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9 червня 2009 року ви�
повнилося 70 років від
дня народження доктора
медичних наук, головно�
го наукового співробіт�
ника, професора кафе�
дри біохімії Харківського
національного медично�
го університету, академі�
ка Української екологіч�
ної академії наук Щерба�
ня Миколи Гавриловича.

Щербань М.Г. після за�
кінчення 1963 року сані�
тарно�гігієнічного фа�
культету Харківського
медінституту (ХМІ) пра�
цював лікарем�епідеміо�
логом Кустанайської обл�
санепідстанції, а потім —
головним державним са�
нітарним лікарем Куста�
найського району Казах�
ської РСР. У 1966 році за
особистим запрошенням
професора В.М. Жабо�
тинського вступає до ас�
пірантури на кафедру ко�
мунальної гігієни ХМІ, яку
закінчив з захистом кан�
дидатської дисертації.

З 1969 р. працює аси�
стентом, доцентом, за�
відувачем, професором
кафедри комунальної гі�
гієни і гігієни праці ХМІ.
У 2000 р. створює і очо�

лює лабораторію ме�
дичної екології у Цен�
тральній науково�дос�
лідній лабораторії, в якій
за рік стає головним
науковим співробітни�
ком, а ще за рік — заві�
дувачем ЦНДЛ. 

Творчий шлях Щерба�
ня М.Г. як педагога і нау�
ковця формувався на ка�
федрі комунальної гігіє�
ни під постійним впли�
вом творчих ідей заснов�
ника цієї кафедри акаде�
міка О.М. Марзєєва, що
зумовило широку палі�
тру наукових інтересів
нинішнього ювіляра.

У 1980�х роках під ке�
рівництвом засновника
Харківської школи гігіє�
нічного регламентування
шкідливих хімічних спо�
лук у водоймах профе�
сора В.М. Жаботинсько�
го Микола Гаврилович
значно розвинув органі�
заційну діяльність та об�
сяги досліджень з цієї
проблеми вже за допо�
могою своїх колег та уч�
нів, що дозволило оста�
точно визначити та за�
твердити у ХМІ і на всіх
наукових рівнях актуаль�
ний для України науко�
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вий проблемний напрямок та
створити базовий науково�
технічний потенціал на базі
ЦНДЛ для оптимізації пробле�
ми підготовки науково�педаго�
гічних кадрів з фаху "Гігієна".

М.Г. Щербань — співавтор
наукових розробок з проблеми
вдосконалення методичних ос�
нов української системи гігіє�
нічної регламентації хімічних
сполук у воді водойм, керував
та брав участь в обґрунтуванні
та розробці понад 150 офіцій�
них державних нормативів
(ГДК, ОБРВ), є автором оригі�
нальної наукової концепції з
впровадження регіонального
еколого�гігієнічного регламен�
тування. За його керівництвом
виконано 26 науково�дослідних
робіт з проблем охорони здо�
ров'я населення у зв'язку з
впливом на організм людини
шкідливих факторів; оптимізації
водопостачання регіонів Украї�
ни; гігієнічної оцінки технологій
водопідготовки; санітарної охо�
рони водойм тощо. У період з
2005 по 2007 роки був одним з
наукових керівників НДР пріо�
ритетного фінансування МОЗ
України "Обґрунтування пато�
генетичних механізмів шкідли�
вого впливу на організм суча�
сних інформаційних технологій і
розробка профілактичних захо�
дів з охорони здоров'я люди�
ни", у процесі якої вдалося виз�
начити ранні патогенетичні ме�
ханізми розвитку патології зо�
рової системи у дітей та дорос�
лих — користувачів персональ�
них комп'ютерів.

Головний напрямок наукової
діяльності М.Г. Щербаня з
1970�х років — наукове обґрун�
тування та розробка еколого�гі�
гієнічних заходів з оздоровлен�
ня басейну транскордонного
джерела питного водопоста�
чання річки Сіверський Донець
з метою оптимізації водопоста�
чання Харківської, Донецької,
Луганської, Ростовської та Бєл�
городської областей.

