
Vol. 317. — P. 241-245.
60. Lin S. As so ci ation betwe en

gas eous am bi ent air pol lu tants and
ad ver se preg nan cy out co mes in
Van cou ver, Can ada / S. Lin,
D. Krewski, Y. Shi // En vi ron He alth
Per spect. — 2003. — Vol. III, № 10.
— P. 1773-1778.

61. Mo ca re lli P., Gerthous P.H.,
Fer ra ri E. et al. // Lan cel. — 2000.
— Vol. 355. — P. 1858-1863. 

62. Na tu ral se lec tion as so ci ated
with birth weight. 3. Chan ges over
the last twen ty ye ars / L. Ter re na to,
M.F. Gra vi na, A. San Mar ti ni,
L. Uliz zi // Ann. Hu man Gen et. —
1981. — Vol. 45. — P. 267-278.

63. Nishi jo M., Hon da R., Tawa ra
K. et al. // Epi de mio li gy. — 2003.
— Vol. 14, № 5 — P. 39.

64. Par ti cu la te air pol lu tion and
fe tal he alth / S.V. Ili ni an aia, I. Ran -
kin, R. Bell et al. // Epi de mio lo gy. —
2004. — Vol. 15, № 1. — P. 36-45.

65. Phil lips D.I., Wal ker B.R., Re -
y nolds R.M. et al. // Hy per ten sion.
— 2000. — Vol. 35. — P. 1301-
1310.

66. Рless-Mul lo li T. Is it fe as ible
to con struct a com mu ni ty pro fi le of
ex po su re to in du stri al air pol lu tion?
/ T. Pless-Mul lo li // Oc cup. and En -
vi ron. Med. — 2000. — № 8. —
P. 542-549.

67. Tao Y. Ef fect of le ad ex po su re
in pre na tal and post na tal du ra tion
on in fant growth / Y. Tao // Wei
Sheng. Yan. Jiu. — 2000. —
Vol. 30, № 12. — P. 102-104. 

68. The im pact of po ly cy clic aro -
ma tic hy dro car bons and fin par tic -
les on preg nan cy out co me / J. Dej -
mek, I. So land sky, I. Ben es et al. //
En vi ron. He alth Per spect. — 2000.
— Vol. 108, № 12. — P. 1159-
1164.

69. The World He alth Re port
2002. — Re du cing Risks, Pro mo -
ting He althy Li fe / WHO. — Gen eva,
2002. — 248 p.

70. He alth and En vi ron ment in
Su stai nab le De ve lop ment / WHO.
— Gen eva: WHO, 1997.

71. Wil cox A.I. // Int. J. Epi de -
miol. — 2001. — Vol. 30, № 6. —
P. 1233-1241.

72. Wilhelm M. Res iden tid pro xi -
mi ty to traf fic and ad ver se birth
out co mes in Los-An ge les coun try,
Ca li for nia. 1994-1994 / M. Wil-
helm, B. Ritz // En vi ron. He alth
Per spect. — 2003. — Vol. 11, № 2.
— P. 207-216.

73. Wil son J.Y. En vi ron men tal
che mi cals / J.Y. Wil son // Hand bo -
ok of te ra to lo gy / Eds. J.G. Wil son,
F.C. Fras er. — New York-Lon don:
Ple num press, 1977. — Vol. 1. —
P. 366-370.

74. Yong blo et P.H., Po e le veld N.,
Gro en ewoud M.M. // En vi ron. He -
alth. Persp. — 2001. — Vol. 109. —
P. 1-3. 
На дій шла до ре дак ції 02.03.2010.

№ 3 2010   EN VI RON MENT & HE ALTH   66

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 
Люд ми ли 

Во ло ди ми рів ни
ГРИГОР'ЄВОЇ

Ад мі ні стра ція та ко лек тив
Дер жав ної уста но ви "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" з
су мом спо ві ща ють про кон чи ну
на 82-му ро ці жит тя виз нач но го
вче но го-ме ди ка, док то ра ме -
дич них наук, про фес ора, За слу -
же но го дія ча нау ки і тех ні ки Ук -
ра ї ни, ви на хід ни ка Люд ми ли Во ло ди ми рів ни Гри гор'євої. 

