
жов тня 2010 р. ви пов -
ню єть ся 110 ро ків з
дня на ро джен ня ви -
дат но го ук ра їнсь ко го
вче но го у га лу зі за -
галь ної і ко му наль ної
гі гі є ни, чле на-ко рес -
пон ден та АМН СРСР,

За слу же но го дія ча нау ки Ук ра -
їнсь кої РСР, док то ра ме дич них
наук, про фес ора Де ни са Ми ко -
лайо ви ча Ка люж но го.

Ка люж ний Д.М. на ро див ся у
се лянсь кій сім'ї. Ди тин ство та
юність йо го про хо ди ли у бу -
рем ні ро ки пов стань, ре во лю -
цій і війн. Пі сля за кін чен ня 1918
ро ку Хар ків ської фельд шер сь -
кої шко ли свою тру до ву діяль -
ність він роз по чав на по са ді
дезін струк то ра де зін фек цій ної
стан ції Пів ден них до ріг, де
прац ював до 1927 ро ку, од но -
ча сно нав чаю чись у ме дич ній
ака де мії.

За кін чив ши ме дич ний фа -
куль тет Хар ків ської ме дич ної
ака де мії 1926 ро ку, Д.М. Ка -
люж ний по чав прац юва ти са ні -

тар ним лі ка рем Хар ків ської
місь кої са не під стан ції. 

20-30-ті ро ки ми ну ло го сто -
літ тя у СРСР бу ли пе ріо дом
ста но влен ня і бур но го ро звит -
ку гі гі є ніч ної нау ки і са ні тар ної
прак ти ки. Для ви рі шен ня пи -
тань з роз роб ки гі гі є ніч них
нор ма ти вів, са ні тар них пра вил
і за хо дів, необхід них для оз до -
ро влен ня умов пра ці, на се ле -
них міс ць, жит ла, шкіл, у кра ї ні
бу ло ство ре но ме ре жу гі гі є ніч -
них ін сти ту тів і ка федр. Від бу -
ва ла ся ди фе рен ці ація гі гі є ни.
Осо бли вий ро зви ток от ри ма ли
та кі га лу зі гі гі є ни, як ко му наль -
на гі гіє на, гі гіє на пра ці, гі гіє на
хар чу ван ня, гі гіє на ді тей та
під літ ків. Ці на прям ки уо со -
блю ва ли ся окре ми ми ка фе -
дра ми у ме дич них ін сти ту тах,
що сприя ло під го тов ці са ні тар -
них лі ка рів на са ні тар но-гі гі є -
ніч них фа куль те тах.

У 1932 ро ці Д.М. Ка люж ний
пе рей шов до щой но ство ре но -
го Ук ра їнсь ко го нау ко во-до-
слід но го ін сти ту ту ко му наль ної

гі гі є ни, який без змін но до
1956 р. очо лю вав академік
АМН СРСР О.М. Мар зє єв. У
цьо му ін сти ту ті Де нис Ми ко -
лайо вич по слі дов но обій мав
по са ди мо лод шо го нау ко во го
спі вро біт ни ка, стар шо го нау -
ко во го спі вро біт ни ка, за ві ду -
ва ча від ді лом, за ступ ни ка ди -
рек то ра з нау ко вої ча сти ни. З
1956 до 1971 ро ку був ди рек -
то ром ін сти ту ту. 1940 ро ку за -
хи стив кан ди дат сь ку ди сер та -
цію, а у 1957 р. — ди сер та цію
на здо бут тя уче но го сту пе ня
док то ра ме дич них наук. 1941
року був прий ня тий до лав Ко -
му ні стич ної пар тії Ра дянсь ко го
Со ю зу. 

1942 ро ку Де нис Ми ко лайо -
вич був на пра вле ний до ді ю чої
ар мії, де прац ював на чаль ни -
ком фрон то вої са не під ла бо -
ра то рії, про ва дя чи ве ли ку са -
ні тар ну й про тие пі де міч ну ро -
бо ту.

