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23 вересня 2015 р. виповнилося 80 років 

від дня народження відомого фахівця в галузі 

матеріалознавства, історії науки і техніки, 

пам’яткознавства та музеєзнавства, доктора 

технічних наук (1996), професора (2003) Ле-

оніда Олександровича Гріффена, члена Ака-

демії наук вищої освіти України та Академії 

інженерних наук України.

Л.О. Гріффен народився в с. Червоне 

Кіровоградської області, закінчив Київський 

політехнічний інститут (1958). В 1961 р. всту-

пив до аспірантури теплоенергетичного фа-

культету КПІ і 1965 р. захистив кандидатську 

дисертацію. В 1967–1980 рр. Леонід Олексан-

дрович був завідувачем сектору Науково-до-

слідного інституту з переробки штучних та 

синтетичних волокон, 1980–1999 рр. – лабо-

раторії Інституту проблем матеріалознавства 

НАН України, 2001–2005 рр. – директором 

Державного політехнічного музею при НТУУ 

«КПІ», де активізував експозиційну та науко-

ву роботу, започаткував наукові читання «Ви-

датні конструктори України», Всеукраїнські 

конференції «Актуальні питання історії науки 

і техніки» та «Український технічний музей: 

ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ ГРІФФЕН
(до 80-річчя від дня народження)

історія, проблеми, перспективи», науковий 

збірник «Дослідження з історії техніки», ас-

пірантуру зі спеціальності 07.00.07 – історія 

науки і техніки.

В 2002 р. було створено Асоціацію пра-

цівників музеїв технічного профілю Украї-

ни, президентом якої Л.О. Гріффен є донині. 

З 2006 р. він – завідувач кафедри дизайну в 

Мистецькому інституті художнього моде-

лювання і дизайну та водночас з 2007 р. – 

провідний науковий співробітник в Центрі 

пам’яткознавства НАН України і Українсь-

кого товариства охорони пам’яток історії та 

культури.

Л.О. Гріффен – автор понад 200 нау-

кових праць, серед яких 15 монографій і 50 

винаходів, зокрема «Український технічний 

музей» (з В.О. Константиновим, 2008 р.), 

«Пам’ятки техніки» (у співавторстві, 2010 р.). 

У 2012 р. під загальною редакцією Л.О. Гріф-

фена та О.М. Титової побачила світ моногра-

фія «Основи пам’яткознавства».

Вчений є головним редактором нау-

кового журналу «Питання історії науки 

і техніки», членом редакційних колегій 

низки фахових видань з історії науки і тех-

ніки, музеєзнавства та пам’яткознавства, 

головою Наглядової ради музею «Київсь-

ка фортеця».За його ініціативи в Центрі 

пам’яткознавства відкрито аспірантуру зі 

спеціальності 26.00.05 – Музеєзнавство. 

Пам’яткознавство. Протягом 2008–2012 рр. 

Леонід Олександрович очолював спеціалі-

зовану вчену раду з цієї спеціальності,був 

членом спеціалізованої вченої ради із за-

хистів кандидатських та докторських дисер-

тацій з історії науки і техніки в Центрі до-

сліджень науково-технічного потенціалу та 

історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. 

Підготував 11 кандидатів наук.

Сердечно вітаємо Леоніда Олександрови-

ча з ювілеєм та бажаємо здоров’я і подальших 

здобутків у науковій та організаційній діяль-

ності.

Колектив відділу історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу 

та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України


