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лас Захарович Мартинюк наро-
дився 22 лютого 1896 року у селі
Великі Взводи Брестської обла-
сті, у Білорусі, у родині Мар -
тинюків Захарія Захаровича і
Стефаниди Йосипівни, був
старшим з п'яти дітей у сім'ї.
Батько працював робітником на
залізниці. Жили бідно. Після
навчання у церковній школі
допомагав батькові у роботі,
надалі вирішив поєднати своє
життя з медициною і 1910 року
поїхав на навчання до
Кронштадтської фельдшерської
школи. Отримавши диплом вій-
ськового фельдшера у 1914 р.,
Влас Захарович був скерований
на ескадровий міноносець
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Ль в о вс кий нац и о на л ьн ый мед и ци нс кий ун ив ерси тет
им. Да н ила Га ли цк ого
Цель раб оты: изло жи ть жи зн ен н ый и тв ор чес кий пу ть 
про ф ес сора Марты нюка В.З.
Мат ери алы ис сл ед о ва н ия: архи вн ые мат ери алы ЛН МУ 
им. Да н ила Га ли цк ого, пу бл ик ац ии о на уч ной и пед аг о ги ческ ой
де я т ел ьн о сти проф. Марты нюка В.З., на уч ные раб оты, 
ав т ореф ераты дис серта ций.
Ре зул ь та ты. Осве щ ен жи зн ен н ый пу ть, на уч ная и пед аг о ги ческ ая
де я т ел ьн ос ть про ф ес сора Марты нюка В.З. — учен ого-ги ги е н и ста,
зав ед ующ его ка фе дрой общ ей ги ги ены Ль в о в ск о го мед и ци н ск о го
ин сти ту та (1946�1970), За сл уж ен н ого де я т еля нау ки Украи ны,
учен ика ак ад ем ика Марзее ва А.Н., осн ов ат еля Ль в о в ск ой на уч ной
ги ги ени ческ ой шк олы.
Клю чев ые сло ва: про ф ес сор Марты нюк. В.З., на уч ная 
и пед аг о ги ческ ая де я т ел ьн ос ть, направ л ен ия на уч ных 
ис сл ед о ва н ий, на уч ные раб оты. 
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OF LVIV SCI EN TIF IC AND HY GI EN IC SCHOOL 
(to the 120�th an ni ver sa ry of his birth)
Fe doren ko V.I, Кit su la L.M., Pa nysh ko U.M., Koz ak L.P.
Dan ylo Hal yt sky Lviv Na tion al Med i cal Uni ver si ty
Ob jec tive: to present the life and work of pro fes sor Mar tyn yuk V.Z.
The re search ma te ri als: ar chi val ma te ri als of Dan ylo Hal yt sky Lviv Na tion al
Med i cal Uni ver si ty. Pub li ca tions of sci en tif ic and ped a gog i cal ac tiv i ties of
pro fes sor Mar tyn yuk V.Z., sci en tif ic works, ab stracts of the ses.
Re sults. The way of life, the sci en tif ic and teach ing ac tiv i ties of pro -
fes sor Vlas Za har ov ych Mar tyn yuk — head of the de part ment of gen -
er al hy giene of Lviv Med i cal In sti tute (1946�1970), the hon ored work -
er of sci ence of Ukraine, the pu pil of ac a de mi cian A.N. Marzeev, the
founder of Lviv sci en tif ic and hy gi en ic school have been de scribed.
Key words: pro fes sor Vlas Za har ov ych Mar tyn yuk, sci en tif ic 
and ed u ca tion al ac tiv i ties, the sci en tif ic di rec tion of re search es,
sci en tif ic works. 
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«Выносливый»  і до 1918 року
служив старшим помічником
лікаря. Далі Влас Захарович
продовжував свій трудовий
шлях вже у Свердловську (нині
Єкатеринбург), потім працював
фельдшером у залізничній
лікарні на станції Нязепет -
ровська. Звання військового
фельдшера дозволило йому без
екзаменів вступити на ІІІ курс
Свердловського медичного
інституту. Тоді ж Влас Захаро -
вич, довідавшись, що його рідні
евакуювалися до України і жили
під Харковом, вирішив переїха-
ти до них і вже тут став студен-
том лікувального факультету
Харківського медичного інсти-
туту, який закінчив 1924 року. Він
добровільно обрав фах санітар-
ного лікаря, пройшов додаткові
курси спеціалізації і поїхав за
призначенням до міста
Куп'янськ Харківської області. 

