
грудня 2013
року випов�
нюється 75 ро�
ків від дня на�
родження ві�
домого вчено�
го�гігієніста,
громадського
діяча, академі�
ка НАМН, про�

фесора, президента Націо�
нальної Академії медичних
наук України, директора ДУ
"Інститут гігієни та медичної
екології ім. О.М. Марзєєва
НАМН України" Андрія
Михайловича Сердюка.

1955 року А.М. Сердюк всту�
пив до Дніпропетровського
медичного інституту, після
закінчення якого працював
лікарем санітарно�епідеміо�
логічної станції Верхньодні�
провського району Дніпропе�
тровської області, згодом —
головним лікарем, а у 25 років
очолив міськздороввідділ
м. Верхньодніпровська. Мо�
лода людина опікувалася ро�
ботою чотирьох лікарень, ке�
рувала старшими за себе дос�
відченими лікарями, а це —
справа не з легких. Потрібен
був справжній хист полковод�
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ця: здатність утримувати у
пам'яті найважливішу інфор�
мацію, швидко вловлювувати
суть проблеми, вміння виріз�
няти найголовніше, перекону�
вати, передбачати можливий
розвиток подій, системне та
логічне мислення, диплома�
тичність. Молодий керівник
склав цей непростий іспит.
Йому допомагали природна
відкритість, щире ставлення
до людей, вміння цінувати їх і
розкривати найкращі якості.

1966 року він вступає до ас�
пірантури Київського НДІ за�
гальної та комунальної гігієни
ім. О.М. Марзєєва, де вирі�
шив досліджувати вплив елек�
тромагнітного випромінюван�
ня на здоров'я людей. Дирек�
тор інституту, член�кор. АМН
України Калюжний Д.М. тему
дисертації затвердив, зва�
живши на наполегливість ас�
піранта і аргументованість до�
водів. Після захисту кандидат�
ської дисертації А.М. Сердюк
залишився працювати стар�
шим науковим співробітником
установи.

Слід відзначити щасливий
збіг обставин, які наклали від�
биток на все його життя. Після

закінчення інституту йому ви�
пало працювати саме у тій са�
н і т а р н о � е п і д е м і о л о г і ч н і й
станції, яку 1913 року засну�
вав видатний вчений�гігієніст
О.М. Марзєєв. Це була перша
в Україні повітова СЕС. Потім
Андрій Михайлович опинився
в інституті, створеному Олек�
сандром Микитовичем 1931
року, зробив у його стінах пер�
ші кроки у науку. Доля наче
навмисно переплітала біогра�
фії цих двох учених. Як і слав�
ний попередник, А.М. Сердюк
невдовзі очолив інститут. Він
розвинув та відродив закла�
дені Марзєєвим О.М. тради�
ції, зокрема активізував ви�
давничі програми.

Доля провела Андрія Михай�
ловича через різні тяжкі ви�
пробування, наче перевіряючи
його на витривалість і муж�
ність, вміння долати труднощі
й бути вірним раз і назавжди
обраній професії, самовіддано
служити благородній справі
охорони здоров'я людей.

У його пам'яті назавжди за�
лишилися жахи війни, холод і
голод повоєнних років, часи
не зовсім ситного студент�
ства, протягом яких мужніла
його воля і виховувався ха�
рактер людини�творця, здат�
ної до подолання життєвих
негараздів, впевненої у своїх
силах на шляху до мети. Саме
ці якості, помножені на набу�
тий досвід, сприяли тому, що
нині Андрій Михайлович —
знаний в Україні та за її межа�
ми вчений�гігієніст і гро�
мадський діяч.

ANXIETY LIVES IN HIS SOUL
In Commemoration of the 75�th Anniversary 

of Academician A.M. Serdiuk

УУУУ    ЙЙЙЙООООГГГГОООО    ДДДДУУУУШШШШІІІІ    ЖЖЖЖИИИИВВВВЕЕЕЕ    ННННЕЕЕЕССССППППООООККККІІІІЙЙЙЙ
До 75�річчя від дня народження академіка 

Андрія Михайловича  СЕРДЮКА
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Про його здобутки на життє�
вій стезі слушна нагода згада�
ти саме нині: Андрію Михай�
ловичу виповнилося 75 років,
з яких піввіку він присвятив
охороні здоров'я людей та
збереженню й поліпшенню
довкілля.

