
лютого 2016 року
виповнилося 80 років
з дня народження і 55
років наукової, педа-
гогічної і громадської
діяльності відомого

українського вченого у галузі
профілактичної медицини,
доктора медичних наук, про-
фесора Кондратюка Володи-
мира Андрійовича .

Народився Володимир Ан-
дрійович у смт. Чорний Острів
Кам’янець-Подільської (нині
Хмельницької) області у родині
службовців. 1946 року піс  ля
закінчення батьком Він -
ницького медичного інституту
сім’я переїхала до Терно -
пільської області, смт. Під -
волочиська. Після закінчення
1953 року Підволочиської
середньої школи вступив до
Львівського державного меди -
чного інституту. Вибір санітар-
но-гігієнічного факультету пев-
ною мірою був зумовлений
спеціальністю і авторитетом
батька, який на той час працю-
вав головним лікарем Підволо -
чиської райсанепідстанції. 

Трудову діяльність Володи -
мир Андрійович Кондратюк
розпочав у 1959 році. Успішно
закінчивши навчання в інсти-
туті з дипломом санітарного
лікаря, на хвилі романтики і
патріотизму поїхав на роботу
до Казахстану, до Джам -
бульської обласної санітарно-
епідеміологічної станції на
посаду завідувача паразито-
логічним відділом. Отримав -
ши досвід практичної роботи,
В.А. Кондратюк відчув, що для
подальшої ефективної само-
реалізації необхідно продов-
жити шлях у науку, тому у 1961
р. вступив до аспірантури з
відривом від виробництва на

экипажами, разработки систе-
мы профессионального психо-
физиологического отбора
моряков, профилактики нейро-
токсикозов у членов экипажей
4-х поколений судов-газовозов
и химовозов, системы гигиени-
ческой регламентации полиме-
ров и лакокрасочных материа-
лов судостроительного, транс-
портного назначения, для над-
водных, подводных и космиче-
ских объектов, в том числе
принципов создания компози-
ций с заданными гигиенически-
ми свойствами.

Этому способствовали твор-
ческие связи и научно-методи-
ческая помощь ученых Киевского
НИИ гигиены труда и профзабо-
леваний, ВНИИГИНТОКСа, НИИ
им. А.Н. Марзеева, НИИГВТ,
ВНИИЖГа, ВМА им. С.М. Киро -
ва, Института медико-биологи-
ческих проблем мединститута-
ми Одессы, Киева, Львова,
Мос квы, Риги, Ростова-на-Дону
и др. Это обеспечило высокий
научный уровень и практиче-
скую значимость, результатив-
ность выполяемых  НИР, полу-
чивших высокую оценку у нас в
стране и за рубежом. 

Все это послужило одной из
предпосылок открытия в 1978 г.
в Одессе Филиала НИИ гигиены
водного транспорта (Москва), а
в 1988 г. – Всесоюзного НИИ
гигиены водного транспорта
Минздрава СССР (с 1992 г. –
Украинский НИИ медицины
транспорта Минздрава Украи -
ны). С этими учреждениями свя-
зана вся последующая научная
деятельность Л.М. Шафрана.
Установленные в то время меж-
дународные научные связи с
учеными более 20 стран мира
частично поддерживаются по
настоящее время.

