
ержавна установа "Інститут гі�
гієни та медичної екології імені
О.М. Марзєєва НАМН України"
— унікальна наукова установа
типового академічного складу,
яка вистояла у тяжкі часи Ве�
ликої Вітчизняної війни і по�
воєнні роки, непрості часи пе�
ребудови, у перші роки стано�
влення незалежної України і
попри все зуміла зберегти свої
традиції, наукові напрямки,
кадровий потенціал. Інститут
зберіг і свої наукові школи, які
здатні у нових умовах викону�
вати найскладніші гігієнічні
дослідження і успішно впро�
ваджувати їх у систему охоро�
ни здоров'я країни. 

На початку 60�х років мину�
лого століття у зв'язку з бурх�
ливим розвитком промисло�
вого виробництва разом з
серцево�судинною патологією
на одне з перших місць вихо�
дить проблема хімічного кан�
церогенезу. Виникає загроза
зростання онкологічної захво�
рюваності у багатьох про�
мислових регіонах України,
пов'язаних з підвищеним вмі�
стом хімічних канцерогенів в
атмосферному повітрі. Гігієні�
сти країни починають пошук

шляхів профілактики злоякіс�
них новоутворень. 

Загострення проблеми по�
требує її вирішення. Інститут не
залишається осторонь і 1961
року створюється лабораторія
з вивчення канцерогенних чин�
ників довкілля. Ініціатором за�
початкування такого напрямку
в інституті стала керівник радіо�
метричної лабораторії, у той
час ще к.мед.н. Нінель Яківна
Янишева. Директор інституту,
професор Д.М. Калюжний під�
тримав ідею, і ось вже понад 50
років вчені інституту опікуються
проблемами канцерогенезу в
Україні.

Мета цього дослідження —
прослідкувати становлення і
розвиток наукової школи з гігі�
єни канцерогенних факторів
довкілля у ДУ "Інститут гігієни
та медичної екології імені
О.М. Марзєєва НАМНУ". 

Матеріали та методи до�
слідження. Проведено вивчен�
ня архівних матеріалів інститу�
ту, особистих справ співробіт�
ників, авторефератів дисерта�
цій, наукових публікацій, звітів
про діяльність інституту. Прове�
дено історико�бібліографічний
пошук у довідково�інформацій�
них фондах, а також системний
аналіз наукової продукції лабо�
раторії гігієни канцерогенних
факторів. Застосовано методо�
логію історичного, логічного та
наукометричного аналізу.

Результати досліджень.
Науково�практична діяльність
Заслуженого діяча науки Укра�
їни, професора Янишевої Н.Я.
тривала 55 років. За цей час
вона стала провідним фахів�
цем у галузі гігієни оточуючого
середовища, фундатором но�
вого наукового напрямку — гі�
гієни канцерогенних факторів
довкілля. Вона є автором по�
над 300 наукових праць, 5 мо�
нографій, нею підготовлено 7
кандидатів і 2 доктори наук, які
й донині плідно працюють в ін�
ституті, продовжуючи справу
свого вчителя.

Нінель Яківна Янишева прий�
шла до Українського інституту
комунальної гігієни зрілим нау�
ковцем. З моменту закінчення
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НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА Н.Я. ЯНЫШЕВОЙ
Савина Р.В.
ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии
им. А.Н. Марзеева НАМН Украины", г. Киев
Цель работы. Проследить становление и развитие научной
школы по гигиене канцерогенных факторов окружающей
среды в ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии 
им. А.Н. Марзеева НАМНУ".
Материалы и методы. Архивные материалы, авторефераты
диссертаций, научные публикации, отчеты о деятельности
института. Использованы методы: историко�
библиографического поиска, исторического, логического 
и наукометрического анализа.
Результаты. Изложены материалы изучения становления 
и развития научной школы профессора Янышевой Н.Я. 
по проблеме гигиены канцерогенных факторов окружающей
среды, основанной в начале 60�х годов ХХ столетия 
в Институте общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева.
Показан вклад Нинель Яковлевны и ее учеников в решение
проблем профилактики онкологической заболеваемости,
разработки вопросов нормирования канцерогенных веществ 
и методологии изучения канцерогенеза.
Ключевые слова: научная школа, становление 
и развитие, канцерогенные факторы.
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1�го Московського медичного
інституту 1947 року вона прой�
шла великий науково�практич�
ний шлях: обласного держав�
ного санітарного інспектора
(м. Таласс Киргизької РСР), лі�
каря�бактеріолога сан�бакла�
бораторії (м. Фрунзе, м. Ош
Киргизької РСР), з 1955 р.
працювала науковим співро�
бітником Московського НД са�
нітарно�гігієнічного інституту, а
згодом — молодшим науковим
співробітником Московського
інституту ім. Ф.Ф. Ерісмана, де
1956 року захистила дисерта�
цію на тему: "Влияние загряз�
нения атмосферного воздуха
выбросами электростанции и
химкомбината на здоровье на�
селения" і одержала диплом
кандидата медичних наук. 

