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Науково-освітній
потенціал України

Валентин Порфирович Яценко—екс-декан першого в Україні 
Міжуніверситетського Медико-Інженерного факультету (ММІФ, заслужений 
винахідник СРСР , почесний член академії інтегративної антропології України.

Видатний вчений у галузі медичної кібернетики — Валентин Порфирович 
Яценко народився на Далекому Сході в сім’ї військовослужбовця 21 травня 
1937 р. Служба батька вимагала частих переїздів, тож юнаком він мешкав та 
навчався в Ленінграді, Сибіру, на Далекому Сході, у Грузії та Вірменії. Згодом 
родина повернулася в Україну (1951) і подальше життя Валентина 
Порфировича пов’язане з Україною та Київщиною.

У 1954 р. В.П. Яценко вступив на лікувальний факультет Київського 
медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Отримавши диплом, молодий 
хірург починає працювати в Миронівській районній лікарні Київської області. 
За короткий час встиг опанувати професію: зробив понад 400 хірургічних 
операцій, включаючи декілька успішних трансплантацій шкіри при травма-
тичних ушкодженнях, надрукував свою першу наукову роботу. Саме цей 
досвід дозволив молодому науковцю у вересні 1962 р. перейти до лаборато-
рії консервації та трансплантації органів та тканин Київського НДІ гематології 
та переливання крові. Розпочалась кропітка дослідницька робота, яка вима-
гала глибоких знань з морфології.

З 1966 р. В.П. Яценко поєднує науково-дослідницьку роботу з викладаць-
кою діяльністю: обирається на посаду асистента кафедри гістології, цитології 
та ембріології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1987 р. — докторську. Під 
його керівництвом вперше у світі зроблені унікальні операції на зародках, а 
морфометричні дослідження дозволили встановити закономірності форму-
вання реактивних, адаптивних та компенсаторних змін периферійної нервової 
системи в онтогенезі.

У 1987—2003 рр. В.П. Яценко очолював колектив Науково-дослідного 
лабораторного центру Національного медичного університету ім. О.О. 
Богомольця, який за 10 років став одним із провідних наукових підрозділів 
вищих медичних закладів України. У 1992—1994 рр. як проректор з міжна-
родного співробітництва НМУ ім. О.О. Богомольця був координатором про-

грами партнерства США — Україна, яка завершилася створенням першого в Україні Центру охорони матері та 
дитини (Київ). У 1995 р. вперше за всю історію існування НАТО доповідав на засіданні Європейської секції аерокос-
мічної медицини (Бонн, Німеччина) про здобутки українських науковців з цього напрямку. У 1996 р. В.П. Яценко 
призначили куратором наукового напрямку«Аерокосмічна медицина», метою якого було формування національної 
та міжнародних космічних програм.

Яценко Валентин ПорфироВич

Доктор медичних наук, професор
Професор кафедри медичної 
кібернетики і телемедицини 

медико-інженерного факультету 
Національного технічного 

університету України
«Київський політехнічний інститут», , 

двічі лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, 

Заслужений діяч
діяч науки і техніки, 

член-кореспондент Міжнародної 
Академії Астронавтики( Париж)

У 2001 році був запрошений на роботу до НТУУ «КПІ» на посаду завідувача кафедри медичної кібернетики та 
телемедицини і декана міжуніверситетського медико-інженерного факультету (ММІФ). Об’єднання  науково-педа-
гогічного потенціалу двох провідних університетів України дозволило на принципово нових формах готувати фахів-
ців в області інформаційних і інженерних  технологій для потреб клінічної і експериментальної медицини.  За десять 
років було створено необхідну матеріально-технічну базу факультету та започатковані нові напрямки медико-інже-
нерних знань. 

