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діагностичних зображень. Наукові розробки кафедри, 
яку очолює В. М. Рижик, постійно впроваджуються 
в радіологічних кабінетах Івано-Франківської області.

У 2004 році Валер’ян Миколайович був відзначе-
ний Подякою Президента України. Він має звання «За-
служений діяч науки та техніки України». У 2008 році 
був співавтором відкриття «Закономірний зв’язок між 
розвитком хронічного аспіринового поліпозного ри-
носинуситу і порушенням метаболізму арахідонової 
кислоти в організмі людини».

Радіологи Прикарпаття і всієї України щиро по-
важають і цінують Валер’яна Миколайовича за його 
професіоналізм, активну життєву позицію, доступ-
ність, почуття гумору, енергійність та життєлюб-
ство.

Поздоровляючи нашого дорогого Валер’яна Ми-
колайовича зі славетним ювілеєм, щиро зичимо йому 
міцного здоров’я, нових наукових здобутків, творчого 
натхнення та довгих років плідного життя. Такі люди 
як він — справжнє багатство нашої держави.
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НЕОНІЛА ОЛЕГІВНА АРТАМОНОВА

У липні нинішнього року відзначила ювілей 
 Неоніла Олегівна Артамонова — доктор наук із соці-
альних комунікацій, кандидат біологічних наук, стар-
ший науковий співробітник, керівник відділу науко-
вого аналізу і моніторингу інтелектуальної власності 
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва 
НАМН України».

Після закінчення біологічного факультету Харків-
ського державного університету Н. О. Артамонова по-
чала працювати молодшим науковим співробітником 

у відділі науково-медичної інформації та патентно-
ліцензійної роботи Інституту медичної радіології. 
Поступово опановувала різні напрямки діяльності 
відділу, особливо науково-інформаційний, патентно-
ліцензійний, наукознавство, інформаційно-бібліотечні 
технології.

Водночас молодого науковця цікавило вдоскона-
лення інформаційного забезпечення саме в галузях, 
за якими працював інститут, зокрема, радіології, про-
меневій терапії, рентгенології, радіобіології та інших. 
Н. О. Артамонова наполегливо займається самоосві-
тою, закінчує Центральний інститут підвищення ква-
ліфікації в галузі патентної роботи зі спеціальності па-
тентознавство та Інститут підвищення кваліфікації ін-
формаційних працівників Держкомітету СРСР з науки 
і техніки (1978–1982 рр.).

У 1986 році Неоніла Олегівна, захистивши ди-
сертацію, отримала вчений ступінь кандидата біоло-
гічних наук за спеціальністю радіобіологія. Та вона 
була не з тих, хто тішиться своїми досягненнями. Коли 
у 1994 р. Н. О. Артамоновій було довірено керівни-
цтво відділом, вона із завзятістю, з особливою вимо-
гливістю, насамперед до себе, почала удосконалювати 
процес роботи. Її досвід, поєднаний з надзвичайною 
працездатністю, як правило, давав найкращий резуль-
тат. У 1995 році Н. О. Артамонову обирають старшим 
науковим співробітником.
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З інтенсивним поширенням комп’ютеризації 
і бурхливим розвитком інформаційного забезпечення 
необхідно було перебудовувати роботу відділу відпо-
відно до умов сучасності. Тоді Неоніла Олегівна ви-
грала проект Міжнародного фонду «Відродження»: 
«Інформація медикам — здоров’я нації — оптимиза-
ція системи інформаційного забезпечення медичної 
науки», завдяки якому в інституті було вперше про-
ведено Інтернет, виділена лінія та придбано сучасний 
комп’ютер у відділ наукового аналізу та моніторингу 
інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що Н. О. Артамонова завжди за-
цікавлена не лише в успіху своєї справи, вона активно 
вболіває за досягнення усього колективу. Тому впро-
довж багатьох років Неоніла Олегівна активно займа-
лася громадською діяльністю: у 1980–1995 рр. її оби-
рали членом, а потім головою профспілкового комі-
тету інституту. Вона брала участь в організації для 
медичних працівників на базі Центру IATP (м. Хар-
ків) семінарів, круглих столів, синхросемінарів, ча-
тів за темами «Використання сучасних комп’ютерних 
Інтернет-технологій для потреб охорони здоров’я»; 
«Проблеми авторського права для бібліотек та елек-
тронні ресурси»; в організації семінарів для фахівців 
НАМН на базі Науково-координаційного управління 
щодо питань управління інтелектуальною власністю 
та інших.

На початку 90-х за сумісництвом Неонілу Олегів-
ну запрошують на педагогічну роботу доцентом кафе-
дри інтелектуальної власності спецфакультету патен-
тознавства Міжгалузевого інституту післядипломної 
освіти у нових напрямках розвитку техніки й техноло-
гії. У 2001 р. вона стає доцентом, а з 2013 р. — профе-
сором кафедри інформатики та інтелектуальної влас-
ності Національного технічного університету «Хар-
ківський політехнічний інститут». Керівник диплом-
них проектів магістрів і слухачів заочної форми на-
вчання зі спеціальності «Інтелектуальна власність», 
вона підготувала кілька навчальних програм і курсів 
за дисциплінами: маркетинг інтелектуальної власнос-
ті, дослідження конкурентоздатності та комерційного 
потенціалу інновацій, маркетинг інформаційних ре-
сурсів, інтелектуальна власність у сфері інноваційної 
діяльності та ін.

Тим часом Неоніла Олегівна працювала над док-
торською дисертацією. Закінчивши докторантуру 
у Харківській державній академії культури за спеці-
альністю «АСУ та прогресивні інформаційні техноло-
гії», вона написала монографію «Система інформацій-
ного забезпечення медичної науки в Україні». На сто-
рінках монографії детально розглянуто результати те-
оретичних і практичних узагальнень процесів транс-
формації підсистеми наукових комунікацій інформа-
ційного забезпечення медичної науки та інновацій-
ної діяльності в новому соціально-комунікаційному 
середовищі. Принципи та механізми побудови ін-
формаційної діяльності у медицині, про які йдеться 
в монографії, можна використовувати в різних галу-
зях предметної діяльності науковцям, інформаційним 
та бібліо течним фахівцям, а також викладачам, аспі-
рантам і студентам.

Монографія, велика низка статей з науково-
метричного аналізу та інформаційного забезпечен-
ня наукової діяльності (загалом 228 публікацій) ста-
ли основою докторської дисертації на тему «Систе-
ма інформаційно-бібліотечного та патентного забез-
печення медичної науки України: генезис, структура, 
стратегії розвитку». Отже, було взято і цю висоту.

Останніми роками доктор наук із соціальних ко-
мунікацій Н. О. Артамонова була відповідальним ви-
конавцем 8 та керівником 4 наукових проектів, зокре-
ма «Оптимізація інформаційного забезпечення комер-
ціалізації наукових розробок у медичній радіології 
з використанням ресурсів Інтернет», «Обґрунтуван-
ня технологій і розробка системи управління інтелек-
туальною власністю в медицині», «Наукометричні до-
слідження проблеми діагностики метастазів» та ін.

Весь трудовий шлях Н. О. Артамонова пройшла 
разом з нашим колективом і здобула загальну шану 
та повагу як порядна, принципова людина, завжди 
готова прийти на допомогу. Проте робота, громад-
ська діяльність, активна самоосвіта ніколи не зава-
жали їй по-справжньому любити свою сім’ю. Вона 
виростила чудових сина і доньку, які гідно слідують 
її шляхом.

щиро вітаємо Неонілу Олегівну з ювілеєм і ба-
жаємо міцного здоров’я, невичерпної творчої актив-
ності в науковій і практичній діяльності.
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