У характеристиці, виданій
Московським інститутом сані�
тарії і гігієни ім. Ф.Ф. Ерісма�
на, що приєднана до особи�
стої справи Нінель Яківни, заз�
начено: "Янышева Н.Я. яв�
ляется квалифицированным,
инициативным гигиенистом,
имеющим хорошие практиче�
ские и теоретические знания
по общей гигиене, в частно�
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сти, гигиене атмосферного
воздуха. При выполнении экс�
педиционных работ Н.Я. Яны�
шева проявила себя как
способный организатор ис�
следований в сложных усло�
виях экспедиции по изучению
влияния выбросов промыш�
ленных предприятий на здо�
ровье населения…" Як бачи�
мо, вже тоді у Нінель Яківни
проявилися риси лідера. 

23 грудня 1957 року Н.Я. Яни�
шеву було зараховано стар�
шим науковим співробітником
лабораторії атмосферного по�
вітря, а вже у листопаді 1958
року вона очолила радіо�
метричну лабораторію інститу�
ту і особисто брала участь в ор�
ганізації центральної і зональ�
них радіологічних лабораторій
у країні. Між тим проблеми кан�
церогенезу не давали спокою
молодій, талановитій вченій, і
1961року Н.Я. Янишева очоли�
ла в інституті новий науковий
напрямок з вивчення хімічних
канцерогенних речовин у нав�
колишньому середовищі. Вона
вперше у світі розробила прин�
ципи і методичні підходи до гі�
гієнічного нормування пріори�
тетних канцерогенів в атмо�
сферному повітрі населених
місць, воді, ґрунті. Її авторитет,
стиль наукового спілкування,
доброзичливість у стосунках з
колегами, прагнення доскона�
ло оволодіти проблемою до�
зволили об'єднати навколо но�
вої ідеї колектив науковців. 

За класичним сценарієм по�
ява нового наукового напрямку
завжди супроводжується ви�
никненням груп однодумців,
які завдяки творчим, педагогіч�

ним і організаторським здібно�
стям лідера перетворюються
на наукову школу. Саме таким
лідером стала Н.Я. Янишева, а
піонерами цього напрямку гігі�
єнічної науки стали молоді, та�
лановиті санітарні лікарі, біль�
шість з яких і нині працює в ін�
ституті: Черниченко І.О., Кире�
єва І.С., Баленко Н.В., Федо�
ренко З.П., Баканова Г.М., Ан�
дрієнко Л.Г. 

Основним напрямком діяль�
ності лабораторії у перші роки
її існування були пошук, іденти�
фікація і вивчення джерел утво�
рення канцерогенних речовин,
забруднення ними навколиш�
нього середовища і розробка
шляхів його оздоровлення. У
той час були практично відсут�
німи науково обґрунтовані під�
ходи до вивчення канцероген�
них речовин, потрібні були ме�
тоди визначення їх в об'єктах
довкілля, треба було виокре�
мити пріоритетні класи хіміч�
них канцерогенів, вирішувати
проблеми їх нормування.

Вже на початку 1960�х років
співробітники лабораторії за
керівництва Нінель Яківни пу�
блікують результати наукових
досліджень канцерогенних
властивостей викидів коксохі�
мічних заводів, 1,4�нафтахіно�
ну, кам'яновугільного пеку і
нафтових бітумів, дані щодо
експериментального вивчення
забруднення об'єктів довкілля
ароматичними вуглеводнями
[1, 2]. Виконані дослідження
вперше у гігієнічний практиці
дозволили характеризувати
підприємства з термічної пере�
робки палива як джерело
забруднення довкілля. Крім то�

На знімках: професор Н.Я. Янишева (фото з архіву); лабораторія канцерогенних факторів, 
яку нині очолює учень Нінель Яківни І.О. Черниченко (на фото — крайній праворуч). 
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го, 1966 року Н.Я. Янишева і
З.П. Федоренко випустили
перші методичні вказівки з
проблеми: "Методические ука�
зания по санитарной охране
среды от загрязнения канце�
рогенными углеводородами,
содержащимися в выбросах и
отходах коксохимических за�
водов". Не менш вагомими для
санітарної служби були і "Ме�
тодические указания по сани�
тарной охране внешней среды
от загрязнения канцерогенны�
ми углеводородами в районе
расположения предприятий
н е ф т е п е р е р аб а т ы в а ю щ е й
промышленности", розроблені
колективом лабораторії 1969
року.

