
ефіцит мікронутрієнтів (міне�
ральних речовин і вітамінів) у
харчуванні населення загро�
жує стати катастрофою ХХІ
століття [1].

Повністю збалансувати мак�
ро� і мікроелементний склад
раціону харчування сучасної
людини тільки за рахунок спо�
живання натуральних харчових
продуктів неможливо [2]. Най�
більш перспективним напря�
мом у вирішенні проблеми лік�
відації цього дефіциту є збага�
чення макро� і мікроелемента�
ми продуктів харчування що�
денного споживання [3].

При цьому необхідно дотри�
муватися закону біотичної аде�
кватності харчування, який по�
лягає у тому, що їжа як елемент
навколишнього середовища
має бути біотичною, тобто
нешкідливою і не вносити до
внутрішнього середовища ор�
ганізму ксенобіотики хімічного
і біологічного походження [4].
До числа проблем, що вимага�
тимуть грамотного науково
обґрунтованого вирішення при
розробці і виробництві збага�
чених продуктів належить і ви�
бір фізико�хімічних форм мік�
ронутрієнтів [5].

До цього часу збагачення
харчових продуктів мікроеле�
ментами здійснювалося за ра�

хунок солей неорганічних ки�
слот. Проте вони, через свою
малу біологічну доступність,
засвоюються організмом лише
у незначній кількості. Нині у
цьому питанні надається пе�
ревага органічним формам
мікро� і макроелементів, за�
своюваність яких організмом
вища на порядок [6, 7]. 

Перспективним напрямком у
вирішенні цієї проблеми є зба�
гачення продуктів харчування
мікроелементами у вигляді ци�
тратів — солей лимонної кис�
лоти, які синтезуються в орга�
нізмі людини і беруть участь у
циклі Кребса.

Цитрати біометалів безпечні,
більше того, вони проявляють
антиоксидантну і радіопротек�
торну дію, позитивно вплива�
ють на серцево�судинну та
імунну системи організму, тому
ці сполуки найбільш повно
відповідають вимогам, які
пред'являють до інгредієнтів у
складі продуктів харчування
[8]. Мінеральні речовини у ви�
гляді цитратів дозволені до ви�
користання у харчових продук�
тах, у тому числі продуктах ди�
тячого харчування [9].

Цитрати металів, отримані
класичними методами, не зав�
жди відповідають вимогам чи�
стоти щодо харчових інгредієн�
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Рассмотрен вопрос применения
карбоксилатов биогенных металлов,
полученных по инновационной
аквананотехнологии, для обогащения
пищевых продуктов минеральными
веществами. Предложены методические

подходы к изучению химической и
биологической характеристик цитрата цинка,
полученного по этой технологии. Приведены
результаты сравнительного анализа
химической чистоты и биодоступности
цитрата цинка и неорганических соединений
цинка. Сделан вывод о перспективности
использования цитрата цинка, полученного по
аквананотехнологии, для обогащения
пищевых продуктов цинком. 
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цитрат цинка, методические подходы,
химическая чистота, биодоступность.

D2-11 b.qxd  30.05.2011  8:16  Page 44



тів, а технології їх отримання
трудомісткі і дорогі. Розробле�
но методи синтезу цитратів
натрію, калію, кальцію, магнію і
заліза [8]. Але у цьому переліку
відсутній цитрат одного з най�
важливіших для життєдіяльно�
сті організму людини елемента
— цинку.

Реальні перспективи карди�
нального вирішення проблеми
ліквідації дефіциту мікроеле�
ментів у харчуванні населення
шляхом збагачення продуктів
харчування за рахунок кар�
боксилатів харчових кислот біо�
генних металів з'явились у ре�
зультаті інтенсивного розвитку
нанотехнологій за останні роки.
Досягнення нанотехнологій да�
ють можливість синтезувати такі
хімічні сполуки, отримання яких
за допомогою класичних хіміч�
них реакцій або взагалі не�
можливе, або проблематичне.

