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 70-річчя члена-кореспондента 
НАН України Р.С. СТОЙКИ 

23 травня виповнюється 70 років відомому фахівцю в галузі 
біохімії, молекулярної і клітинної біології доктору біологічних 
наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Ростис-
лаву Стефановичу Стойці. Р.С. Стойка народився у 1950 р. на 
Закарпатті. У 1967 р. він розпочав навчання у Львівському дер-
жавному університеті імені Івана Франка, який закінчив з від-
знакою. З 1972 р. працює у Львівському відділенні Інституту бі-
охімії ім. О.В. Палладіна АН України, яке у 2000 р. було перетво-
рено на Інститут біології клітини НАН України. У 1995–2000 pp. 
Ростислав Стефанович був директором Відділення. З 1993 р. він 
очолює відділ регуляції проліферації клітин і апоптозу.

Р.С. Стойка започаткував в Україні дослідження ролі й ме-
ханізмів запрограмованої клітинної смерті – апоптозу. Група 
науковців під його керівництвом уперше розглянула біохі-
мічні зміни в складі глікопротеїнів клітинної поверхні під час 
апоптозу. Ростислав Стефанович вивчає біохімічні механізми 
деструктивних процесів у клітинах тварин і людини та пато-
фізіологічні наслідки апоптозу, зокрема за дії протипухлинних 
ліків. Науковий колектив, очолюваний Р.С. Стойкою, прово-
дить дослідження, спрямовані на біовипробування in vitro та in 
vivo нових наноматеріалів для доставки в клітини лікарських 
препаратів і генів для потреб медицини і біотехнології. 

Р.С. Стойка — автор і співавтор понад 360 статей у наукових 
журналах, співавтор 4 монографій, 3 навчально-методичних 
посібників, 17 патентів України на винаходи і корисні моделі, а 
 також 2 заявок на патенти США і European PCT. Він був науко-
вим керівником 22 кандидатських і науковим консультантом 
3 докторських дисертацій. Р.С. Стойка є головним редактором 
журналу Studia Biologica і заступником головного редактора 
журналу  Biotechnologia Acta. У 2018 р. він увійшов до складу 
Ідентифікаційного комітету України з питань науки. 

Р  .С. Стойка — лауреат премії ім. О.В. Палладіна АН УРСР 
та премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Його нагороджено 
відзнаками НАН України «За наукові досягнення» і «За під-
готовку наукової зміни», почесними грамотами Львівської об-
ласної ради та обласної державної адміністрації. Р.С. Стойку 
обрано іноземним членом Польської академії наук і мистецтв.