Цілком природно, що Нінель
Яківна зуміла зарядити своєю
енергією своїх перших учнів,
які один за одним захистили
дисертаційні роботи з пробле�
ми хімічного канцерогенезу на
здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук:
1966 р. — Федоренко З.П.
(згодом стала знаним фахів�
цем у галузі канцерогенезу і
очолила відділ в Інституті рент�
ген�радіології та онкології),
1967 р. — Киреєва І.С., 1968 р.
— Черниченко І.О. Ці три ди�
сертаційні роботи стали під�
сумком першого 10�річчя ро�
боти лабораторії канцероген�
них факторів, а наукові пошуки
фахівців у 1970 році були уза�
гальнені у докторській дисер�
тації Н.Я. Янишевої "Санитар�
ная охрана внешней среды от
загрязнения канцерогенными
веществами, содержащимися
в выбросах и отходах про�
мышленных предприятий" [3],
а 1972 року їй було присвоєно
звання професора.

Аналізуючи наукові розробки,
які проводилися за керівництва
Нінель Яківни, треба відзначи�
ти, що дослідження 1970�х ро�
ків були присвячені вирішенню
теоретичних аспектів норму�
вання канцерогенних речовин в
об'єктах довкілля. Велике фун�
даментальне значення мали
дослідження Н.В. Баленко, яка
1972 року захистила дисерта�
цію на тему: "Морфологиче�
ские и гистохимические иссле�
дования легких крыс при дли�
тельном введении малых доз
бенз/а/пирена". Одержані Ні�
ною Василівною експеримен�
тальні дані дозволили підійти
до визначення мінімально
ефективних і недіючих доз
бенз/а/пірену, що стало осно�

вою гігієнічного нормування
його в атмосферному повітрі.
Загалом за цей період фахівця�
ми лабораторії вперше у світі
було розроблено і затверджено
ГДК бенз/а/пірену в атмосфер�
ному повітрі (1972), повітрі про�
мислових приміщень (1973),
воді водойм (1978), ґрунті
(1979) та запропоновано мето�
дологію нормування канцеро�
генних речовин [4, 5].

За результатами досліджень
вмісту канцерогенів в об'єктах
довкілля різних регіонів України
було встановлено закономірно�
сті просторового розподілу їх в
атмосферному повітрі, що ма�
ло важливе значення для виз�
начення залежності забруднен�
ня від ступеня і характеру про�
мислового розвитку населених
місць. За завданням ВООЗ
1975 року співробітниками ла�
бораторії було підготовлено
міжнародний науковий огляд
"Канцерогенный полицикличе�
ский ароматический углеводо�
род бенз/а/пирена. Распро�
странение в окружающей сре�
де, биологическое действие,
гигиеническое нормирование".
Було проаналізовано понад 500
джерел вітчизняної та закор�
донної літератури, що охоплю�
вала увесь спектр проблем,
пов'язаних з поліциклічним
ароматичним вуглеводнем
без/а/піреном. Ці дані було по�
кладено в основу розробки гігі�
єнічних вимог з організації кон�
тролю над вмістом канцероген�
них речовин у повітрі населених
пунктів не тільки України, але й
інших республік СРСР [6]. 

Протягом 80�х років ХХ сто�
ліття за керівництва і безпосе�
редньої участі Нінель Яківни
співробітники лабораторії кан�
церогенних факторів працюва�
ли над розробкою наукових ос�
нов залежності між забруднен�
ням повітря поліциклічними
ароматичними вуглеводорода�
ми і частотою захворюваності
на рак легенів. Одержані дані

дозволили сформулювати
принципи і методи визначення
реального аерогенного наван�
таження канцерогенних чинни�
ків на населення. 

За заслуги у розвиткові ме�
дичної науки і підготовці науко�
вих кадрів Президія Верховної
Ради УРСР 1981 року присвої�
ла Нінель Яківні почесне звання
Заслуженого діяча науки Укра�
їнської РСР.

1983 року захистила доктор�
ську дисертацію І.С. Киреєва. Її
робота була присвячена вив�
ченню канцерогенних поліци�
клічних ароматичних вуглево�
дородів, їх поширенню у дов�
кіллі, біологічній дії. Автором
було запропоновано заходи з
охорони атмосферного повітря
від забруднення канцерогена�
ми. Згодом Інна Степанівна
вийшла на самостійну стезю і
очолила в інституті лаборато�
рію гігієни планування населе�
них місць. 

