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нтоніні 
Максимівні
Нагорній,
доктору 
медичних

наук, професору,
завідуючій відділу
епідеміологічних
досліджень 
ДУ "Інститут
медицини праці
АМН України", 
відомому 
фахівцеві 
вітчизняної 
медицини праці,
соціальної гігієни
та організації 
охорони здоров'я
21 січня виповни3
лося 70 років 
від дня 
народження 
та 40 років 
наукової 
діяльності.

1968 року Анто�
ніна Максимівна На�
горна, закінчивши
Київський медичний
інститут ім. О.О. Бо�
гомольця за спе�
ціальністю "лікуваль�
на справа", розпоча�
ла трудовий шлях
цеховим ординато�
ром медико�сані�
тарної частини Дар�
ницького шовкового
комбінату у м. Києві.

1970 року Нагор�
на А.М. переходить
до Київського інсти�
туту гігієни праці та
професійних захво�

рювань (нині ДУ "Ін�
ститут медицини
праці АМН України")
на посаду молодшо�
го наукового співро�
бітника, 1979 року
стає старшим нау�
ковим співробітни�
ком. З того часу її
життя пов'язане з
виконанням науко�
во�дослідних робіт
гігієнічного спряму�
вання. Вона вивчала
проблеми здоров'я
різних професійних
груп населення, гігі�

єнічної регламента�
ції розумового та фі�
зичного наванта�
ження представни�
ків різних професій,
займалась обґрун�
туванням і розроб�
кою психофізіоло�
гічних критеріїв і ме�
дичних протипока�
зань щодо певних
професій.

З 1989 до 2002 ро�
ку Антоніна Макси�
мівна працювала в
Інституті громадсь�
кого здоров'я МОЗ
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України на посаді завідува�
ча відділом, потім була за�
ступником директора з нау�
кової роботи та виконую�
чою обов'язки директора
інституту. 2002 року повер�
нулася до Інституту меди�
цини праці, де очолила від�
діл епідеміологічних до�
сліджень. 

Кандидатську дисерта�
цію захистила 1975 року,
докторську — 1988.

Багато років сферою нау�
кових інтересів А.М. Нагор�
ної є здоров'я населення
різних статево�вікових,
професійних та соціальних
груп, медико�демографічні
процеси, показники гро�
мадського здоров'я, зо�
крема захворюваність, ре�
продуктивне здоров'я, ін�
валідність, смертність різ�
них верств населення (у
тому числі тих, що по�
страждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС),
екологія і здоров'я людини,
питання організації та
управління на різних рівнях
системи охорони здоров'я.

Під керівництвом Антоніни
Максимівни виконувалися
науково�дослідні роботи з
найактуальніших проблем
гігієни та соціальної меди�
цини, у тому числі присвя�
чені вивченню умов праці та
стану здоров'я робітників
сільського господарства,
енергопідприємств, осіб
розумової праці, медичних
працівників, дослідження
п р и ч и н н о � н а с л і д к о в и х
зв'язків між станом здоров'я
працівників та соціально�гі�
гієнічними чинниками, нау�
ковому обґрунтуванню та
розробці методології за�
стосування Міжнародної
класифікації хвороб десято�
го перегляду у лікувально�
профілактичних і статистич�
них закладах України, а та�
кож визначенню потреб ди�
тячого та дорослого насе�
лення України в амбулатор�
но�поліклінічній і стаціонар�
ній медичній допомозі.

Результати її наукових
досліджень знайшли своє
відображення у понад 570
наукових працях, у тому
числі монографіях "Життя і
здоров'я", "Здоров'я: фун�
даментальні та прикладні
аспекти", "Професійне
здоров'я в Україні: епідемі�
ологічний аналіз", "Профе�
сійний рак: епідеміологія і
профілактика" тощо. За
участі А.М. Нагорної підго�
товано 42 нормативних, ін�
структивних та методичних
документи для охорони
здоров'я.

Професор А.М. Нагорна
брала участь у виконанні
низки міжнародних науко�
вих проектів, багато висту�
пала з науковими допові�
дями за кордоном На за�
прошення Європейського
співтовариства працювала
міжнародним експертом у
рамках проекту "INCO�
COPERNICUS".

Нагорна А.М. бере актив�
ну участь у суспільній ро�
боті, є членом координа�
ційної ради МОЗ України з
надання медичної допомо�
ги потерпілим внаслідок
аварії на ЧАЕС, проблемної
комісії "Медичні проблеми
аварії на ЧАЕС", "Соціаль�
на гігієна та організація
охорони здоров'я", Това�
риства соціальних гігієні�
стів та організаторів охо�
рони здоров'я, апробацій�
ної ради при спеціалізова�
ній раді Д.088.13.03 "Гігіє�
на, соціальна гігієна та ор�
ганізація охорони здо�
ров'я" при Національному
медичному університеті ім.
О.О. Богомольця, була
експертом ВАК України;
членом спеціалізованої Ра�
ди Д.01.01.37 при Націо�
нальному університеті ім.
Тараса Шевченка за спе�
ціальністю 09.00.09 "Філо�
софія науки", експертом
Асоціації наукових медич�
них товариств України,
членом редакційної колегії
журналу "Ойкумена" за

розділом "Антропоеколо�
гія, здоров'я людини і дов�
кілля", "Вестник гигиены и
эпидемиологии", "Вісник
соціальної гігієни та орга�
нізації охорони здоров'я
України", заступником го�
ловного редактора "Укра�
їнського журналу з про�
блем медицині праці", вхо�
дить до складу конкурсної
комісії Міністерства освіти
України та Міжнародного
фонду "Відродження" за
програмою "Трансформа�
ція гуманітарної освіти в
Україні", була позаштат�
ним консультантом Коміте�
ту Верховної Ради України
четвертого скликання з пи�
тань охорони здоров'я, ма�
теринства та дитинства.

А.М. Нагорною створено
наукову школу спеціалістів
з питань гігієни та соціаль�
ної гігієни. Вона підготувала
29 учнів: 11 докторів та 18
кандидатів медичних наук,
провадить велику науково�
консультативну роботу се�
ред спеціалістів з гігієни і
соціальної гігієни та органі�
зації охорони здоров'я.

Внесок А.М. Нагорної у
розвиток гігієни і соціальної
гігієни в Україні відзначено
медаллю "В память 1500�
летия г. Киева", (1983), по�
чесними грамотами Прези�
дії АМН України (2003,
2006, 2008), званням За�
служеного діяча науки і тех�
ніки України (1998), премі�
єю Національної академії
наук України ім. Р.Є. Кав�
ецького (2009). 

Шановна Антонино Мак�
симівно, щиро вітаємо Вас
з ювілеєм, зичимо міцного
здоров'я, щастя, творчої
наснаги.

ДУ "Інститут медицини
праці АМН України",

ДУ "Інститут гігієни та
медичної екології ім.
О.М. Марзєєва АМН

України",
редколегія журналу

"Довкілля та здоров'я".
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