А.М. Сердюк народився 24
грудня 1938 року у родині пе�
дагогів у м. Дніпропетров�
ську. Він належить до поко�
ління, яке називають "дітьми
війни". На його дитинство
припали евакуація та окупа�
ція. Він переніс біль за свого
батька, який потрапив до фа�
шистського концтабору, а
після звільнення брав участь
у Великій Вітчизняній війні та
війні з мілітаристською Япо�
нією. Батько повернувся до�
дому 1946 року.

1972 року Андрія Михай�
ловича запросили на роботу
до Центрального комітету
Компартії України. Почавши з
посади інструктора, він нев�
довзі стає заступником заві�
дуючого відділом науки та уч�
бових закладів, курує питання
охорони здоров'я та соціаль�
ного забезпечення республі�
ки. Нова робота вимагала но�
вих знань. Він досить швидко
опановує їх, стає відповідаль�
ним політиком. Саме таку від�
повідальність виявив він 26
квітня 1986 року, коли грянула
Чорнобильська катастрофа.
Керівники тодішнього СРСР
спустили вказівку вважати
безпечною для ліквідаторів
аварії і потерпілих від неї дозу
50 БЕР. Андрій Михайлович,
розуміючи, що сталося, нас�
лідки катастрофи, категорич�
но наполягав: безпечна доза
не має перевищувати 5 БЕР.

Для того, щоб про це заявити у
той час, потрібні були не лише
знання, а й мужність. Зреш�
тою, Москва пішла на поступ�
ки: "Поріг відселення населен�
ня з районів, прилеглих до
ЧАЕС, знизити до 10 БЕР".
Сердюк А.М. вміє і дивитися
правді в очі, і говорити правду.

З 1987 року А.М. Сердюк —
перший заступник міністра
охорони здоров'я УРСР, з 1990

— директор Українського нау�
кового гігієнічного центру
МОЗ України. 1994 року він
знову стає першим заступни�
ком міністра, а 1996 р. очолює
Міністерство охорони здо�
ров'я України і, на громадсь�
ких засадах, лабораторію еко�
лого�гігієнічної безпеки Украї�
ни в Українському науково�
гігієнічному центрі.

Цей майже 30�річний період
життя Андрія Михайловича був
доволі багатим на здобутки. У
складні часи перебудови та
становлення незалежної укра�
їнської держави А.М. Сердюк
прагне забезпечити стале
функціонування галузі, її ре�
формування та реструктуриза�
цію. В умовах недостатнього
фінансування, обвалу структу�
ри охорони здоров'я, скоро�
чення кількості фахівців він як
стратег уміло керував "армі�
єю" медичних працівників кра�
їни. Те, що він вимагав від спів�
робітників, вимагав і від себе.
Працював багато. Прагнув
зберегти сільські медичні за�
клади та їхні кадри, запропону�
вав закладам відомчої меди�
цини обслуговувати усіх меш�
канців району, на території
якого вони перебувають. Праг�
нув зберегти наукові кадри.
Організовував допомогу по�

терпілим від аварії на ЧАЕС ді�
тям�інвалідам, ветеранам Ве�
ликої Вітчизняної війни, тяжко
хворим. Керував боротьбою з
епідемією дифтерії, яка забра�
ла багато життів наших співвіт�
чизників, дітей і дорослих. І
при цьому завжди залишався
порядною, доброзичливою,
чуйною людиною.

Як організатор охорони здо�
ров'я Сердюк А.М. спрямову�

вав свою діяльність на до�
сягнення ефективного управ�
ління галуззю, її правове за�
безпечення та інформатиза�
цію. За його ініціативи в Украї�
ні була організована і розпо�
чала функціонувати чітка
структура медико�генетичної
допомоги населенню, для чо�
го було створено Науковий
центр медичної генетики МОЗ
та Президії АН України.

З 1999 по 2000 рік А.М. Сер�
дюк — голова Національного
агентства з контролю над які�
стю та безпекою продуктів
харчування, лікарських засо�
бів та виробів медичного
призначення. 2000 року він по�
вертається до Інституту гігієни
та медичної екології імені
О.М. Марзєєва АМН України
(раніше — Київський НДІ за�
гальної та комунальної гігієни
ім. О.М. Марзєєва, Українсь�
кий науковий гігієнічний центр
МОЗ України). Повертається
як керівник закладу, в якому
досяг значних успіхів у царині
зміцнення здоров'я населення
та попередження негативного
впливу на нього хімічних, фі�
зичних та біологічних чинників
навколишнього середовища.

