
6 ЛИСТОПАДА 2008 РОКУ  свій ювілей
відзначив професор кафедри гігієни та
екології Харківського національного ме�
дичного університету Леонід Анатолійо�
вич Бондаренко, вся навчально�педагогіч�
на діяльність якого пов'язана зі своєю
альма�матер.

Бондаренко Л.А., 1948 року народження,
1976 року закінчив санітарно�гігієнічний
факультет Харківського медичного інститу�
ту і як активний учасник науково�студентсь�
кого гуртка був прийнятий на посаду мо�
лодшого наукового співробітника цен�
тральної науково�дослідної лабораторії
(ЦНДЛ). 1994 року, перейшовши на викла�
дацьку роботу, продовжив свою трудову
діяльність на кафедрі комунальної гігієни на
посаді старшого викладача, а потім доцен�
та. У 1995 році захистив докторську дисер�
тацію за темою: "Токсиколого�гігієнічна
оцінка нових груп поверхнево�активних ре�
човин у зв'язку з проблемою санітарної
охорони водоймищ". 

Професор Л.А. Бондаренко очолює курс
комунальної гігієни на кафедрі гігієни та
екології Харківського національного медич�
ного університету, в яку послідовно тран�
сформувалися кафедри гігієнічного профі�
лю (спочатку шляхом об'єднання кафедри
комунальної гігієни з кафедрою гігієни праці
у 1987 р., потім з іншими профільними ка�
федрами у 1997 р., у 2007 році — з ка�
федрою загальної гігієни та екології № 1).
Організаційні зміни супроводжувалися змі�
нами у навчальних програмах, які потребу�
вали постійного удосконалення методично�
го і педагогічного рівня з урахуванням суча�
сних вимог. Під його керівництвом розро�
блено навчальний посібник "Комунальна гі�
гієна та екологія людини" (2006 р.). Леонід
Анатолійович є співавтором підручників
"Комунальна гігієна" за редакцією Є.Г. Гон�
чарука та "Гігієна та екологія" за редакцією
В.Г. Бардова. Він є автором понад 190 нау�
кових праць (у тому числі 6 монографій),
підготував трьох кандидатів медичних наук. 

Професор Л.А. Бондаренко є одним з
провідних фахівців напрямку досліджень,
започаткованих на кафедрі: вивчення меха�
нізму біологічної дії на здоров'я людини
простих поліефірів і впливу їх на стан во�
доймищ. Результатом його плідної праці
стала участь у розробці СанПіН № 4630�88
"Санитарные правила и нормы охраны по�
верхностных вод от загрязнения" (МОЗ
СРСР, М., 1988), а також розробка та впро�

вадження у практику понад 50 нормативів
для визначення якості води водоймищ. Ін�
шим напрямком наукової діяльності
Л.А. Бондаренка є гігієнічна оцінка безпеки
технологій та продукції парфумерно�кос�
метичної промисловості, розробка та впро�
вадження у практику нормативів окремих
фармацевтичних препаратів для атмо�
сферного повітря. Він є одним з провідних
спеціалістів у галузі парфумерно�косме�
тичної промисловості та одним з розробни�
ків ДСанПіНу 2.2.9.027�99 "Санітарні пра�
вила і норми безпеки продукції парфумер�
но�косметичної промисловості", норматив�
них документів, що регламентують вміст в
атмосферному повітрі низки фармацевтич�
них препаратів (фенігідину, бромгексину,
норфлоксацину, метронідазолу).

Бондаренко Л.А. активно займається нау�
ковою, навчально�методичною, громадсь�
кою та виховною роботою, користується за�
служеним авторитетом наукового товари�
ства, має наукові зв'язки з багатьма науко�
вими та науково�дослідними лабораторіями
медичних вузів України, є членом проблем�
них комісій МОЗ України "Водопостачання
та санітарна охорона водоймищ" і "Санітар�
на охорона атмосферного повітря".

Вітаємо Бондаренка Леоніда Анатолійови�
ча з ювілеєм, щиро зичимо відмінного здо�
ров'я, творчої наснаги та плідної наукової
праці!

Харківський національний медичний
університет,

редколегія журналу 
"Довкілля та здоров'я".
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