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Керівник лабораторії патогістології –  

Сергієнко Лоріана Юріївна.  

Закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут за 

спеціальністю «Лікувальна справа». Всю свою діяльність 

присвятила педагогічно-науковій роботі спочатку на кафедрі 

гістології Харківського медичного інституту в якості асистента, 

де захистила кандидатську дисертацію, а потім наукового 

співробітника Харківського інституту проблем ендокринної 

патології. Протягом 3-х років перебувала в Республіці Куба (м. 

Гавана), де за активну співпрацю з науковим Інститутом неврології та нейрохірургії була 

обрана Почесним членом наукового товариства фізіологів Республіки Куба. 

У 1977 році в Харківському Інституті ендокринології та хімії гормонів створила та 

очолила лабораторію гормональної регуляції внутрішньоклітинних процесів. Напрямком 

діяльності лабораторії було вивчення молекулярних механізмів реалізації дії стероїдних 

гормонів на рівні периферичних тканин у віковому аспекті як за умов фізіологічної норми, 

так і при затримках сомато-статевого розвитку та вірильному синдромі. 

Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 14.01.14 – 

ендокринологія присвоєно в 1983 році. 

Докторську дисертацію захистила в 2013 році у спеціалізованій вченій раді ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». Вчене звання 

професора зі спеціальності 14.01.14 – ендокринологія присвоєно в 2015 р. Її науковий 

доробок складають 2 монографії, 430 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних 

видання, 3 методичні рекомендації, 25 патентів на винахід,  

9 нововведень. Під керівництвом професора Сергієнко Л. Ю. захищено 5 кандидатських 

дисертацій, виконано 12 НДР фундаментального характеру, затверджених МОЗ та 

Національною академією медичних наук України. 

Є членом редакційної комісії журналу «Проблеми ендокринної патології» та членом 

спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія в ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». 

Професор Сергієнко Л. Ю. широко співпрацює з іншими науковими підрозділами ДУ 

ІПЕП як у царині виконання планових НДР, так і численних госпрозрахункових тематик, 

має велику зацікавленість у співпраці з науковими колективами як в Україні, так і за її 

межами, які займаються вивченням проблеми антенатального походження хвороб 

ендокринної системи в дорослому віці. 



Результати, отримані співробітниками лабораторії під керівництвом проф. Сергієнко Л. 

Ю. за останні роки знайшли своє відображення в доповідях на Міжнародному симпозіумі 

по старінню (Італія, Навія, 2004 р.), 5-ому – 10-ому Європейських конгресах з клінічних та 

економічних аспектів остеопорозу та остеопатій (Рим, 20015 р., Відень, 2006 р., Порто, 

2007 р., Стамбул, 2008 р., Афіни, 2009 р., Флоренція, 2010 р.), ІХ та ХІІІ конгресах 

Світової федерації Українських лікарських товариств (Вінниця, 2007 р., Львів, 2010 р.), 

35-ому Європейському симпозіумі «Кальцифіковані тканини» (Барселона, 2008 р.), 12-ому 

Міжнародному конгресі з менопаузи (Мадрид, 2008 р.), Балтійському форумі сучасної 

ендокринології (Санкт-Петербург, 2008 р.), Європейському конгресі ендокринологів 

(Прага, 2010 р.), а також на численних наукових зібраннях на теренах України.  

В 2009 році Сергієнко Л. Ю. отримала диплом лауреата першої премії за кращу доповідь, 

представлену на 8-х«Данилевських читаннях»,а в 2011 році диплом лауреата другої премії 

на 10-х«Данилевських читаннях».  

2015 році Сергієнко Л. Ю. була нагороджена почесною грамотою МОЗ України за 

доповідь, представлену на VI Міжнародному медичному форумі (м. Київ).  

Загалом Сергієнко Л. Ю. приймала участь у роботі 93 вітчизняних та 17 міжнародних 

наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів. 