З 1929 року Мартинюк В.З.
завідував секцією гігієнічних
досліджень Харківського НДІ
громадських споруд, з 1932 р. –
відділом гігієни житла і гро-
мадських споруд Українського
НДІ комунальної гігієни,
поєднував наукову і педагогічну
діяльність, працюючи асистен-
том, згодом доцентом (1938)
кафедри комунальної гігієни
Харківського інституту удоско-
налення лікарів. Влас
Захарович інтенсивно прово-
див наукову діяльність у
напрямку санітарно-гігієнічної
оцінки житла. За сукупністю
наукових робіт йому було при-
своєно науковий ступінь канди-
дата медичних наук (1935). У
1941-1942 роках він очолював
санітарну інспекцію у
Залізноводську та Єсентуках.
1943 року був призначений
старшим житлово-комуналь-
ним інспектором МОЗ УССР. У
листопаді 1944 р. Український
НДІ комунальної гігієни відно-
вив свою діяльність у Києві, і
Мартинюк В.З. повернувся до
інституту та продовжив наукову
роботу, за сумісництвом пра-
цював доцентом кафедри
загальної і комунальної гігієни
Київського інституту удоскона-
лення лікарів. 1946 року захи-
стив докторську дисертацію на
тему: «Вологісний режим жит-
лових будівель залежно від гіг-
роскопічності будівельних
матеріалів». Того ж року його
обрали завідувачем кафедри
загальної гігієни Львівського
медичного інституту, у 1947 р.
йому було присуджено науко-

лів до внутрішнього плануван-
ня, санітарно-технічного устат-
кування і обладнання, умов
харчування тощо) санітарне
обстеження 76 гуртожитків
(бараків) сезонних робітників-
будівельників у Харкові (1930).
Незадовільний стан забудови і
утримання бараків змушує
Мартинюка В.З. розробляти
нові дієві пропозиції і рекомен-
дації щодо розв'язання цієї
проблеми. 

Наукові дослідження Мар -
тинюка В.З. у роки завідування
кафедрою у Львівському ме -
дичному інституті стосувалися
вивчення біологічної дії та гігіє-
нічного значення факторів
навколишнього середовища
малої інтенсивності в умовах
населених місць. Продовження
отримав напрямок гігієни
житла, зокрема гігієнічне
обґрунтування деяких норма-
тивів будівництва житлових
будинків у Львівській, Терно -
пільській, Дрогобицькій, Ста -
ніславській (з 1962 р. Івано-
Франківській) областях, що
безпосередньо прилягають до
Карпат і мають свої кліматичні
особливості. У зв'язку з розвит-
ком газифікації Мартинюк В.З.
започаткував новий науковий
напрям - санітарно-гігієнічну
оцінку повітряного середовища
житлових приміщень під час
відкритого спалювання газу у
побутових та виробничих цілях.
Вже перші дослідження вияви-
ли, що виготовлені прилади
для відкритого спалювання
газу не тільки призводили до
інтенсивного забруднення по -
вітря помешкань, а ще й суттє-
во впливали на самопочуття
мешканців. 

Наукове і прикладне значен-
ня мали багаторічні досліджен-
ня професора Мартинюка В.З.
у напрямі вивчення міського і
комунального шуму, результа-
том яких стала розроблена
шумова карта м. Львова з роз-
поділом вулиць міста на 4 кате-
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вий ступінь доктора медичних
наук, у 1948 р. –  звання профе-
сора. Учень і послідовник ака-
деміка О.М. Марзєєва, профе-
сор Мартинюк В.З. очолював
кафедру до 1970 року, до 1980
працював науковим консуль-
тантом. Був деканом лікуваль-
ного факультету (1950-1955),
проректором з навчальної
роботи (1955-1965). У 1966
році отримав звання Заслу-
женого діяча науки УРСР.

Наукові напрямки Мартинюка
В.З. охоплювали широкий
спектр гігієнічних досліджень.
Перша наукова праця (1927)
містила матеріал обстеження
53 шкіл з висновками щодо
порушення санітарного стану,
відсутності вентиляції, недо-
статнього освітлення і опален-
ня класних кімнат взимку, пере-
вантаження наповнюваності
класів майже удвічі, незадо-
вільне забезпечення водопо-
стачанням, шкільними мебля-
ми тощо. Ще одна праця
Мартинюка В.З., теж об'ємна,
охоплює всебічне (від кон-
струкції і будівельних матеріа-
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горії. Результати досліджень
стали основою для відповідних
нормативних документів, вико-
ристовувалися при опрацюван-
ні генерального плану рекон-
струкції міста. 

Вивчалися кліматичні особли-
вості та забруднення атмо-
сферного повітря м. Львова і
його рекреаційних зон, характе-
ристики п’яти мікрокліматичних
зон на території курорту Любінь
Великий, відомого своїми при-
родними багатствами, теплове
самопочуття відпочивальників.
Проведені дослідження дали
змогу опрацювати рекоменда-
ції щодо режиму різних катего-
рій хворих. Дослідженнями дії
ультрафіолетового випроміню-
вання встановлено, що най-
більш позитивні зрушення в
організмі відбуваються за дії
низьких доз опромінення, малі
дози підвищують імунобіологіч-
ну реактивність, покращують
показники хімічного складу
внутрішнього середовища, а
великі дози, навпаки, знижують
реактивність організму.

