нальних статей, співавтор 5 монографій, 2
методичних посібників, 4 патентів України
і 2 заявок на патенти США. Під його керівництвом захищено докторську і 13 кандидатських дисертацій. З 1989 року Ростислав Стефанович працює за сумісництвом
у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Сьогодні він професор
кафедри біохімії цього вишу.
Р.С. Стойка брав участь у багатьох вітчизняних і міжнародних конференціях,
був засновником і співголовою оргкомітету
трьох Парнасівських конференцій із проблем біохімії клітинних процесів (Львів,
1996 і 2000 pp., Гданськ (Польща), 1998 p.);
працював у таких всесвітньо відомих наукових центрах США, як Каліфорнійський
університет (Лос-Анджелес, 1994 р.) та Дослідницький інститут при Медичному центрі «Синайський Кедр» (Лос-Анджелес,
1999–2000 pp.).

Ростислав Стефанович — головний редактор журналу «Studia Biologica», заступник головного редактора журналу «Біотехнологія», член редколегій багатьох спеціалізованих наукових часописів, а також заступник голови спеціалізованої вченої ради
при Інституті біології клітини НАН України, член експертної комісії ВАК України,
дійсний член Наукового Товариства імені
Тараса Шевченка, входить до складу Президії Українського біохімічного товариства
(очолює його Львівське відділення).
Р.С. Стойка — лауреат премії імені О.В. Палладіна з біохімії АН України та премії імені
Р.Є. Кавецького з експериментальної онкології НАН України.
Наукова громадськість, колеги та учні
щиро вітають Ростислава Стефановича з
ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, довгих щасливих років життя і нових творчих звершень.

60-річчя
члена-кореспондента НАН України
О.П. МОЦІ

30

травня виповнилося 60 років відомому в Україні та за її межами
археологу членові-кореспондентові НАН
України Олександрові Петровичу Моці.
О.П. Моця народився 1950 р. у с. Літках
Броварського району Київської області. У
1972 р. отримав диплом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за
спеціальністю «історія». З 1979 р. працює в
Інституті археології Національної академії
наук України, де подолав шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу давньоруської та середньовічної
археології. У 2003 р. його обрано членомкореспондентом НАН України.
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Олександр Петрович – автор близько
350 наукових праць з історії та археології
Середньовічної України, зокрема монографій «Населення середнього Подніпров’я
ІХ–ХІІІ ст.» (1987 р.), «Населення південноруських земель ІХ–ХІІІ ст.» (1993 р.),
«Київська Русь від язичництва до християнства» (1996 р., у співавт.), «Давня історія
України» (Т. 3, 2000 р., у співавт.). Він бере
активну участь у наукових конференціях
як в Україні, так і за кордоном.
Протягом тривалого часу О.П. Моця очолює археологічні експедиції, у яких практикуються студенти багатьох вищих навчальних закладів України та інших країн. У різISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2010, № 5

ні роки читав лекції в Кіровоградському
державному педагогічному університеті
ім. Володимира Винниченка, Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Київському «Слов’янському університеті», Київському національному університеті культури і мистецтв, Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова,
Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди, Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Під
його науковим керівництвом захищено 11
кандидатських і одна докторська дисерта-

ції. Учений упродовж багатьох років працював у складі експертної ради ВАК України з
історичних дисциплін (нині – заступник її
голови).
О.П. Моця – лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки (2002 р.),
премій ім. М.І. Костомарова (1996 р.) та
ім. М.С. Грушевського Президії Національної академії наук України (2008 р.).
Наукова громадськість, колеги та учні
щиро вітають Олександра Петровича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, невичерпної енергії та нових наукових відкриттів.

50-річчя
члена-кореспондента НАН України
І.М. МРИГЛОДА

26

травня виповнилося 50 років знаному фізикові члену-кореспонденту НАН України Ігорю Мироновичу Мриглоду.
І.М. Мриглод народився в 1960 р. на Тернопільщині. У 1982 р. із відзнакою закінчив
фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1988 р.
захистив кандидатську, а в 2000 р. — докторську дисертації. У 2002 р. його обрано
членом-кореспондентом НАН України за
спеціальністю «фізика м’якої речовини,
статистична фізика». Від 2002 року Ігор
Миронович — завідувач відділу квантовостатистичної теорії процесів каталізу Інституту фізики конденсованих систем НАН
України (Львів). З травня 2006 року він
очолює цю установу.
Серед наукових інтересів ученого — дослідження з теорії фазових переходів, нерівноважної статистичної фізики, вивчення
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динамічних властивостей рідин та сумішей,
застосування методів статистичної фізики
до опису фазової поведінки і розрахунку
фазових діаграм складних рідин, удосконалення методів комп’ютерного моделювання
і теорії каталітичних реакцій. Починаючи
з 90-х років, Ігор Миронович працює над
вивченням проблем, пов’язаних із прогнозуванням властивостей і поведінки паливовмісних матеріалів у об’єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС.
І.М. Мриглоду належить низка важливих результатів фундаментального характеру. Зокрема, він розробив метод узагальнених колективних збуджень у теорії
рідин і сумішей, що відкрив нові можливості для розрахунку часових кореляційних функцій, спектрів колективних збуджень та узагальнених коефіцієнтів перенесення, а також допоміг зрозуміти фізичні механізми формування колективної
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