Так, авторами даної роботи
створено пріоритетний напря�
мок у нанотехнології, за допо�
могою якого отримані карбо�
ксилати харчових кислот навіть
таких низькореакційних благо�
родних металів, як золото і срі�
бло (цитрати, сукцинати і ас�

корбати срібла і золота) і над�
чисті карбоксилати основних
харчових кислот біогенних ме�
талів (цинку, магнію, марган�
цю, заліза, міді, кобальту, мо�
лібдену) [10�13].

Отримують вказані карбокси�
лати у два етапи. На першому
етапі отримують водний коло�
їдний розчин наночастинок
мікроелементів диспергуван�
ням високочистих гранул відпо�
відних металів імпульсами
електричного струму у деіоні�
зованій воді [10]. На другому
етапі отримують власне кар�
боксилати біогенних металів за
реакцією прямої взаємодії ви�
сокохімічноактивних наноча�
стинок з харчовою карбоновою
кислотою. Оскільки до числа
реагентів не входять жодні інші
речовини, а наночастинки бе�
руть участь у хімічній реакції
утворення солей карбонових
кислот, у результаті утворюють�
ся продукти високої хімічної чи�
стоти і, що особливо важливо,
вони вже не містять реакцій�
ноздатних наночастинок [11�
13]. Збагачення харчових про�
дуктів мікроелементами саме у
вигляді сполук — карбоксилатів

харчових кислот, а не вільних
наночастинок цих металів —
знімає одну з дуже важливих і,
на нашу думку, цілком обґрун�
товану проблему, яка активно
дискутується. Це проблема
можливих ризиків для здоров'я
людей використання у продук�
тах харчування високореакцій�
ноздатних і малоконтрольова�
них наночастинок, властивості
яких постійно міняються з ча�
сом і зміною середовища. 

Наведений спосіб отримання
цитратів металів більш деше�
вий, ніж хімічний і дозволяє ви�
йти на промислові обсяги ви�
робництва. При цьому необхід�
но розуміти, що за акванано�
технологією отримується роз�
чин цитратів. Це зовсім новий,
незвичний для аналітиків, гігіє�
ністів і технологів об'єкт. Так,
отримані розчини не мають по�
стійного складу (стехіометрії):
можуть містити як надлишок
лимонної кислоти, так і надли�
шок металу. Концентрація їх
варіює у досить широких ме�
жах залежно від параметрів фі�
зичного процесу. Тобто отри�
мані сполуки цитратами можна
назвати тільки умовно. Мето�
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Gulich M.P., Yemchenko N.L., 
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Issue on the use of carboxylates of biogenic 
metals for the enrichment of the foodstuffs with
mineral products on the basis of the innovative
aquananotechnology was considered. Methodical

approaches for the study of chemical and 
biological characteristics of zink citrate, obtained
by this technology, were suggested. The results of
the comparative analysis of chemical pure and
biological availability of zink citrate and inorganic
zink compounds were presented. A conclusion
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obtained by aquananotechnologies, for the enrich�
ment of the foodstuffs with the zink was made.
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Визначення властивостей та складу розчинів цитрату цинку,
отриманих за аквананотехнологією

Опрацювання методів визначення складових водних
розчинів цитрату цинку, отриманих за аквананотехнологією

Пошук методів дослідження

Встановлення чистоти розчинів
цитрату цинку, отриманих 

за нанотехнологією

Пошук аналогів об'єкту

Об’єкт дослідження
Водні розчини цитрату цинку, отримані за аквананотехнологією

Рисунок
Алгоритм дослідження цитрату цинку

Вибір розчину цитрату цинку,
адекватного за стехіометрією

цитрату цинку, отриманому
хімічним способом

Вивчення біодоступності цитрату
цинку, отриманого за нано�

технологією, порівняно з ZnSO4
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дологія досліджень такого роду
об'єктів практично не розро�
блена. 

Тому ми поставили перед со�
бою мету відпрацювати мето�
дичні підходи дослідження роз�
чину цитрату цинку, отримано�
го за аквананотехнологією, та
дослідити його хімічну чистоту і
біодоступність.