Проводилися дослідження з
гігієнічної оцінки ґрунтових вод
м. Львова, умов водопостачан-
ня питної води. Довготривалі
(1953-1961) дослідження хіміч-
ного складу, бактеріологічних
показників води річок, інфільт-
раційних колодязів, водопро-
відної води районів Прикар -
паття дали змогу обґрунтувати
нормативи якості води, що
характерні для ґрунтового пото-
ку цієї місцевості. Дослід -
жувалася вода і в оздоровчих
плавальних басейнах м. Львова
паралельно з гігієнічною оцін-
кою факторів середовища ба -
сейнів та фізіологічним станом
організму дітей за показниками
температури шкіри, слизових
оболонок і хімічної терморегу-
ляції. Були рекомендовані тем-
пературні норми для води і
повітря у басейнах, методика,
яка дозволяла визначити сту-
пінь підготовленості дитячого
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організму до дії холодових
подразників і тривалість занять
у басейнах.

Незадовільні санітарні умови,
постійне зростання захворюва-
ності на туберкульоз, трахому,
ревматизм, рахіт, інфекційні
хвороби, ендемічний зоб у сіль-
ських мешканців призводили до
небажаних наслідків, що вкрай
негативно позначилися на стані
здоров’я мешканців західних
областей України. У зв'язку з
цим проводилося обстеження
житлово-побутових і санітарних
умов життя селян із західних
областей УРСР, опра цьову-
валися профілактичні заходи
поліпшення стану їхнього здо-
ров’я. 

Професор Мартинюк В.З.
зазначав, що кафедра повинна
проводити наукову роботу не
лише з питань комунальної
гігієни. Не залишилася осто-
ронь проблема гігієни праці,
зокрема умови праці, ступінь
забруднення повітря забоїв
шахт, стан здоров’я шахтарів
Львівсько-Волинського вугіль-
ного басейну, робітників
цементного заводу. 

Наприкінці 1960-х років на
кафедрі отримав розвиток
новий напрям наукових дослід-
жень – токсиколого-гігієнічна
оцінка пестицидів і продуктів їх
виробництва, обґрунтування
їхніх ГДК у воді, МДР у харчових
продуктах, опрацювання мето-
дів індикації хімічних речовин в
об'єктах довкілля і біосередо-
вища. Була створена окрема
лабораторія для проведення
вивчення санітарно-токсиколо-
гічної характеристики гербіци-
дів кореневої дії, зокрема мур-
бетолу, прометрину, піраміну,
трихлорпропіонітрилу, цела-
токсу, дікотексу, натрієвої солі
трихлороцтової кислоти та
дихлоральсечовини тощо.
Вивчалися віддалені ефекти
їхньої дії, опрацьовувалися
методичні основи вивчення
кумуляції у токсиколого-гігіє-
нічних дослідженнях. 

Наукові ідеї і напрямки про-
фесора Мартинюка В.З. реалі-
зовані у дисертаційних роботах
його учнів і однодумців. За його
керівництва захищено 30 кан-
дидатських і 6 докторських
дисертацій.

Професор Мартинюк В.З. був
досвідченим, висококваліфіко-
ваним і талановитим педаго-
гом, вмілим організатором.
Його лекції були змістовними,
оригінальними та емоційними.

Ним була введена методика
проведення практичних і лабо-
раторних занять для студентів,
яка базувалася на принципі
праці студента на робочому
місці за індивідуальним графі-
ком виконання практичних
занять. Запропоновану мето-
дику проведення практичних
занять було схвалено і опублі-
ковано у журналі «Врачебное
дело» (1962). Вже тоді був роз-
роблений комплекс ситуацій-
них задач для студентів.
Професор Мартинюк В.З. – іні-
ціатор запровадження усної
безбілетної системи проведен-
ня екзаменів та самостійно
обраного студентом індивіду-
ального графіка терміну здачі
екзамену у період сесії.

Влас Захарович Мартинюк –
автор і співавтор близько 130
наукових праць, у т.ч. підручни-
ка, посібника для студентів, 6
монографій. 

Професор Мартинюк В.З. був
членом Правління Всесоюзного
наукового товариства гігієні-
стів, Правління Українського
наукового товариства гігієні-
стів, головою Львівського
обласного наукового товари-
ства гігієністів і санітарних ліка-
рів, Української медичної ради
МОЗ УРСР, Республіканської
проблемної комісії  «Гігієна
населених місць» , редакційної
ради збірника наукових праць
 «Гігієна населених місць» , жур-
налів  «Вра чебное дело» та
 «Гигиена и санитария». 
Професор Марти нюк В.З. наго-
роджений орденом  «Знак
пошани», медалями  «За бойові
заслуги»,  «50 років Збройних
Сил СРСР», багатьма грамота-
ми. Він був делегатом ХІV, ХV,
ХVІ та ХVІІ всесоюзних з'їздів
гігієністів і санітарних лікарів і VІ
(проводився у Львові, 1959 р.),
VІІ, VІІ та ІХ українських з'їздів.

Влас Захарович все своє
життя присвятив гігієні, профі-
лактиці захворювань і збережен-
ню здоров'я людини, навчанню і
вихованню студентів-медиків,
підготовці наукових кадрів і став
засновником Львівської наукової
гігієнічної школи. 

Професор Мартинюк В.З.
відійшов у вічність 12 липня
1980 року, похований на
Янівському цвинтарі у Львові. 

Ім'я професора Мартинюка
В.З. вписане до сторінок історії
Львівського національного
медичного університету імені
Данила Галицького та історії
української гігієнічної науки. 
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