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Вітаємо з ювілеєм 
Олександру Василівну Тяжку!

12 листопада 2021 року ювілейний День
народження відзначає доктор медич�
них наук, професор кафедри педіатрії
№ 1 Національного медичного університе�
ту ім. О.О. Богомольця лікар�педіатр вищої
категорії, відомий учений, талановитий
педагог — Олександра Василівна Тяжка.

Олександра Василівна народилася в
с. Божиків Бережанського району на Тер�
нопільщині в cелянській родині. У віці
14 років разом із батьками та братиками
була переселена радянською владою з рід�
ної домівки на Схід СРСР. У 1954 р. дівчи�
на вступила до Хабаровського державного
медичного інституту, який закінчила у
1959 р. з відзнакою за спеціальністю
«Лікарська справа».

Професійна діяльність Олександри
Василівни пов'язана з педіатрією. Після
закінчення інституту та проходження
інтернатури до 1962 р. працювала район�
ним педіатром Яремчанського району Ста�
ніславської області. У ці роки Олександра

Василівна сформувалася як фахівець із клі�
нічної педіатрії.

Упродовж 1962–1965 рр. навчалася в
аспірантурі на кафедрі педіатрії лікуваль�
ного факультету Київського медичного
інституту ім. О.О. Богомольця. Саме тут
розпочалася її науково�дослідницька діяль�
ність. У 1966 р. під керівництвом профе�
сора Кольнера Р.Ю. успішно захистила
кандидатську дисертацію на тему «Показ�
ники імунітету  при гострому лейкозі
і лімфогранулематозі у дітей».

Після закінчення аспірантури до 1969 р.
обіймала посаду молодшого наукового спів�
робітника відділу патології крові в Київ�
ському науково�дослідному інституті гема�
тології і переливання крові. З 1969 р. працю�
вала на кафедрі педіатрії № 1 Національно�
го медичного університету ім. О.О. Бого�
мольця: спочатку була асистентом кафе�
дри, а з 1985 р. — доцентом. У 1986 р. бли�
скуче захистила докторську дисертацію на
тему «Тимомегалія у дітей (клініко�імуно�
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логічна характеристика і лікувально�про�
філактичні заходи)», а у 1989 р. отримала
вчене звання професора.

Протягом 1991–2016 рр. професор Тяжка
О.В. обіймала посаду завідувачки кафедри
педіатрії № 1 Національного медичного уні�
верситету ім. О.О. Богомольця. Під її керів�
ництвом виконано і захищено 11 кандидат�
ських та 2 докторські дисертації. Вона
є автором понад 290 наукових публікацій,
монографій, навчально�методичних посіб�
ників, за її редакцією видано підручник
«Педіатрія» українською, англійською та
російською мовами, який користується
широкою популярністю і нині.

Широке коло наукових інтересів про�
фесора Тяжкої О.В. включає вивчення
стану здоров'я та реабілітації дітей із тимо�
мегалією, механізмів розвитку захворю�
вань дітей із найбільш частими аномаліями
конституції, розроблення програми реабі�
літації дітей зі спадковою атопією; дослі�
дження стану здоров'я дітей раннього віку,
які постійно перебувають під впливом
тютюнового диму, дослідження особливо�
стей формування та профілактики жовчно�
кам'яної хвороби у дітей; дослідження осо�
бливостей забезпеченості вітамінoм D
дітей з алергічними захворюваннями та
оптимізація їх лікування.

За період роботи в Національному
медичному університету ім. О.О. Бого�
мольця О.В. Тяжка проявила себе як тала�
новитий педагог, що глибоко переймається
якістю підготовки лікарів України. Значну

увагу приділяє удосконаленню та оптиміза�
ції навчального процесу на кафедрі, щиро
ділиться власним досвідом із молодими
викладачами. 

Олександра Василівна Тяжка є високо�
кваліфікованим лікарем�педіатром, добро�
зичливою та чуйною людиною до хворої
дитини та батьків. Її консультації в дитячих
лікувальних закладах медичної служби
залізничного транспорту України, за висо�
кий професіоналізм і практичну спрямова�
ність, надзвичайно цінують лікарі. Профе�
сор Тяжка О.В. уважно та відповідально
ставиться до просвітництва, беручи актив�
ну участь у поширенні інформації серед
широких верств населення України
з питань профілактики, діагностики та
лікування різноманітних захворювань
у дитячому віці.

Упродовж 1986–1995 рр. професор
Тяжка О.В. була головним позаштатним
дитячим імунологом МОЗ України. За бага�
торічну наукову діяльність, вагомий внесок
у розвиток вітчизняної науки, активну гро�
мадську діяльність відзначена почесним
званням «Заслужений лікар України», наго�
роджена почесними грамотами Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України.

Життєвий шлях професора Тяжкої О.В.
є гідним прикладом самовідданого служін�
ня обраній справі та Україні. Пройшовши
шлях від допитливого студента до всіма
шанованого професора і надзвичайного
керівника, Олександра Василівна є прикла�
дом для численних учнів та колег.

Високошановна Олександро Василівно!

Співробітники кафедри педіатрії № 1, колектив університету, учні, студенти,
педіатрична громада дякують Вам за Вашу теплоту, сердечність, доброту, дбайли!
ве та чуйне ставлення до нас!

Щиро вітаємо Вас з ювілеєм і зичимо довгих років здорового та благополучного
життя. Нехай на душі завжди панує радість і спокій, на обличчі сяє щира посмішка,
а потужна життєва наснага не згасає і надалі слугує джерелом енергії та оптиміз!
му для Ваших учнів та колег. 

Многая і Благая Літа!


