
грудня 2008 року
виповнюється 70
років від дня
народження ві�
домого вченого�
гігієніста, гро�
мадського діяча,
академіка Ака�

демії медичних наук, профес�
ора, директора ДУ "Інститут гі�
гієни та медичної екології ім.
О.М. Марзєєва АМН України"
Андрія Михайловича Сердюка.

У 1955 році А.М. Сердюк всту�
пив до Дніпропетровського ме�
дичного інституту, після закін�
чення якого працював лікарем
санітарно�епідеміологічної стан�
ції Верхньодніпровського райо�
ну Дніпропетровської області.
Згодом — головним лікарем, а у
25 років очолив міськздороввід�
діл м. Верхньодніпровська. Мо�
лода людина опікувалася робо�
тою чотирьох лікарень, керувала
старшими за себе досвідченими
лікарями, а це — справа не з лег�
ких. Потрібен був справжній хист
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полководця: здатність утриму�
вати у пам'яті найважливішу ін�
формацію, швидко вловлювува�
ти суть проблеми; потрібне вмін�
ня вирізняти найголовніше, пе�
реконувати, передбачати мо�
жливий розвиток подій, систем�
не та логічне мислення, дипло�
матичність. Молодий керівник
склав цей непростий іспит. Йому
допомагали природна відкри�
тість, щире ставлення до людей,
вміння цінувати їх і розкривати
найкращі якості. 

У 1966 році він вступає до ас�
пірантури Київського НДІ за�
гальної та комунальної гігієни
ім. О.М. Марзєєва, де вирішив
досліджувати "Вплив електро�
магнітного випромінювання на
здоров'я людей". Директор ін�
ституту, член�кор. АМН України
Д.М. Калюжний тему дисерта�
ції затвердив, зваживши на на�
полегливість аспіранта і аргу�
ментованість доводів. Після
захисту кандидатської дисер�
тації Сердюк А.М. залишився
працювати старшим науковим
співробітником установи.

Слід відзначити щасливий
збіг обставин, які наклали
відбиток на все його життя. Пі�

сля закінчення інституту йому
випало працювати саме у тій
санітарно�епідеміологічній
станції, яку 1913 року засну�
вав видатний вчений�гігієніст
О.М. Марзєєв — це була пер�
ша в Україні повітова СЕС. По�
тім Андрій Михайлович опи�
нився в інституті, створеному
Олександром Микитовичем у
1931 році, зробив у його стінах
перші кроки у науку. Доля наче
навмисно переплітала біогра�
фії цих двох учених. Як і слав�
ний попередник, А.М. Сердюк
невдовзі став на чолі інституту.
Він розвинув чи відродив за�
кладені О.М. Марзєєвим тра�
диції, зокрема активізував ви�
давничі програми.

Доля провела Андрія Михай�
ловича через різні тяжкі випро�
бування, наче перевіряючи йо�
го на витривалість і мужність,
вміння долати труднощі й бути
вірним раз і назавжди обраній
професії, самовіддано служити
благородній справі охорони
здоров'я людей.

У його пам'яті назавжди за�
лишилися жахи війни, холод і
голод повоєнних літ, часи не
зовсім ситного студентства,
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протягом яких мужніла його во�
ля і виховувався характер лю�
дини�творця, здатної до подо�
лання життєвих негараздів і
впевненої у своїх силах на
шляху до мети. Саме ці якості,
помножені на набутий досвід,
сприяли тому, що нині Андрій
Михайлович — знаний в Україні
та за її межами вчений�гігієніст
і громадський діяч.

Про його здобутки на життє�
вій стезі є слушна нагода зга�
дати саме нині: Андрію Михай�
ловичу днями виповнюється 70
років, з яких піввіку він присвя�
тив охороні здоров'я людей та
збереженню й поліпшенню
довкілля.