Зокрема, у своїй докторській
дисертації "Наукове обґрунту�
вання заходів з оздоровлення
верхів'я річки Сіверський До�
нець — основного джерела пи�
тного водопостачання насе�
лення південно�східного регіо�
ну України" М.Г. Щербань за�
початковує та об'єднує три
ключові науково�практичні на�
прямки з цієї, вельми важливої
для України та Росії проблеми,
а саме: на основі вивчення та
еколого�гігієнічної оцінки еко�
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логічних та санітарних про�
блем верхів'я річки Сіверський
Донець в умовах зростаючого
антропогенного забруднення
науково обґрунтовує і розро�
бляє еколого�гігієнічну кон�
цепцію санітарної охорони
верхів'я річки та оптимізації во�
допостачання населення Хар�
ківського промислового регіо�
ну; науково обґрунтовує та
розробляє гігієнічні нормативи
у воді водойм для 32 пріори�
тетних хімічних забруднювачів
верхів'я джерела водопоста�
чання; на снові використання
матеріалів гігієнічної регла�
ментації науково обґрунтовує і
розробляє еколого�гігієнічну
концепцію донозологічної діаг�
ностики впливу на організм хі�
мічних забруднювачів водного
джерела, яка реалізується за
допомогою визначених біохі�
мічних корелят. На основі ре�
зультатів розробки останнього
напрямку автор розробляє до�
поміжні гігієнічні рекомендації
до проблеми вивчення захво�
рюваності населення у зв'язку
з шкідливим впливом водного
фактора. Результати дисерта�
ційної роботи та інші цільові
напрацювання М.Г. Щербаня
впроваджені у державну про�
граму оздоровлення басейну
річки Сіверський Донець, а та�
кож віддзеркалені у Постанові
Кабінету Міністрів України про
реконструкцію очисних споруд
Харківського водопроводу.
Крім того, ці розробки викори�
стано при створенні та реалі�
зації техніко�економічного
обґрунтування реконструкції
Харківського водопроводу, а
також стали основою для
прийняття розпоряджень та
постанов обласної та міської
адміністрацій м. Бєлгорода та
області з проблем охорони
верхів'я Сіверського Донця.

М.Г. Щербань неодноразово
залучався як експерт�гігієніст
МОЗ СРСР та України для ви�
рішення проблем, пов'язаних
з інтенсивним забрудненням
басейну Сіверського Дінця; він
— активний ініціатор та уча�
сник створення Бєлгородської
гігієнічної наукової школи та
вирішення медико�екологіч�
них проблем у Харківській,
Бєлгородській, Сумській та ін�
ших областях; з 1975 по 1990
роки — науковий консультант
НДІ охорони вод (НДІ проблем
екології), ТВО "Харківкомун�
промвод", санепідслужб міст
Харкова та Бєлгорода.

Результати досліджень і нау�
кових розробок М.Г. Щербаня
висвітлені у 250 публікаціях, 12
монографіях (у співавторстві),
6 навчальних посібниках, 12
методрекомендаціях, 10 но�
вовведеннях, 6 патентах, чи�
сленних програмних та екс�
пертних фахових документах.
Він підготував двох кандидатів
наук. М.Г. Щербань постійно
займає активну життєву пози�
цію: обирався депутатом міс�
цевих органів самоврядуван�
ня, головою профспілки спів�
робітників Харківського медін�
ституту, був членом республі�
канської Проблемної комісії
АМН та МОЗ України "Гігієна
навколишнього середовища"
та комісії з екології та охорони
здоров'я населення при Хар�
ківській обласній державній
адміністрації.

Ювіляр і нині сповнений сил
та енергії, нових творчих пла�
нів. Зокрема, згідно з рішенням
ректорату Харківського націо�
нального медичного універси�
тету та наказом МОЗ України
М.Г. Щербань у грудні 2008 р.
затверджений науковим керів�
ником НДР пріоритетного фі�
нансування МОЗ України
"Обґрунтування концепції уп�
равління небезпечними відхо�
дами з оцінкою ризику здо�
ров'я населення у басейні між�
регіонального джерела водо�
постачання річки Сіверський
Донець"  з терміном виконання
протягом 2009�2010 років.
Крім того, планує 2010 року
започаткувати у системі ФПК
Харківського національного
медуніверситету курси підви�
щення кваліфікації науковців,
санітарних лікарів, біологів, ін�
женерів та інших працівників,
що працюють у сфері охорони
навколишнього середовища і
здоров'я населення за темою:
"Актуальні питання гігієни, еко�
логії та профілактичної токси�
кології".

Побажаємо ювіляру здо�
ров'я, творчого натхнення та
подальших успіхів у роботі і
особистому житті! 

Проблемна комісія
"Гігієна навколишнього

середовища" МОЗ та АМН
України,

колектив Харківського
національного медичного

університету,

редколегія журналу 
"Довкілля та здоров'я".
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