки і техніки, доктора медичних
наук, професора Василя Гавриловича Бардова.

Ім'я В.Г. Бардова добре відоме вченим�гігієністам,
санітарним лікарям та викладачам вищих медичних
навчальних закладів України та Росії у зв'язку з його
активною та багатогранною науковою, педагогічною
та громадською діяльністю.

Василь Гаврилович Бардов народився 25 травня
1948 року у селі Ново�Чуднове на Миколаївщині.

У 1966 році після закінчення з золотою медаллю Су�
ходільської середньої школи В.Г. Бардов вступив на
санітарно�гігієнічний факультет Київського медичного
інституту ім. О.О. Богомольця. Закінчив він його з від�
знакою та занесенням до Золотої книги пошани і вирі�
шив присвятити себе науці.

1972 року В.Г. Бардов вступив до аспірантури на ка�
федру загальної, військової та радіаційної гігієни Київ�
ського медінституту. З 1975 року він — асистент, з
1979 — доцент, з 1985 — професор, з 1987 року і дони�
ні — завідувач кафедри пропедевтики гігієни, військо�
вої та радіаційної гігієни, а з 2008 — кафедри гігієни та
екології Національного медичного університету. З
1990 до 1992 року Василь Гаврилович — декан меди�
ко�профілактичного факультету, з 1989 по 1995 рік
очолював Київську філію об'єднання "Екогігієна" Ака�
демії наук СРСР. У 1993 році він стає проректором Ки�
ївського державного медичного університету ім. О.О.
Богомольця з комерційної роботи, а з 1999 по 2003 рік
працює проректором з надання платних послуг. Упро�
довж 1998�2005 років В.Г. Бардов — директор Науко�
вого лабораторного гігієнічного центру університету, а
з 2005 року й донині очолює Інститут гігієни та екології
Національного медичного університету ім. О.О. Бого�
мольця.

Наукову і педагогічну діяльність ювіляр розпочинав
під керівництвом видатних гігієністів — професора
Р.Д. Габовича та академіка Є.Г. Гончарука.

У 1976 році В.Г. Бардов захистив кандидатську ди�
сертацію на тему: "Гигиеническое изучение влияния
климато�погодных условий на течение гипертониче�
кой болезни", а через сім років  — докторську дисерта�
цію на тему: "Гигиеническая оценка влияния факторов
природной окружающей среды на здоровье населе�
ния".

Спектр наукових пошуків професора В.Г. Бардова
доволі широкий. На його рахунку — вивчення впливу
сонячної та геомагнітної активності, клімату та погоди
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Перший пік був зумовле�
ний сухою вітряною пого�
дою. Так, 4 серпня був штиль,
5.08 — північно�західний ві�
тер 3 м/с, 6.08 — 5 м/с, 7.07
— 7 м/с, 8.08 — 2 м/с, 9.08 —
східний 8 м/с, 10.08 — схід�
ній 7 м/с, 11.08 — 7 м/с. На�
прикінці серпня було відно�
сно тихо, але 30 та 31 прой�
шов дощ, напередодні спо�
стерігався поривчастий ві�
тер. Пізніше дощ випадав 4,
8, 10 та 13 вересня.

Пилок амброзії накопи�
чується у ґрунті. У вітряну
погоду він присутній у пові�
трі незалежно від пори ро�
ку. У період пилових буре�
віїв, які спостерігаються на
Запоріжжі у квітні — травні,
рівень пилку амброзії ся�
гає 50 зерен у кубометрі
повітря. 

Висновки
1. Концентрація пилку по�

вільно збільшується від по�
чатку цвітіння, досягаючи
максимуму при масовому
цвітінні рослин.

2. Метеорологічні особли�
вості року можуть значно
змінити показники відносно
середньорічних.

