
Виповнилося 60 років від дня
народження і 38 років наукової,
педагогічної та громадської
діяльності відомого вченого у
галузі профілактичної медици�
ни, досвідченого педагога та
громадського діяча, члена�ко�
респондента НАМН України,
доктора медичних наук, про�
фесора, Заслуженого діяча
науки і техніки, лауреата Дер�
жавної премії України у галузі
науки і техніки, проректора з
науково�педагогічної роботи,
завідувача кафедри гігієни
праці і професійних хвороб На�
ціонального медичного універ�
ситету імені О.О. Богомольця,
дійсного члена Міжнародної
академії наук з екологічної без�
пеки Олександра Петровича
Яворовського.

Він народився 13 жовтня
1951 року у селі Ольшаниця
Рокитнянського району Київ�
ської області у родині службов�
ців. 1969 року вступив на сані�
тарно�гігієнічний факультет
Київського медінституту, який
закінчив з відзнакою.

Науковий шлях О.П. Яворов�
ський розпочав на кафедрі гігі�
єни праці і професійних хво�
роб, до аспірантури якої всту�
пив за рекомендації вченої ра�
ди інституту. А далі працює
асистентом (з 1978 року), до�
центом (1987), професором
(1991) та завідувачем кафедри
(1993). Діяльність завідувача
кафедри допомагає проявити�
ся таланту керівника, хоча у
повному обсязі здібності до ке�
рівної роботи розкриваються у
наступні роки, коли Олександр
Петрович обіймає посаду спо�
чатку декана медико�профі�
лактичного факультету у період
з 1992 по 2003 роки, а згодом
(2003) — посаду проректора з
науково�педагогічної роботи
медичного університету.

Молодий науковець наполе�
гливо працює над дисертацій�
ним дослідженням "Порівняль�
на токсиколого�гігієнічна ха�
рактеристика і профілактика
інтоксикацій епоксидними
смолами УП�650 і УП�650Т" і

вже 1979 року успішно захи�
щає дисертацію на здобуття
ступеня кандидата медичних
наук. Подальші наукові дослі�
дження стали основою для ди�
сертації на здобуття ступеня
доктора медичних наук "Гігієна
праці при одержанні та пере�
робці епоксидних смол і пла�
стичних мас", яку О.П. Яворов�
ський успішно захистив 1991
року. Він — талановитий учень
відомого вченого�гігієніста,
професора Андрія Мусійовича
Шевченка.

Наукові дослідження Яворов�
ського О.П. були новаторськи�
ми. Він вперше розкрив меха�
нізм ушкоджуючої дії епоксид�
них смол і композиційних ма�
теріалів на молекулярно�гене�
тичному рівні. Було досліджено
також залежність токсичних,
сенсибілізуючих, мутагенних,
ембріотоксичних, канцероген�
них, віддалених нейротоксич�
них властивостей цих речовин
від фізико�хімічних, електрон�
них і квантово�хімічних харак�
теристик. Відтак запропонова�

но і впроваджено у виробниц�
тво комплекс медико�біологіч�
них і нормативних заходів для
оздоровлення умов праці. Роз�
роблено та запроваджено у
практику санітарно�епідеміо�
логічного нагляду державні
стандарти, гігієнічні нормативи
(ГДК, ОБРД) і санітарні прави�
ла, токсикологічні паспорти,
винаходи.

За наукового керівництва
Олександра Петровича вивча�
ються питання щодо гігієни і
токсикології амінних отверджу�
вачів синтетичних смол, пе�
стицидів, змащувально�охо�
лоджуючих рідин та представ�
ників багатьох інших класів хі�
мічних сполук, а також гігієни
праці медичних працівників.
Досліджуються гігієнічні, пси�
хофізіологічні, екологічні та
токсикологічні аспекти про�
блеми оцінки ризиків для здо�
ров'я людей та довкілля від су�
часних нанотехнологій та нано�
матеріалів, у тому числі на базі
організованих на кафедрі ла�
бораторій: гігієни і токсикології
наноматеріалів та психофізіо�
логічних досліджень і профе�
сійного відбору. Вперше на ос�
нові комплексної гігієнічної
оцінки виявлено шкідливі фак�
тори виробничого середови�
ща, які можуть впливати на
здоров'я при виробництві на�
ночастинок металів методом
електронно�променевої тех�
нології. Проведено ідентифіка�
цію наночастинок срібла у пові�
трі робочої зони та вивчено
їхню морфологію. Встановлено
структурні ефекти у тканинах
легенів, серця, нирок і печінки
внаслідок дії наносрібла. Вия�
влено особливості ультра�
мікроскопічних змін респіра�
торного відділу легень піддос�
лідних тварин. Отримано нові
наукові дані, що розкривають
молекулярні механізми дії на�
носрібла на організм, на основі
яких встановлено чутливі гене�
тичні маркери. Вперше вивче�
но специфіку взаємодії нано�
частинок срібла з плазматич�
ною мембраною на атомно�
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молекулярному рівні. Обґрун�
товано пріоритетні напрямки
для здійснення заходів щодо
збереження та зміцнення здо�
ров'я працівників, зайнятих ви�
робництвом наночастинок ме�
талів електронно�променевою
технологією. Розпочато вив�
чення можливого негативного
впливу наночастинок металів
на здоров'я працівників. 

