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НЕКРОЛОГ

ПАМ'ЯТІ ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОРА СУХОРУКОВА ВІКТОРА ІВАНОВИЧА

10.05.1943  — 21.02.2018

Сухоруков Віктор Іванович, 10 травня 1943 року на-
родження, місце народження — Ставропольський край, 
Воронцово-Олександрівський р-н, с. Воронцово. Фах — 
нервові хвороби. Рід діяльності — наукові дослідження, 
організаційна робота.

Закінчив 1969 року Харківський медичний інститут 
за спеціальністю «Лікувальна справа». Доктор медичних 
наук (1990 р.), професор (1998 р.), Заслужений діяч на-
уки і техніки України (1997 р.), нагороджений значком 
«Отличник здравоохранения СССР».

Дійсний член Академії космонавтики ім.  К.  Е.  Ціол-
ков сь кого при Російській академії наук (1994 р.), член 
Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів 
і наркологів України (тепер — ГО «Асоціація неврологів, 
психіатрів і наркологів України»).

З  1994  року Сухоруков В.  І  — заступник голови 
Спеціалізованої Вченої Ради Д  02.05.01 Харківського 
інституту удосконалення лікарів з захисту дисертацій-
них робіт (спеціальності 14.01.13 — «Нервові хвороби», 
14.01.16 — «Психіатрія», 14.01.27 — «Наркологія») і член 
Спеціалізованої Ради Д 64.842.01 (спеціальність 14.01.34 
«Авіаційна, космічна і морська медицина»).

Основні етапи трудової науково-педагогічної дія-
льності:

Мерефянська ЦРЛ (Харківський район)  — лікар-
невро патолог, 09.1969 — 09.1972 рр.

Харківський науково-дослідний інститут неврології 
і психіатрії: 10.1972 — 02.1973 рр. молодший науковий 
співробітник відділу неврології, 02.1973  —  05.1979  — 
старший науковий співробітник лабораторії нейро-
кібер нетики, 05.1979  —  02.1985  — старший науковий 
співробітник відділу неврозів та  пограничних станів, 
з 02.1985 — до останнього дня життя — завідувач від-
ділу нейропсихокібернетики ДУ «Інститут неврології, 
психіатрії та наркології НАМН України».

Має  плідну наукову школу. Під  його керівництвом 
підготовлено два доктори медичних наук та сім кандида-
тів медичних наук. В. І. Сухоруков сформував основний 
науковий напрям — «Неврологія пограничних розладів 
в екстремальних умовах і методи немедикаментозних 
форм корекції».

Сухоруков В. І. — один із провідних учених країни, які 
опрацьовували медико-біологічні проблеми трансмери-
діальних перельотів, проблеми змін функціонального 
стану в екстремальних умовах.

Відділ, який очолював В.  І. Сухоруков, багато років 
працював за проектами Національної космічної агенції 
СРСР, Українського центра Антарктики.

В.  І.  Сухоруков працював над проблемою підбору 
учасників закритих колективів ще з часів СРСР. На одній 
з  обсерваторій Радіоастрономічного інституту в  селі 
Мартове (Харківська обл.) було створено навчально-
тренувальну базу підготовки зимівників, де  протягом 
двох тижнів майбутні зимівники живуть в повній ізоляції 
з системами життєзабезпечення, дуже схожими на стан-
ційні. Професор В.  І.  Сухоруков там готував екіпажі 
і пере віряв кандидатів на психологічну сумісність, давав 
рекомендації з прогнозування і розв’язання можливих 
проблем на зимівлі.

Обсерваторія РАІ НАН України також виконувала 
роль метрологічного полігону для  випробування на-
укового устаткування, призначеного для встановлення 
в  Антарктиці. І  також в  ній виконувались дослідження 
впливу слабких природних низькочастотних полів 
на  психофізіологічний стан людини. Ці  роботи прово-
дились в співдружності з групою професора В.  І. Сухо-
рукова.

В.  І. Сухоруков мав неординарні організаційні зді-
бності, завжди брав активну участь в організації та про-
веденні наукових та науково-практичних конференцій, 
з`їздів, семінарів, конгресів.

Науково-практичні пріоритети: 1) Діагностика роз-
ладів нервової системи у звичайних та екстремальних 
умовах. Системний підхід до  комплексного лікування 
з підключенням індивідуально-орієнтованих та психоте-
рапевтичних засобів. 2) Авторські методи та модифікації: 
сегментарний тренінг, комплексна корекція розладів 
сну — неспання, нетрадиційні засоби терапії.

Сухоруков В.  І. мав більш ніж 200  опублікованих 
наукових робіт, серед них монографії, навчально-мето-
дичні посібники, статті, він автор численних патентів.

З нами назавжди залишиться пам'ять про талано-
витого лікаря-дослідника, чудову людину та співро-
бітника.

Дирекція ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України», 
Президія ГО «Асоціація неврологів, психіатрів 
і наркологів України»)




