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Урочисте засідання з нагоди відзначення 100-річчя НАН України і 

90-річчя з дня народження видатного вченого та відомого хірурга, 

академіка Валентина Івановича Грищенка 

 

 
6 листопада 2018 р. відбулось об’єднане урочисте засідання вченої ради 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКіК) НАН України й 

Північно-східного наукового центру НАН України та МОН України з нагоди 

відзначення 100-річчя Академії та 90-річчя від дня народження видатного 

вченого, Голови Всеукраїнського товариства кріобіологів і кріомедиків, 

талановитого керівника й педагога, відомого хірурга, академіка Валентина 

Івановича Грищенка (1928–2011)  (Національна академія наук України). 

Засідання проходило в ІПКіК НАН України. На ньому було 

представлено такі доповіді: 

1. «Вшанування 100-річчя з дня заснування Національної академії наук 

України» (академік А. Гольцев). 

2. «Висвітлення творчої праці й ролі академіка НАН України В. І. 

Грищенка в діяльності Інституту проблем кріобіології і кріомедицини та його 

внесок у розвиток кріобіології і кріомедицини, наукового і прикладного 

напрямку кріобіології стовбурових клітин» (академік А. Гольцев). 

3. «Життя в ім’я людей. Значення досліджень наукової школи академіка 

НАН України В. І. Грищенка та їх застосування в медичній практиці» 

(доктор медичних наук, професор О. Грищенко). 

4. «Допоміжні репродуктивні технології: від ідеї створення – до 

визнання. Пам’яті вчителя, академіка В. І. Грищенка» (доктор біологічних 

наук М. Петрушко). 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4374


Спогадами про академіка В. І. Грищенка та враженнями від заходу 

поділилися співробітники ІПКіК НАН України та запрошені гості, серед них:  

– заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 

ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО, директор Інституту 

проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України 

член-кореспондент НАМН України Ю. Караченцев; 

– заступник директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних 

матеріалів НАН України член-кореспондент НАН України Ю. Малюкін; 

– головний спеціаліст відділу науки, вищої та професійної освіти 

управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації Г. Майський; 

– головний лікар Харківського обласного клінічного перинатального 

центру Н. Пасієшвілі; 

– голова Харківської обласної організації профспілки працівників 

охорони здоров’я О. Благовіщенська; 

– заслужений лікар України, директор Українського медичного центру 

акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я 

України доктор медичних наук, професор В. Пітько; 

– завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Української 

медичної стоматологічної академії (м. Полтава) доктор медичних наук, 

професор В. Шепітько; 

– завідувач кафедри перинатології та гінекології ХМАПО доктор 

медичних наук, професор О. Грищенко; 

– головний науковий співробітник лабораторії КСР ІПКіК НАН України 

доктор медичних наук, професор О. Прокопюк; 

– старший науковий співробітник відділу кріобіології системи 

репродукції ІПКіК НАН України (у 1974–2013 рр.) кандидат біологічних 

наук Н. Чуб; 

– завідувач кафедри перинатології та гінекології ХМАПО доктор 

медичних наук, професор О. Грищенко; 

– головний науковий співробітник лабораторії кріобіології системи 

репродукції ІПКіК НАН України доктор медичних наук, професор 

О. Прокопюк. 

 