Об'єктом дослідження бу�
ли розчини цитрату цинку, от�
римані за аквананотехнологі�
єю, та сульфат цинку.

За аналог об'єкту прийняли
комплексну сполуку [ZnCit]—

[14], яка утворюється при
розчиненні цитрату цинку
Zn3(Cit)2•H2O у воді і при
рН<8,6 має вигляд однооснов�
ної кислоти: 

Оскільки сте�
хіометрія отри�
маної за аква�
нанотехнологі�
єю сполуки не
є сталою, не�
обхідно було
обрати методи
її встановлен�
ня у кожному
конкретному
випадку, а са�
ме: методи ви�

значення складників розчинів
цинку і лимонної кислоти. 

Розроблений нами алгоритм
дослідження представлено на
рисунку.

Враховуючи те, що розчини
цитрату цинку отримані за
аквананотехнологією, досить
концентровані (1�20 г/дм3), для
визначення у них цинку нами
обрано дешевий, доступний і
експресний метод комплекс�
нометричного титрування. Ти�
трування цинку здійснювали
етилендиамінтетраоцтовою
кислотою (вона ж комплексон,
вона ж трилон Б) у присутності
металохромних індикаторів.

Проведено також визначення
цинку у цих зразках методом
інверсійної вольтамперометрії
на вольтамперометричному
аналізаторі АВА�1. 

Фоновий розчин — 8 см3 0,05
н НСl, 2 см3 KNO3 1 М, 1 крапля
Hg(NO3) 10 г/дм3 + 1 крапля
Ga(NO3) 0,001 М. Результати
проведених досліджень наве�
дено у таблиці 1.

Для визначення лимонної
кислоти в якості базового ме�
тоду нами прийнято метод ви�
сокоефективної рідинної хро�
матографії (ВЕРХ). Визначення
проводили на рідинному хро�
матографі Аgilent Technologies�
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1200 з УФ�детектором. Умови
визначення: довжина хвилі (λ)
210 нм; колонка SB�С18;
150 мм х 4,6 мм х 5 р.к.м.,
tо

кол.=35оC, Flow=1,0 мл/хв.
Стандарт — харчова лимонна

кислота. Рухома фаза: 99% —
20 мМКН2РО4, 1% — ацетоні�
трил. Вихід піку на 3,4 хв.

Більш простим, але цілком
прийнятним виявився метод
титрування лимонної кислоти
за реакцією нейтралізації. Ре�
зультати визначення лимонної
кислоти наведено у таблиці 2.

Після визначення вмісту у
досліджуваних розчинах цинку
і лимонної кислоти можна оці�
нити їх фактичне вагове спів�
відношення та співставити йо�
го з теоретичною величиною
(розрахованою для звичайного

отриманого шляхом неорганіч�
ного синтезу цитрату цього ме�
талу). У такому цитраті цинку
вагові співвідношення між ци�
тратом і металом обчислюють�
ся як відношення молекулярної
маси цитрату до атомної маси
цинку і будуть такими:
190:13:65,37 або 2,93 : 1:≈(3:1).

Фактичні результати визна�
чення вагових співвідношень
компонентів досліджуваних
розчинів наведено у таблиці 3.
Слід відзначити, що вміст цин�
ку і лимонної кислоти брався як
середній результат, отриманий
двома методами.

