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Сьогодні М.І. Гасик забезпечує наукове 
керівництво контракту з Індійською фір-
мою «Jindal Stainlees», що споруджує вели-
кий промисловий цех, і науковий супровід 
технології виплавлення марганцевих феро-
сплавів. 

Уже понад 50 років Михайло Іванович 
виховує талановиті наукові кадри. Серед 
його учнів 12 докторів і 42 кандидати тех-
нічних наук. Він опублікував понад 500 на-
укових робіт, зокрема 24 монографії та під-
ручники. Його монографію «Марганец» 
(1990) відзначено премією НАН України 
ім. Є.О. Патона, а «Металлургия хрома» 
(1999) — премією Академії наук вищої 
школи України ім. Ярослава Мудрого. Він 
автор та співавтор 182 авторських свідоцтв 
та патентів на винаходи.

Михайло Іванович — член редколегій 
журналів «Современная электро метал лур-
гия», «Теорія і практика металургії», «Ме-
таллургическая и горнорудная про мыш-
ленность», «Электрометаллургия», «Геоло-
гия и полезные ископаемые мирового океа-
на», «Сталь» (Росія).

Учений був членом експертної ради з ме-
талургії ВАК СРСР, секції металургії Держ-
комітету з Ленінських і Державних пре-
мій, Проблемної комісії «Чорна металур-
гія СРСР», головою науково-методичної 
комісії з напряму «Металургія». У 1992 р. 
М.І. Гасика призначено заступником голо-
ви науково-методичної комісії з напряму 
«Металургія» Міністерства освіти і нау-
ки України. У 1999 р. він входив до складу 
секції Комітету з Державних премій Украї-
ни в галузі науки і техніки.

За результатами наукової та науково-
педагогічної діяльності М.І. Гасика нагоро-
джено Почесною Грамотою Верховної Ради 
УРСР (1977), орденом «За заслуги» ІІІ 
ступеня. Йому тричі присуджувано Дер-
жавну премію України в галузі науки і тех-
ніки (1977, 1998, 2004). М.І. Гасик удостоє-
ний звання «Заслужений діяч науки і тех-
ніки України». 

Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Михайла Івановича з ювіле-
єм, бажають йому міцного здоров’я, твор-
чого довголіття і невичерпної енергії.

13 червня виповнилося 60 років зна-
ному вченому-генетику академікові 

НАН України Юрію Юрійовичу Глебі.
Ю.Ю. Глеба започаткував у нашій країні 

фундаментальні дослідження в галузі клі-
тинної та генетичної інженерії рослин. За 
його безпосередньої участі та під його ке-
рівництвом отримано пріоритетні резуль-
тати в таких напрямах клітинної та гене-
тичної інженерії рослин, як отримання аси-
метричних гібридів та цибридів — модель-
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них і важливих для господарства видів 
рослин; отримання й аналіз рекомбінант-
них форм із новими наборами генів цито-
плазми; гібридизація філогенетично відда-
лених видів рослин; вивчення організації 
та експресії генетичного матеріалу в сома-
тичних гібридах. Він розробив методи мі-
кроклонального розмноження in vitro для 
цінних видів рослин, генетичної трансфор-
мації вищих рослин, методику виділення та 
культивування ізольованих протопластів. 
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Уперше в СРСР отримав трансгенні рос-
лини тютюну з використанням як Agro-
bacterium tumefaciens, так і прямої транс-
формації протопластів препаратами плаз-
мідної ДНК; розробив оригінальні методи 
генетичної трансформації рослин із засто-
суванням мікроін’єкцій рослинних тканин 
плазмідними ДНК. 

Нині Юрій Юрійович значну увагу при-
діляє перспективному  напряму біотехно-
логії — пошуку нових фізіологічно актив-
них речовин, синтезованих рослинами, на 
базі створеного під його керівництвом бан-
ку зародкової плазми та колекції екстрак-
тів світової флори.

Останніми роками ювіляр активно пра-
цює над розробленням можливостей вико-
ристання рослинних систем для створення 
фармакологічних білків із застосуванням 
технологій транзієнтної експресії. 

Учений — автор більш ніж 200 наукових 
праць, має 30 патентів на винаходи. Серед 
його учнів — доктор та близько 30 канди-
датів наук.

Широковідома активна науково-орга ні-
заційна робота Ю.Ю. Глеби як академіка-
секретаря Відділення загальної біології 
НАН України (1988–1998), члена Міжна-
родної консультативної ради Міжнародно-
го фонду Сороса, радника з наукових пи-
тань при Президенті України, члена Дер-
жавного комітету України з Державних 
премій з науки і технологій. Він був 
голов ним редактором журналу «Цитоло-
гія і генетика», членом редколегії журна-
лів «The Plant Journal», «Theoretical and 
Ap pli ed Genetics», «Genetic Manipulation 
in Plants».

Ю.Ю. Глеба — фундатор Інституту клі-
тинної біології та генетичної інженерії 
НАН України, з 1990 р. очолює цю науко-
ву установу.

Протягом 1992–1999 рр. Юрій Юрійович 
працював у американській компанії «Ame-
rican Cyanamid/American Home Pro ducts» 

(Прінстон, Нью-Джерсі), де розвивав до-
слідження в галузі біотехнології, геноміки 
та інженерії рослин. У 1999 р. Ю.Ю. Глеба 
став співзасновником «Icon Genetics AG» 
(Мюнхен, Німеччина) — компанії з біотех-
нології рослин. Сьогодні працює її першим 
головним виконавчим директором. Крім 
цього, Ю.Ю. Глеба відомий також як спів-
засновник компанії «Phytomedics» (США). 
У 2008 р. він заснував компанію «Nomad 
Bioscience GmbH».

Юрій Юрійович активно працював у 
багатьох міжнародних фондах: програмі 
ЮНЕСКО з біотехнології рослин (Париж), 
Міжнародному фонді Сороса (Нью-Йорк, 
Москва), Міжнародній Соросівській нау ко-
во-навчальній програмі (Вашингтон-Моск-
ва), фонді «Відродження» (Київ), INTAS 
(Брюссель). Він член керівного комітету 
(EPSO) European Plant Science Or ga nization 
(Європейської організації дослідників рос-
лин) (Брюссель), радник Рамкової програ-
ми-7 ЄС «Food, Agriculture, Fi she ries and 
Biotechnology» (Брюссель). 

Основні роботи Ю.Ю. Глеби в галузі клі-
тинної та генетичної інженерії і сучасної 
біотехнології рослин широковідомі та ви-
соко оцінені науковою спільнотою як у на-
шій країні, так і за кордоном. 

Міжнародне визнання його наукових до-
сягнень підтверджено обранням до скла-
ду Євpопейської академiї (1990), Нiмецької 
академiї Леопольдiна (1991), Баваpської АН 
(1992), Свiтової академiї мистецтва та наук 
(1993), Литовської академії наук (2004).

Наукові досягнення Ю.Ю. Глеби відзна-
чені Деpжавним оpденом СРСР «Знак По-
шани» (1981), Деpжавною пpемiєю СРСР у 
галузі науки й технологiї (1984), «Нагоpодою  
за  pозвиток Євpопейської науки» Фонду 
Кеp беpа (1989),  «Зеленою pозеткою за євpо-
пейську науку» Фонду Кеpбеpа (1989), 
Дослiдницькою пpемiєю Олександpа фон 
Гумбольдта (1989), Деpжавною пpемiєю 
Укpаїни в галузі науки й технологiї (1989). 




