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Ювілеї

І.І. ГРИЦИНЯКУ — 60

Доктору сільськогоспо-
дарських наук, професору, 
академіку НААН ігору іва-
новичу Грициняку виповни-
лося 60 років. 

Народився ігор іванович 
23 вересня 1956 р. у с. Мав-
ковичі Городоцького р-ну 
Львівської обл. Вищу осві-
ту здобув у Львівському дер-
жавному університеті у 1980 р.  
за кваліфікацією економіст. 
З 1977 р. і.і. Грициняк працю-
вав бухгалтером Львівської 
дослідної станції інституту 
рибного господарства НААН, 
з 1978 р. — головним бухгал-
тером, у 1990 р. його призна-
чено директором установи. 

Крім виробничої, займав-
ся науковою діяльністю 
Львівської дослідної станції. 
Як член науково-технічної 
ради станції працював над 
питаннями розвитку риб-
ництва, зокрема веденням 
селекційної роботи, поліп-
шенням технології вирощу-
вання риби та ін. Висококва-
ліфікований спеціаліст, 
талановитий організатор 
виробництва і науки, і.і. Гри-
циняк перетворив дослід-
не господарство Львівської 
дослідної станції у міцну 
експериментальну базу ри-
богосподарської науки.

У 2004 р. захистив канди-
датську дисертацію. З 2006 р.  
працює директором інституту 
рибного господарства НААН. 
У 2008 р. і.і. Грициняку прису-
джено наукове звання стар-
ший науковий співробітник; 
2009 р. — захистив доктор-
ську дисертацію. У 2010 р.  
його обрано членом-корес-
пондентом НААН. Вчене 
звання професора отримав 
у 2013 р. і тоді саме його 
обрано дійсним членом — 
академіком НААН.

Наукові інтереси і.і. Гри-
циняка — це розробка та 
удосконалення ресурсо-
ощадних технологій виро-
щування товарної риби і 
рибопосадкового матеріа-
лу, спеціальних препаратів 
для профілактики, боротьби 
з хворобами і підвищення 
імунітету риб, ведення се-
лекційної справи, годівлі 
риб та ін. Завдяки багато-
річній роботі селекціонерів 
за участі і.і. Грициняка ви-
ведено 3 нових внутрішньо-
породних типи українських 
коропів, які мають високу 
продуктивність, стійкість до 
зимівлі і хвороб. Науковці 
інституту під керівництвом 
і за безпосередньої участі 
і.і. Грициняка працюють над 
збагаченням м’яса риб окре-
мими мікроелементами, на-
самперед йодом і селеном 
за рахунок включення його 
до складу кормів для риб.

Під керівництвом і.і. Гри-
циняка вперше здійснено 
системне вивчення вза-
ємозв’язків між білковим 
поліморфізмом крові, при-
родною резистентністю, 
активністю імунної та анти-
оксидантної систем, а також 
окремими сторонами обміну 

білків і ліпідів у коропів. 
За ініціативи вченого в 

інституті створено першу 
в країні спеціалізовану ла-
бораторію молекулярної 
генетики в рибництві та ла-
бораторію вірусології і бак-
теріології. 

і.і. Грициняк є автором 
або співавтором отриманих 
інститутом патентів України 
на понад 50 наукових розро-
бок у царині аквакультури. 
Результати творчих пошуків 
висвітлено у близько 200 на-
укових праць. Під його науко-
вим керівництвом захищено 
одну докторську і 4 кандидат-
ських дисертацій. Він є голов-
ним редактором наукового 
журналу «Рибогосподарська 
наука України», членом Ради 
директорів з міжнародного 
співробітництва. Широко ві-
домою є патріотична меце-
натська діяльність і.і. Гри-
циняка, насамперед щодо 
збереження національних 
цінностей.

Йому присуджено почес-
не звання «Заслужений пра-
цівник сільського господар-
ства України», «Почесний 
працівник рибного госпо-
дарства», «Лідер агропро-
мислового виробництва», 
його нагороджено орденом 
«За заслуги» ііі ступеня, 
орденом Св. Володимира, 
орденом Архістратига Ми-
хаїла та ін.

Щиро вітаємо ювіляра та 
бажаємо йому міцного здо-
ров’я, творчого натхнення, 
невичерпної енергії для но-
вих здобутків. 
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