Дані, наведені у таблиці, свід�
чать, що жоден з дослідних
розчинів 1�ї серії не відповідає
стехіометрії комплексної спо�
луки цитрату цинку. У розчинах

НО С

СОО

СОО—

СОО

СН2 Zn

СН2

№
серії Зразок

Концентрація лимонної кислоти,
г/дм3 Розбіжність

між
методами, %

рН
розчинівМетод

ВЕРХ
Титриметричний метод

з перерахунком

1

Zn1
Zn2
Zn3
Zn4

24,79
72,86
78,59
12,85

25,77 
74,09 
89,02 
13,25

0,98 
1,23 
0,43 
0,40

2,89 
2,98 
2,85 
5,45

2
Zn № 1
Zn № 2
Zn № 3

12,69
18,73
6,08

12,10 
19,65 
6,16

0,59 
0,92 
0,08

3,55 
3,86 
1,31

№
серії

Зразок
цитрату

цинку

Вміст
цинку,
г/дм3

Вміст
лимонної

кислоти, г/дм3

Співвідношення
компонентів 
у цитратах

рН
розчинів

1

Zn1
Zn2
Zn3
Zn4

0,84
13,55
11,81
5,40

25,28 
73,47 
83,80 
8,05

1:30,01 
1:5,42 
1:7,10 
1:1,49

2,89 
2,98 
2,85 
5,45

2
Zn № 1 
Zn № 2 
Zn № 3

2,97 
5,60 
1,33

12,395 
19,19 
6,12

1:4,17 
1:3,43 
1:4,62

3,55 
3,86 
3,57

№
серії

Зразок
розчину
цитрату

цинку

Вміст цинку, г/дм3
Розбіжність
результатів,

%

рН
розчинівКомплексо

нометрія
Інверсійна

вольтамперометрія

1

Zn1
Zn2
Zn3
Zn4
Zn5

0,72 
11,11 
12,58 
5,20 
2,28

0,96 
16,00 
11,65 
5,60 
3,40

28,57 
36,09 
7,68 
7,40 

39,13 

2,89 
2,98 
2,85 
5,45 

2
Zn № 1
Zn № 2
Zn № 3

2,83 
5,7  

1,32

3,10 
5,50 
1,33

9,11 
3,57 
0,75

3,55 
3,86 
3,57

Таблиця 3
Результати хімічного аналізу розчинів цитрату цинку, 

отриманих за аквананотехнологією

Таблиця 2
Результати визначення лимонної кислоти у розчинах

цитрату цинку, отриманих за аквананотехнологією

Таблиця 1
Результати визначення цинку у розчинах лимонної 

кислоти, отриманих за аквананотехнологією
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цитратів Zn1, Zn2, Zn3 має місце
великий надлишок лимонної
кислоти, що корелює з більш
низьким значенням їхніх рН
(рН<3.0). Для розчину Zn4 ха�
рактерний надлишок цинку. рН
його 5,5 — лимонної кислоти
явно не вистачає для повної за�
комплексованості цинку. У цьо�
му випадку можливе отриман�
ня інших сполук цинку з лимон�
ною кислотою. Можливо, замі�
щення водню карбоксильних
груп на іони цинку буде прохо�
дити по всіх карбоксильних гру�
пах, можливо, у цьому процесі
буде задіяна ще й спиртова
група. Дослідні розчини 2�ої се�
рії за своїм складом (співвідно�
шеннями компонентів) більш
близькі цитрату цинку, отрима�
ному хімічним синтезом. Як ба�
чимо, їхній рН варіює у межах
3,55�3,9. Найбільш близький до
стехіометрії звичайного цитра�
ту розчин Zn № 2.

З наведеного можна зробити
висновок, що загалом складові
розчинів цитрату цинку, отри�
маного за аквананотехнологі�
єю, у хімічних реакціях пово�
дяться так само, як і складові
цитрату цинку, отриманого
класичним шляхом, а сама
досліджувана сполука є дійсно
класичним цитратом цинку
(особливо при масовому спів�
відношенні цинк : лимонна
кислота, близькому до 1:3).

Для встановлення ступеня чи�
стоти отриманих за акванано�
технологією розчинів цитрату
цинку (1�а серія) їх висушували
при 105°С і аналізували на вміст
домішок методом емісійного
спектрального аналізу на спек�
трографі "ИСП�28". Суху речо�
вину поміщали у кратер графі�
тового електроду діаметром
3,8 мм і глибиною 5 мм і спалю�
вали в активізованій дузі пере�
мінного струму. Час експозиції
— до вигорання проби. Розши�
фрування спектрів проводили на
спектропроекторі ДСП�1 за до�
помогою атласу спектральних
ліній. Як вторинний еталон вико�
ристовували спектр заліза. Кад�
мій і свинець визначали у розчи�
нах цитратів, отриманих за до�
помогою аквананотехнології,
методом інверсійної вольтампе�
рометрії за стандартною схе�
мою. Результати перераховува�
лися на суху наважку (г/100 г на�
важки) (табл. 4).