Шафран Л.М. является авто-
ром более 600 научных работ, в
том числе 18 монографий, ру ко -
водств и справочников, около
30 авторских свидетельств и
патентов. В 1968 г. он защитил
кандидатскую диссертацию, в
1982 г. - докторскую, в 1985 г.
ему присвоено звание профес-
сора, а в 2005 г. – Заслуженного
деятеля науки и техники
Украины. Им подготовлено бо -
лее 20 кандидатов и 7 докторов
наук. Леонид Моисеевич ведет
активную научную обществен-
ную деятельность, являясь чле-
ном правлений Укра инских на -
учных обществ гигиенистов,
токсикологов, председателем
ассоциации микроэлементоло-
гов Украины, членом экспертно-
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го совета ДАК МОН Украины,
членом специализированного
совета при Институ те медици-
ны труда НАМН Украины, пред-
седателем ко мис сии по гигиене
и токсикологии полимерных
материалов Комитета по вопро-
сам гигиенического регламен-
тирования Мин здрава Украины,
входит в состав редакций и
редакционных советов ряда
отечественных и зарубежных
научных периодических изда-
ний. С 1967 по 1976 год он был
экспертом Международной
морской организации при ООН
(ИМО), в 1975-1980 гг. – членом
Консуль тативного совета ВОЗ
по охране здоровья моряков,
был приглашенным профессо-
ром в Болгарии, Германии,
Казахста не, России, является
действительным членом (ака-
демиком) ряда общественных
международных академий, в
том числе Экологии и безопас-
ности жизнедеятельности
(МАНЭБ), Че ло века в аэрокос-
мических системах (МАЧАКС),
Судостро ения. Он является
почетным профессором Все -
российского НИИ же лезно -
дорожной гигиены, был принят
в члены Международной ассо-
циации морских врачей,
Американ ского химического об -
щества, Российского общества
медицинской элементологии.

За плодотворную научную
деятельность Л.М. Шафран
награжден орденом «Знак
Почета» и медалями СССР, 5
медалями ВДНХ СССР, значком
«Отличник здравоохранения»,
медалью им. М.В. Ломоносова
(МАНЭБ), медалью им. Бернар -
да Нохта Института морской
медицины и тропических бо -
лезней в Гамбурге, Почетным
дипломом Института морской
медицины в Гданьске, грамота-
ми Министерства здравохране-
ния и Министерства внутренних
дел Украины.

Свое 80-летие Л.М. Шафран
встречает в активной форме,
полон научных планов, творче-
ских идей и начинаний, уча-
ствует в подготовке научных
кадров высшей квалификации. 

Поздравляем юбиляра, жела-
ем дальнейших успехов и креп-
кого здоровья.

Правление Научного 
общества гигиенистов

Украины,

коллектив ГП «Украинский
НИИ медицины транспорта»,

редколлегия журнала
«Довкілля та здоров’я»
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кафедру загальної гігієни
Казахського державного медич-
ного інституту (м. Алма-Ата). За
3 роки він за керівництва проф.
І.С. Карякіна, високоерудовано-
го науковця та чуйної людини,
учня академіка О.М. Марзєєва,
успішно виконав і захистив кан-
дидатську дисертація на тему:
„Санитар но-гигиеническая
характеристика рек Чу и Таласс
и подземных вод их долин как
источников питьевого водо-
снабжения”, яка мала і має
практичне значення для забез-
печення питною водою місцево-
го населення. Так розпочалася
серйозна наукова робота з вив-
чення і гігієнічної оцінки води
різного призначення, яка триває
впродовж усього життя. Моло-
дого кандидата медичних наук у
грудні 1964 року направляють
на роботу асистентом кафедри
гігієни Актюбинського держав-
ного медичного інституту, де він
і працював майже два роки. 

1966 року Володимир Ан -
дрійович Кондратюк перейшов
на кафедру загальної гігієни та
екології Тернопільського дер-
жавного медичного інституту
(нині Державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачев -
ського), де за 50 років пройшов
професійний шлях від асистен-
та, доцента до професора, заві-
дувача кафедри. Тут він працює
й нині. Професор В.А. Кондр -
атюк – досвідчений педагог
високої кваліфікації, блискучий
лектор та яскрава особистість.
Студенти з великою повагою
ставляться до Володимира
Андрійовича через його компе-
тентність, ерудицію, професіо-
налізм та бажання допомогти в
опануванні дисципліни, у про-
будженні інтересу до науково-
дослідницької роботи.

