
а люж ний Де нис Ми ко лайо вич
є зна ним вче ним-гі гі є ні стом як
у на шій кра ї ні, так і за її ме жа -
ми. Йо го нау ко ві роз роб ки не
втра ти ли своєї ак ту аль но сті і
до ни ні. Їх вив ча ють різ ні фа хів -
ці з ме тою на бут тя нау ко во го
дос ві ду і одер жан ня фун да -
мен таль них знань у га лу зі ко -
му наль ної гі гі є ни.

Де нис Ми ко лайо вич зро бив
знач ний вне сок у ро зви ток гі гі -
є ніч ної нау ки. Впер ше в Ук ра ї ні
він за по чат ку вав та кі нау ко ві
на прям ки, як гі гіє на елек тро -
маг ніт них та кан це ро ген них
фак то рів, вив чен ня хі міч них
алер ге нів, по лі мер них та син -
те тич них ма те рі а лів. За йо го
іні ціа ти вою впер ше бу ло ство -
ре но ла бо ра то рію ра ді а цій ної
гі гі є ни та ла бо ра то рію бо роть -
би з шу мом [1, 2].

Все це знач но роз ши ри ло
спектр нау ко вих дос лі джень
київського Ін сти ту ту за галь ної і
ко му наль ної гі гі є ни, який він
очо лю вав про тя гом 14 ро ків
(1956-1970).

За га лом, більш ніж за 40 ро -
ків своєї нау ко вої діяль но сті
вче ним опу блі ко ва но 261 нау -
ко ву працю з різ них на прям ків
за галь ної та ко му наль ної гі гі є -
ни. Ним під го то вле но 16 док то -
рів і 22 кан ди да ти ме дич них
наук. Де я кі з них і ни ні про дов -
жу ють плід но прац юва ти в Ін -
сти ту ті гі гі є ни та ме дич ної еко -
ло гії та ін ших нау ко вих і нав -
чаль них за кла дах.

Але нау ко ва шко ла Де ни са
Ми ко лайо ви ча по тре бує окре -
мої ува ги і не є пред ме том да -
них дос лі джень. 

В остан ні ро ки все ча сті ше у
лі те ра ту рі з'яв ля ють ся ро бо ти
з нау ко ме трич но го ана лі зу
пер со наль них бі бліо гра фій
вче них [3-5]. То му у на ших
дослі джен нях ми спро бу ва ли
про а на лі зу ва ти ди на мі ку нау -
ко вих пу блі ка цій вче но го і вия -
ви ти зако но мір но сті фор му -
ван ня бі бліо гра фіч но го ма си ву
нау ко вих праць.

Ме то ди дос лі джен ня. У ро -
бо ті бу ли ви ко ри ста ні нау ко ме -
трич ні, бі бліо ме трич ні ме то ди та
ме тод нау ко во го ана лі зу. Дже -
ре лом бі бліо гра фіч ної ін фор ма -
ції слу гу ва ли "Би блио гра фи че -
ский ука за тель на уч ных тру дов
Ки ев ско го НИИ об щей и ком му -
наль ной ги ги ены им. А.Н. Мар -
зее ва за 50 лет" (1931-1980) [6,
7], пе ріо дич ні ви дан ня, збір ни ки
нау ко вих праць з гі гі є ни, те зи
до по ві дей нау ко вих кон фе рен -
цій, з'їз дів то що.

Ре зуль та ти. Як вия вле но під
час на ших дос лі джень, ін фор -
ма цій ний ма сив нау ко вих
праць Д.М. Ка люж но го ста но -
вить 261 оди ницю. У ньо му ві -
доб ра же но пу блі ка ції, що вис -
віт лю ють різ ні на прям ки гі гі є -
ніч ної нау ки, а та кож мо но гра -
фії, пі друч ни ки, бро шу ри, стат -
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ті у нау ко вих жур на лах та збір -
ках, ма те рі а ли кон фе рен цій,
ме то дич ні до ку мен ти ( табл.).

