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гігієнічних досліджень хімічних речовин та
матеріалів у сфері комплексної токсикологогігієнічної оцінки виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних засобів та
товарів широкого вжитку.
За цей час на підставі санітарно-епідеміологічної експертизи запропоновано до використання в медичній практиці понад 2000 виробів медичного призначення (перев'язувальні
матеріали, лейкопластирі, вироби гігієни та
санітарії, матеріали стоматологічного призначення, вироби, які контактують з кров'ю,
шовні матеріали, прилади та інструменти) та
близько 5000 виробів парфумерно-косметичної промисловості.
Нині проводяться роботи по обґрунтуванню гігієнічних регламентів застосування ВМ та
з наукового обґрунтування «Загальних методичних вказівок з токсиколого-гігієнічної
оцінки та регламентації виробів медичного
призначення», «Санітарних норм і правил з
використання виробів медичного призначення», гігієнічних показників до НТД на сировину та вироби з неї, уніфікованих програм до
токсиколого-гігієнічної оцінки матеріалів та
виробів медичного призначення.
Відповідно до низки законів і законодавчих
та нормативних документів, принципів загальної гігієни, токсикології за останні п'ять років
під керівництвом Тетяни Федорівни проведено
експертизу наукової та технічної документації,
складено та оформлено проекти понад 7000

висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, проектів нормативної документації та матеріалів і виробів медичного
призначення, парфумерно-косметичної продукції тощо. Матеріали цих досліджень стали
підґрунтям для виконання НДР «Наукове
обґрунтування гігієнічної регламентації виробів медичного призначення вітчизняного та
імпортованого виробництва».
Значний внесок Т.Ф. Харченко зробила в
розробку та удосконалення методів визначення шкідливих хімічних речовин, що мігрують з
полімерних матеріалів, вона автор ряду винаходів, раціоналізаторських пропозицій та
понад 150 наукових публікацій.
Т.Ф. Харченко – відома як висококваліфікований фахівець у галузі токсикології речовин. Вона взірець надзвичайної відданості
улюбленій справі та сумлінного виконання
своїх обов‘язків. Її наукові досягнення відзначені почесними грамотами МОЗ.
Щиро вітаємо Вас, шановно Тетяно
Федорівно, з визначною датою! Бажаємо міцного здоров'я, родинного щастя і затишку, невичерпної енергії та творчого натхнення!
Колектив Наукового центру превентивної
токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України
Наукове товариство токсикологів
Редакційна колегія журналу «Сучасні
проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
(к 75-летию со дня рождения Л.И. Повякель)
Исполнилось 75 лет со дня рождения и 50
лет научной деятельности одного из представителей научной школы токсикологов
Украины Повякель Людмилы Ивановны - кандидата биологических наук, руководителя
лаборатории экогигиены и токсикологии
опасных отходов Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической
безопасности имени академика Л.И.Медведя
Министерства здравоохранения Украины.
Жизненный путь Л. И. Повякель — это
яркий и плодотворный путь научного сотрудника. В 1965 году закончила биологический
факультет
Киевского
Государственного
Университета имени Т. Г. Шевченко по специальности биолог-биохимик. Одним из начальных этапов становления и формирования
Людмилы Ивановны, как профессионала в
области токсикологии являлась работа в
Институтах фармакологии и токсикологии МЗ
Украины, медицинской паразитологии и троСУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 1/2016
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пической медицины Академии медицинских
наук СССР (г. Москва), где она занималась
изучением механизмов действия опасных
химических соединений и разработкой системы биохимических маркеров при оценке
функционирования биосистем в условиях токсического загрязнения.
С 1972 г. поступила во Всесоюзный научноисследовательский институт гигиены и токсикологии пестицидов, полимеров и пластических масс МЗ СССР (ЭКОГИНТОКС). В 1980 г.
Л. И. Повякель защитила кандидатскую диссертацию на специализированном совете в
институте токсикологии Минздрава СССР (г.
Ленинград) по специальности «токсикология». Научные интересы как специалиста в
области гигиены и токсикологии вредных
факторов окружающей среды, природное
дарование, большая работоспособность, умение защитить и отстоять свои научные позиции позволили достичь высоких результатов в
сфере изучения механизмов токсического действия химических токсикантов и регуляторов
роста растений на живые организмы.
В настоящее время Людмила Ивановна
занимается разработкой подходов и критериев
по оценке опасности для человека и окружающей среды при обращении с опасными отходами, тем самым способствуя решению важной
государственной проблемы охраны окружающей среды и здоровья населения.
Л.И.Повякель опубликовано 200 научных
работ, 8 научных обзоров по токсичности и
опасности химических веществ (МРПТХВ),
монография «Сучасний стан політики поводження з електронними відходами в Україні та
Європейському Союзі: кроки до зближення»,
1 авторское свидетельство по рострегулирую-
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щим веществам—изотиуроновым солям, разработано и утверждено 50 гигиенических нормативов для химических соединений, которые
вошли в перечень ПДК, 16 методических указаний.
Человек широких интересов с творческим
научным подходом, научный эксперт при создании и совершенствовании нормативно-правой базы в сфере управления отходами.
Проявила себя и на поприще издательской
деятельности, являясь членом редколегии
научных сборников.
Л.И. Повякель пользуется уважением
среди коллег. Она награждена почетными грамотами МЗ Украины за высокий профессионализм и особенный вклад в развитие охраны
здоровья, медалью «Ветеран труда».
От души желаем Вам доброго здоровья, бодрости, чтобы своей доброжелательностью,
душевной добротой, отзывчивостью еще долгие
годы могли согревать родных, близких, друзей,
коллег. Пусть не угаснет присущий Вам творческий огонь, постоянное стремление идти в ногу с
жизнью, радость приобщения ко всему новому
необычному - все то, что составляет истинное
счастье настоящего ученого.
Коллектив Научного центра
превентивной токсикологии, пищевой и
химической безопасности имени
академика Л.И.Медведя Министерства
здравоохранения Украины
Редакция журнала «Сучасні проблеми
токсикології, харчової та хімічної
безпеки»
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