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18 ЖОВТНЯ 2008 р. виповнилося 80 років від дня на�
родження Людмили Володимирівни Григор'євої, докто�
ра медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки
і техніки України, наукова діяльність якої є вагомим вне�
ском у розвиток вітчизняної санітарної мікробіології.

Людмила Володимирівна 1951 року закінчила Черні�
вецький медичний інститут і відразу вступила до аспі�
рантури на кафедру мікробіології. Після її успішного
закінчення 1956 року захистила кандидатську дисерта�
цію й розпочала плідну науково�педагогічну діяльність
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на кафедрі мікробіології рідного інститу�
ту. Потім її запросили на викладацьку ро�
боту до Київського інституту вдоскона�
лення лікарів. 

З 1961 року діяльність Людмили Воло�
димирівни пов'язана з Київським НДІ за�
гальної та комунальної гігієни ім.
О.М. Марзєєва (нині ДУ "Інститут гігієни
та медичної екології ім. О.М. Марзєєва
АМНУ"), куди вона прийшла на посаду
старшого наукового співробітника і де з
1964 до 1993 року завідувала лабораторі�
єю санітарної бактеріології та вірусології.

Пошукова робота перших років була
спрямована на вивчення стану Київського
водосховища і річок басейну Дніпра, а зго�
дом поширилася на дослідження стічних
вод і ґрунтів. Саме у ці роки Людмила Во�
лодимирівна розпочала опановувати та
впроваджувати у практику санітарно�віру�
сологічні дослідження. Вперше в Україні
було висвітлено ситуацію з забрудненням
ентеровірусами стічних вод, водоймищ,
ґрунтів. У результаті було сформовано
уявлення про забруднення навколишнього
середовища ентеровірусами, їхню житте�
здатність в об'єктах довкілля, стійкість що�
до дії фізико�хімічних факторів, що дало
можливість використовувати нові знання
під час розробки комплексних профілак�
тичних заходів. Результати цих досліджень
склали зміст докторської дисертації Гри�
гор'євої Л.В. (1968).

Під керівництвом Людмили Володими�
рівни у лабораторії вперше стали широко
використовувати комплексні санітарно�
бактеріологічні та вірусологічні методи
дослідження довкілля. Особливо важли�
вим було вивчення значення кишкових
бактеріофагів як санітарно�показових і
модельних вірусів відносно ентеровірусів.
Всі ці дослідження сформували новий
науковий напрямок —  санітарну вірусоло�
гію. Підтвердженням цього є дві моногра�
фії Л.В. Григор'євої "Энтеровирусы во
внешней среде" (М.: Медицина, 1968. —
280 с.) і "Санитарная бактериология и ви�
русология водоемов" (М.: Медицина,
1975. — 192 с.) та подальший розвиток
санітарної вірусології її учнями. 

Запропонований Людмилою Володими�
рівною фаговий тест пройшов випробу�
вання, одержав визнання і увійшов до
низки методичних вказівок, санітарних
правил і стандартів.

Значну увагу Л.В. Григор'єва приділяла
й такому важливому питанню, яким є про�
філактика ешерихіозів. За її безпосе�
редньої участі було виявлено закономір�
ності циркуляції збудників серед людей,
тварин і у навколишньому середовищі.
Розроблено критерії епідемічної безпеки,
систему синхронного контролю об'єктів з
метою неспецифічної профілактики еше�
рихіозів.

З притаманною Людмилі Володимирівні
наполегливістю та зацікавленістю до всьо�

го нового у науці вона очолила досліджен�
ня з впливу радіонуклідної аномалії в Укра�
їні на властивості патогенних мікроорга�
нізмів, а також ролі мікробних ценозів у
самоочищенні ґрунту від радіонуклідів
(РН). Виявлено низку закономірностей
тривалого впливу РН на природні мікро�
біоценози ґрунту, встановлено підвищен�
ня агресивних властивостей патогенних
ентеробактерій та кількісних змін співвід�
ношення окремих фізіологічних груп
мікроорганізмів. Отримані результати бу�
ло втілено у патентах, авторських свідоц�
твах та багатьох публікаціях. Це дає право
говорити про формування нового напрям�
ку — радіаційної мікробіології довкілля.

У 1979 році Л.В. Григор'єва отримала
вчене звання професора за спеціальністю
"Гігієна". Є всі підстави вважати, що Люд�
мила Володимирівна створила наукову
школу санітарних мікробіологів — нею
підготовлено 15 кандидатів та докторів
наук, які багато у чому були і є послідовни�
ками та виконавцями її творчих задумів. 

Людмила Володимирівна багато років
була членом двох спеціалізованих вчених
рад. Свій педагогічний та науковий дос�
від узагальнила у 15 монографіях, посіб�
никах, довідниках з медичної та санітар�
ної мікробіології, які були видані у Мос�
кві, Києві, Кишеневі та інших наукових
центрах. Багато часу було присвячено
розробці та впровадженню у практику
охорони здоров'я нових пристроїв, мето�
дів, способів, які сприяли вдосконален�
ню та підвищенню ефективності профі�
лактичної медицини. Людмилою Володи�
мирівною отримано 9 авторських сві�
доцтв. Наукова діяльність знайшла вті�
лення у 34 науково�технічних докумен�
тах, у понад 300 опублікованих в Україні
та за її межами наукових працях.

Невтомний труд ювілярки відзначено
державною нагородою — орденом Друж�
би народів (1981). З 1989 року Людмила
Володимирівна — Заслужений діяч науки
та техніки України. 1999 року їй як видат�
ному діячеві науки призначено Державну
стипендію.

Любов до справи, якій віддано стільки
років і все трудове життя Людмили Воло�
димирівни — яскравий приклад для всіх
колег, учнів та співробітників. Колектив ін�
ституту, вдячні учні та друзі бажають Люд�
милі Володимирівні доброго здоров'я,
щастя та благополуччя.

Правління наукового 
товариства гігієністів України,

Проблемна комісія 
"Гігієна навколишнього середовища"

МОЗ та АМН України,
колектив ДУ 

"Інститут гігієни та медичної екології
ім. О.М. Марзєєва АМНУ",

редколегія журналу 
"Довкілля та здоров'я".
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