Л.В. Гри гор'єва на ро ди ла ся 17.10.1928 р. у с. Смо трич Хмель -
ниць кої обла сті. За кін чи ла з від зна кою Чер ні вець кий ме дич ний
ін сти тут (1951) і ас пі ран ту ру (1954). У 1954-1961 роках бу ла
аси стен том ка фе дри мі кро біо ло гії Чер ні вець ко го ме дич но го ін -
сти ту ту і Ки їв сько го ін сти ту ту удос ко на лен ня лі ка рів. З 1961 по
2000 рік прац юва ла стар шим нау ко вим спі вро біт ни ком, зав. ла -
бо ра то рі єю, го лов ним нау ко вим спі вро біт ни ком Ін сти ту ту гі гі є -
ни та ме дич ної еко ло гії ім. О.М. Мар зєєва АМН Ук ра ї ни.

Май же 50 ро ків сво го жит тя професор Л.В. Гри гор'єва при -
свя ти ла са ні тар ній мі кро біо ло гії. Біль ше 30 ро ків во на від да ла
Ін сти ту ту, ро звит ку гі гі є ніч ної нау ки. По над 30 ро ків ке ру ва ла
ла бо ра то рі єю са ні тар ної мі кро біо ло гії та ві ру со ло гії.

Професором Л.В. Гри гор'євою осо би сто і ро бо та ми, ви ко на -
ни ми за її ке рів ниц твом, зро бле но сут тє вий вне сок у про фі лак -
ти ку ін фек цій них зах во рю вань та охо ро ну дов кіл ля від біо ло гіч -
них заб руд нень. 

Нау ко ві пра ці у га лу зі ме дич ної та са ні тар ної мі кро біо ло гії
Л.В. Гри гор'євої бу ли опу блі ко ва ні у ба гатьох кра ї нах сві ту. У
1960-ті ро ки впер ше в Ук ра ї ні і у СРСР нею бу ли за кла де ні ос -
но ви но вої га лу зі нау ки — са ні тар ної ві ру со ло гії. Вста но вле но
зна чен ня ен те ро фа гів як са ні тар но-ін ди ка тор них ві ру сів при
кон тро лі різ них об'єк тів дов кіл ля — мор сь ких та кон ти нен таль -
них во дой мищ, стіч них вод. Ба га то ро ків Л.В. Гри гор'єва пра-
цюва ла над вив чен ням зако но мір но стей дії ра діо ну клі дів дов -
кіл ля на мі кро біо це но зи, ство рив ши за са ди для но вої гіл ки
мікро біо ло гії — ра ді а цій ної мі кро біо ло гії. 

Професор Л.В. Гри гор'єва є ав то ром по над 320 нау ко вих пу блі -
ка цій, ви на хо дів, па тен тів, у то му чи слі 15 мо но гра фій і по сіб ни ків,
зо кре ма "Прак тич но го по сіб ни ка з ме дич ної мі кро біо ло гії" (1963),
мо но гра фій "Эн те ро ви ру сы во вне шней сре де" (1968), "Са ни тар -
ная ми кро био ло гия и ви ру со ло гия во до е мов" (1975), "Са ни тар -
ная ми кро био ло гия эв троф ных во до е мов" (1985) та інших.

Професор Л.В. Гри гор'єва зав жди бу ла яс кра вим при кла дом
тіс ної пов сяк ден ної спів пра ці нау ков ців зі спе ціа лі ста ми-прак -
ти ка ми. За її уча сті та ке рів ниц тва у прак ти ку охо ро ни здо ров'я
бу ло впро ва дже но низ ку но вих ме то дик, при ла дів, те стів, що
ві доб ра же но у 34-х нор ма тив них та нау ко во-тех ніч них до ку -
мен тах, 9-ти ав тор сь ких сві доц твах і ви на хо дах. 

Про тя гом усьо го тру до во го жит тя Людмила Володимирівна
ще дро ді ли ли ся сво ї ми знан ня ми, дос ві дом, до ся гнен ня ми у
нау ці з сту ден та ми ме дич них вишів, фа хів ця ми у га лу зі са ні тар -
ної мі кро біо ло гії, зро сти ла ко гор ту та ла но ви тих уч нів — 15 кан -
ди да тів і док то рів наук. Ба гато ро ків во на бу ла чле ном двох
спе ціа лі зо ва них вче них рад з за хи сту док тор сь ких ди сер та цій.

Дер жа ва ви со ко оці ни ла вне сок професора Л.В. Гри -
гор'євої у нау ку, на го ро див ши її ор де ном Друж би На ро дів
(1981), ба гать ма ме да ля ми, при сво їв ши їй зван ня За слу же -
но го дія ча нау ки і тех ні ки УРСР. 

Ад мі ні стра ція та ко лек тив ін сти ту ту сумує з при во ду тяж кої
втра ти та ви словлює спів чут тя рід ним та близь ким Людмили
Володимирівни Гри гор'євої.
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