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[74]       ЮВІЛЕЇ

ОКСАНА ІВАНІВНА СОЛОДЯННИКОВА
До 60-річчя від дня народження

Керівник відділу проме-
невої діагностики, раді-
аційної онкології і ядер-
ної медицини ДУ «Наці-
ональний інститут раку» 
МОЗ України, доктор 
медичних наук Оксана 
Іванівна Солодяннико-
ва нещодавно відзначила 
своє 60-річчя.
Оксана Іванівна наро-
дилася 8 серпня 1954 р. 

в родині вчителів. У 1971 р. закінчила середню шко-
лу з золотою медаллю. Майбутній фах вибирала не-
довго: з двох професій, які стали вже традиційними 
у родині — медицина та педагогіка, перевагу відда-
ла першій.

Вступний іспит з хімії Оксана Іванівна склала 
блискуче і відразу ж була зарахована на лікувальний 
факультет Івано-Франківського державного медично-
го інституту, по закінченні якого отримала червоний 
диплом.

У 1977−1979 роках О. І. Солодянникова виклада-
ла курс внутрішніх хвороб в Ніжинському медичному 
училищі, а згодом була призначена завучем медичного 
сестринського відділення цього навчального закладу. 
Ці посади поєднувала з роботою лікаря станції швид-
кої допомоги. Пізніше зрозуміла, що педагогіка — не її 
покликання, і мріяла займатися науковою роботою.

Застосування радіології та її досягнень у медици-
ні набули в той час бурхливого розвитку. Метод радіо-
ізотопних досліджень і можливість лікування хворих 
за допомогою радіоізотопів — то було широке, незві-
дане поле діяльності для допитливого розуму молодо-
го науковця. У 1980 році Оксана Іванівна Солодянни-
кова прийшла працювати у відділення радіоізотопної 

діагностики Інституту кардіології імені академі-
ка М. Д. Стражеска на посаду молодшого наукового 
співробітника, де ввели в дію другу в Радянському Со-
юзі гамма-камеру, що відкривало перед молодими на-
уковцями безмежні горизонти для дослідницької ді-
яльності. За п’ятнадцять років Оксана Іванівна захис-
тила кандидатську і докторську дисертації, обійняла 
посаду завідувача лабораторії радіоізотопних методів 
досліджень. Проте наукова робота не була самоціллю, 
професор Солодянникова співпрацювала з клінічни-
ми відділеннями, впроваджуючи свої напрацювання 
у практичну медицину.

У 2003 році адміністрація Інституту онкології 
Академії медичних наук України (нині Національний 
інститут раку) запросила Оксану Іванівну на посаду 
керівника відділу ядерної медицини. Відділ, який вона 
очолює, займається радіонуклідною діагностикою он-
кологічних захворювань, радіонуклідною терапією 
з допомогою радіойоду, стронцію, фосфору тощо.

Професор О. І. Солодянникова — автор близько 
200 наукових друкованих праць. Створила свою нау-
кову школу. Під її керівництвом виконано докторську 
та п’ять кандидатських дисертацій, на теперішній час 
виконуються ще дві кандидатські дисертації.

Оксана Іванівна обрана президентом Українсько-
го товариства фахівців з ядерної медицини, ввійшла 
до складу виконавчого комітету Асоціації радіологів 
України, двох вчених рад, редакції журналу «Проме-
нева діагностика, променева терапія». Нагороджена 
медаллю за участь у ліквідації аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, медаллю імені академіка М. Д. Стражеска 
за досягнення в охороні здоров’я.

Щиро вітаємо вельмишановну Оксану Іванівну 
з ювілеєм і зичимо творчого натхнення, нових досяг-
нень у царині ядерної медицини і всього самого най-
кращого.
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