Говорячи про взаємодію Яни�
шевої Н.Я. з учнями, треба на�
самперед відзначити її високі
вимоги до обґрунтованості но�
вих результатів, одержаних у
процесі виконання досліджень.
Вона вміла стимулювати твор�
чу ініціативу учнів, заохочувати
ентузіазм і професіоналізм. За
роки керування лабораторією
співробітники надрукували по�
над 175 наукових статей у віт�
чизняних і зарубіжних видан�
нях, підготували і затвердили
низку інструктирвно�методич�
них матеріалів.

Проблеми канцерогенезу з
роками ставали все гострі�
шими, і науковці лабораторії
охоплювали все ширше коло
питань, які потрібно вирішу�
вати. Так, 1987 року захистив
кандидатську дисертацію Бабій
Віталій Филимонович — пред�
ставник вже нового покоління
учнів Нінель Яківни. У своїй ро�
боті він науково обґрунтував
ефективність впровадження
заходів з охорони атмосферно�

65 ENVIRONMENT & HEALTH   № 4 2013

ІСТОРІЯ  МЕДИЦИНИ

D4-13 b.qxd  04.12.2013  18:14  Page 65



го повітря від забруднення
бенз/а/піреном і окислами азо�
ту у районах розміщення тепло�
вих електростанцій. У зв'язку з
поширеністю ТЕС у країні ця
робота мала дуже велике тео�
ретичне і практичне значення.
Крім того, разом з Н.О. Павло�
вою вони вивчали стабільність
БП у ґрунті, можливості його
міграції із ґрунту у рослини та
ефективність заходів щодо
зменшення вмісту бенз/а/піре�
ну у викидах ТЕС.

2 березня 1992 р. у зв'язку з
погіршенням стану здоров'я
професор Н.Я. Янишева звіль�
няється з посади завідуючої
лабораторії гігієни канцероген�
них факторів, але залишається
у підрозділі в якості головного
наукового співробітника, про�
довжуючи активну наукову і
громадську діяльність. І саме
тоді підтвердився факт існу�
вання наукової школи з гігієни
канцерогенних факторів дов�
кілля, створеної професором
Янишевою Н.Я., тому що, як
показав подальший розвиток
цього напрямку і робота нау�
ковців лабораторії, "Научная
школа — это один из видов на�
учных коллективов, особого
рода социальная организация
исследователей, создаваемая
и действующая на основе пре�
емственности общих принци�
пов, подходов, традиций, ме�
тодов, тематики исследования
с целью научного образования,
подготовки учеников, последо�
вательной передачи знаний от
учителя к ученикам, коопера�
ции их творческих усилий для
решения научных проблем, ге�
нерирования и распростране�
ния нового знания" (В.И. Гол�
дин, 2012).

Продовжити справу потала�
нило одному з кращих учнів Ні�
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нель Яківни — Ігорю Олексійо�
вичу Черниченку, який 1991 ро�
ку захистив докторську дисер�
тацію на тему: "Научные осно�
вы гигиенического нормирова�
ния химических канцерогенов
при комплексном и комбини�
рованном поступлении в орга�
низм". У своїй роботі він прак�
тично започаткував новий на�
прямок у гігієні канцерогенів —
вирішення теоретичних, мето�
дологічних і практичних питань
експериментального обґрунту�
вання гігієнічних нормативів хі�
мічних канцерогенів за їх ком�
плексної і комбінованої дії на
організм. Фахівець не лише
підтримав школу, створену
Н.Я. Янишевою, а й надав їй
свіжого погляду відповідно по�
требам часу, що яскраво під�
тверджено науковими розроб�
ками його учнів. 

З кожним роком науковці ла�
бораторії вирішують все склад�
ніші завдання, зберігаючи при
цьому традиції, закладені у 60�
ті роки минулого століття про�
фесором Янишевою Н.Я. Лави
фахівців поповнюються моло�
дими висококваліфікованими
кадрами. За останні роки за ке�
рівництва І.О. Черниченка за�
хищено 5 кандидатських і 3
докторських дисертації. Вже
його учні очолюють лабораторії
інституту: д.м.н. В.Ф. Бабій —
лабораторію гігієни нанотехно�
логій, д.м.н. О.І. Винарська —
лабораторію імунології. 

Про плідну роботу колективу і
подальший розвиток дослід�
жень з гігієни канцерогенних
факторів яскраво свідчать до�
сягнення лабораторії за остан�
ні роки [7].