Під час ана лі зу ма си ву бі бліо -
гра фіч них дже рел вия вле но,
що за га лом у про від них жур на -
лах СРСР ав то ром опу блі ко ва -
но 85 нау ко вих ста тей. Най -
більш ре гу ляр но про тя гом
усьо го пе ріо ду нау ко вої діяль -
но сті вче но го йо го стат ті дру -
ку ва лись у про від них фа хо вих
жур на лах "Ги ги ена и са ни та -
рия" (46, з них 15 са мо стій них)
і "Вра чеб ное де ло" (21, з них 8
са мо стій них). Реш та ро біт (18)
ви хо ди ла епі зо дич но у ви дан -
нях "Со вет ское здра во ох ра не -
ние", "Вест ник АМН СССР",
"Ра дянсь ка ме ди ци на" та ін -
ших. Пер ші стат ті Де ни са Ми -
ко лайо ви ча бу ли опу блі ко ва ні у
жур на лі "Про фи лак ти че ская
ме ди ци на", ви дан ня яко го, на -
жаль, при пи ни ло ся 1938 ро ку. 

Слід зва жа ти на зна чу щість

ро біт, на дру ко ва них у нау ко вих
збір ни ках різ них ви дань (76
ста тей).

У 30-40-х ро ках ХХ сто літ тя
це бу ли збір ни ки ра зо вих ви -
дань нау ко вих праць, та кі як
"Во про сы ги ги ены воз ду ха
горо дов и про мы шлен ных цен -
тров СССР", "Сбор ни ки ан -
ноти ро ван ных ра бот по об щей
и ком му наль ной ги ги ене",
"Спец сбор ни ки" то що.

Піз ні ше, по чи наю чи з 1950
ро ку, стат ті вче но го ви хо дять у
ре гу ляр них ви дан нях збі рок
нау ко вих праць "Во про сы ком -
му наль ной и школь ной ги ги -
ены", "Ос нов ные во про сы ги -
ги ены се ла", у ма те рі ал ах нау -
ко вих кон фе рен цій і з'їз дів.

Слід від зна чи ти, що з 1956
ро ку в Ін сти ту ті ко му наль ної гі -
гі є ни за ре дак ці єю Д.М. Ка люж -
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но го по ча ли ви да ва ти збір ник
нау ко вих праць "Гі гіє на на се ле -
них міс ць", який став справ жнім
фа хо вим ви дан ням для гі гі є ні -
стів Ук ра ї ни. Цей збір ник і ни ні є
од ним з ос нов них ви дань для
гі гі є ні стів-нау ков ців і пра ців ни -
ків са непдслуж би Ук ра ї ни.

У збір ни ках нау ко вих праць
різ них ви дань ав то ром опу блі -
ко ва но 39 влас них ста тей, 37
ро біт на пи са но у спі вав тор стві
з ін ши ми вче ни ми.

Йо го нау ко ві пу блі ка ції ви хо -
ди ли і у збір ни ках, прис вя че них
ін шим на прям кам гі гі є ни, та -
ким як "Во про сы об щей и част -
ной ги ги ены", "Во про сы ох ра -
ны здо ро вья де тей и по д-
ростков", "Ма те ри а лы к ис то -
рии ги ги ены и са ни та рии на Ук -
ра и не" та ін.

Знач ну ча сти ну пу блі ка цій
вче но го ста но влять те зи нау ко -
вих кон фе рен цій, з'їз дів, се сій.
Це май же 13,4% від ус іх йо го

ро біт. З цьо го бло ку пу блі ка цій
вар то вио кре ми ти ма те рі а ли
пер шої кон фе рен ції з охо ро ни
чи сто ти ат мо сфер но го по ві -
тря, про ве де ної у Хар ко ві 1935
ро ку. Во на фак тич но ста ла по -
штов хом до ро звит ку цьо го
нау ко во го на прям ку у СРСР,
са ме йо му Де нис Ми ко лайо вич
при свя тив усе своє жит тя.

