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ПАМ’ЯТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН УКРАЇНИ,
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
ОЛЕКСІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ЛЮЛЬКА
12 вересня 2013 р. на
79-му році життя після
тривалої та тяжкої хвороби
обірвалося життя видатного вченого, лікаря, педагога, члена-кореспондента
Національної академії медичних наук України, академіка Міжнародної академії бджільництва, академіка Міжнародної академії
екології, безпеки людини і
природи (IAEMNPS) по
секції «Довколишнє середовище та здоров’я людини», лауреата Державної
премії УРСР (1983), Заслуженого діяча науки і техніки Української РСР, лауреата Державної премії України в галузі науки і
техніки (2001), професора
кафедри урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктора медичних
наук, професора Люлька Олексія Володимировича.
Олексій Володимирович народився 15 квітня
1935 року в сім’ї робітників. Після закінчення у
1959 р. Дніпропетровського медичного інституту
працював урологом, потім завідуючим урологічним відділенням 2-ї міської лікарні м. Дніпропетровська. У 1964 р. захистив кандидатську
дисертацію «Лікування розширення вен сім'яного канатика». У 1965 р. він – асистент, а з
1968 р. – доцент кафедри госпітальної хірургії
Дніпропетровського медичного інституту. У
1971 р. захистив докторську дисертацію «Гостра
непрохідність кишечнику». У 1974 р. йому присвоєно звання професора. Першого вересня 1974
року організована кафедра урології у Дніпропетровській державній медичній академії із
доцентського курсу кафедри факультетської хірургії. Першим завідуючим кафедрою став
доктор медичних наук, професор Олексій Володимирович Люлько (1974–2011 рр.). Кафедра під
його керівництвом стала організаційно-мето-
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дичним і науковим центром урологічної служби
Дніпропетровської області.
О.В. Люлько – провідний учений у галузі урології. Основні напрями
наукової діяльності: діагностика та лікування
доброякісної гіперплазії
передміхурової залози,
сечокам’яної
хвороби,
неспецифічних запальних
захворювань сечової та
статевої систем, пластичної та відновлювальної
урології, дитячої урології, онкоурології та андрології. О.В. Люлько є
автором двох відкриттів:
«Явище утворення перикапсулярних лімфокапілярів у нирках ссавців» (диплом № А-135 від
11.01.1999 р.) та «Властивість каменів нирок як
біологічних об’єктів проявляти пружно-в’язкопластичні деформації» (диплом № А-146 від
17.08.1999 р.).
Проректор з наукової та лікувальної роботи
(1982–2005 рр.), автор понад 600 наукових робіт,
серед них 53 монографії та навчальні посібники;
14 авторських свідоцтв та позитивних рішень на
винаходи, 4 патенти; розроблено та впроваджено
в практику більше 30 методів оперативних втручань, головним чином на органах сечостатевої
системи. Підготував 16 докторів та 62 кандидати
наук. Під керівництвом професора О.В. Люлька
створена велика наукова школа.
О.В. Люлько - віце-президент Української
асоціації урологів (з 1978 р.), член Міжнародної
спілки урологів (з 1992 р.), заступник головного
редактора журналу «Урологія» та «Медичні перспективи», головний редактор журналу «Наукова
думка Придніпров’я», член спеціалізованої вченої ради при Інституті урології АМН України;
заступник генерального директора міжнародного
біографічного центру, заступник керівника дослідницької асоціації АБІ (Американського
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біографічного інституту). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, срібною медаллю
«За досягнення ХХ століття», медаллю пошани
2-го тисячоліття; Міжнародним посольським
орденом, срібною медаллю Російської академії
природничих наук «За розвиток медицини та
охорони здоров’я» та двома пам’ятними медалями (срібною та золотою) «Автор наукового
відкриття», присвяченими лауреату Нобелевської премії П.Л. Капиці. Наукові досягнення

О.В. Люлька відзначені міжнародним біографічним центром (Кембридж); Міжнародна людина року 1997 р. – 1998 р.; Міжнародна людина
тисячоліття.
Світла пам’ять про Олексія Володимировича,
талановитого вченого, блискучого хірурга-уролога, педагога, вчителя назавжди залишиться в
серцях співробітників, його учнів та численних
пацієнтів.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
Редакція журналу «Медичні перспективи»,
Державна установа «Інститут урології АМНУ»,
Редакція журналу «Урологія»,
Асоціація урологів України,
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова».

116

МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