Професор О.П. Яворовський
налагодив та постійно підтри�
мує творчі зв'язки не лише з
провідними профільними ка�
федрами свого університету, а
й з університетами та науково�
дослідними інститутами МОЗ
України, НАМН України, НАН
України, санітарно�епідеміо�
логічними станціями, проми�
словими установами, Російсь�
кою АМН, Санкт�Петербурзь�
кою медичною академією імені
І. Мечникова, Казахським ме�
дичним університетом та ін.

Велику увагу Олександр Пе�
трович приділяє постійному
підвищенню методичного рів�
ня наукових досліджень, за�
стосуванню електронно�мік�
роскопічних, квантово�хімічних
та інших сучасних методів.

Наукову новизну отриманих
результатів досліджень під�
тверджено 12 авторськими
свідоцтвами і патентами на ви�
находи. 

Професор О.П. Яворовський
є автором понад 490 наукових
праць, у тому числі 23 моногра�
фій, підручників, навчальних по�
сібників, словників, а також ос�
вітньо�професійних стандартів
(освітньо�кваліфікаційних ха�
рактеристик і освітньо�профе�
сійних програм) для підготовки
спеціалістів за фахом "лікуваль�
на справа", "медико�профілак�
тична справа", "педіатрія". Се�
ред основних монографій та
підручників — "Профилактика
профинтоксикаций в производ�

стве и применении эпоксидных
смол" (К.: Здоров'я, 1985); "Со�
временные проблемы экоги�
гиены" (К.: Хрещатик, 1993);
"Гигиеническая диагностика
радиационного фактора и его
коррекция" (К., 2001); "Совре�
менные проблемы экогигиены"
(СПб�К.: Крисмас+, 2008); "За�
гальна гігієна: пропедевтика гі�
гієни" (1997); "Гігієна праці"
(2000, 2004); "Комунальна гігіє�
на" (2004); "Гігієна праці: мето�
ди досліджень та санітарно�епі�
деміологічний нагляд" (2005);
"Гігієна праці у парфумерно�
косметичному виробництві"
(2007); "Гігієна та охорона праці
медичних працівників" (2009).
Важливе значення мають робо�
ти О.П. Яворовського, присвя�
чені вивченню історії зароджен�
ня та розвитку гігієнічної науки в
Україні. 

Наукова діяльність профе�
сора О.П. Яворовського відзна�
чена державними нагородами.
Йому присвоєно почесне зван�
ня "Заслужений діяч науки і тех�
ніки України" (2001, як автору
підручника "Загальна гігієна
(пропедевтика гігієни"), він
удостоєний звання лауреата
Державної премії України у га�
лузі науки і техніки (1997). Йому
присуджено академічні премії
Президії НАМН України за се�
рію наукових праць "Комбіно�
вана дія екзогенних хімічних ре�
човин та радіонуклідів" (2001),
підручник "Комунальна гігієна"
(2004); за цикл наукових праць
"Репресовані і реабілітовані
вчені�гігієністи праці: повер�
нення забутих імен і вітчизня�
них наукових пріоритетів"
(2009).

Наукові дослідження Яво�
ровський О.П. успішно поєд�
нує з науково�методичною та
педагогічною діяльністю. За
наукового керівництва і кон�
сультування Олександра Пе�

тровича виконано 11 та вико�
нуються 3 кандидатських і 2
докторські дисертації. 

Велику творчу та громадську
роботу він здійснює як член
Проблемної комісії МОЗ та
НАМН України "Гігієна праці та
профзахворювання", як голова
Комісії з питань гігієнічного ре�
гламентування шкідливих хіміч�
них речовин у повітрі робочої
зони МОЗ України, як член спе�
ціалізованих вчених рад з захи�
сту кандидатських та докторсь�
ких дисертацій при Національ�
ному медичному університеті
імені О.О. Богомольця, а також
при Інституті медицини праці
АМН України, як консультант
Державного фармакологічного
центру МОЗ України. Протягом
багатьох років він є членом ре�
дакційних рад "Українського
журналу з проблем медицини
праці", журналів "Довкілля і
здоров'я", "Медицина транс�
порту", "Вісник Національного
медичного університету імені
О.О. Богомольця", "СЕС. Про�
філактична медицина". 

Творча енергія, ерудиція,
доброзичливість та відкритість
О.П. Яворовського у спілкуван�
ні завоювали глибоку повагу і
любов до нього студентів, уч�
нів і колег. 

У день славного ювілею
зичимо Олександру Петровичу
міцного здоров'я, щастя, неви�
черпної енергії, творчого нат�
хнення, нових наукових звер�
шень. 

Національний медичний 
університет 

ім. О.О. Богомольця,

кафедра гігієни праці 
і професійних хвороб 

НМУ ім. О.О. Богомольця,

редакційна рада 
наукового журналу 

"Довкілля та здоров'я".
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Аспірант О.П. Яворовський виконує дослідження
з застосуванням газового хроматографа (1978).

З учнями, доцентами кафедри В.І. Зенкіною 
та Ю.О. Паустовським (2007).
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