З представлених даних мож�
на зробити висновок, що за ме�
талами, які визначаються спек�
тральним методом, чистота су�

хих солей цитрату цинку, отри�
маних за аквананотехнологією,
як правило, становить 99.98%,
що відповідає маркам ОСЧ —
особливо чистий. При порів�
нянні чистоти цитратів цинку,
отриманих за аквананотехно�
логією, та інших органічних
сполук цинку можна зробити
висновок, що дійсно ці цитрати
цинку більш чисті, ніж сполуки
цинку, синтезовані хімічним
способом. Вони містять у 10�15
разів менше свинцю, у 10 разів
менше заліза, у 5�10 разів —
магнію, у 5 разів — кальцію.

Для дослідження поведінки
комплексу цитрату цинку, от�
риманого за аквананотехноло�
гією, у живому організмі було
обрано зразок Zn № 2, який за
співвідношенням компонентів
(цитрату і лимонної кислоти)
був найбільш близьким до зви�
чайного цитрату цинку і, як бу�
ло встановлено нами, досить
концентрованим (5,5 г/дм3).

Етапом біологічного дослід�
ження була оцінка токсичності і
ступеня накопичення цинку в
організмі дослідних тварин при
надходженні його з органічної

сполуки цинку — цитрату, от�
риманого за аквананотехноло�
гією, і неорганічної сполуки
цинку — його сульфату (кон�
центрація 3,4 г/дм3).

Виходячи з запропонованих
концентрацій цих сполук була
проведена спроба визначення
гострої токсичності. Мишам
внутрішньошлунково вводили
"нативні" розчини сульфату
цинку і цитрату цинку одноразо�
во у різних дозах. Максимально
допустима кількість рідини при
одноразовому надходженні у
шлунок тварин для мишей ма�
сою 25�30 г дорівнює 1 мл [15],
що у перерахунку на дозу ста�
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Виявлені
домішки

Вміст домішок (%) у зразках цитрату цинку

Zn0 Zn1 Zn2 Zn3 Zn4 Zn5

Силіцій
(кремній)
Магній
Алюміній
Мідь 
Залізо
Кальцій
Стронцій
Титан
Марганець
Срібло
Кадмій
Свинець

