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ЛУЦЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
(ДО 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

13 липня 2019 року відсвяткував свій
ювілей Луценко Віктор Іванович – чудовий
лікар, талановитий вчений, доктор медичних наук, завідувач лабораторії клінічної
аудіології та вестибулології, голова профспілкового комітету Державної установи
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка Національної академії медичних наук України».
Народився ювіляр 13 липня 1954 р. в
с. Сміле Роменського району Сумської області. В 1972 р. з золотою медаллю закінчив
СШ № 11 м. Ромни Сумської області і в
цьому ж році вступив до Донецького медичного інституту на санітарно-гігієнічний
факультет, у 1974 р. був переведений в Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, який закінчив з відзнакою в 1978 р.
З 1978 по 1980 рр. працював молодшим
науковим співробітником кафедри комунальної гігієни цього ж інституту.
В 1980 р. Віктору Івановичу випала
честь познайомитись з видатним вченим,
який започаткував свою школу вестибулології – професором Базаровим Володимиром
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Григоровичем. Тоді професор відмітив ерудицію молодого науковця і запросив його
працювати в свій колектив. Володимир Григорович не помилився у своєму виборі і згодом неодноразово мав можливість пересвідчитись у таланті свого учня до медицини і
науки. З 1980 по 1982 рр. В.І. Луценко працював лікарем-отоларингологом в групі
об’єктивної аудіовестибулометрії Слуховідновлювального центру Київського науководослідного інституту отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченка. В 1981 р. завершив навчання на курсах спеціалізації з оториноларингології в Ташкентському інституті
удосконалення лікарів. У 1982 р. його було
обрано за конкурсом на посаду молодшого
наукового співробітника лабораторії клінічної аудіології і вестибулології. В 1987 р. Віктор Іванович захистив кандидатську дисертацію на тему «Периферична вестибулярна
асиметрія» під керівництвом професора В.Г.
Базарова і в 1987-1989 рр. працював уже на
посаді старшого наукового співробітника.
В.І. Луценко завжди з теплотою згадував
Володимира Григоровича, який відкрив йому шлях до вестибулології і аудіології.
У своїй роботі Віктор Іванович завжди
дотримувався принципу, що необхідно лікувати пацієнта, а не хворобу. Це спонукало
його до розширення своїх поглядів і освоєння нової для нього спеціальності. В 1990
р. В.І. Луценко закінчив курси «Електропунктурна діагностика і нефармакологічні
методи лікування» в м. Сімферополь, після
чого працював лікарем поліклінічного відділення СП «Свенас» у м. Києві, а з 1994 р.
до 1997 р. – на посаді лікаря-голкотерапевта
Центру «Здоров’я» Печерського району м.
Києва.
У 1997 р. Віктор Іванович знову повернувся до рідного Київського науководослідного інституту отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченка, де до 2001 р. пра93

