
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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стив кандидатську
дисертацію на тему:
"Санитарно�гигиени�
ческая характери�
стика рек Чу, Талас и
подземных вод их
долин как источни�
ков питьевого во�
доснабжения", яка й
досі має практичне
значення для забез�
печення водою міс�
цевого населення.

Молодого кандида�
та медичних наук у
грудні 1964 р. прий�
няли на роботу аси�
стентом кафедри гігі�
єни Актюбинського
державного медич�
ного інституту, де він і
працював майже два
роки. У Казахстані він
зустрів і покохав
свою майбутню дру�
жину, теж лікаря, Не�
лю Григорівну. Та все
одно дуже хотілося
повернутися на нень�
ку Україну. За першої
нагоди Володимир
Андрійович, вже з
дружиною і донькою
Оленкою, 1966 року
приїхали до Тернопо�
ля, де 9�й рік функ�
ціонував новостворе�
ний Тернопільський
державний медичний
інститут. Після спів�
бесіди з завідувачем
кафедри гігієни, про�
фесором О.В. Перо�
вим та ректором ін�
ституту, професором
П.О. Огієм він був до�
пущений до конкурсу
на посаду асистента
кафедри гігієни та за
його результатами
зарахований аси�
стентом. З того часу
В.А. Кондратюк по�
стійно працював на
різних посадах спо�
чатку в інституті, по�
тім в академії та в уні�
верситеті, успішно
просуваючись служ�
бовими щаблями. У
1978 р. В.А. Кондра�
тюка було обрано за
конкурсом на посаду
доцента кафедри со�
ціальної гігієни і ОЗО
з курсом гігієни. Він
не задовольнився по�
садою доцента і далі
торував свої шляхи у

науці, продовживши
наукову працю над
докторською дисер�
тацією на тему: "Гиги�
енические основы
регламентации хими�
ческого состава ре�
генерированой пи�
тьевой воды для эки�
пажей летательных
аппаратов", яка теж
мала вагоме практич�
не значення, і захи�
стив її у 1990 р. Того ж
року був призначений
професором кафе�
дри загальної гігієни
(1991 р. йому при�
своєно вчене звання
професора цієї кафе�
дри), а у 1995 р. став
її завідувачем. З 2000
року продовжив пра�
цювати професором
цієї ж кафедри, а з
2002 р. знову очолив
її і керував ще протя�
гом 2�х років. З 2004
року і донині Кондра�
тюк В.А. — професор
кафедри загальної гі�
гієни та екології на�
шого університету. У
1995 р. його обрали
членом�кореспон�
дентом, а з 2000 р. —
дійсним членом (ака�
деміком) Української
екологічної академії
наук. Як одного з най�
досвідченіших гігієні�
стів України профес�
ора В.А. Кондратюка
було призначено екс�
пертом ВАК України.
Вагомий вклад у на�
родне господарство
він зробив, керуючи
протягом 1977�1992
років низкою госп�
розрахункових дого�
вірних тем з гігієніч�
ного нормування
шкідливих хімічних
речовин у воді водой�
мищ України госпо�
дарсько�питного ко�
ристування через
забруднення їх стіч�
ними водами проми�
слових підприємств.
За результатами про�
ведених професором
В. А. Кондратюком
досліджень було за�
тверджено 25 гігієніч�
них нормативів вмісту
шкідливих речовин у
питній воді. Отримані

наукові матеріали та
ідеї було використано
в одній докторській та
п'яти кандидатських
дисертаціях. Крім то�
го, завдяки виконан�
ню цих робіт було
створено додаткові
робочі місця для нау�
кових співробітників.
Одна з них — Л.С. Фі�
ра нині є доктором
біологічних наук, про�
фесором, завідува�
чем кафедри фарма�
цевтичної хімії. 

Володимир Андрі�
йович бере активну
участь у суспільно�
громадському житті
колективу універси�
тету. Тривалий час він
був членом Вченої
ради нашого нав�
чального закладу, а
зараз є членом Кон�
сультативної ради
університету та Вче�
ної ради навчально�
наукового інституту
фармакології, гігієни
та медичної біохімії
ім. М.П. Скакуна.
Зробив свій вклад
професор В.А. Кон�
дратюк і у підготовку
науково�педагогічних
кадрів — під його ке�
рівництвом та за його
активної участі захи�
стили дисертації на
здобуття вченого сту�
пеня кандидата ме�
дичних наук п'ять лі�
карів. На кафедрі він
керує студентським
науковим гуртком.
Активно працює про�
фесор В.А. Кондра�
тюк і у Малій академії
наук. Його підопічні
школярі неодноразо�
во посідали призові
місця на Всеукраїнсь�
ких олімпіадах, а по�
тім ставали студента�
ми різних вищих нав�
чальних закладів, у
тому числі і нашого
університету. Значне
місце у його житті
займає і створення
підручників та посіб�
ників. За редакцією
професора В.А. Кон�
дратюка і у співавтор�
стві випущено два
підручника, два по�
сібника і один довід�

ник, а також написано
понад 250 науково�
педагогічних статей
та отримано 6 патен�
тів на винаходи. У
трудовій книжці про�
фесора В.А. Кондра�
тюка не вистачило
місця для записів про
всі подяки та нагоро�
ди за досягнення
протягом понад пів�
столітньої практичної
та науково�педагогіч�
ної роботи. На жаль,
вже відійшла у віч�
ність дружина Воло�
димира Андрійовича,
з якою він прожив у
злагоді багато років і
виростив та належно
виховав двох доньок
— Олену і Наталію.
Спочатку вони стали
студентками�медика�
ми, а потім і лікарями.
Його старша дочка
Олена Володимирів�
на Лотоцька після
кількох років роботи у
практичній медицині
пішла за прикладом
батька працювати на
науково�педагогічну
ниву, захистила ди�
сертацію кандидата
медичних наук, стала
доцентом кафедри
загальної гігієни та
екології нашого уні�
верситету і зараз за�
планувала роботу над
докторською дисер�
тацією. 

Увесь колектив ка�
федри загальної гігіє�
ни та екології, учні та
друзі щиро вітають
в е л ь м и ш а н о в н о г о
професора Володи�
мира Андрійовича
Кондратюка зі слав�
ною ювілейною датою
— 75�річчям з дня на�
родження та 45�річ�
чям науково�педаго�
гічної роботи у нашо�
му університеті і щи�
ро зичать міцного
здоров'я, бадьорості
та активного гігієніч�
ного довголіття, плід�
ної роботи на благо
медичної науки та
здоров'я українського
народу, всього того,
що у сукупності нази�
вають щастям!
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