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Memorials

60 – річчя доктора медичних наук Андрія Вікторовича Мокієнко

Мокієнко Андрій Вікторович народився 19 лютого
1956 року у с. Мостове Доманівського району Миколаївської області.
У 1979 р. закінчив з відзнакою лікувальний факультет Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Працював спочатку судновим лікарем, а
згодом молодшим та старшим науковим співробітником філіалу (Всесоюзного) інституту гігієни водного транспорту. 11.01.1990 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук
«Гигиеническое обоснование способа автономной
дезинфекции воды и систем водоснабжения озоном
на морских судах» за спеціальністю «гігієна» у НДІ
загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Сисіна АМН
СРСР (Москва). У 1994 році працював асистентом
кафедри загальної гігієни Одеського медичного інституту. Впродовж 1998-1999 рр. обіймав ряд посад
(заст. головного лікаря з санітарно-гігієнічних питань,
зав. відділенням комунальної гігієни, зав. санітарногігієнічною лабораторією) у Центральній СЕС на водному транспорті МОЗ України. З 1999 року працює
у ДП УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України в
лабораторіях санітарної охорони довкілля та гігієни
довкілля старшим та провідним науковим співробітником. З 2004 року обіймав посади провідного (головного) наукового співробітника Державного центру
сертифікації та контролю якості природних та преформованих ресурсів УкрНДІ медичної реабілітації та
курортології МЗУ та (старшого) провідного наукового
співробітника лабораторії гігієни довкілля УкрНДІ
медицини транспорту МОЗ України (за сумісництвом).
У 2007 р. присвоєно наукове звання «старший науковий співробітник». 05.06.2009 р. захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеню доктора медичних
наук «Еколого-гігієнічні основи безпечності води,
що знезаражена діоксидом хлору» за спеціальністю
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14.02.01 – гігієна та професійна патологія в ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва
Академії медичних наук України” (Київ). Із 06.2010 р.
посідає посаду керівника Центру ведення Державного
кадастру природних лікувальних ресурсів ДУ «Укр НДІ
медичної реабілітації та курортології МОЗ України».
Сфера наукових інтересів: гігієнічні, біологічні,
технологічні, токсикологічні, епідеміологічні, медикоекологічні аспекти водопостачання та водовідведення
об’єктів комунального господарства та транспорту,
проблеми контролю якості фасованих мінеральних
і питних вод, експертиза поверхневих, мінеральних,
питних вод, водоочистного устаткування, питання регламентації технологій обробки і розливу фасованих
мінеральних і питних вод.
А.В. Мокієнко є автором наступних фундаментальних концепцій та гіпотез: персистувально-мультиваріантного ризику патогенів питної води; формування
мультиантибіотикобіоцидорезистентності на основі
принципів супрамолекулярної хімії; обгрунтування
важливості гормезису як ключової ланки формування
резистентності мікроорганізмів до хлору; переформатування ролі біоплівок від антагонізма до синергізму
з людиною; обгрунтування впливу ціанотоксинів на
біоту різних рівнів організації; моделювання впливу
біологічного та хімічного факторів ризику для здоров’я
населення.
Андрій Вікторович є автором та співавтором понад
500 наукових праць, присвячених основним питанням гігієни та медичної екології водопостачання та
водовідведення, використання природних лікувальних ресурсів, у тому числі 7 монографій («Диоксид
хлора: применение в технологиях водоподготовки»;
«Вода и водно-обусловленные инфекции», Т. 1,2;
«Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Т. 1. Хлор и его соеди-
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нения»; «Обеззараживание воды. Гигиенические и
медико-экологические аспекты. Т. 2. Диоксид хлора»;
«Причерноморские лиманы: гигиенические и медикоэкологические аспекты сохранения природных лечебных ресурсов»; «Биопленки госпитальных экосистем:
состояние проблемы и современные подходы к ее
решению») та фрагментів 4 монографій («Мінеральні
води Полтавщини»; «Курорти України державного та
місцевого значення»; «Національний природний парк
«Вижницький». Природа та лікувально-рекреаційні ресурси»; «Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного
середовища України»)
Співзасновник (із проф. С.Е. Шибановим) нового
наукового напрямку «Рекреаційна екогігієна».
Член редакційної колегії наукового журналу «Медична реабілітація, курортологія та фізіотерапія».
Засновник та науковий редактор наукового журналу «Вода: гігієна та екологія» (видається із 2013 року).
Редакція щиро поздоровляє ювіляра і зичить йому
подальшої творчої наснаги, здоров’я та добробуту.
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