
СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА, ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН УКРАЇНИ  
ВАЛЕРІЯ СЕМЕНОВИЧА БІТЕНСЬКОГО  

14.02.1943 — 15.12.2020

15  грудня 2020  року пішов з  життя професор, 
член-кореспондент НАМН України Валерій Семе-
нович Бітенський.

Народився Валерій Семенович 14  люто-
го 1943  ро ку. 1966  року закінчив Харківський 
медичний інститут. 1966—1970  рр.  — працю-
вав лікарем-психіат ром, завідував відділенням 
у  Сумській обласній психіат рич ній лікарні №  2. 
1970—1972 рр. — навчався в клінічній ординатурі 
Одеського національного медичного університету 
імені М.  І.  Пирогова. 1972—1974  рр.  — завідував 
відділенням Одеської обласної клінічної психіатрич-
ної лікарні №  1. 1975—1978 рр. — обіймав посаду 
головного лікаря Одеської міської госпрозрахун-
кової поліклініки, а  1976—1987  рр.  — головного 
лікаря Одеської обласної клінічної психіатричної 
лікарні № 1. У період 1987—1990 рр. очолював ка-
федру дитячої та підліткової психіатрії та наркології, 
1991—2015 рр. — кафедру психіатрії та наркології 
з курсом медичної психології Одеського національ-
ного медичного університету імені М.  І.  Пирогова. 

2015—2019  рр.  — працював головним науковим 
співробітником КУ  «Науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та  курортології», а  2019—
2020 рр. — професором кафедри біології і охорони 
здоров’я Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Валерій Семенович був талановитим лікарем, 
науковцем, педагогом. Особливої уваги професор, 
член-кореспондент В.  С.  Бітеньский надавав та-
ким науковим напрямам: клінічна рецепторологія, 
кіндлінг, ноогенні неврози, паліативно-хоспісна 
психіатрія.

Професор, член-кореспондент Бітенський  В.  С. 
був автором 245 друкованих робіт, з  них 11  — 
моно графії і  глави в монографіях; два підручники; 
навчаль ний посібник; 87 статей в  журналах дер-
жав них видавництв; свідоцтво на авторське право; 
раціо налізаторська пропозиція; 13 патентів на ко-
рисну модель; 129 тез у  матеріалах різних конфе-
ренцій.

Професор Валерій Семенович Бітенський  — 
перший з психіатрів — був обраний членом-корес-
пондентом Національної Академії медичних наук 
України.

Професор, член-кореспондент Бітенський  В.  С. 
також був членом вченої ради Українського науко-
во-дослідного інституту медичної реабілітації та ку-
рортології МОЗ України; членом президії Асоціації 
неврологів, психіатрів і наркологів України та чле-
ном редакційної колегії багатьох вітчизняних 
та двох зарубіжних журналів з психіатрії, тривалий 
час очолював Одеську обласну Асоціацію психіатрів, 
був  членом Дослідницького товариства з  алкого-
лізму (США), Всесвітньої та Європейської асоціацій 
психіат рів, Європейської Академії природничих 
наук (Німеччина, Ганновер).

5  грудня 2017  року нагороджений Президією 
Всеукраїнського лікарського товариства медал лю 
«За лікарську честь» (посвідчення № 026) за плідну 
лікувально-діагностичну працю і  наукові медичні 
дослідження.

Наукова спільнота фахівців, які працюють в сфері 
психічного здоров’я, сумує з  приводу смерті ви-
датного вченого, талановитого лікаря та педагога, 
професора, члена-кореспондента НАМН України 
В. С. Бітенського та висловлює співчуття близьким 
та друзям покійного.

Світла пам’ять про Валерія Семеновича буде жити 
в серцях колег, друзів та близьких.

Дирекція ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України», 
Президія ГО «Асоціація неврологів, психіатрів 
і наркологів України»
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