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Тарасенко Лідія Мусіївна

12 березня 2017 р. пішла з життя відомий 
вчений у галузі фізіології і патофізіології 
екстремальних станів, дійсний член Нью-
Йоркської Академії наук, відмінник охорони 
здоров’я, відмінник вищої школи України, 
доктор медичних наук, професор Лідія Му-
сіївна Тарасенко. 

Л.М. Тарасенко народилася 7 листопада 
1937 р. на Куп’янщині Харківської області в 
селянській сім’ї. У 1954 р. після закінчення 
Куп’янського медичного училища вступи-
ла до Донецького медичного інституту ім. 
М.Горького, який закінчила з відзнакою. Всі 
студентські роки працювала в науковому 
гуртку при кафедрі патофізіології, яку очо-
лював талановитий учень члена-кореспон-
дента АН УРСР,  професора Д.Є. Альперна 
– професор М.М. Транквілітаті. У 1961 р. 
вона вступила до аспірантури при кафедрі па-
тологічної фізіології Донецького медичного 
інституту, яку закінчила в 1964 р. У 1965 році 
захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук на тему: 
«Вплив блокади і стимуляції Н-холінореак-
тивних тканинних структур на всмоктування 
радіофосфату натрію з черевної порожнини 

в нормі і при запаленні». З 1964 по 1967 рр. 
– асистент кафедри патологічної фізіології 
Харківського медичного інституту. З 1967 
р. її науково-педагогічна діяльність тісно 
пов’язана з Полтавським медичним стома-
тологічним інститутом. У цьому самому році 
за конкурсом обрана на посаду асистента 
кафедри патологічної фізіології, з 1978 р. – 
на посаду доцента. У 1986 р. Лідія Мусіївна 
захистила докторську дисертацію «Патогенез 
пошкодження пародонта при стресі» у НДІ 
загальної патології і патологічної фізіології 
АМН СССР (Москва). З 1987 по 1988 рр. – 
професор кафедри патологічної фізіології. 
З 1988 по 2006 рр. працювала на посаді за-
відувача кафедри біологічної хімії. З 2006 р. 
до останніх днів життя працювала на посаді 
професора кафедри медичної, біологічної і 
біоорганічної хімії.

Висока кваліфікація та наукова ерудиція 
дали змогу виконати чимало фундаменталь-
них досліджень, результати яких мають 
велике теоретичне та практичне значення. 
Предметом наукового пошуку Л. М. Тара-
сенко була проблема стресу, вивченню якої 
вона присвятила майже 50 років. Наукові 
пріоритети Лідії Мусіївни стосувалися ви-
вчення молекулярних механізмів стресорного 
ушкодження органів та тканин. 

Професор Л.М.Тарасенко є автором понад 
460 наукових праць, 9 авторських свідоцтв 
і 30 патентів. Вона співавтор підручників 
«Функціональна біохімія» (2 видання) та 
«Біологічна та біоорганічна хімія».

Під її керівництвом виконано 16 дисер-
тацій: 3 докторських та 13 кандидатських. 
Л.М. Тарасенко була постійним науковим 
консультантом викладачів клінічних кафедр. 
Лідія Мусіївна також значну увагу приділяла 
педагогічній діяльності та підготовці науко-
вих кадрів. Її лекції з патологічної фізіології 
та біохімії носили проблемний характер, 
викладалися на високому науковому рівні і 
мали практичний вихід у клініку.



ISSN 0201-8489 Фізіол. журн., 2017, Т. 63, № 2108

Тарасенко Л.М. була членом Міжнарод-
ного патофізіологічного, Українського па-
тофізіологічного та біохімічного товариств, 
членом спеціалізованих вчених рад із захисту 
докторських дисертацій у ВДНЗУ «Україн-
ська медична стоматологічна академія» (м. 
Полтава) та Харківському державному ме-
дичному університеті.

За значний внесок у розвиток охорони 
здоров’я України Указом Президента України 
від 2 грудня 2015 р.  №658  проф. Тарасенко Лі-
дії Мусіївні призначена довічна державна сти-

пендія як видатному діячу охорони здоров‘я.
Крім того, що Лідія Мусіївна була висо-

копрофесійним фахівцем, вона також була 
чудовою дружиною, люблячою матір’ю та ба-
бусею. Вона мала абсолютно парадоксальне  
почуття гумору та була людиною з великою 
життєвою мудрістю.

Колектив академії завжди буде пам’ятати 
професора Л.М. Тарасенко як чудового екс-
периментатора, науковця, глибоко порядну, 
інтелігентну, принципову та вимогливу до 
себе та колег людину.

ХРОНІКА


