
У К Р А Ї Н С Ь К И Й  Р Е В М А Т О Л О Г І Ч Н И Й  Ж У Р Н А Л  •  №  2  ( 8 4 )  •  2 0 2 1  1

Професор В.В. Повороз-
нюк народився і виріс у селі 
Сидори Великополовецького 
(в даний час Білоцерківсько-
го) району Київської облас-
ті 22 жовт ня 1954 р. Науковий 
шлях Владислав Володимиро-
вич почав в Інституті геронто-
логії, у 1988 р. захистив канди-
датську, а в 1999 р. — доктор-

ську дисертацію «Остеопороз у населення України: 
фактори ризику, клініка, діагностика і лікування», 
яка стала проривом у вітчизняній науці.

У 1992 р. В.В. Поворознюк очолив відділ клініч-
ної фізіології та патології опорно-рухового апара-
ту ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьо-
ва НАМН України» і керував ним до останніх днів.

Наукові дослідження професора В.В. Повороз-
нюка охоплювали широке коло теоретичної і клініч-
ної медицини. Під керівництвом В.В. Поворознюка 
вперше в Україні розпочаті та проводяться до сьо-
годні епідеміологічні дослідження щодо остеопоро-
зу та його ускладнень, дефіциту та недостатності ві-
таміну D, саркопенії. Створені референтні показни-
ки стану кістково-м’язової системи для населення 
України, розроблені інструменти оцінки ризику ос-
теопорозу та переломів, запропоновані та впрова-
джені рекомендації щодо ведення пацієнтів із па-
тологією опорно-рухового апарату на різних рівнях 
надання медичної допомоги.

За ініціативою В.В. Поворознюка в 1996 р. ство-
рено Українську асоціацію остеопорозу, президен-

том якої він став. Того ж року розпочав роботу Укра-
їнський науково-медичний центр проблем остео-
порозу, який надає консультативно-діагностичну 
допомогу пацієнтам з різних регіонів України.

Професор В.В. Поворознюк є автором і співав-
тором понад 800 наукових робіт, 20 монографій, по-
над 50 авторських свідоцтв і методичних рекомен-
дацій. Під його керівництвом захищено 30 канди-
датських і 15 докторських дисертацій.

Професор В.В. Поворознюк був провідним 
вченим з питань остеопорозу в Україні і визна-
ним науковцем за її межами. Наукові досягнення 
В.В. Поворознюка відзначені багатьма вітчизня-
ними та іноземними нагородами, зокрема: медал-
лю Комітету національних товариств (Committee 
of National Societies (CNS)) Міжнародної асоціації 
остеопорозу (International Osteoporosis Foundation 
(IOF)) у 2014 р., нагородою наукового товари-
ства Європейської асоціації з вітаміну D (European 
Vitamin D Association Scientific society (EVIDAS) також 
у 2014 р., нагородою Міжнародної асоціації з клініч-
ної денситометрії (International Society for Clinical 
Densitometry (ISCD)) імені Дж.П. Білезікяна (John 
P. Bilezikian ISCD Global Leadership Award) у 2016 р.

Професор В.В. Поворознюк прожив яскра-
ве життя, завжди мав активну позицію, відрізняв-
ся високим професіоналізмом, глибокою людя-
ністю, справжньою інтелігентністю, життєлюб-
ством та оптимізмом. Безумовно, це велика втрата 
для української та світової науки. Пам’ять про ньо-
го на завжди залишиться в серцях рідних, друзів, 
учнів, колег.

ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПОВОРОЗНЮК 
(1954–2021)
12 червня 2021 р. пішов з життя професор Владислав Володимирович Поворознюк — президент Укра-
їнської асоціації остеопорозу та Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-
м’язової системи, керівник Українського підрозділу EVIDAS, директор Українського науково-медичного 
центру проблем остеопорозу, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату 
Державної установи «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», головний редактор 
журналу «Біль. Суглоби. Хребет», заслужений діяч науки і техніки України.
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