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Розширене засідання президій Національної академії наук України 

та Національної академії медичних наук України, присвячене 

презентації 4-томного видання члена-кореспондента НАН України й 

академіка НАМН України І. М. Трахтенберга «На початку нового 

століття» 

16 листопада 2018 р. у Великому конференц-залі НАН України 

відбулося розширене засідання президій Національної академії наук України 

та Національної академії медичних наук України, присвячене презентації 4-

томного видання «На початку нового століття», автором якого є член-

кореспондент НАН України й академік НАМН України Ісаак Михайлович  

Трахтенберг. Цей захід також збігся з 95-річчям Ісаака Михайловича  

(Національна академія наук України). 
 

 
 

Засідання відкрив віце-президент НАН України академік НАН України 

В. Кошечко, який привітав члена-кореспондента НАН України 

І. Трахтенберга зі славною датою та зачитав особисте вітання від президента 

НАН України академіка НАН України Б. Патона. 

Академік НАН України В. Кошечко також вручив Ісаакові Михайловичу 

вітальну адресу від Президії НАН України та Відділення біохімії, фізіології і 

молекулярної біології НАН України. У своїй промові він наголосив, що 

заслуги І. Трахтенберга відзначено багатьма державними й академічними 

нагородами і преміями. За видатні здобутки Ісаака Михайловича 

нагороджено низкою орденів та медалей, зокрема він є повним кавалером 

Ордена «За заслуги». 

На завершення виступу академік НАН України В. Кошечко вручив 

Ісааку Михайловичу високу академічну нагороду – відзнаку НАН України 

«За підготовку наукової зміни». 

Із промовою та вітаннями виступив президент Національної академії 

медичних наук України, член-кореспондент НАН України й академік НАМН 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4409


України  В. Цимбалюк, який привітав Ісаака Михайловича Трахтенберга і 

вручив відзнаку НАМН України «Прослава». 

Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 

НАН України академік НАН України та НАМН України С. Комісаренко 

презентував присутнім 4-томне видання «На початку нового століття», 

автором якого є Ісаак Михайлович Трахтенберг. 

По завершенні презентації присутнім було продемонстровано 

документальний фільм, присвячений Ісааку Михайловичу Трахтенбергу. 

Наприкінці засідання слово взяв член-кореспондент НАН України й 

академік НАМН України І. Трахтенберг, який подякував членам президій 

НАН України та НАМН України за вітання та високі нагороди. Він також 

поділився спогадами про своїх учителів, колег і друзів. 

Закриваючи засідання, віце-президент НАН України академік НАН 

України В. Кошечко ще раз побажав Ісаакові Михайловичу Трахтенбергу й 

учасникам розширеного  засідання доброго здоров’я, творчої наснаги та 

великих успіхів на благо науки. 

 

 