За ініціативи Валентина Порфировича була створена державна програма «Наш перший курс. Гармонізація осо-
бистості», яка здійснювалась шляхом  проведення з 2011 року науково-практичних семінарів з міжнародною участю 
«ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ (інформаційні аспекти здоров’я, здорового способу життя, акмеології та соціоніки сучасної 
людини)».В основу програми був закладений принцип об’єднання вітчизняних та закордонних вчених та практиків в 
області психологічної кібернетики, системного аналізу, психоаналізу та спеціалістів в області управління  природним 
даром зцілення, що сприяло адаптації студентів-першокурсників в умовах отримання медико-інженерної освіти, 
набуття технологічних навичок акмеологічного розвитку особистості.

Валентин Порфирович Яценко - дійсний член Міжнародної академії інтег-ративної антропології, Міжнародної 
академії патологів, академік-радник Міжнародної академії наук вищої школи, член-кореспондент Академії техноло-
гічної кібернетики України та Міжнародної академії астронавтики (Париж). 

В.П. Яценко автор понад 450 наукових праць, серед яких 3 монографії, 12 винаходів. 
Під його керівництвом підготовлено 2 доктори та 7 кандидатів наук.

Сучасний рівень розвитку на Україні наукових студентських  досліджень в галузі  інформатики та біо-медичної  
кібернетики, соціальної  акмеології, педагогіці вищої освіти та  подружніх відносин дозволив сформувати 
Державну програму «НАШ ПЕРШИЙ КУРС. ГАРМОНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ», яка умовно формує 4 АРТ-терапевтичні 
підрозділи:

1 – ТОЙ, ХТО ПРАГНЕ ДО ЗІРОК
      (проблеми соціальної акмеології)
2  – ЗДОРОВ’Я, СТАРІННЯ, БЕЗСМЕРТЯ
       ( пам’яті Володимира Івановича
        Вернадського присвячується та тим, хто нині живе)
3  – СПІВАЮЧИЙ ПРО ДОЛЮ
        (як пізнати себе в цьому житті та керувати своїми
         почуттями)
4 –   КОХАННЯ  ТРИВОЖНІ  МОТИВИ
         (проблеми подружніх відносин )
         По кожному підрозділу фахівці КЛУБУ дистанційно  забезпечують ( yavp@ukr.net )  бажаючих студентів та 

викладачів будь якого вищого навчального закладу України наступними дистанційними Майстер-класами:
- підвищення мотивації студентської молоді до навчання;
- проблеми біоритмології та регуляція різних форм порушення сну;  
- антистрес-терапія на всіх етапах адаптації студентів до нових  умов навчання, проживання та спілкування;
- набуття навичок покращення коротко- та довгострокової  пам’яти;
- набуття навичок  швидкого читання навчальної та наукової літератури; 
- проблеми біоритмології та регуляції різних форм порушення сну:
- розвиток креативного мислення на базі технології «внутрішнього екрану »; 
- набуття навичок подолання різного виду залежності (тютюн, алкоголь,комп’ютерна залежність тощо)
- набуття навичок вдосконалення вольових якостей особистості (сила волі, витримка та  самовладання, ціле-

спрямованість, наполегливість, ініціативність, самостійність тощо);
- розвиток властивостей адаптивної комунікабельності в системах «студент-студент », «студент-викладач », 

«студент-роботодавець», тощо);
- набуття технологічних навичок акмеологічного розвитку особистості;
- набуття технологічних навичок вирішення психо-соціальних проблем (створення сім’ї; гідне працевлашту-

вання, місце у фаховому середовищі та державотворенні тощо).

Таким чином – ЗАПРОПОНОВАНИЙ АЛГОРИТМ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ У 
ЗАЗНАЧЕНІХ НАПРЯМКАХ БУДЕ СПРИЯТИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ І УКРАІНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА ВІД СЬОГОДЕННЯ І  У ТРЕТЬОМУ  ТИСЯЧОЛІТТІ !

Співаючий про долю-
авторська фрезка

Старіння-
авторська фрезка

Той хто мріє про зірки-
авторська фрезка

Кохання тривожни мотиви-
авторська фрезка
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