У на ступ ні ро ки бу ло опу блі -
ко ва но йо го ви сту пи, ви го ло -
ше ні на збо рах енер ге ти ків, на
нау ко во-тех ніч них се сіях і кон -
фе рен ціях, з'їз дах гі гі є ні стів,
епі де мі о ло гів, мі кро біо ло гів та
ін фек ціо ні стів, ко мі те ті з са ні -
тар ної охо ро ни ат мо сфер но го
по ві тря при держ са нін спек ції
МОЗ СРСР, на за сі дан нях за -
галь но со юз них про блем них
ко мі сій з гі гі є ни се ла, кон фе -
рен ціях з про блем охо ро ни
здо ров'я ді тей та під літ ків то -
що. За га лом опу блі ко ва но 35
тез до по ві дей ав то ра.

Ре зуль та ти ана лі зу гі сто гра -
ми за галь ної ди на мі ки пу блі ка -
цій Д.М. Ка люж но го да ють змо -
гу вио кре ми ти три пе ріо ди йо го
нау ко вої діяль но сті (рис. 1), що
ві дріз ня ють ся не ли ше за кіль кі -
стю пу блі ка цій, але й за по тен -
ціа лом їх ньо го нау ко во го рів ня і
ві доб ра жа ють твор чу ак тив -
ність вче но го на різ них ета пах
йо го діяль но сті.

Пер ший пе ріод нау ко вої
діяль но сті Де ни са Ми ко лайо ви -
ча (1934-1941) збі га єть ся зі ста -
но влен ням йо го як вче но го-гі гі -
є ні ста і по чат ком ро звит ку ко -
му наль ної гі гі є ни як нау ки за га -
лом. У той пе ріод ще не іс ну ва -
ло до стат ньої кіль ко сті нау ко вих
роз ро бок, за галь ної ме то до ло -
гії та на леж ної ма те ріаль ної ба -

Ри су нок 1
За галь на ди на мі ка пу блі ка ції нау ко вих праць 

Д.М. Ка люж но го за 1934-1976 ро ки

1934-1941   1942-1947   1948-1955   1956-1962    1963-1969  1970-1976         
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Та блиця
Роз по діл дру ко ва них праць про фес ора Д.М. Ка люж но го 

за ви да ми пу блі ка цій (1934-1976)

Вид друкованої роботи
Кількість

Абсолютне число %

Монографії 5 1,9

Навчальні посібники 3 1,15

Брошури 11 4,21

Статті у журналах 85 32,56

Статті у збірках 76 29,1

Тези конференцій 35 13,4

Методичні документи 6 2,3

Книги, що вийшли за
редакцією Д.М. Калюжного

39 14,9

Загалом 261 100%

D3-10 a-:D3-10 a-.qxd  01.09.2010  21:17  Page 6



зи. Про те на пе ре дод ні Ве ли кої
Віт чиз ня ної вій ни Д.М. Ка люж -
ним бу ло опу блі ко ва но 15 нау -
ко вих праць, 8 з яких — у пе ріо -
дич них жур на лах, а та кож бу ла
за хи ще на ди сер та цій на ро бо та
на здо бут тя сту пе ня кан ди да та
ме дич них наук [8].

Са ме то ді він став і од ним із
спі вав то рів фун да мен таль ної
пра ці ін сти ту ту, ви ко на ної у той
пе ріод: "Дон басс. Его са ни тар -
ное изу че ние и оз до ро вле ние"
[9]. У цій ро бо ті бу ло ви кла де но
ре зуль та ти нау ко вих дос лі д-
жень що до заб руд нен ня ат мо -
сфер но го по ві тря про ми сло вих
міст Дон ба су.