Створено банк даних вмі�
сту канцерогенних сполук кла�
сів поліциклічних ароматичних
вуглеводнів, нітрозамінів та

важких металів, що містяться у
викидах промислових підпри�
ємств різного профілю, тепло�
вих електростанцій, транспорт�
них засобів, у копалинах та про�
дуктах їхньої термічної пере�
робки, в об'єктах навколишньо�
го середовища, продуктах про�
мислового та побутового при�
значення, сільськогосподарсь�
кій продукції, продуктах харчу�
вання рослинного та тваринно�
го походження тощо.

Вперше у світі розроблено
теоретичні та методичні осно�
ви гігієнічного нормування кан�
церогенних сполук у довкіллі,
обґрунтовано гігієнічні норма�
тиви пріоритетних для навко�
лишнього середовища канце�
рогенів (бенз/а/пірену, ди�
бенз/a,h/антрацену, нітрозо�
диметиламіну та нітрозодіети�
ламіну тощо) в атмосферному
повітрі, повітрі виробничих
приміщень, воді, ґрунті. Визна�
чено принципи нормування
канцерогенних сполук у про�
дуктах харчування. 

Розроблено методичні під�
ходи та теоретичні принципи
тестування та відбору канцеро�
генонебезпечних речовин і
прискореного гігієнічного нор�
мування генотоксичних канце�
рогенів.

Вивчено гігієнічні аспекти
циркуляції азотовмісних спо�
лук у навколишньому середо�
вищі та закономірності екзо�
генного та ендогенного синте�
зу канцерогенних нітрозамінів
з попередників. Доведено їхню
канцерогенну небезпеку, що
проявлялася в індукуванні си�
стемних новоутворень в експе�
риментальних тварин.

Встановлено дозо�часові
закономірності розвитку гено�
токсичних та імунологічних ре�
акцій відповідно до загально�
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токсичних, передпухлинних і
пухлинних морфологічних змін
за умов впливу хімічних канце�
рогенів і токсичних сполук.

Встановлено наявність до�
зових та часових залежностей
між рівнем забруднення дов�
кілля канцерогенами та рівня�
ми захворюваності на рак.
Обґрунтовано підходи щодо
визначення внеску канцероге�
нів довкілля у формування он�
кологічної патології населення.

Висновки
Таким чином, на основі аналі�

зу особистої справи Заслуже�
ного діяча науки Української
РСР, професора Янишевої Ні�
нель Яківні, наукових праць,
кандидатських і докторських
дисертацій, захищених за її ке�
рівництва, можна констатува�
ти, що наукові напрямки, запо�
чатковані вченою, беззапереч�
но мали велике теоретичне і
практичне значення і набули
подальшого розвитку в Україні
завдяки творчій праці науков�
ців створеної нею лабораторії.
Це дозволяє впевнено говори�
ти про існування наукової шко�
ли гігієни канцерогенних фак�
торів довкілля, яку вона ство�
рила у період своєї наукової
діяльності у стінах Інституту за�
гальної та комунальної гігієни
ім. О.М. Марзєєва (нині ДУ "Ін�
ститут гігієни та медичної еко�
логії НАМН України"). Плеяда її
учнів і донині успішно працює
не лише в інституті, але й в ін�
ших наукових і практичних
установах країни.

Нині учні і послідовники про�
фесора Янишевої Нінель Яківни
— професор І.О. Черниченко,
д.мед.н. І.С. Киреєва, д.мед.н.
В.Ф. Бабій, к.мед.н. Н.В. Бален�
ко, д.б.н. О.М. Литвиченко, к.б.н.
Л.С. Соверткова — своїми до�
слідженнями на новому науко�
вому рівні продовжують вирішу�
вати складні проблеми гігієни
канцерогенних факторів довкіл�
ля. Але подальша розробка про�
блеми первинної профілактики
раку, як пише професор І.О. Чер�
ниченко, потребує удосконален�
ня аналітичної бази, оснащення
лабораторії сучасними прилада�
ми, розшифровки спекторів но�
вих хімічних сполук в об'єктах
довкілля і вирішення ще ба�
гатьох теоретичних і практичних
задач. Тому наукові проблеми хі�
мічного канцерогенезу і пов'яза�
ні з ними питання ще багато ро�
ків будуть одними з найпріори�
тетніших у світі, а наукова школа,
створена професором Янише�

вою Н.Я., продовжуватиме свій
розвиток завдяки таланту і пра�
цездатності її послідовників. 
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