цював лікарем-отоларингологом відділу
слухопротезування і функціональної діагностики дорослих. З 2001 по 2003 рр. – старший науковий співробітник відділу запальних захворювань ЛОР-органів. У 2003 р.
пройшов атестацію в атестаційній комісії
при Академії медичних наук України і йому
було присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «сурдологія».
З 2003 по 2010 рр. В.І. Луценко працював старшим науковим співробітником
лабораторії клінічної аудіології і вестибулології, а з 2010 по 2014 рр. – провідним науковим співробітником цієї ж лабораторії. В
2005 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «оториноларингологія». В 2006 році
Віктор Іванович захистив докторську дисертацію на тему «Діагностика пухлинних,
запальних та алергічних захворювань ЛОРорганів». У 2010 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
за багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм.
З 2002 р. лабораторію клінічної аудіології і вестибулології очолював геніальний
вчений – професор Розкладка Анатолій Іванович. Він був для Віктора Івановича не
лише Вчителем, керівником, а й добрим
другом. Після його смерті лабораторію очолив В.І. Луценко: з 2014 по 2015 рр. працював на посаді в.о. завідувача лабораторії, а в
2015 р. його було обрано за конкурсом на
посаду завідувача.
З 2003 р. колектив лабораторії клінічної аудіології і вестибулології починає займатися відбором дітей з глухотою для проведення кохлеарної імплантації, а також
розробляє і впроваджує критерії оцінки
ефективності проведених заходів. В межах
виконання даної роботи Віктор Іванович
вивчав стан вестибулярного аналізатора у
пацієнтів до та після проведення кохлеарної
імплантації.
На сьогоднішній день в лабораторії
клінічної аудіології та вестибулології обстежено тисячі пацієнтів, проводиться підготовка спеціалістів на курсах інформації та
стажування з питань клінічної аудіології
(керівник курсів – кандидат медичних наук,
провідний науковий співробітник Бєлякова
Ірина Анатоліївна).
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На сьогоднішній день лабораторія
клінічної аудіології та вестибулології – це
єдиний в Україні діагностичний центр, де
найбільш повно та об’єктивно проводиться
обстеження вестибулярного аналізатора як
у дорослих, так і у дітей. Сюди звертаються не тільки хворі з ЛОР-патологією, яких
турбують вестибулярні розлади, а й пацієнти неврологічного, терапевтичного, нейрохірургічного, ортопедичного профілів
для проведення диференційно-топічної
діагностики між ураженням центрального
та периферичного відділів вестибулярного
аналізатора. В лабораторії широко використовуються сучасні методи суб’єктивного
та об’єктивного обстеження стану слухової
системи у дітей різного віку та у дорослих.
Основними напрямками роботи лабораторії
останніх років було дослідження психогенних запаморочень та вестибулярних
розладів травматичного ґенезу і можливих
супутніх порушень слуху. Лабораторія
проводить інтенсивну роботу по поліпшенню спеціалізованої допомоги та медико-соціальної
експертизи
кохлеовестибулярних порушень у постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС і бойових дій в
Афганістані, здійснює консультативну допомогу з питань діагностики та реабілітації
осіб із патологією органа слуху та вестибулярного апарата. Співробітники лабораторії проводять клінічну апробацію препаратів для лікування вестибулярної дисфункції.
Крім наукової і лікувальної роботи,
важливе місце в житті Віктора Івановича
завжди займала громадська діяльність, він
очолює професійну спілку Інституту з 2005
р. Його нагороджено нагрудним знаком
Київської міської профспілки працівників
охорони здоров’я «Знак пошани». В червні
2019 р. на засіданні профспілкового комітету В.І. Луценка знову обрано головою ПК
Інституту, що свідчить про довіру і повагу
співробітників.
З 2010 р. В. І. Луценко є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора та кандидата медичних
наук за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія, а з 2012 року став ученим секретарем спецради.
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В. І. Луценко – автор більше ніж 150
наукових праць, 4 патентів України і 5 рацпропозицій. В 2009 р. ним у співавторстві з
професором А.І. Розкладкою було видано
монографію. На сьогоднішній день він є
членом апробаційної ради і проблемної комісії Інституту, членом Українського наукового медичного товариства отоларингологів. Читає лекції по вестибулометрії на
курсах інформації та стажування з питань
клінічної аудіології.
Віктор Іванович – всебічно розвинена
і обдарована людина. Він часто радує колег
і друзів своїм чудовим співом. Вже видано

2 диски з піснями у виконанні В.І. Луценка, останній присвячено світлій пам’яті
мами.
В. І. Луценко є взірцем професіоналізму, порядності і людяності не лише для
його учнів, а й для багатьох колег та друзів.
Поєднує в собі скромність, доброзичливість
і відданість справі. Своє 65-річчя ювіляр
зустрів в розквіті сил і з натхненням продовжує працювати на благо України. Колеги
Віктора Івановича, учні, вдячні пацієнти
щиро вітають його з ювілеєм, зичать йому
міцного здоров’я, щастя і нових професійних та творчих успіхів!

Колектив лабораторії клінічної аудіології і вестибулології
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
Рада профспілкового комітету
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
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