По даль ші бі бліо гра фіч ні да ні
свід чать, що із за галь ної кар ти -
ни нау ко вої діяль но сті Де ни са
Ми ко лайо ви ча ви па дає пе ріод
1942-1947 рр., ко ли він був на
фрон ті. Про те дос від війсь ко во -
го лі ка ря не ми нув без слід но:
1948 ро ку Де нис Ми ко лайо вич
підготував док тор сь ку ди сер та -
цію на те му: "По ле вое раз ме -
ще ние войск и стро и тель ство
необо ро ни тель ных со ору же ний
по опы ту ВОВ (ги ги ени че ские
ис сле до ва ния)", в якій на ос но ві
влас них спо сте ре жень уза галь -
нив са ні тар ний дос від що до
спо ру джен ня та ек сплу а та ції
при мі щень для роз мі щен ня
війсь ко во служ бов ців під час
війсь ко вих дій. Проте сталося
так, що ця дисертація не була
захищена, а офіційний захист
дисертації Д.М. Ка люж но го на
ступінь доктора медичних наук
відбувся лише 1955 року, темою
якої була "Гигиеническая оцен-
ка загрязнения атмосферного
воздуха предприятиями черной
металлургии и основные меро-
приятия по его оздоровлению".

Пі сля по вер нен ня з фрон ту у
1948 ро ці Де нис Ми ко лайо вич
роз по чи нає но вий етап своєї
нау ко вої діяль но сті. 

З 1948 по 1955 рр. спо сте рі га -
єть ся стрім ке зро стан ня кіль ко -
сті нау ко вих пу блі ка цій вче но го у
пе ріо дич них ви дан нях (15) та у
збір ни ках праць і ма те рі ал ах
нау ко вих кон фе рен цій. При чо му
знач но роз ши рю єть ся ко ло нау -
ко вих ін те ре сів вче но го. З'яв ля -
ють ся ро бо ти з вив чен ня по бу -
то вої тех ні ки, ае ро зо лів у пар ках
міст, пра ці з гі гі є ніч ної ефек тив -
но сті са ні тар но-за хи сних зон
про ми сло вих під при ємств, з пи -
тань війсь ко вої і шкіль ної гі гі є ни,
впер ше по ру шу ють ся пи тан ня
що до гі гі є ни се ла.

Най ін тен сив ні ший пе ріод
нау ко вої діяль но сті Д.М. Ка -

люж но го при па дає на 1956-
1969 ро ки, ко ли він пі сля смер -
ті О.М. Мар зє є ва очо лю вав Ін -
сти тут за галь ної і ко му наль ної
гі гі є ни. За цей пе ріод опу блі ко -
ва но 68% йо го ро біт. Це пе ріод
най ви щої твор чої ак тив но сті
вче но го. По над 100 ста тей ав -
тор на дру ку вав у віт чиз ня них та
за ру біж них пе ріо дич них жур на -
лах і збір ни ках, близь ко 30 пу -
блі ка цій — у ма те рі ал ах кон фе -
рен цій. Бу ло ви да но 5 мо но -
гра фій, 3 нав чаль них по сіб ни -
ка, 11 нау ко во-ме то дич них до -
ку мен тів та 29 ро біт, що вий -
шли за йо го ре дак ці єю.

У цей пе ріод вче ний при ді ляє
ба га то ува ги про бле мам охо ро -
ни ат мо сфер но го по ві тря від
ви ки дів під при ємств чор ної ме -
та лур гії. 1961 ро ку з'яв ляєть ся
пер ша мо но гра фія Де ни са Ми -
ко лайо ви ча [10]. Не за ли ша -
ють ся по за йо го ува гою пи тан -
ня жит ло во го бу дів ниц тва у мі -
стах і се лах, вдос ко на лен ня ме -
то до ло гії гі гі є ніч но го ре гла мен -
ту ван ня, про бле ми пла ну ван ня
та бла гоу строю сільсь ких на се -
ле них міс ць, бо роть би з шу -
мом, гі гі є ни ди тин ства то що.
Роз ши рю єть ся об сяг нау ко вих
дос лі джень ін сти ту ту, ви ни ка -
ють но ві нау ко ві на прям ки у гі гі -
є ні, збіль шу єть ся кіль кість кан -
ди да тів і док то рів наук.