5·10�3

>10�3

<10�3

<10�3

<10�4

~10�3

<10�4

� 
� 
� 

10�4

1,1·10�4

<10�3

>10�3

5·10�3

10�3

10�4

>10�3

10�3

� 
� 
� 

<10�3

2,5·10�4

10�3

10�3

3·10�3

>10�3

10�4

>10�3

10�3

� 
� 
� 
� 
�

5·10�2

10�3

<10�3

10�3

1.0 
10�3

10�2

5·10�2

10�3

� 
� 
�

10�2

10�3

5·10�3

5·10�4

10�4

10�3

� 
� 

<10�4

<10�4

� 
�

10�2

10�3

<10�3

� 
� 

10�3

� 
� 
� 

10�3

� 
�

Сумарний
вміст
домішок

8,2·10�3 1,01·10�2 8,1·10�3 1,215 1,77·10�2 1,4·10�2

Вміст
основної
речовини

99,992 99,990 99,991 98,785 99,98 99,986

Речовина
К�сть

розчину,
мл

Концен�
трація
цинку,

мг

Доза,
мг/кг

Кількість мишей

разом загиблих що
вижили

%
загиблих

Сульфат
цинку

1,0 3,4 136 8 5 3 60

0,6 2,0 100 8 0 8 0

Цитрат
цинку

1,0 5,5 220 8 4 4 50

0,4 2,0 100 8 0 8 0

Таблиця 5
Визначення гострої токсичності сульфату і цитрату цинку

при пероральному введенні мишам

Таблиця 4
Результати визначення чистоти цитрату цинку, 

отриманого за аквананотехнологією
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новить 220 мг/кг для цитрату
цинку і 136 мг/кг — для сульфа�
ту цинку. Оскільки збільшити
дози не було технічної можли�
вості, то досліджували меншу
дозу на рівні 100 мг/кг. За ста�
ном тварин спостерігали протя�
гом 14 діб, реєстрували заги�
бель тварин, фіксували загаль�
ний стан, інтенсивність та ха�
рактер поведінкових реакцій.
Отримані дані, наведені у та�
блиці 5, показали, що доза
сульфату цинку і цитрату цинку
100 мг/кг не призводить до за�
гибелі тварин, але у першу добу
спостерігається деяка загаль�
мованість і невелика задишка у
першій групі (сульфат цинку).
При випробуванні більш висо�
ких доз реєструвалася загибель
тварин потягом 1�3 днів. Клініка
інтоксикації: зниження рухової
активності, загальмованість,
задишка, сонливість. Розтин
загиблих тварин показав здуття
шлунку та повнокров'я печінки,
інші органи без змін.

З даних таблиці видно, що
дози 136 мг/кг сульфату цинку і
220 мг/кг цитрату цинку приз�
водять до майже 50% леталь�
ного ефекту, що дозволяє
прийняти їх за порогові дози за
аналогією з ЛД50. Порівнюючи
ці дози, можна припустити
більш високу токсичність суль�
фату цинку [16].

Експеримент з визначення
накопичення цинку проведено
за такою схемою. Мишам�сам�
цям масою 25 г внутрішньо�
шлунково за допомогою спе�
ціального зонду вводили розчи�
ни вищезазначених речовин
щоденно протягом 2�х тижнів.
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Тварини отримували однакову
щоденну кількість цинку —
1,7 мг, що дорівнює дозі
68 мг/кг, яка відповідає 1/2 для
сульфату цинку і 1/3 для цитра�
ту цинку від визначених порого�
вих доз. Такий розрахунок до�
зволив зрівняти кількість надхо�
дження цинку з обох речовин. 

За увесь час експерименту (14
діб) навантаження на кожну тва�
рину становило 23,8 мг цинку.

Контрольним тваринам па�
рентерально вводили дисти�
льовану воду (табл. 6).

Для вивчення біодоступності
нами були обрані органи та
тканини, які найбільше накопи�
чують цинк в організмі [17, 18].

Вміст цинку досліджували у
печінці, нирках, сім'яниках та
кістках піддослідних мишей
методом інверсійної вольтам�
перометрії. Ступінь накопичен�
ня цинку при надходженні до
організму сульфату та цитрату
цинку оцінювали відносно кіль�
кості цинку, що міститься в ор�
ганах контрольних тварин.

Для висновку щодо достовір�
ності відмінностей у вмісті цин�
ку в органах та кістках різних
груп мишей визначали коефіці�
єнти кореляції між двома ви�
борками [19]. 

Виявлено, що найменше цин�
ку міститься у нирках і сім'яни�
ках тварин, більше — у печінці,
найбільше — у кістках, що коре�
лює з даними [17, 18]. Вміст
цинку практично в усіх органах і
кістках мишей групи, які отриму�
вали сульфат цинку, достовірно
не відрізнявся від його вмісту у
таких саме об'єктах контрольної
групи тварин. Водночас вміст
цинку у печінці, сім'яниках та
кістках дослідних тварин при
надходженні його з цитратом
цинку достовірно відрізняється
від контрольної групи та від гру�
пи мишей, які отримувала суль�
фат цинку. Найбільшу різницю у
накопиченні цинку з неорганіч�
ної та органічної його сполуки
відзначено у кістках. Це свідчить
про значно більшу біодоступ�
ність цитрату цинку порівняно з
його неорганічною сполукою —
сульфатом цинку. 

