
ВЛАДИСЛАВУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ ПОВОРОЗНЮКУ — 60 !

22 жовтня 2014 р. виповнило-
ся 60 років заслуженому діячу 
науки і техніки України, докто-
ру медичних наук, професору 
Владиславу Володимировичу 
Поворознюку.

Владислав Володимирович 
народився 22 жовтня 1954 р. 
в с. Сидори Великополовець-
кого (нині Білоцерківського) 
р-ну Київської обл. Після закін-

чення Фурсянської середньої школи із золотою медал-
лю у 1971 р. поступив до Київського медичного інституту 
ім. О.О. Богомольця. Навчання (1971–1977 рр. — за спе-
ціальністю «Лікувальна справа») поєднував із роботою 
фельдшера на станції швидкої допомоги. 

Після закінчення інституту розпочав трудову діяль-
ність лікаря під керівництвом професора Є.П. Подруш-
няка у відділенні клінічної фізіології та патології опорно-
рухового апарату Інституту геронтології АМН СРСР. 
У 1978–1980 рр. — служба в Радянській Армії (началь-
ник полкового медичного пункту). У 1980–1982 рр. — 
клінічна ординатура за спеціальністю «Травматоло-
гія та ортопедія» в Інституті геронтології АМН СРСР, 
з 1982 р. — аспірантура за спеціальністю «Травмато-
логія та ортопедія». У 1986–1987 рр. — молодший на-
уковий співробітник відділу клінічної фізіології та па-
тології опорно-рухового апарату. 

У 1987–1992 рр. Владислав Володимирович — го-
ловний лікар клініки Інституту геронтології АМН СРСР. 
У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Дегенера-
тивно-дистрофічні зміни шийно-грудного відділу хребта 
та їх вісцеральні прояви (вертеброгенні кардіалгії) у лю-
дей різного віку» за спеціальністю «Травматологія та ор-
топедія». Із січня 1992 р. — провідний науковий співро-
бітник, а з березня 1992 р. по сьогодні керує відділом 
клінічної фізіології та патології опорно- рухового апарату 
Інституту геронтології НАМН України. У січні 1999 р. за-
хистив докторську дисертацію «Остеопороз у населен-
ня України: фактори ризику, клініка, діагностика і ліку-
вання». У 2000 р. отримав звання професора.

В.В. Поворознюк — президент Української асоці-
ації остеопорозу та Української асоціації менопаузи, 
андропаузи і захворювань кістково-м’язової систе-
ми, член Правління міжнародної асоціації остеопоро-
зу (IOF), заступник голови Наукового медичного то-
вариства геронтологів і геріатрів України, віце-прези-
дент Української асоціації ревматологів, член президії 
Української асоціації ортопедів-травматологів, член 
Громадської Ради Української Федерації громадських 
організацій сприяння охороні здоров’я громадянсько-
го суспільства, Почесний член Асоціації імплантоло-
гів України, член Міжнародних асоціацій ACR, EMAS, 
EULAR, ISCD, ISSAM, OARSI, SICOT. Директор Укра-
їнського науково-медичного центру проблем остео-
порозу. Головний редактор журналів «Біль. Суглоби. 
Хребет», «Проблеми остеології» та «Міжнародний ос-
теологічний журнал», заступник головного редактора 
інформаційного видання «Вісник Наукового медично-
го товариства геронтологів та геріатрів України», член 
редколегій журналів «Проблеми старіння і довголіття», 
«Gerontechnology», «Gerontologija», «Medix Anti-Aging», 

«Український ревматологічний журнал», «Ортопедія, 
травматологія та протезування».

В.В. Поворознюк — організатор постійно діючих кур-
сів підвищення кваліфікації лікарів «Актуальні пробле-
ми геріатричної ортопедії» (1995), школи-семінару для 
практичних лікарів «Сучасні принципи діа гностики, про-
філактики та лікування захворювань кістково-м’язової 
системи» (2006), курсів інформації та стажування «Ді-
агностика та лікування остеопорозу» і конференції мо-
лодих вчених,  присвяченої пам’яті професора Є.П. По-
друшняка (2007), Міжнародної школи «Кістково-м’язова 
система та вік» (2008), циклу науково- практичних кон-
ференцій «Дні геронтології та геріатрії в регіонах Укра-
їни» (2010), Міжнародної школи-семінару «Остеопороз 
в травматології та ортопедії».

Владислав Володимирович — автор та співав-
тор понад 800 наукових робіт, 20 монографій, зокре-
ма «Остеопороз на Украине», «Глюкокортикоїд-інду-
кований остеопороз», «Остеопороз: эпидемиология, 
клиника, диагностика, профилактика и лечение», 
«Менопауза та остеопороз», «Менопауза и заболе-
вания костно-мышечной системы», «Памидроно-
вая кислота в лечении заболеваний костной ткани», 
«Экспериментальный остеопороз», 46 методичних 
рекомендацій, 35 авторських свідоцтв. Із 2007 р. під 
редакцією В.В. Поворознюка для практичних лікарів 
видається збірник наукових праць «Сучасні принци-
пи діагностики, профілактики та лікування захворю-
вань кістково-м’язової системи в людей різного віку». 
В.В. Поворознюк — співавтор розробок біологічно ак-
тивних речовин, що використовують для профілактики 
і лікування остеопорозу та його ускладнень (Космол, 
Біокосмовіт, Остеїн та ін.), автоматизованого робо-
чого місця «Остеолог». Підтвердження вагомого вне-
ску у вивчення проблем остеопорозу та міжнародно-
го визнання ювіляра — співавторство у європейських 
виданнях: «New Europe: Consensus on Osteoporosis» 
(2003), «The Eastern European & Central Asian Regional 
Audit Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 
2010» (2011), «Practical guidelines for supplementation 
of vitamin D and treatment of deficits in Central Europe: 
Recommended vitamin D intakes in general population 
and groups being at risk of vitamin D deficiency» (2013).

Під керівництвом професора В.В. Поворознюка 
захищено 30 кандидатських та 10 докторських дис-
ертацій, зокрема 1 кандидатська за межами Укра-
їни. Нагороди та відзнаки ювіляра: нагрудний знак 
«За досягнення» Міністерства у справах науки і тех-
ніки, медаль Академії медичних наук України ім. ака-
деміка М.Д. Стражеска за заслуги в охороні здоров’я, 
лауреат премії ім. В.Я. Данилевського (2014), медаль 
Міжнародної асоціації остеопорозу та Комітету націо-
нальних товариств за активну участь у діяльності комі-
тету та поширення місії IOF (2014).

Колектив редакції «Український ревматологічний 
журнал» щиро вітає Владислава Володимировича 
з ювілеєм, бажає йому міцного здоров’я, довголіття 
та творчих успіхів!
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