
березня 2009 року
виповнилося 50
років від дня наро/
дження відомого
вченого/гігієніста,
завідувача кафе/
дри гігієни та еко/
логії Харківського

національного медичного
університету, професора,
доктора медичних наук Во/
лодимира Олексійовича Ко/
робчанського. 

Формування В.О. Коробчан�
ського як вченого�гігієніста
розпочалося під керівництвом
професора М.П. Воронцова на
кафедрі загальної гігієни Хар�
ківського медичного інституту.
У 1989 році Володимир Олексі�
йович успішно захистив канди�
датську дисертацію "Гігієнічні
аспекти професійної адаптації
молодих робітників�операторів
ЕОМ, які закінчили СПТУ", а у
1998 році — докторську дисер�
тацію "Гігієнічна характеристи�
ка системогенезу професійної
діяльності та адаптації підліт�
ків, які опановують різні профе�
сії у ПТУ", присвячену вирішен�
ню психогігієнічних аспектів
проблеми збереження та зміц�
нення здоров'я молоді, що нав�
чається у системі середньої
професійної освіти України.

За вагомий особистий вне�
сок у вітчизняну науку, зокрема
за розробку гігієнічних про�
блем життєдіяльності людини,
2001 року В.О. Коробчанського
було обрано академіком Укра�
їнської екологічної академії
наук, а у 2005 р. за цикл робіт,
присвячених гігієнічним, віко�
вим та еволюційним аспектам
трудової діяльності, — членом�
кореспондентом Міжнародної
академії наук інтегративної ан�
тропології.

У центрі наукових інтересів
В.О. Коробчанського — психо�
гігієна дітей і підлітків. Він є ав�
тором та співавтором 260 нау�
кових та навчально�методич�
них праць, 3 підручників, 20
навчальних посібників, 5 моно�
графій з проблемних питань гі�
гієни, екології, методології нау�
кової творчості та освіти, со�
ціальних аспектів існування лю�
дини у сучасному українському
суспільстві. Серед цих видань
особливий резонанс мали "Гі�
гієна та екологія" (2005), "Nu�
trition and Health" (2005), "Си�
стемогенез жизнедеятельно�

сти" (2005), "Hygiene and Ecolo�
gy" (2006), "Феномен марги�
нальности в современном ук�
раинском обществе" (2008),
"Психогігієна: українсько�ро�
сійський тлумачний словник"
(2009), "Українська сім'я: меди�
ко�соціальні аспекти" (2009). 

За роки своєї плідної науко�
во�педагогічної діяльності Во�
лодимир Олексійович підготу�
вав доктора медичних наук та 5
кандидатів наук. Він є співавто�
ром низки впроваджених у
практику охорони здоров'я
державних стандартів, гігієніч�
них регламентів, нововведень,
інформаційних листів, мето�
дичних рекомендацій, автором
7 винаходів. В.О. Коробчансь�
кий є головним редактором
збірки наукових праць "Епіде�
міологія, екологія та гігієна"
(Харків), членом редакційних
рад та редакційних колегій фа�
хових журналів "Довкілля та
здоров'я" (Київ), "Медицина
сьогодні та завтра" (Харків),
"Вісник гігієни та епідеміології"
(Донецьк).

На кафедрі гігієни та екології
Харківського національного
медичного університету під ке�
рівництвом В.О. Коробчансь�
кого викладається 17 дисци�
плін медико�профілактичного
профілю, більшість учбових
програм для яких складено за
його участі, серед них і перший
в Україні авторський курс тема�
тичного вдосконалення лікарів

"Психогігієна: гігієнічна доно�
зологічна діагностика та пер�
винна профілактика психічних
розладів". 

Володимир Олексійович є ак�
тивним учасником громадсько�
го життя, очолює профільну ме�
тодичну комісію Харківського
національного медичного уні�
верситету з професійної підго�
товки, є головою Харківського
обласного відділення науково�
го товариства гігієністів Украї�
ни, членом правлінь Українсь�
кої асоціації лікарів�профілак�
тиків та Харківського наукового
медичного товариства актив�
ним популяризатором гігієніч�
них знань серед населення у
засобах масової інформації.

В.О. Коробчанський є тала�
новитим митцем, художнні тво�
ри якого відомі як в Україні, так
і за її межами. Ці твори експо�
нуються у музеях та приватних
зібраннях і, зокрема у Народ�
ному музеї ХНМУ, Експоцентрі
міжнародного художнього сим�
позіуму у м. Осака (Японія).
Його живописні, графічні твори
та художні світлини відзначені
численними нагородами та ди�
пломами.

Вітаючи Володимира Олексі�
йовича з 50�тиріччям, зичимо
йому міцного здоров'я, творчо�
го натхнення та плідного дов�
голіття у науці.

Колектив Харківського 
національного медичного

університету,

редколегія журналу 
"Довкілля та здоров'я".
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