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90-річчя академіка НАН України
О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ

Олена Михайлівна Лук’янова народила-
ся 13 січня 1923 р. Під час Великої Вітчиз-
няної війни була зв’язковою в партизансько-
му загоні на Чернігівщині. З 1949 р., після 
закінчення Київського медичного інституту, 
О.М. Лук’янова працює в Інституті педіат-
рії, акушерства та гінекології НАМН Украї-
ни, пройшовши шлях від молодшого науково-
го співробітника до керівника відділу і заступ-
ника директора. Упродовж 1979–2005 рр. 
Олена Михайлівна очолювала Інститут. У 
1966 р. вона захистила докторську дисерта-
цію, у 1968 р. здобула звання професора. 
О.М. Лук’янова — академік НАН України 
(1992), НАМН України (1993), АМН СРСР 
(1984), РАМН (1992), Американської акаде-
мії педіатрії (1998).

Основні напрями наукових досліджень 
О.М. Лук’янової: порушення обміну каль-
цію, фосфору та вітаміну D у вагітних жінок, 
новонароджених і дітей раннього віку, їх 

профілактика та лікування; патогенез, діа-
гностика, лікування і профілактика захво-
рювань органів травлення в дітей; вплив не-
сприятливих екологічних факторів на стан 
біологічної системи «вагітна жінка–плід–
дитина»; профілактика і реабілітація екоза-
лежної патології у дітей різних вікових груп. 
Варто відзначити, що Олені Михайлівні 
вперше в сучасній науці і практиці вдалося 
об’єднати медицину дитинства з медициною 
материнства.

Найвагоміші досягнення О.М.  Лу к’я но-
вої — розроблення сучасних методів профі-
лактики й лікування порушень здоров’я, 
пов’язаних із дефіцитом вітаміну D в орга-
нізмі; встановлення механізмів розвитку і 
створення нової класифікації захворювань, 
спричинених порушеннями обміну вітаміну 
D і кальцій-фосфорного гомеостазу в дітей; 
уточнення важливих ланок порушень мета-
болізму кісткової тканини залежно від виду 
соматичної патології, віку дитини, впливу 
несприятливих екологічних факторів на її 
організм. Ці результати лягли в основу пе-
регляду наявних і опрацювання нових мето-
дів профілактики та лікування ряду захво-
рювань і гіпокальціємічних станів у дітей. 
За участю О.М. Лук’янової створено новий 
препарат вітаміну D — Відеїн-3.

Під керівництвом та за безпосередньої 
участі Олени Михайлівни розкрито окремі 
механізми формування хронічних захворю-
вань шлунку, кишечника, печінки, жовчови-
відних шляхів і підшлункової залози в дітей, 
запропоновано схеми їх патогенетичної те-
рапії і профілактики. Розроблено і впрова-
джено в практику методи ендоскопічного й 
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ультразвукового дослідження органів трав-
лення в дітей. Створено нові продукти ліку-
вального харчування для дітей із патологією 
органів травлення.

Олена Михайлівна провела унікальні 
дослідження з вивчення впливу наслідків 
радіаційного опромінення на стан біоло-
гічної системи «мати–плід–дитина». У ре-
зультаті встановлено закономірності й осо-
бливості порушень здоров’я, розроблено 
діагностичні критерії та лікувально-про фі-
лактичні комплекси для дітей і жінок з ра-
діаційно контрольованих регіонів Украї-
ни, які зазнали дії гострого або тривалого 
опромінення.

Під керівництвом О.М. Лук’янової підго-
товлено понад 80 докторів і кандидатів наук. 
Усі вони — представники створених нею на-
укових шкіл із вивчення кальцій-фос фор-
ного гомеостазу й обміну вітаміну D у різні 
вікові періоди життя дитини та дитячої га-
строентерології.

У доробку Олени Михайлівни — понад 
600 наукових праць, у тому числі 25 моно-
графій, 10 посібників і підручників, енци-
клопедії, 18 авторських свідоцтв і патентів 
України.

Визначний організатор науки, О.М. Лу-
к’я нова стала одним із засновників Націо-
нальної академії медичних наук України. 
Вона — член Всесвітньої та Європейської 

асоціацій перинатологів, виконкому Міжна-
родної асоціації педіатрів, протягом бага-
тьох років була президентом Асоціації педі-
атрів України.

О.М. Лук’янова — заслужений діяч нау-
ки і техніки України, почесний громадянин 
м. Києва; лауреат Державних премій у галузі 
науки і техніки СРСР (1987) та України 
(1980, 2000); кавалер орденів Трудового Чер-
воного Прапора, Жовтневої революції, Віт-
чизняної війни І ст., княгині Ольги ІІІ ст., 
«За мужність», «Свята Софія»; нагороджена 
15 медалями за трудову діяльність та участь 
у Великій Вітчизняній війні. Її відзначено 
Почесною грамотою Президії Верховної 
Ради України, срібною Георгіївською медал-
лю «Честь, слава, труд», пам’ятною медаллю 
«За заслуги в розбудові економіки та ваго-
мий внесок у створення міжнародного імі-
джу України», Міжнародною премією миру, 
Міжнародною нагородою «Лаври слави», 
Нагородою тисячоліття «За заслуги перед 
людством». У 1995 р. Міжнародний біогра-
фічний центр (Кембридж) визнав О.М. Лу-
к’янову одним із 500 найвпливовіших і най-
видатніших учених світу.

Наукова і медична спільнота, колеги й 
учні сердечно вітають Олену Михайлівну зі 
славним ювілеєм і зичать їй міцного здоров’я, 
довгих років життя, оптимізму й енергії для 
нових творчих здобутків.




