
11 жовтня 2008 року
виповнилося 70 років

від дня народження 
і 45 років трудової 

діяльності відомого 
вченого�гігієніста,

доктора медичних наук,
професора кафедри

пропедевтики 
гігієни та радіаційної 

гігієни Національного 
медичного університету

імені О.О. Богомольця 
Геннадія Панасовича 

Степаненка.

Степаненко Геннадій Па�
насович народився у селі Запа�
динка Васильківського району
Київської області у сім'ї педаго�
гів. Свою професійну діяльність
розпочав 1963 року після закін�
чення Київського медінституту з
посади лікаря харчової санітарії
Васильківської районної сані�
тарно�епідеміологічної станції.
Та вже за 5 місяців його призна�
чають головним державним са�
нітарним лікарем району.

У подальшому життєвий і
творчий шлях Геннадія Па�
насовича пов'язаний з НМУ
ім. О.О. Богомольця. У 1965 ро�
ці він вступає до аспірантури на
кафедру комунальної гігієни,
яку очолював відомий гігієніст і
педагог вищої медичної освіти
професор Р.Д. Габович. Під час
навчання підготував кандидат�
ську дисертацію, оволодів ос�
новами педагогічної майстер�
ності. Його перші наукові до�
слідження пов'язані зі всебіч�
ним вивченням гігієнічних вла�
стивостей реагентів, що актив�
но впроваджувалися тоді для
фторування питної води — їх
порівняльної протикаріозної дії,
потенційної токсичності, інших
властивостей, пов'язаних з тех�
нологією впровадження даного
методу кондиціювання води на
головних спорудах водопрово�
дів, засобів і методів моніто�
рингу вмісту фтору у воді.

Після закінчення у 1968 році
аспірантури Геннадій Панасо�

вич на запрошення Габови�
ча Р.Д. стає асистентом кафе�
дри комунальної гігієни і під ке�
рівництвом вчителя продовжує
шлях вченого і педагога. На�
стає найбільш плідний у науко�
вому плані період життя Степа�
ненка Г.П. Ще будучи асистен�
том, разом з освоєнням таких
нових для себе дисциплін як
загальна, радіаційна, військова
гігієна та гігієна надзвичайних
станів він розгорнув масштабні
наукові дослідження з вивчен�
ня всебічних аспектів реалізації
загальнодержавної програми
фторування питної води.

Результатами майже двадця�
тирічних досліджень стали нау�
кове обґрунтування протикарі�
озної ефективності багаторіч�
ного вживання збагаченої фто�
ром води у різних гідро�геохі�
мічних і клімато�географічних
умовах (з урахуванням спосо�
бів дозування фтору, концен�
трацій цього мікроелемента у
воді, тривалості споживання
збагаченої фтором води тощо
в осіб різних вікових і профе�
сійних груп); визначення за�
гальної оздоровчої ефективно�
сті фторування води для насе�
лення, що виявилось у пози�
тивних зрушеннях у фізичному
розвитку дітей і підлітків, зни�
женні рівня враженості їх пато�
логічними станами (зокрема
аерогенними інфекціями, хво�
робами порожнини роту, орга�
нів дихання, травлення, крово�

обігу, виділення тощо); гігієніч�
на оцінка технологічних схем і
споруд (фтораторних устано�
вок тощо) збагачення питної
води фтором; розробка і впро�
вадження нових методів кон�
тролю над дозуванням фтору і
моніторингу за його концен�
трацією у питній воді. На основі
проведених досліджень і отри�
маних результатів було видано
цілу низку нормативно�право�
вих документів з проблеми
збагачення питної води фто�
ром у системах централізова�
ного водопостачання.

У 1990 році Степаненко Г.П.
успішно захистив докторську
дисертацію на тему: "Гигиени�
ческие основы профилактики
кариеса и предупреждения ан�
тропогенного фтороза".

Проте наукові інтереси Ген�
надія Панасовича не обмежу�
ються вивченням проблеми
фтору і фторування питної во�
ди. Понад три роки (1979�
1981, 1986) він очолював ка�
федру загальної гігієни. У цей
період колектив кафедри за�
гальної гігієни продовжує ак�
тивно розробляти різноманітні
актуальні проблеми гігієни. За
керівництва Степаненка Г.П.
виконано близько 10 наукових
тем на господарсько�договір�
них умовах, результатом яких
стала гігієнічна оцінка понад
100 барвників, що пропонува�
лися для використання у полі�
графічній та харчовій проми�
словості (для оформлення па�
кувальних виробів), численних
зразків латексів, гуми, гумо�
тканинних матеріалів, ПВХ�
пластизолей та виробів з них
медичного, спортивно�оздо�
ровчого і культурно�побутово�
го призначення, різноманітних
композицій фільтруючих мате�
ріалів, смол, катіонітів та аніо�
нітів і розроблених на їх основі
технологій очистки питної во�
ди, зокрема і таких, що приз�
началися для використання у
замкнутих екологічних систе�
мах чи окремих апаратах для
освоєння космосу та глибин�
них просторів світового океану
(остання — за участю проф.
М.І. Омельянця).