У 1945 р. за зав дан ням ко -
ман ду ван ня 1-го Ук ра їнсь ко го
фрон ту Д.М. Ка люж ний ке ру -
вав ро бо тою ра дянсь кої ме -
дич ної служ би з лік ві да ції епі -
де мії ви сип но го ти фу у та бо рі
Те ре зи но Че хо сло ваць кої Со -
ціа лі стич ної Рес пу блі ки. Йо го
діяль ність на цьо му по при щі
одер жа ла ви со ку оцін ку Че хо -
сло ваць ко го уря ду. Д.М. Ка -
люж но го на го ро дже но Че хо -
сло ваць ким бо йо вим за ліз ним
хре стом і пам'ят ною Ду кельсь -
кою ме дал лю.

У 1961 р. про фес ор Д.М. Ка -
люж ний був об ра ний чле ном-
ко рес пон ден том АМН СРСР.
Йо го ви дат на діяль ність у га лу -
зі ро звит ку ме дич них наук бу ла
від зна че на при своєн ням зван -
ня За слу же но го дія ча нау ки Ук -
ра їнсь кої РСР (1964).

За час йо го ке рів ниц тва Ки -
їв ський нау ко во-дос лід ний ін -
сти тут за галь ної та ко му наль -
ної гі гі є ни знач но зміц нів та
роз ши рив ко ло роз ро блю ва -
них про блем. Йо го ідеї знай -
шли ві доб ра жен ня у ро звит ку
дос лі джень з вив чен ня  кан це -
ро ген них і алер ген них вла сти -
во стей заб руд нень ат мо сфер -
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но го по ві тря, елек тро маг ніт -
них по лів в умо вах на се ле них
міс ць і гі гі є ніч но го обґрун ту -
ван ня вимог до кон стру ю ван -
ня ме блів і пред ме тів по бу ту,
без печ но го за стос уван ня по -
лі мер них ма те рі а лів і за со бів
за хи сту ро слин. У зв'яз ку з
роз ши рен ням за стос уван ня
ра діо ак тив них ре чо вин і дже -
рел іо ні зую чо го ви про мі ню -
ван ня по даль шо го ро звит ку
на бу ла ра ді а цій на гі гіє на. В ін -
сти ту ті по стій ни ми ста ли ви їз -
ні се мі на ри Все світ ньої ор га -
ні за ції охо ро ни здо ров'я з різ -
них пи тань гі гі є ни. У сім де ся ті
ро ки спів праця з про ек ту валь -
ни ка ми да ла по штовх до бу -
дів ниц тва в Ук ра ї ні екс пе ри -
мен таль но-пока зо вих сіл, що
сти му лю ва ло роз мах бу дів -
ниц тва жит ла на се лі. 

Про фес ор Д.М. Ка люж ний
був еру до ва ним пе да го гом.
Він вів ви кла даць ку ро бо ту у
Війсь ко во-ме дич но му учи ли -
щі, Війсь ко во-ме дич ній ака -
де мії, Хар ків сько му ме дич но -
му ін сти ту ті, був за ві ду ва чем
ка фе дрою ко му наль ної гі гі є ни
Ки їв сько го ме дич но го ін сти -
ту ту, а в остан ні ро ки своєї
діяль но сті за ві ду вав ка фе -
дрою ко му наль ної гі гі є ни Ки -
їв сько го ін сти ту ту удос ко на -
лен ня лі ка рів.

За більш ніж 50-річ ний пе -
ріод лі кар сь кої і нау ко вої
діяль но сті професор Д.М. Ка -
люж ний здоб ув по пу ляр ність
як ви дат ний гі гі є ніст, пе да гог і
гро мадсь кий діяч. Ним на пи -

са но по над 220 ро біт з різ них
пи тань за галь ної і ко му наль -
ної гі гі є ни, з них 22 мо но гра фії
та збір ни ки нау ко вих праць.
Йо го мо но гра фії "Пи тан ня ко -
му наль ної і шкіль ної гі гі є ни",
"Са ні тар на охо ро на ат мо -
сфер но го по ві тря від ви ки дів
під при ємств чор ної ме та лур -
гії" (1961), "Пи тан ня гі гі є ни
се ла" (1963), "Заб руд нен ня
зов ніш ньо го се ре до ви ща і йо -
го са ні тар на охо ро на" (1967)
та ін ші ві до мі ши ро ким ко лам
гі гі є ні стів і са ні тар них лі ка рів.
У прац ях проф. Д.М. Ка люж -
но го знай шли ши ро ке ві доб -
ра жен ня пи тан ня ро звит ку
охо ро ни здо ров'я й са ні тар ної
спра ви в Ук ра ї ні, чо му сприя -
ла ак тив на діяль ність в ін сти -
ту ті від ді лу ор га ні за ції охо ро -
ни здо ров'я. 