Знову очоливши інститут,
А.М. Сердюк одним з перших
у країні розпочав розробку
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теоретичних основ проблеми
біологічного впливу електро�
магнітної енергії антропоген�
ного походження на організм
людини, залежності здоров'я
населення від її дії. Він — ав�
тор низки методичних та нор�
мативних санітарно�гігієніч�
них документів.

Значна частина робіт вче�
ного присвячена взаємо�
залежності глобальних про�
блем сучасності — науково�
технічного впровадження в
Україні медико�екологічного
та біологічного моніторингу,
комплексного вирішення
екологічних проблем ба�
гатьох наукових напрямків,
правового забезпечення,
планового управління якістю
довкілля. Розроблена Сер�
дюком А.М. теорія резо�
нансної взаємодії організму
з навколишнім середовищем
є якісно новим підходом до
вирішення проблем медичної
екології, гігієнічних аспектів
захисту людини від можливої
несприятливої дії багатьох
факторів.

Останнім часом за керів�
ництва А.М. Сердюка в інсти�
туті продовжується вивчення
закономірностей впливу при�
родних та антропогенних
факторів довкілля на здо�
ров'я населення, досліджен�
ня з удосконалення теорії та
практики їх гігієнічного нор�
мування, оцінки ризику для
населення, а також методо�
логії організації контролю над
станом довкілля.
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Як директор інституту Сер�
дюк А.М. дотримується прин�
ципу, згідно з яким прогрес
наукового колективу можли�
вий лише за умов збереження
досвіду, здобутків і традицій,
набутих старшим поколінням
науковців, та розвитку їх мо�
лоддю, яка приходить на змі�
ну. За клопотанням та проек�
том Сердюка А.М. перед но�
вим корпусом інституту було
встановлено пам'ятник Мар�
зєєву О.М. — організатору і
першому директору, наукову
естафету якого продовжує ни�
нішнє покоління вчених. За іні�
ціативи А.М. Сердюка в інсти�
туті активізовано підготовку
кадрів через аспірантуру, по�
новлено роботу Ради молодих
вчених. На базі інституту з
1996 року успішно діє спеціа�
лізована Вчена рада з захисту
дисертацій на здобуття науко�
вих ступенів кандидата та док�
тора наук за спеціальностями
"екологія" (медичні науки) і "гі�
гієна та професійна патологія"
(медичні та біологічні науки).

З 1996 року в інституті вида�
ються науковий журнал з про�
блем медичної екології, гігіє�
ни, охорони здоров'я та еко�
логічної безпеки "Довкілля та
здоров'я", шеф�редактором
якого є Андрій Михайлович, а
також щорічний збірник нау�
кових праць "Гігієна населе�
них місць". Обидва видання
входять до переліку фахових
видань України.

Теоретичні розробки Сер�
дюка А.М. викладено у чис�

ленних монографіях та науко�
вих працях. А.М. Сердюк має
широкі міжнародні творчі
зв'язки, є керівником програ�
ми ВООЗ "Здоров'я у гармо�
нії". З 1972 року він бере
участь у спільних досліджен�
нях з ученими СІНА за програ�
мою "Вивчення біологічної дії
фізичних факторів навколиш�
нього середовища", а з 1996
року — за програмою вивчен�
ня лейкемії та інших захворю�
вань серед учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС.

Нині Андрій Михайлович
Сердюк — видатний вчений у
галузі гігієни та медичної
екології, дійсний член (акаде�
мік) НАМН, доктор медичних
наук (з 1981 p.), професор
(з 1994 p.), 2011 року обра�
ний президентом національ�
ної академії медичних наук
України. На сьогодні він є за�
ступником голови Міжвідом�
чої комісії з біологічної та ге�
нетичної безпеки при РНБО
України, членом Національної
експертної комісії з питань
захисту суспільної моралі,
членом Президії Вченої ради
МОЗ України. Він має між�
народне та державне виз�
нання: почесний член Акаде�
мії медичних наук Польщі
(з 1999 p.), дійсний член Між�
народної медичної академії
імені А. Швейцера (з 1999 p.),
лауреат Державної премії Ук�
раїни, Заслужений діяч науки
і техніки. Має численні наго�
роди СРСР, України та Ро�
сійської Федерації.