А.М. Сердюк народився 24
грудня 1938 року у сім'ї педаго�
гів у м. Дніпропетровську. Він
належить до покоління, яке на�
зивають "дітьми війни". На йо�
го дитинство випали евакуація
та окупація. Він переніс біль за
свого батька, який потрапив до
фашистського концтабору, а
після звільнення брав участь у
Великій Вітчизняній війні та вій�
ні з мілітаристською Японією.
Повернувся додому 1946 року.

У 1972 році його запросили на
роботу до Центрального коміте�
ту Компартії України. Почавши з
посади інструктора, він невдов�
зі стає заступником завідуючо�
го відділом науки та учбових за�
кладів, курує питання охорони
здоров'я та соціального забез�
печення республіки. Нова робо�
та вимагала нових знань. Він
досить швидко опановує їх,
стає відповідальним політиком.
Саме таку відповідальність вия�
вив він 26 квітня 1986 року, коли
грянула Чорнобильська ката�
строфа. Чільники тодішнього
СРСР спустили вказівку вважа�
ти безпечною для ліквідаторів
аварії і потерпілих від неї дозу

опромінювання у 50 БЕР. Пер�
ший секретар ЦК КПУ Щер�
бицький В.В. викликав фахово�
го працівника свого апарату.

Андрій Михайлович як людина,
котра розуміла, що сталося, і
наслідки катастрофи, почав ка�
тегорично наполягати: безпеч�
на доза не має перевищувати 5
БЕР. Для того, щоб про це зая�
вити у той час, потрібні були не
лише знання, а й мужність.
Зрештою, Москва пішла на по�
ступки: "Поріг відселення насе�
лення з районів, прилеглих до
ЧАЕС, знизити до 10 БЕР". Сер�
дюк А.М. вміє і дивитися правді
в очі, і говорити правду.

З 1987 року А.М. Сердюк —
перший заступник міністра охо�
рони здоров'я УРСР, з 1990 —
директор Українського науко�
вого гігієнічного центру МОЗ
України, у 1994 році знову стає
першим заступником міністра,
а 1996 р. очолює Міністерство
охорони здоров'я України і, на
громадських засадах, — лабо�
раторію еколого�гігієнічної без�
пеки України в Українському
науково�гігієнічному центрі. 

Цей майже 30�річний період
життя Андрія Михайловича був
доволі багатим на здобутки. У
складні часи перебудови та ста�
новлення незалежної українсь�
кої держави А.М. Сердюк прагне
забезпечити стале функціону�
вання галузі, її реформування та
реструктуризацію. В умовах не�
достатнього фінансування, об�
валу структури охорони здо�
ров'я, скорочення кількості фа�
хівців він як стратег уміло керу�
вав "армією" медичних праців�
ників країни. Те, що він вимагав
від співробітників, вимагав і від
себе. Працював багато. Прагнув
зберегти сільські медичні закла�
ди та їхні кадри, запропонував
закладам відомчої медицини
обслуговувати усіх мешканців
району, на території якого вони
знаходяться. Прагнув зберегти
наукові кадри. Організовував
допомогу постраждалим від

аварії на ЧАЕС дітям�
інвалідам, ветеранам
Великої Вітчизняної
війни, тяжко хворим.
Керував боротьбою
проти епідемії дифте�
рії, яка забрала ба�
гато життів наших
співвітчизників, дітей і
дорослих. І при цьому
завжди залишався
порядною, доброзич�
ливою, чуйною лю�
диною.

Як організатор охорони здо�
ров'я Сердюк А.М. спрямовував
свою діяльність на досягнення
ефективного управління галуз�
зю, її правове забезпечення та
інформатизацію. За його ініціа�
тиви в Україні була організована
і розпочала функціонувати чітка
структура медико�генетичної
допомоги населенню, для чого
було створено Науковий центр
медичної генетики МОЗ та Пре�
зидії АН України. 