Хо ча прі о ри тет ним на прям -
ком ро біт вче но го бу ла са ні тар -
на охо ро на ат мо сфер но го по ві -
тря, по за йо го ува гою не за ли -
ши лись і гло баль ні пи тан ня охо -
ро ни нав ко лиш ньо го се ре до ви -
ща на се ле них міс ць. З'яви ли ся
пу блі ка ції, що вис віт лю ва ли ре -
зуль та ти вив чен ня біо ло гіч но го
впли ву фак то рів дов кіл ля.

Ви сту паю чи ор га ні за то ром
нау ко вої ме дич ної діяль но сті в
Ук ра ї ні, Де нис Ми ко лайо вич
опі ку єть ся про бле ма ми що до
перс пек тив ро звит ку нау ко вих
дос лі джень у га лу зі ко му наль -
ної гі гі є ни. Ви хо дить низка
його пу блі ка цій з пи тань впро -
ва джен ня до ся гнень гі гі є ніч ної
нау ки у прак ти ку охо ро ни здо -
ров'я. Са ме то ді він звер та єть -
ся до пи тань іс то рії гі гі є ни, ана -
лі зує шля хи ста но влен ня і
підво дить ос нов ні під сум ки
розвит ку гі гі є ніч ної нау ки.

В остан ній пе ріод нау ко вої
діяль но сті Д.М. Ка люж но го де -
що змен шу єть ся кіль кість
публі ка цій, що бу ло пов'яза но з
по гір шен ням ста ну здо ров'я
вче но го: 12 збі рок за йо го ре -
дак ці єю, 17 ста тей у нау ко вих
жур на лах і збір ни ках, од на мо -
но гра фія, на пи са на у спі вав -
тор стві з про від ни ми фа хів ця -
ми ін сти ту ту В.В. Бул га ко вим
та Я.Й. Ко сто вець ким. 

Слід зау ва жи ти, що ди на мі ка
пу блі ка ції ста тей у пе ріо дич них
ви дан нях і збір ни ках має ту ж
тен ден цію, що і за галь на ди на -
мі ка ро біт за пе ріо да ми йо го
нау ко вої діяль но сті (рис. 2).

Ана лі зую чи бі бліо ме трич ні ха -
рак те ри сти ки нау ко вої пра ці
Д.М. Ка люж но го з ін ши ми ав то -
ра ми, тре ба від зна чи ти, що за
увесь пе ріод йо го нау ко вої
діяль но сті част ка пу блі ка цій, де
він є од но осіб ним ав то ром, ста -
но вить май же 40% від за галь ної
кіль ко сті пу блі ка цій. При чо му
біль шість з них вий шла у світ у
пе ріод з 1956 по 1969 рік. На
пер ших ета пах йо го нау ко вої
діяль но сті (1934-1955), ко ли
від бу ва ло ся фор му ван ня Де ни -
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Ри су нок 2
Ди на мі ка пу блі ка цій нау ко вих ста тей Д.М. Ка люж но го

у пе ріо дич них ви дан нях (1934-1976)
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са Ми ко лайо ви ча як вче но го,
кіль кість са мо стій но ви ко на них
ро біт і ро біт, ви ко на них у спі вав -
тор стві, ві дріз ня ла ся ли ше на
10% (55% про ти 45%).

У по даль шо му від бу ваєть ся
ге не ра ція Д.М. Ка люж но го у лі -
де ра нау ко во го ко лек ти ву, від -
зна ча єть ся зміц нен ня ка дро во го
скла ду гі гі є ні стів ін сти ту ту, з'яв -
ля ють ся ви со ко про фе сій ні фа -
хів ці, що да ва ло мо жли вість вче -
но му роз ши ри ти ко ло од но дум -
ців. По даль ша нау ко во-дос лід -
ниць ка діяль ність Де ни са Ми ко -
лайо ви ча ха рак те ри зу єть ся
спів пра цею з спе ціа лі ста ми різ -
них на прям ків гі гі є ніч ної нау ки.