1975 року Степаненку Г.П. бу�
ло присуджено вчене звання
доцента, 1992 р. — професора
кафедри загальної гігієни.

У творчому доробку ювіляра
особливо слід виділити його
багатогранну діяльність як пе�
дагога вищої медичної освіти.
Понад п'ять років на правах су�
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місництва він плідно працював
на посаді заступника началь�
ника навчальної частини уні�
верситету, заступника декана
факультету підвищення квалі�
фікації викладачів вищих ме�
дичних закладів України. Понад
20 років Геннадій Панасович
був відповідальним за роботу
кафедри як опорної з викла�
дання загальної гігієни, відпо�
відальним за підвищення квалі�
фікації викладачів загальної гі�
гієни у медвузах України.

За його участю створювали�
ся численні нормативно�пра�
вові законодавчі документи з
вищої медичної освіти України:
стандарти освіти за напрямком
підготовки "Медицина", освіт�
ньо�кваліфікаційні програми
(ОКП) і освітньо�кваліфікаційні
характеристики (ОКХ) спеціалі�
стів за всіма існуючими медич�
ними спеціальностями, типові
навчальні програми підготовки
лікарів, інтернів, магістрів.

Понад 10 років Степанен�
ко Г.П. очолював роботу зі
створення на базі кафедри
пропедевтики гігієни та радіа�
ційної гігієни НМУ ім. О.О. Бо�
гомольця навчально�методич�
ної бази кафедри медико�про�
філактичної медицини Укра�
їнської військово�медичної
академії при МО України, був
незмінним керівником групи
викладачів, які здійснювали
підготовку військових лікарів�
гігієністів та епідеміологів.

Степаненко Г.П. є співавто�
ром 3 підручників, 5 навчальних
посібників, автором та співав�
тором близько 200 наукових та
науково�методичних праць з
широкого діапазону актуальних
проблем гігієни, підготовки
спеціалістів вищої медичної ос�
віти України. Він є членом вче�
ної ради IV медичного факуль�
тету, апробаційної ради "Гігіє�
на" НМУ ім. О.О. Богомольця,
Комітету з питань гігієнічного
регламентування МОЗ України.
Геннадій Панасович — лікар ви�
щої категорії зі спеціальності
"Загальна гігієна".

Щиро вітаємо ювіляра з наго�
ди 70�річчя від дня народження,
бажаємо подальших творчих
здобутків та міцного здоров'я.

Правління Наукового 
товариства гігієністів 

України,
Національний

медуніверситет
ім. О.О. Богомольця,

редколегія журналу 
"Довкілля та здоров'я".
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к відомо, комплектування Зброй�
них Сил країни знаходиться у
прямій залежності від стану здо�
ров'я і рівня фізичної підготовки
юнаків допризовного віку. Погір�
шення здоров'я підростаючого
покоління, що спостерігається
останнім часом, суттєво обме�
жує можливості молоді у виборі
майбутньої професії і здатності
до військової служби [4�8].

За даними медичних обсте�
жень, певний контингент юнаків
допризовного віку за рівнем фі�
зичного розвитку і станом здо�
ров'я не відповідає вимогам,
пов'язаним з армійською служ�
бою [4, 7]. У сучасних умовах у
зв'язку з реформуванням
Збройних Сил України з орієнта�
цією на професійну армію знач�
но підвищуються вимоги до
військовослужбовців, що потре�
бує поповнення їх чисельності за
рахунок молоді з міцним здо�
ров'ям і високим рівнем фізичної
підготовки, здатної витримувати
значні фізичні і психоемоційні
навантаження [2]. Отже, аналіз
рівня фізичного розвитку і функ�
ціонального стану юнаків допри�
зовного віку вважається вкрай
важливим для оцінки резервних
можливостей організму з метою
своєчасного виявлення різних
соматичних і функціональних по�
рушень і розробки оздоровчо�
профілактичних заходів, спря�
мованих на поліпшення стану
здоров'я і підвищення рівня фі�
зичної дієздатності майбутніх
військових�професіоналів.

Метою даної роботи було
дослідити рівень фізичного
розвитку і функціонального
стану юнаків допризовного віку.

Організація і методи до�
слідження. Було обстежено
юнаків 18�19 років під час робо�
ти медичної комісії військкома�
ту у період чергового призову
до лав Збройних Сил. Загалом
обстежено 484 особи, з них 247
юнаків із міської місцевості і 237
— із сільської. Досліджувалися
соматометричні (зріст, вага) і
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