З 1999 по 2000 роки Сер�
дюк А.М. — голова Національ�
ного агентства з контролю над
якістю та безпекою продуктів
харчування, лікарських засобів
та виробів медичного призна�
чення. У 2000 році він поверта�
ється до Інституту гігієни та ме�
дичної екології ім. О.М. Марзє�
єва АМН України (раніше Київ�
ський НДІ загальної та кому�
нальної гігієни ім. О.М. Марзєє�
ва, Український науковий гігіє�
нічний центр МОЗ України). По�
вертається як керівник закладу,
в якому досяг значних успіхів у
царині зміцнення здоров'я
населення та попередження
негативного впливу на нього
хімічних, фізичних та біологіч�
них чинників навколишнього
середовища.

Знову очоливши інститут,
А.М. Сердюк одним з перших у
країні розпочав розробку тео�
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України — звіт міністра охорони здоров’я А.М. Сердюка.
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ретичних основ проблеми біо�
логічного впливу електромаг�
нітної енергії антропогенного
походження на організм люди�
ни, залежності здоров'я насе�
лення від її дії. Він — автор
низки методичних та норма�
тивних санітарно�гігієнічних
документів.

Значна частина робіт вченого
присвячена взаємозалежності
глобальних проблем сучасно�
сті — науково�технічного впро�
вадження в Україні медико�
екологічного та біологічного
моніторингу, комплексного ви�
рішення екологічних проблем
багатьох наукових напрямків,
правового забезпечення, пла�
нового управління якістю дов�
кілля. Розроблена А.М. Сердю�
ком теорія резонансної взає�
модії організму з навколишнім
середовищем є якісно новим
підходом до вирішення про�
блем медичної екології, гігіє�
нічних аспектів захисту людини
від можливої несприятливої дії
багатьох факторів.

Останнім часом під керівниц�
твом А.М. Сердюка в інституті
продовжується вивчення зако�
номірностей впливу природних
та антропогенних факторів
довкілля на здоров'я населен�
ня, дослідження з вдоскона�
лення теорії та практики їх гігіє�
нічного нормування, оцінки ри�
зику для населення, а також
методології організації контро�
лю за станом довкілля.

Як директор інституту Сер�
дюк А.М. дотримується прин�
ципу, згідно з яким прогрес
наукового колективу можливий
лише за умов збереження дос�
віду, здобутків і традицій, набу�
тих старшим поколінням нау�
ковців, та розвитку їх молоддю,
яка приходить на зміну. За кло�
потанням та проектом Сердю�
ка А.М. перед новим корпусом
інституту було встановлено
пам'ятник О.М. Марзєєву — ор�
ганізатору і першому директо�
ру, наукову естафету якого про�
довжує нинішнє покоління вче�
них. За ініціативи А.М. Сердюка
в інституті активізовано підго�
товку кадрів через аспірантуру,
поновлено роботу Ради моло�
дих вчених. На базі інституту з
1996 року успішно діє спеціалі�
зована Вчена рада із захисту
дисертацій на здобуття науко�
вих ступенів кандидата та док�
тора наук за спеціальностями
"екологія" (медичні науки) і "гі�
гієна та професійна патологія"
(медичні та біологічні науки).
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З 1996 року в інституті ви�
даються науковий журнал з
проблем медичної екології, гі�
гієни, охорони здоров'я та еко�
логічної безпеки "Довкілля та
здоров'я", шеф�редактором
якого є Андрій Михайлович, а
також щорічний збірник науко�
вих праць "Гігієна населених
місць". Обидва видання вхо�
дять до переліку фахових ви�
дань ВАК України.

Теоретичні розробки Сердю�
ка А.М. викладено у десяти мо�
нографіях та понад 230 науко�
вих працях. А.М. Сердюк має
широкі міжнародні творчі зв'яз�
ки, є керівником програми
ВООЗ "Здоров'я у гармонії".
З 1972 року бере участь у спіль�
них дослідженнях з ученими
СІНА за програмою "Вивчення
біологічної дії фізичних факто�
рів навколишнього середови�
ща", а з 1996 р. — за програ�
мою вивчення лейкемії та інших
захворювань серед учасників
ліквідації аварії на Чорно�
бильській АЕС.

