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Бабюк Ігор Олексійович
(до 50-річчя з дня народження)

Ігор Олексійович Бабюк народився 7 червня 
1961 року в м. Маріуполь Донецької обл.  Після 

закінчення школи в 1978 р. поступив в Донецький 
медичний інститут, після закінчення якого працю-
вав міським шахтним дерматологом і навчався в 
заочній аспірантурі Харківського НДІ дерматології 
і венерології. У 1992 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Комплексне лікування хворих на хро-

нічний неспецифічний простатит з використанням 
низькоенергетичного гелій-неонового лазера та 
оцінка ефективності за допомогою імунологічного 
та ультразвукового дослідження», а в 1996 р. – 
докторську дисертацію «Психосоматичні спів-
відношення в порушенні сексуального здоров’я 
при запальній і судинній генітальній патології у 
чоловіків та його корекція».

У 1992 р. Ігор Олексійович Бабюк організує та 
очолює перший в області Центр планування сім’ї 
та сексологічних досліджень. З 1998 р. – голов-
ний дитячий та підлітковий сексопатолог облас-
ного Управління охорони здоров’я при Донецькій 
облдержадміністрації. У 1999 р. він приймав 
участь в організації відділу відновлення репро-
дуктивної функції людини в НДІ невідкладної та 
відновної хірургії НАМН України, який очолив. 
На посаді головного обласного сексопатолога 
Ігор Олексійович Бабюк налагодив сексологічну 
медичну допомогу в багатьох містах Донецької 
обл.; він також є відповідальним за проведення 
виховальної програми «Молодь України – за здо-

ровий засіб життя», опублікував і розповсюдив 
«Бібліотеку медичного та соціального робітни-
ка», розробив і впровадив у ряді учбових закладів 
програму статевого виховання підлітків.

У 1998 р. вперше в Донецькому національно-
му медичному університеті Ігор Олексійович ор-
ганізовує курс медичної сексології. У 2000 р. на 
конкурсній основі він очолює кафедру психіатрії, 
психотерапії, медичної психології та наркології 
з курсом сексології ФІПО. 

Ігор Олексійович є автором понад 350 на-
укових праць (серед них – 14 монографій та 
учбових посібників), 15 винаходів, понад 30 га-
лузевих рацпропозицій. У 2004 р. в Росії видана 
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монографія «Сучасна контрацепція»; у 2009 р. 
у співавторстві вийшла в Болгарії монографія 
«Біологічні маркери фертильного потенціалу у 
чоловіків»; у 2010 р. учбовий посібник «Основи 
клінічної психології» отримав гриф Міністерства 
освіти та науки України. За різні роки три моно-
графії проф. Бабюка І. О. отримали дипломи 
конкурсу ім. академіка В. П. Протопопова на 
звання кращої наукової роботи року. У 2006 р. 
Ігоря Олексійовича Бабюка обрано академіком 
Академії наук вищої освіти України.

Під керівництвом проф. Бабюка І. О. захи-
щено дві кандидатські та дві докторські дис-
ертації. У 2002 р. його обрано почесним членом 
Болгарської національної фондації андрологів-
сексопатологів. Проф. Бабюк І. О. приймає ак-
тивну участь в роботі редколегій 6 вітчизняних 
наукових журналів та європейського журналу 

«Andrologiia». З 2010 р. він очолює міжнародну 
(Україна–Болгарія–Сербія) науково-практичну 
програму досліджень в галузі андрології та 
сексології.

Проф. Бабюк І. О. очолює обласні осередки 
Асоціації психотерапевтів і психоаналітиків та 
Асоціації андрологів-сексопатологів України.

За свою самовіддану та плідну наукову, педа-
гогічну та організаційну працю Ігоря Олексійо-
вича було нагороджено грамотами та дипломами 
Президента України, Міністерства у справах 
молоді та сім’ї, Української православної церкви, 
Академії наук вищої освіти, управління охоро-
ни здоров’я Донецької облдержадміністрації,  
Донецького національного медичного універси-
тету ім. М. Горького.

Своє 50-річчя Бабюк Ігор Олексійович зустрі-
чає, сповнений творчих сил і натхнення.

Редколегія журналу «Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология» 
щиро вітає Ювіляра і зичать йому нових творчих успіхів на ниві підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів для нашої держави, міцного здоров’я та 
громадського оптимізму!


