
НАШІ ЮВІЛЯРИ 

90 На умовах ліцензії CC BY 4.0 

УДК 613(092)            https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.2.170163 

ППРРООФФЕЕССООРР  ЛЛЮЮДДММИИЛЛАА  ІІВВААННІІВВННАА  ББУУРРЯЯКК  
((ддоо  8800--ррііччччяя  ввіідд  дднняя  ннаарроодджжеенннняя))  

У травні цього року від-
мічає 80-річний ювілей 
доктор медичних наук, про-
фесор Людмила Іванівна 
Буряк. Народилась Люд-
мила Іванівна в м. Дніпро-
дзержинську 25 травня 
1939 р. Після закінчення в 
1963 р. Дніпропетровсь-
кого медичного інституту 
шість років працювала 
шкільним-санітарним 
лікарем міської санітарно-
епідеміологічної станції 
Дніпропетровська. У жовт-
ні 1969 р. була обрана на 
посаду асистента кафедри 
гігієни дітей та підлітків, а 
в 1975 р. стає доцентом 
цієї ж кафедри. 

Л.І. Буряк успішно по-
єднувала педагогічну діяль-
ність з науковою роботою. 
У 1974 році вона захистила кандидатську дисер-
тацію на тему: «Баланс цинку в організмі підлітків-
учнів професійно-технічних училищ та вміст його 
в харчових продуктах Дніпропетровської області», 
а в 1990 р. – докторську дисертацію на тему: 
«Гігієнічні основи харчування підлітків в умовах 
професійної підготовки (на моделі учнів СПТУ 
металургійного профілю)». На основі системного 
підходу вона вперше розробила загальні методо-
логічні принципи нормування потреб у нутрієнтах 
та енергії учнів системи професійно-технічної 
освіти металургійного профілю при різних видах 
навчального процесу. У цьому ж році обрана на 
посаду професора кафедри гігієни та екології (курс 
гігієни дітей та підлітків). 

На початку 90-х років Людмила Іванівна стає 
заступником, а надалі керівником однієї з 
перших у вищих медичних навчальних закладах 
України випробувальної лабораторії (Н-ВТК 
«Експертиза»), яка займалась проблемою кон-
тролю вмісту N-нітрозамінів у харчових продук-
тах і харчовій сировині. Лабораторія акреди-
тована Національним агентством з акредитації 
України на відповідність міжнародним стандартам. 

Згодом професор 
Л.І. Буряк організувала та 
очолила санітарно-гігіє-
нічну лабораторію (Н-ВТК 
«Гігієніст»), яка протягом 
довгих років виконувала 
комплекс робіт з вивчення 
умов праці та атестації 
робочих місць на про-
мислових, будівельних, 
аграрних підприємствах 
та організаціях Дніпропет-
ровщини. Довгий період 
часу Людмила Іванівна бу-
ла незмінним членом ате-
стаційної комісії при Дні-
пропетровській ОблСЕС, 
брала участь у виконанні 
держбюджетних тем, з 
1997 р. і донині є керівни-
ком ініціативних та госп-
договірних наукових робіт. 

Людмила Іванівна – 
співавтор підручника з гігієни дітей та підлітків 
(2008 р.). За впровадження винаходів у 1998 р. 
нагороджена нагрудним знаком «Изобретатель 
СССР», неодноразово була учасником ВДНГ 
СРСР (1982, 1984, 1987, 1990, 1991 рр.), де 
отримала дипломи 2-го ступеня, нагороджена 
знаками «Відмінник винахідництва і 
раціоналізації», автор 345 наукових робіт, 
співавтор монографії «Алиментарное ожирение 
как гигиеническая проблема», 4 винаходів, 21 
рацпропозиції, 6 методичних рекомендацій, 4 
інформаційних листів, які впроваджені на 
державному та обласному рівнях. 

У 1997 р. обрана член-кореспондентом Укра-
їнської академії наук національного прогресу, а в 
1998 р.- академіком за фахом «Гігієна». 

І дотепер Людмила Іванівна залишається в 
лавах діючих гігієністів, активно працює в лабо-
раторії Н-ВТК «Гігієніст», передає свій досвід і 
знання молодшому поколінню майбутніх лікарів. 
Від щирого серця зичимо ювіляру довгих років 
активного життя, міцного здоров’я, родинного 
затишку, енергії і позитивних емоцій! 
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