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ВАЛЕРІЙ МАКСИМОВИЧ КИЄНКО
(ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Талановитий організатор академічної науки, 
учений секретар, заступник директора з 
науково-організаційної роботи Інституту 
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, 
кандидат біологічних наук, заслужений діяч 
науки і техніки України Валерій Максимович 
Києнко зустрічає своє 75-річчя.

Народився Валерій Максимович 5 липня 
1940 р. у Таганрозі Ростовської області 
Росії. У 1963 р. закінчив лікувальний фа-
культет Київського медичного інституту. 
Наукову діяльність розпочав аспірантом, 
продовжив – молодшим, згодом – старшим 
науковим співробітником, а з 1976 р. – ученим 
секретарем Інституту фізіології ім. О.О. Бо-
гомольця АН УРСР. Одночасно у 1968-1973 
рр. працював у апараті Президії АН УРСР 
науковим співробітником-консультантом, 
заступником Головного ученого секретаря 
Президії АН УРСР. З 2004 р. на нього 
покладені обов’язки заступника директора 

Інституту з науково-організаційної роботи.
В.М. Києнко зробив значний вклад у 

підвищення ефективності наукових дос-
ліджень Інституту, покращення взаємодії 
його підрозділів, координації наукової 
співпраці із іншими установами України 
медико-біологічного профілю, підпорядко-
ваних різним міністерствам та відомствам, 
залучення до бюджету Інституту додатко-
вого фінансування, а саме – міжнародних 
грантів, тем за програмами МОН України, 
національними програмами та програмами 
Київської міської державної адміністрації. 
Він бере активну участь у підвищенні нау-
кової кваліфікації наукових співробітників, 
проведенні їх атестацій, підборі кадрів до 
аспірантури і докторантури.

Разом з великою науково-організаційною 
роботою В.М. Києнко плідно займається 
дослідницькою діяльністю. Він є кваліфіко-
ваним спеціалістом у галузі фізіології ви-
щої нервової діяльності. Результати його 
досліджень мають важливе значення для 
професійного відбору та реабілітації праців-
ників різних галузей народного господарства. 
Особливо хочеться відзначити роль Валерія 
Максимовича у створенні у 1998р. Труска-
вецької науково-виробничої групи клінічної 
бальнеології та фітотерапії при відділі екс-
периментальної бальнеології.

За результатами проведених досліджень 
видано інформаційно-методичний лист «Ста-
тистичні методи інтегральної оцінки імун-
ного статусу» (2002) та низку монографій, 
зокрема: Реабілітація захисно-пристосуваль-
них систем на курорті Трускавець (2004); 
Бальнеокардіоангіологія. Вплив бальнеоте ра-
пії на курорті Трускавець на серцево-судинну 
систему та фізичну працездатність (2005); 
Чорнобиль, пристосувально-захисні систе-
ми, реабілітація. Адаптаційні, метаболічні, 
гемостазіо- і імунологічні аспекти діагности-
ки та бальнео- і фітореабілітації на курорті 
Трускавець осіб, підданих дії чинників аварії 
на ЧАЕС (2006); Фізіологічна активність 
оздоровлю вального напою „Трускавецька 
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кришталева з алое” (2007); Експерименталь-
на бальнеофітотерапія (2008), співавтором 
яких є В.М. Києнко.

У творчому доробку В.М. Києнка - 84 на-
укові публікації, в тому числі 7 монографій, 
2 методичні рекомендації, 4 буклети.

Велика організаторська та дослідницька 
діяльність В.М. Києнка відзначена високими 
державними нагородами: орденами «Знак 
Пошани» (1986), «За заслуги» ІІІ ст. (2004), 
Грамотою Президії Верховної ради УРСР 

(1984), Грамотою Верховної Ради України 
(2003), Почесною грамотою Верховної Ради 
України (2010), Почесною Грамотою Кабінету 
Міністрів України (2013), Київської міської 
адміністрації (2007) та відзнакою НАН Украї-
ни (2008). Валерій Максимович є Заслуженим 
діячем науки і техніки України (2009).

Щиро вітаємо Валерія Максимовича з 
75-річчям, бажаємо міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, удачі, невичерпної енергії, 
терпіння, оптимізму. 
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