Під ке рів ниц твом Де ни са
Ми ко лайо ви ча під го то вле но
16 док то рів і 22 кан ди да ти ме -
дич них наук. Йо го уч ні й  ни ні
про дов жу ють роз ви ва ти слав -
ні нау ко ві тра ди ції сво го вчи -
те ля.

Д.М. Ка люж ний усі по воєн ні
ро ки оби рав ся чле ном пра -
влін ня Все со юз но го й Ук ра -
їнсь ко го нау ко вих то ва риств
гі гі є ні стів, а з 1959 року очо -
лив йо го. Він ба га то ра зо во
оби рав ся до пар тій них, ра -
дянсь ких і проф спіл ко вих ор -
га нів.

Діяль ність про фес ора Ка -
люж но го Д.М. від зна че но уря -
до ви ми на го ро да ми, у то му
чи слі ор де на ми "Чер во на Зір -

ка", Віт чиз ня ної вій ни I і ІІ сту -
пе нів, дво ма ор де на ми "Тру -
до во го Чер во но го пра по ра".

Пам'ять про са ні тар но го лі -
ка ря, ве ли ко го вче но го, пе да -
го га та гро мадсь ко го дія ча
Д.М. Ка люж но го за ли ша єть ся
у сер цях йо го уч нів та по слі -
дов ни ків.

Д.М. Ка люж ний, ви хо дець із
се лянсь кої сім'ї, за по чат ку вав
ство рен ня ди на стії лі ка рів за
фа хом і нау ков ців — за пе ре -
ко нан ням і ро дом діяль но сті.
Стар ша доч ка, Лю бов Де ни -
сів на — епі де мі о лог, кан ди дат
ме дич них наук, мо лод ша —
Лі дія Де ни сів на — дер ма то ве -
не ро лог, док тор ме дич них
наук, за ві дую ча ка фе дрою
дер ма то ве не ро ло гії На ціо -
наль ної ме дич ної ака де мії
після ди плом ної ос ві ти імені
П.Л. Шу пи ка. Про дов жу ють
спра ву ді да й на щад ки у дру -
го му по ко лін ні: ону ка Бер -
дник О.В. — гі гі є ніст, док тор
ме дич них наук, за ві ду вач ка
ла бо ра то рі єю по пу ля цій но го
здо ров'я ДУ "Ін сти тут гі гі є ни
та ме дич ної еко ло гії імені
О.М. Мар зє є ва АМ НУ", ону ка
Го луб чи ко ва Т.В. — за ві дую ча
ци кло вою ко мі сі єю са ні тар но-
гі гі є ніч них дис ци плін у ме дич -
но му ко ле джі, онук Чу мак В.В.
— фа хі вець у га лу зі ра ді а цій -
ної гі гі є ни і до зи ме трії, док тор
біо ло гіч них наук, за ві ду вач ла -
бо ра то рії до зи ме трії вну тріш -
ньо го опро мі нен ня Ін сти ту ту
ра ді а цій ної гі гі є ни та епі де мі -
о ло гії ДУ "Нау ко вий центр ра -
ді а цій ної ме ди ци ни АМ НУ". 

Мі ні стер ство охо ро ни
здо ров'я Ук ра ї ни,

Нау ко ве то ва ри ство 
гі гі є ні стів Ук ра ї ни, 

ДУ "Ін сти тут гі гі є ни 
та ме дич ної еко ло гії 

ім. О.М. Мар зє є ва 
АМН Ук ра ї ни",

На ціо наль ний ме дич ний
уні вер си тет

ім. О.О. Бо го моль ця,

На ціо наль на ме дич на 
ака де мія пі сля ди плом ної 

ос ві ти ім. П.Л. Шу пи ка,

ред ко ле гія жур на лу 
"Дов кіл ля та здо ров'я".

На знімках: 

Д.М. Ка люж ний; 

Вчитель і Учень — 
О.М. Мар зє є в 
і Д.М. Ка люж ний.
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