Висновки
Таким чином, запропоновані

нами методичні підходи щодо
вивчення розчинів цитрату
цинку — продукту аквананотех�
нології — дозволили встанови�
ти, що розчини цитрату цинку
близькі за стехіометрією до ци�
трату цинку, отриманого кла�
сичним способом, і відповіда�
ють йому за хімічною поведін�
кою (реакційною здатністю).
Це дає змогу зробити висно�
вок, що вони є розчинами зви�
чайного цитрату цинку і можуть
використовуватись у харчовій
промисловості. При цьому ци�
трати цинку, отримані за аква�
нанотехнологією, мають знач�
но вищу чистоту (кваліфікація
ОСЧ) — 99,98%. Враховуючи
те, що експеримент на твари�
нах встановив більшу біодо�
ступність дослідного цитрату
цинку порівняно з його неорга�
нічною формою, застосування
його для збагачення харчових
продуктів з метою подолання
дефіциту у харчуванні населен�
ня цинку слід визнати не тільки
доцільним, але й дуже перс�
пективним.
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№
гру�
пи

Речовина Кількість
мишей

Доза цинку
на добу,

мг/кг

Кількість
цинку на
добу, мг

Сумарна
кількість цинку

за 14 діб, мг

1 
2 
3

Сульфат цинку
Цитрат цинку
Контроль 

7 
5 
7

68,0 
68,0 

0

1,7
1,7 
0

23,8 
23,8 

0

Таблиця 6
Схема експерименту
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До ювілею 
професора кафедри
загальної гігієни та
екології Національного
медичного 
університету 
ім. О.О. Богомольця
КОНДРАТЮКА В.А.

Моєю філософією 
життя є чесна щоденна
робота. Стараюсь жити

сьогоднішнім днем, 
тому що завтра вже

буде пізно, буде щось
нове, інше. 

Час плине дуже швид�
ко, тому треба встигнути

якомога більше.
Володимир 

КОНДРАТЮК

рофесору кафе�
дри загальної гігіє�
ни та екології Кон�
дратюку Володи�
миру Андрійовичу
виповнилося 75

років, але він як справ�
жній гігієніст зумів збе�
регти добре здоров'я та
ясний розум. І сьогодні
він ще продовжує актив�
но навчати студентів,
передає свій багатий
досвід молодим коле�
гам, проводить практич�
ні заняття зі студентами
та читає їм лекції. Він за�
лучений також до складу
Консультативної ради
університету. 

Народився В.А. Кон�
дратюк 14 лютого
1936 року у родині служ�
бовців у смт. Чорний
Острів Кам'янець�
Подільської області (ни�
н і — Х м е л ь н и ц ь к о ї ) .
1946 року після закін�
чення батьком Вінниць�
кого медичного інститу�
ту сім'я переїхала до
Тернопільської області.
Закінчивши у 1953 році
Підволочиську середню
школу, Володимир Ан�
дрійович вступив до

Львівського державного
медичного інституту.
Вибір санітарно�гігієніч�
ного факультету певною
мірою був обумовлений
спеціальністю і автори�
тетом батька, який у той
час працював головним
лікарем Підволочиської
райсанепідстанції.

Успішно закінчивши
навчання в інституті
1959 року, він був на�
правлений за розподі�
лом на посаду завідува�
ча паразитологічним
відділом Джамбульсь�
кої обласної санітарно�
епідеміологічної станції
до Казахстану. Отри�
мавши досвід практич�
ної роботи, В.А. Кон�
дратюк відчув, що для
подальшої ефективної
реалізації себе як осо�
бистості необхідно про�
довжити шлях у науку,
тому у 1961 р. вступив
до аспірантури з відри�
вом від виробництва на
кафедру загальної гігіє�
ни Казахського держав�
ного медичного інсти�
туту (м. Алма�Ата), пі�
сля закінчення якої у
1964 р. блискуче захи�
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