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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

До ювілею  
Олександра Григоровича Резнікова

Академіку НАМН України, член-кореспон-
денту НАН України,  доктору медичних наук, 
професору, заслуженому діячеві науки і тех-
ніки України, лауреату Державної премії в га-
лузі науки і техніки УРСР, завідувачу відділу 
ендокринології репродукції та адаптації Дер-
жавної установи «Інститут ендокринології та 
обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 
України» Олександру Григоровичу Резнікову 
12 листопада 2019 р. виповнилося 80 років.

О.Г. Резніков народився у м. Одеса. У 
1962 р. закінчив з відзнакою лікувальний 
факультет Одеського медичного інституту 
ім. М.І. Пирогова і протягом наступних трьох 
років працював головним лікарем Сухо-Єла-
нецької сільської лікарні у Миколаївській 
області. Початі ще в студентські роки наукові 
дослідження під керівництвом члена-корес-

пондента АМН СРСР М.Н. Зайка з вивчення 
ролі гормонів наднирникових залоз у регу-
ляції внутрішньоочного тиску завершились 
успішним захистом кандидатської дисертації 
у 1965 р. У 1974 р. захистив докторську дис-
ертацію за спеціальністю «патофізіологія», 
ставши одним з наймолодших докторів ме-
дичних наук у країні. 

З 1965 р. на запрошення академіка В.П. Ко-
місаренка почав працювати у новостворено-
му Київському НДІ ендокринології та обміну 
речовин МОЗ УРСР, О.Г. Резніков – знаний 
у світі патофізіолог-ендокринолог. Широке 
коло його наукових інтересів включає в себе 
фундаментальні та прикладні проблеми фізі-
ології та патофізіології ендокринної системи. 
Основними напрямками його наукових дослі-
джень є нейроендокринна регуляція статевих 
і надниркових залоз, статева диференціація 
мозку, патогенез і лікування андрогензалеж-
ної патології (рак простати, синдром полі-
кістозних яєчників, неплідність, гірсутизм), 
синдром пренатального стресу, віддалені 
наслідки пренатальної дії ендокринних диз-
рапторів, ендокринна фармакологія. 

Наукові результати, здобуті О.Г. Резніко-
вим у кожному з цих напрямків, зробили його 
одним з провідних вчених країни в галузі 
теоретичної медицини і отримали визнання 
міжнародної наукової спільноти. О.Г. Резні-
ков – автор міжнародно визнаної теорії гор-
мон-нейромедіаторного імпринтингу мозку, 
яка стала підґрунтям для нової галузі пато-
фізіології – функціональної нейротератології. 
Він обґрунтував новий напрямок медицини 
– превентивну нейроендокринологію. Під 
його керівництвом розроблено комплекс за-
ходів щодо профілактики розладів репродук-
тивної та адаптивної функцій, спричинених 
пренатальними патогенними чинниками. Під 
керівництвом академіка В.П. Комісаренка  
Олександр Григорович брав безпосередню 
участь у створенні, дослідженні механізмів 
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дії та впровадженні препарату хлодитан – 
ефективного засобу лікування раку наднир-
кових залоз та хвороби Іценка–Кушинга. О.Г. 
Резніков ініціював і керував створенням та 
впровадженням у клінічну практику першого 
в СРСР нестероїдного антиандрогена ніфто-
ліду (флутаміду), який і нині успішно засто-
совується для лікування раку передміхурової 
залози (флутафарм) і гіперандрогенних ста-
нів у жінок (флутафарм-феміна). Зараз О.Г. 
Резніков активно працює в галузі екологічної 
ендокринології, досліджуючи віддалені на-
слідки пренатального впливу ендокринних 
дизрапторів на нейроендокринну систему і 
статеву поведінку.  

Результати багатопланових досліджень 
О.Г. Резнікова опубліковані у 622 наукових 
працях у вітчизняних і закордонних видан-
нях, численних монографіях та підручниках. 
Світовим визнанням наукових здобутків 
ученого стало запрошення його для роботи 
на посаді професора в університетах США 
і Канади. Олександр Григорович є членом 
вітчизняних і міжнародних наукових співто-
вариств ендокринологів, фізіологів і патофізі-
ологів, почесним членом міжнародного това-
риства нейроендокринологів. Слід відмітити 
також значний внесок ювіляра і в підготовку 
висококваліфікованих наукових кадрів – се-
ред його учнів 8 докторів і 25 кандидатів 
наук, багато з яких очолюють лабораторії і 
кафедри медичних установ. Протягом бага-
тьох років О.Г. Резніков плідно працював на 

посадах заступника голови експертної ради 
ВАК України, наукової ради НАМН України, 
члена наукових рад АН і АМН СРСР, голови 
проблемної комісії НАМНУ і МОЗ України 
«Патологічна фізіологія та імунологія», 
віце-президента Наукового товариства па-
тофізіологів України. Нині – експерт МОН і 
НАН України, член бюро Відділення біохімії, 
фізіології та молекулярної біології НАН Укра-
їни, член двох спецрад із захисту дисертацій, 
член правлінь кількох наукових товариств, 
заступник головного редактора «Фізіологіч-
ного журналу», член редколегій журналів 
«Ендокринологія», «Neurophysiology” та ін.

Олександр Григорович є гордістю ві-
тчизняної науки, чий внесок у розвиток 
фундаментальної і прикладної медицини 
високо оцінений державою і науковою гро-
мадськістю. Його нагороджено орденами 
«За заслуги» III ступеня та «Преподобного 
Агапіта Печерського», Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України, почесними 
грамотами президій НАН України і НАМН 
України, відзнакою НАН України «За наукові 
досягнення», академічними преміями НАМН 
України з теоретичної медицини, преміями  
ім. О.О. Богомольця, В.П. Комісаренка НАН 
України, почесними медалями ім. В.В. Під-
висоцького та ім. В.Я. Данилевського.

Щиро вітаємо Олександра Григоровича 
Резнікова зі славним ювілеєм і бажаємо йому 
міцного здоров’я, щастя, творчої наснаги і 
нових наукових звершень! 

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ


