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ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ ТКАЧЕНКО

10 березня відзначив свій 80-річний ювілей один із кращих фахівців медич-
ної радіології, онкології та ядерної медицини Григорій Іванович Ткаченко.

На початку 60-х років Г. І. Ткаченко з успіхом закінчив Харківський ме-
дичний інститут, а пізніше аспірантуру при Харківському НДІ гігієни праці  
та профзахворювань. Потім захистив кандидатську дисертацію і почав працю-
вати у Харківському НДІ медичної радіології (нині — ДУ «Інститут медичної 
радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»).

З роками розширювався його світогляд не лише як науковця, але й ліка-
ря, що поглиблював свій досвід, зцілюючи сотні й тисячі пацієнтів. Спочатку 
Григорія Івановича було призначено завідувачем відділу радіаційної гігієни.  
У 1975 р. він уже був старшим науковим співробітником, у 1977 р. — ученим се-
кретарем інституту, наступні десять років — заступником директора з наукової 
роботи.

Між тим по кілька років у 70-х Г. І. Ткаченку довелося служити за кордоном, 
де він ще більше розширив свої знання. Перебуваючи у відрядженні у Гаван-
ському національному інституті онкології та радіології, де виконував обов’язки 
радника з радіології, Г. І. Ткаченко проводив наукові дослідження, пов’язані  

з вивченням дії джерел іонізуючого випромінювання на організм людини, а також з питань діагностики різних 
онкологічних захворювань за допомогою радіонуклідних методів.

Утім, головним для нього залишалася і залишається основна робота, якій загалом було присвячене все 
життя, — лікування людей за допомогою ядерної медицини.

Не один десяток років Григорій Іванович очолював відділення променевої діагностики та радіонуклідної 
терапії. Протягом останніх 30 років його наукова та практична діяльність була спрямована на розробку сучас-
них методів променевих методів діагностики та радіонуклідного лікування онкологічних та неонкологічних за-
хворювань щитоподібної залози, легень, печінки, нирок. Результати досліджень науковця постійно друкувалися 
у спеціальних виданнях, в «Українському радіологічному журналі», де був заступником головного редактора, 
наукові тези неодноразово доповідалися на з’їздах та конференціях у колишньому СРСР, в Україні, на європей-
ських конгресах радіологів.

Маючи великий досвід діагностичної роботи, Г. І. Ткаченко протягом багатьох років надавав значну кон-
сультативну і практичну допомогу лікарям-радіологам, виїжджаючи до базових радіологічних установ облас-
них центрів України.

Кандидат медичних наук Григорій Іванович Ткаченко опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 
21 за кордоном, 12 методичних рекомендацій, отримав 5 патентів на винаходи.

У 1997 році Указом президента України Г. І. Ткаченку було присвоєно почесне звання «Заслужений лікар 
України».

Майже весь час Г. І. Ткаченко продуктивно поєднує основну роботу з громадською діяльністю — він го-
лова профспілкового комітету інституту. Йому завжди довіряли й довіряють співробітники, оскільки знають,  
що він допоможе. Варто згадати, яке хобі в ювіляра, щоб упевнитись у його щирості й доброзичливості — що-
весни Григорій Іванович висаджує десятки троянд у своєму саду і вирощує виноград — красиве і корисне.

Щиро вітаємо вельмишановного ювіляра з 80-річчям і зичимо йому міцного здоров’я, нових успіхів у на-
уковій і практичній діяльності, творчого натхнення.
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