3. Погодні умови здатні у
декілька разів знижувати
або підвищувати показники.
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на виникнення та перебіг захворювань систем
кровообігу та дихання; розробка гігієнічних
класифікацій клімату та погоди на території Ук�
раїни; гігієнічне обґрунтування та розробка
екологічних карт України; наукове обґрунтуван�
ня та гігієнічна розробка методів первинної,
вторинної та третинної профілактики хронічної
ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда,
артеріальної гіпертонії, міокардитів, бронхіаль�
ної астми, хронічних бронхітів та інших хвороб
органів дихання; вирішення наукових питань
ультрафіолетового опромінення для профілак�
тики хвороб серцево�судинної та дихальної си�
стем; наукова розробка окремих питань гігієни
мікроелементів у навколишньому середовищі;
розробка токсиколого�гігієнічних нормативів
та регламентів безпечного застосування пе�
стицидів та мінеральних добрив у сільському
господарстві, нових пластичних мас, фарбни�
ків та гум у народному господарстві та побуті;
дослідження у галузі радіаційної гігієни при ба�
гаторічному вивченні комплексної дії радіону�
клідів, солей важких металів та пестицидів, у
тому числі у 30�кілометровій зоні відчуження
Чорнобильської АЕС; гігієнічна регламентація
та розробка методів кондиціонування якості
питної води; гігієнічна оцінка методів кондиціо�
нування повітря та води для забезпечення екі�
пажів космічних кораблів та підводних човнів;
профілактика сонячного голодування та ульт�
рафіолетової недостатності у жителів Заполяр�
них регіонів.

Професор В.Г. Бардов — член�кореспондент
АМН України з 2000 року, член Нью�Йоркської
академії наук з 1988 року.

Василь Гаврилович виконує значну навчаль�
но�методичну роботу. Очолює опорну кафе�
дру МОЗ України з загальної гігієни та екології
людини.

Загалом професор В.Г. Бардов опублікував
750 наукових робіт, серед них 34 підручника і
посібника, 16 монографій, 6 медичних словни�
ків, 46 міжнародних публікацій, 16 навчальних
програм для студентів та інтернів, 72 навчаль�
но�методичні рекомендації, 36 методичних ре�
комендацій та 12 інформаційних  листів. Він має
8 патентів на винаходи та 18 раціоналізаторсь�
ких пропозицій, 6 дипломів Виставки передово�
го досвіду народного господарства України.

Член�кореспондент АМН України В.Г. Бардов
є головним редактором підручника "Гігієна та
екологія", виданого українською, російською
та англійською мовами. На його рахунку 1837
розроблених гігієнічних нормативів та регла�
ментів.

Професор В.Г. Бардов  підготував 6 докторів
та 14 кандидатів медичних наук.

За підручник "Загальна гігієна" у складі ав�
торського колективу його було удостоєно зван�
ня лауреата Державної премії України у галузі
науки і техніки за 1997 рік. Монографію ювіляра
"Організація вільного часу та здоров'я школя�
рів" відзначено  премією Академії медичних
наук України з профілактичної медицини за
1998 рік. За монографію "Академик Е.И. Гонча�
рук. Повесть о жизни" він був удостоєний пре�
мії Академії медичних наук України з профілак�
тичної медицини за 2006 рік.

Серед міжнародних відзнак Василя Гаврило�
вича — срібна медаль "За развитие медицины"
Російської Академії природничих наук, отрима�
на ним 2003 року.

Професору В.Г. Бардову у 1981 році присвоє�
но звання Відмінника охорони здоров'я СРСР.
Він є лікарем вищої категорії. Нагороджений
медалями "За доблестный труд" та "У пам'ять
1500�річчя Києва".

Професор В.Г. Бардов веде значну громадсь�
ку роботу. Він є членом Держхімкомісії при Ка�
бінеті Міністрів України, співголовою комісії з
контролю якості води Комітету з питань гігієніч�
ного регламентування МОЗ України, експертом
комісії з комплексного гігієнічного нормування
та регламентування пестицидів та агрохімікатів
Комітету з питань гігієнічного регламентування
МОЗ України, членом правління Українського
товариства гігієністів та санітарних лікарів, вче�
них рад університету та факультету, головою
методичних комісій з гігієнічних дисциплін та
військових дисциплін університету, членом
спеціалізованих рад "Гігієна" Національного
медичного університету ім. О.О. Богомольця і
"Гігієна та екологія" Інституту гігієни та екології
ім. О.М. Марзєєва, головою апробаційної ради
"Гігієна", членом редакційних колегій медичних
журналів "Довкілля та здоров'я", "Проблемы
медицины" та "Науковий вісник Національного
медичного університету ім. О.О. Богомольця".

Українське наукове товариство гігієністів
та санітарних лікарів,

Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

Редакція журналу 
"Довкілля та здоров'я". 
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