На знімках (стор 32?35): 
1. настрій у ювіляра святковий; 2. на руках у мами й тата; 3. Андрій Сердюк — студент 

Дніпропетровського медичного інституту; 4. перші кроки до управління наукою — разом 
з Р.Д.Габовичем та І.І. Нікбергом на нараді завідувачів кафедр медінститутів; 
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Андрій Михайлович Сер�
дюк бере активну участь у
громадському житті країни,
веде велику науково�органі�
заційну роботу. Він є членом
Міжвідомчої комісії з реалі�
зації загальнодержавної про�
грами "Питна вода України
на 2006�2020 роки", понад 10
років очолював робочу групу
з Державної науково�техніч�
ної програми "Екологічна
безпека України", яка була
складовою частиною пріори�
тетного напрямку "Охорона
навколишнього природного
середовища" при Державно�
му комітеті з питань науки і
технологій (нині — Департа�
мент науки і технологій Мі�
ністерства освіти та науки
України). Багато років Андрій
Михайлович очолював Коор�
динаційну раду з виконання
Державної програми "Здо�
ров'я нації", розраховану на
2002�2011 роки, був головою
Правління Наукового товари�
ства гігієністів України та
Експертної ради ВАК України
з профілактичної медицини,
є членом редколегій ба�
гатьох наукових журналів,
двох спеціалізованих вчених
рад тощо.

А.М. Сердюк — автор понад
490 наукових робіт, у тому чи�
слі 5 підручників, 45 моногра�
фій. Має 5 авторських сві�
доцтв, 5 патентів. Підготував
21 доктора та 10 кандидатів
наук.

А.М. Сердюк має наукові
праці у галузі гігієни, радіобіо�
логії, екологічної безпеки, ме�
дичної екології, управління
якістю середовища прожи�

вання людини, соціальної ме�
дицини: "Взаимодействие ор�
ганизма с электромагнитны�
ми полями как с фактором
окружающей среды" (1977);
"Непростые заботы человече�
ства: научно�технический про�
гресс, здоровье человека, эко�
логия" (1988); "Чернівецька хі�
мічна хвороба: нове екологічне
захворювання?" (1998); "Об�
щая гигиена" (1999); "Гігієна
праці" (2000); "Гігієна довкілля:
політика, практика, перспекти�
ви" (2001); "Завещание врача�
профилактика" (2003); "Гено�
фонд і здоров'я населення"
(2003); "Комунальна гігієна"
(2003); "Тяжелые металлы
внешней среды и их влияние
на репродуктивную функцию
женщин" (2004); "Гігієна та
екологія"(2006); "Нариси з іс�
торії гігієни довкілля в Украї�
ні"(2006), "Національна еко�
логічна політика України: оцін�
ка і стратегія розвитку" (2007),
"Генофонд і здоров'я: розви�
ток методології оцінки"
(2008), "Hygiene and Ecology"
(2009), "Вехи жизни Дениса
Николаевича Калюжного"
(2010), "Генофонд і здоров'я:
іонізуюча радіація" (2011),
"Health effects of the chornobyl
accident" (2011), "Досвід та
перспективи наукового су�
проводу проблем гігієнічної
науки та практики" (2011).

Хоч би де працював Сер�
дюк А.М., які б обіймав поса�
ди, він завжди залишається
порядною, доброзичливою,
чуйною людиною. Кожен, хто
спілкувався з А.М. Сердюком,
вирішуючи будь�які питання,
наукові, організаційні, гро�

мадські чи особисті, або слу�
хав його виступи, відчував на
собі вплив його інтелекту ви�
сокоосвіченої та глибокооб�
дарованої людини, яка має
ґрунтовні знання у різних га�
лузях не лише медицини та
біології, а й суспільних наук,
літератури та мистецтва (жи�
вопис, музика, архітектура то�
що). Усім своїм життям Андрій
Михайлович доводить, що він
постійно прагне дійти до суті
будь�якого питання і справи,
що постають перед ним, і ви�
рішити їх на користь людям та
державі. 

Сьогодні ми щасливі приві�
тати ювіляра з днем на�
родження і побажати йому
міцного здоров'я, подальшої
творчої активності та реаліза�
ції нових планів.

Президія НАМН України,

Правління Наукового
товариства гігієністів 

України,

колектив ДУ "Інститут 
гігієни та медичної екології

ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України",

редколегія журналу 
"Довкілля та здоров'я"
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5. А.М. Сердюк у таборі «Та
ра
ра» (Куба), де лікуються діти
інваліди з України;  
6. здоров'я людини починається з любові до природи і здорового способу життя;  
7. Андрій Михайлович і президент АН України Б.Є. Патон; 
8. А.М. Сердюк — президент Академії медичних наук України.
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