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 80-річчя члена-кореспондента 
НАН України Г.Г. СКИБО 

22 червня виповнюється 80 років відомому вченому в галузях 
нейроморфології, нейробіології та фізіології нервової системи 
доктору медичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН 
України Галині Григорівні Скибо. Після закінчення у 1963 р. 
Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця Г.Г. Ски-
бо вступила до аспірантури Інституту фізіології ім. О.О. Бого-
мольця АН УРСР, де під керівництвом академіка П.Г. Костюка 
розпочала свою дослідницьку діяльність і пройшла шлях від 
аспіранта до керівника відділу цитології. 

Г.Г. Скибо проводить ґрунтовні дослідження структурних та 
ультраструктурних особливостей нервових і гліальних клітин 
у нормі та за різних патологічних станів, молекулярних і клі-
тинних механізмів розвитку нейродегенеративних процесів у 
центральній нервовій системі (ішемія головного мозку, розсі-
яний склероз, діабет, перинатальне ураження ЦНС), а також 
роботи з пошуку ефективних засобів нейропротекції. 

Творчий доробок Г.Г. Скибо становить близько 200 наукових 
публікацій, серед яких 2 монографії. Вона є членом редакцій-
них колегій «Фізіологічного журналу», «Українського невро-
логічного журналу», журналу «Патологія», «Journal of Pre-
Clinical and Clinical Research». Галина Григорівна виховала 12 
кандидатів і 4 докторів наук. Вона є професором кафедри ци-
тології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут 
біології та медицини» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Разом зі своїм дослідницьким колек-
тивом Г.Г. Скибо брала участь у виконанні багатьох міжнарод-
них науково-дослідницьких програм (INTAS, SCOPE, COST), 
її було обрано офіційним експертом Європейської організації 
з кооперації в науці і техніці (COST). Вона є членом Міжна-
родної організації з дослідження мозку (IBRO), Європейської 
федерації товариств з нейронаук (FENS).

За вагомий внесок у розвиток науки та підготовку високо-
ква ліфікованих спеціалістів Г.Г. Скибо присвоєно звання заслу-
женого діяча науки і техніки України, нагороджено орденами 
княгині Ольги ІІІ ст. та святого князя Володимира IV ст. Вона 
є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, 
премій ім. О.О. Богомольця та ім. П.Г. Костюка НАН України.