З 1935 ро ку ро бо ти Де ни са
Ми ко лайо ви ча з про блем охо -
ро ни ат мо сфер но го по ві тря ви -
хо ди ли у спі вав тор стві з Г.О. Го -
ро дець ким (8), В.А. Яко вен ко
(5), С.В. Пев зне ром, А.М. Із деб -
сь ким (3). З 1949 ро ку спо сте рі -
га єть ся тіс не спі вро біт ниц тво з
Я.Й. Ко сто вець ким (9), С.А. Да -
ви до вим (6), М.Б. Ак сель род
(10). Во но бу ло спря мо ва не на
ви рі шен ня про блем про ек ту -
ван ня і гі гі є ніч ної аде кват но сті
са ні тар но-за хи сних зон.

Про тя гом біль ше ніж 16 ро ків
Де нис Ми ко лайо вич тіс но спів -
прац ював з Ла хно Є.С. та Паль -
го вим В.І., які про ва ди ли до-
сліджен ня у га лу зі пла ну ван ня
на се ле них міс ць. У спі вав тор стві
з ни ми вий шло по над 20 нау ко -
вих праць. Вар то від зна чи ти
плід ну спів працю Д.М. Ка люж -
но го з йо го вір ною со рат ни цею
М.В. Кри жа нів ською, яка очо лю -
ва ла в ін сти ту ті дос лі джен ня з
алер го ло гії. Ра зом во ни опу блі -
ку ва ли 16 ста тей у нау ко вих
жур на лах, збір ни ках та ма те рі -
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ал ах з'їз дів і кон фе рен цій. Ча -
сти на з них бу ла прис вя че на
пам'яті О.М. Мар зє є ва, а та кож
ор га ні за ції нау ки. У 1960-ті ро ки
знач ну кіль кість ро біт опу блі ко -
ва но ра зом з Ю.Д. Ду мансь -
ким (10), Квіт ниць кою Н.М. (6),
Бул га ко вим В.В. (8), Га бо ви чем
Р.Д. (8), Шах базяном Г.Х. (6),
Гор ди нею М.П. (9).

Спі вав то ра ми вче но го у різ ні
ро ки бу ли О.М. Мар зє єв,
Л.І. Мед ведь, М.В. Жа бо тинсь -
кий, В.В. Мар ти нюк, Є.Г. Гон ча -
рук та ба га то ін ших ві до мих уче -
них. За по над 40 ро ків нау ко во-
дос лід ниць кої діяль но сті спі в-
ав то ра ми Де ни са Ми ко лайо ви -
ча бу ли 83 осо би. З них, крім ви -
ще зга да них нау ков ців, по над
три пу блі ка ції він мав з Л.Г. Дру -
кар сь ким, К.В. Гри гор'євою,
Н.Я. Яни ше вою, С.С. Поз нансь -
ким, М.М. Єр мо ла євим, Х.А. За -
ри вайсь кою, Г.І. Яко вен ко.

Вис нов ки
Ре зуль та ти на ших дос лі джень

свід чать про те, що нау ко ва
спад щи на чле на-ко рес пон ден -
та АМН СРСР, про фес ора Ка -
люж но го Д.М. є уні каль ним
бібліо гра фіч ним ма те рі а лом
для нау ко ме трич них дос лі д-
жень. Ди на мі ка пу блі ка цій ної
ак тив но сті Д.М. Ка люж но го від -
по ві дає за галь ним зако но мір -
но стям ві ко вих пе ріо дів нау ко -
вої діяль но сті вче них. Во на яс -
кра во ві доб ра жає змі ни йо го
нау ко вих ін те ре сів і на прям ків
дос лі джен ня. Вив чаю чи йо го
пра ці, мож на про сте жи ти різ ні
пе ріо ди ста но влен ня та ро звит -
ку вче но го від фор му ван ня йо го
нау ко вих ін те ре сів до зрі лої
твор чо сті виз на но го науковця

Мож на ствер джу ва ти, що йо -

го діяль ність від дзер ка лює ці лу
епо ху у ро бо ті Ін сти ту ту за галь -
ної і ко му наль ної гі гі є ни та іс то -
рію ро звит ку гі гі є ніч ної нау ки в
Ук ра ї ні.
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