Сьогодні Андрій Михайлович
Сердюк — видатний вчений у
галузі гігієни та медичної еколо�
гії, дійсний член (академік)
Академії медичних наук, доктор
медичних наук (з 1981 р.), про�
фесор (з 1994 р.), заступник го�
лови Міжвідомчої комісії з біо�
логічної та генетичної безпеки
при РНБО України, член Націо�
нальної експертної комісії з пи�
тань захисту суспільної моралі.
Він — член Президії Вченої ради
МОЗ України, Почесний член
Академії медичних наук Польщі
(з 1999 р.), дійсний член Між�
народної медичної академії
ім. А. Швейцера (з 1999 р.), лау�
реат Державної премії України,
Заслужений діяч науки і техніки.
Його нагороджено орденом
"Знак Пошани", почесними від�
знаками президента України:
орденами князя Ярослава Муд�
рого V ступеня, "За заслуги" ІІІ
ступеня, "Козацької слави", ор�
деном Петра Великого І ступе�
ня, орденами Української пра�
вославної церкви Преподобно�
го Нестора Літописця ІІІ ступе�
ня, Преподобного Агапіта Пе�
черського ІІ ступеня. 

Андрій Михайлович Сердюк
бере активну участь у гро�
мадському житті країни, веде
велику науково�організаційну
роботу. Є членом Міжвідомчої
комісії з реалізації загально�
державної програми "Питна во�
да України на 2006�2020 роки".
Понад 10 років він очолював

робочу групу з Державної нау�
ково�технічної програми "Еко�
логічна безпека України", яка
була складовою частиною пріо�
ритетного напрямку "Охорона
навколишнього природного се�
редовища" при Державному
комітеті з питань науки і техно�
логій (нині Департамент науки і
технологій Міністерства освіти
та науки). Нині Андрій Михай�
лович очолює Координаційну
раду виконання Державної про�
грами "Здоров'я нації", розра�
ховану на 2002�2011 роки. Він
— голова правління Наукового
товариства гігієністів України та
Експертної ради ВАК України з
профілактичної медицини, член
редколегій багатьох наукових
журналів, двох спеціалізованих
вчених рад тощо.

А.М. Сердюк підготував 17
докторів та 10 кандидатів наук.

Де б не працював А.М. Сер�
дюк, які б не обіймав посади,
він завжди залишається поряд�
ною, доброзичливою, чуйною
людиною. Кожен, хто спілку�
вався з А.М. Сердюком, вирі�
шуючи будь�які питання — нау�
кові, організаційні, громадські
чи особисті, або слухав його
виступи, відчував на собі вплив
його інтелекту високоосвіченої
та глибокообдарованої люди�
ни, яка має ґрунтовні знання у
різних галузях не лише меди�
цини та біології, а й суспільних
наук, літератури та мистецтва
(живопис, музика, архітектура
тощо). Слідом за Борисом Пас�
тернаком він може з упевнені�
стю повторити слова: "В усьо�
му прагну я дійти до суті". Всім
своїм життям Андрій Михайло�
вич доводить, що він постійно
прагнув і нині прагне цієї мети.

Сьогодні ми щасливі привіта�
ти ювіляра з днем народження і
побажати йому міцного здо�
ров'я, подальшої творчої ак�
тивності та реалізації нових
планів. 

Департамент Державного
санітарно*епідеміологічного

нагляду МОЗ України,

Президія АМН України, 

Правління Наукового 
товариства гігієністів України,

колектив ДУ "Інститут 
гігієни та медичної екології

ім. ОМ. Марзєєва 
АМН України",

редколегія журналу 
"Довкілля та здоров'я".
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