Володимир Андрійович свою
педагогічну роботу завжди
поєднував з науковою діяльні-
стю. З 1977 по 1992 рік керував
низкою госпрозрахункових до -
говірних тем з гігієнічного нор-
мування шкідливих хімічних
речовин у воді водоймищ гос-
подарсько-питного користу-
вання. За результатами прове-
дених досліджень було затвер -
д жено 25 гігієнічних нормативів
вмісту хімічних речовин для від-

критих водойм та для екіпажів
літальних апаратів. У 1989 році
Володимир Андрійович блиску-
че захистив докторську дисер-
тацію на тему: „Гигиенические
основы регламентации химиче-
ского состава регенерирован-
ной питьевой воды для экипа-
жей летательных аппаратов”,
1991 р. отримав вчене звання
професора. У 1990 році Кон-
дратюка В.А. призначено на
посаду професора кафедри
загальної гігієни, у 1995-2000 та
2002-2004 роках був її завідува-
чем. З 2004 р. і донині працює
професором кафедри загаль-
ної гігієни та екології нашого
університету. Зробив свій вклад
професор В.А. Кондратюк і у
підготовку науково-педагогіч-
них кадрів. За його керівництва
та активної участі було захище-
но низку дисертацій на здобут-
тя вченого ступеня кандидата
медичних наук. Неоднора зово
був опонентом та рецензував
кандидатські та докторські
дисертації. 

Володимир Андрійович бере
активну участь у суспільно-гро-
мадському житті колективу.
Тривалий час він був членом
Вченої ради університету, а
зараз є членом Консультативної
ради університету та Вченої
ради навчально-наукового ін -
сти туту фармакології, гігієни та
медичної біохімії ім. М.П. Ска -
куна, членом експертної ради з
профілактичної медицини ВАК
України. Протягом багатьох
років був головою Тернопіль -
ського обласного відділення
Наукового товариства гігієністів
України та Тернопільської
обласної Наукової ради Все -
україн ської екологічної ліги.
1995 року Володимир Андрі -
йович став членом-кореспон-
дентом, а 2000 р. – дійсним чле-
ном (академіком) Української
екологічної академії. 

Активно працює професор
В.А. Кондратюк і у Тернопіль -
ському обласному відділенні
Малої академії наук України з
часу її створення і донині. Його
підопічні школярі неодноразо-
во посідали призові місця на
Всеукраїнських олімпіадах, за
кордоном, а потім ставали сту-
дентами різних вишів, у тому

числі й нашого університету. 
За редакцією професора

Кондратюка В.А. і у співав-
торстві випущено чотири під-
ручника, два посібника і один
довідник, написано понад 400
науково-педагогічних статей,
інформаційних листків, ново-
введень та отримано з десяток
патентів на винаходи. За науко-
ву та педагогічну діяльність він
неодноразово нагороджений
грамотами Міністерства охоро-
ни здоров’я України, Мініс-
терства освіти і науки України,
Національного еколого-натура-
лістичного центру учнівської
молоді, Управління освіти і
науки Тернопільської обласної
державної адміністрації, Все-
укра їн ської екологічної ліги,
грамотами та подяками Тер-
нопіль ської обласної і міської
рад, адміністрації Тернопіль-
ського медичного університету
імені І.Я. Горбачевського, ме-
даллю «Ветеран праці».

Володимир Андрійович –
цілеспрямована, принципова і
водночас дуже добра, чуйна
людина, яка вирізняється висо-
кою моральністю, скромністю,
стриманістю та врівноважені-
стю. Творча енергія, ерудиція,
доброзичливість та відкритість
у спілкуванні, його готовність
підтримати та допомогти
завоювали глибоку повагу і
любов студентів, учнів і колег.

Увесь колектив кафедри
загальної гігієни та екології,
учні та друзі щиро вітають вель-
мишановного професора Во-
лоди ми ра Андрійовича Кон -
дратюка зі славною ювілейною
датою – 80-річчям з дня народ-
ження та 50-річчям науково-
педагогічної роботи у нашому
університеті і щиро зичать міц-
ного здоров‘я, бадьорості та
активного гігієнічного довголіт-
тя, плідної творчої роботи на
благо медичної науки та здо-
ров‘я українського народу, усь-
ого того, що у сукупності нази-
вають щастям!

Правління Наукового 
товариства гігієністів

України,
ДВНЗ «Тернопільський
медичний університет

імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України»
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ПРАВ ОФ Л АН ГО ВИЙ ПРОФІЛАК ТИЧНОЇ МЕД И ЦИ НИ
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