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Вітаємо!

5 вересня виповнилося 80 років видатно-
му вченому в галузі молекулярної біо-

логії академікові НАН України Геннадію 
Харлампійовичу Мацуці.

Г.Х. Мацука народився в с. Сартана При-
морського району на Донеччині. У 1955 р. 
після закінчення Київського ветеринарно-
го інституту працював у сільському госпо-
дарстві. У 1959 р. вступив до аспірантури 
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 
України, де довгий час працював завідува-
чем відділу біохімії нуклеїнових кислот. У 
1973 р. Геннадій Харлампійович став за-
відувачем відділу структури і функцій ну-
клеїнових кислот і директором Інститу-
ту молекулярної біології та генетики НАН 
України. У 1988 р. його обрано академіком-
секретарем Відділення молекулярної біо-
логії, біохімії, експериментальної і клініч-
ної фізіології НАН України.

Понад 40 років Геннадій Харлампійович 
досліджував:

— транспортні РНК (розшифрування 
первинної структури чотирьох ізоакцеп-
торних лейцинових тРНК молочної залози 
корів);

—  аміноацил-тРНК синтетази тварин (чет-
вертинна структура лейцинової аміно ацил-
тРНК синтетази молочної залози).

Він уперше встановив: структурно-функ-
ціональні особливості цих речовин при різ-
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них станах організму, пов’язаних із тканин-
ним диференціюванням, кількісними та 
якісними змінами синтезу специфічних і 
сумарних білків у клітинах; якісну й кіль-
кісну кореляцію між їхнім умістом у тка-
нинах і амінокислотним складом білків, що 
синтезуються.

Г.Х. Мацука є автором понад 250 праць, 
серед яких удостоєна Премії ім. О.В. Пал-
ладіна НАН України монографія «Транс-
портні РНК. Структура і функція». Він за-
початкував наукову школу, яка дала багато 
яскравих вчених, з-поміж яких і учні Генна-
дія Харлампійовича — 5 докторів і 20 кан-
дидатів наук.

Учений завжди проводив велику нау-
ко во-організаційну та громадську роботу. 
Він був віце-президентом Українського то-
вариства генетиків і селекціонерів, прези-
дентом Українського наукового товариства 
молекулярних біологів, редактором жур-
налу «Біополімери і клітина», членом ред-
колегії часописів «Місrоbіоlоgіа» (Італія), 
«Український біохімічний журнал», «Мо-
лекулярна генетика, мікробіологія і вірусо-
логія», Національної комісії з радіаційно-
го захисту населення України при Верхо-
вній Раді України, Національного коміте-
ту України з програми ЮНЕСКО «Людина 
та біосфера». Протягом 1993–1995 рр. пра-
цював головою Національного комітету з 
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боротьби із захворюванням на СНІД при 
Президенті України.

Г.Х. Мацука має п’ять урядових нагород, 
є заслуженим діячем науки і техніки Укра-
їни, лауреатом Державної премії України в 
галузі науки і техніки за сукупність робіт 

із вивчення структури та функцій тРНК 
тварин.

Наукова громадськість, колеги й учні 
щиро вітають Геннадія Харлампійовича, 
бажають здоров’я, творчої наснаги та бага-
тьох років плідної праці в ім’я науки.

19 вересня виповнилося 70 років видат-
ному хіміку академікові НАН Украї-

ни Сергію Андрійовичу Андронаті.
С.А. Андронаті народився 1940 року в 

Одесі в родині службовця. У 1964 р. з від-
знакою закінчив хімічний факультет Одесь-
кого державного університету ім. І.І. Меч-
никова. Там на кафедрі органічної хімії він 
навчався в аспірантурі, а після військової 
служби працював, подолавши шлях від ін-
женера до заступника декана. У 1970 р. Сер-
гій Андрійович захистив кандидатську, а в 
1976 р. — докторську дисертації.

Від 1972 р. трудова діяльність С.А. Анд-
ронаті пов’язана з Фізико-хімічним інсти-
тутом АН УРСР (нинішнім ФХІ ім. О.В. Бо-
гатського НАН України). Він працював 
старшим науковим співробітником, завіду-
вачем відділу, заступником директора з 
наукової роботи, а з 1984 р. директором. 
Крім цього, Сергій Андрійович — член 
Президії НАН України, Голова Південно-
го наукового центру НАН України і МОН 
Ук раїни й Координаційної ради відділен-
ня хімії НАН України з проблеми «Науко-
ві основи створення лікарських препара-
тів». Від 1998 р. він очолює кафедру фар-
мацевтичної хімії Одеського університету 
й Хіміко-фар ма цевтичний навчально-нау-
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ко во-ви роб ни чий комплекс НАН України 
і МОН України.

Основні напрями досліджень ученого — 
біоорганічна й медична хімія: розроблення 
методів синтезу біологічно активних спо-
лук, встановлення їхніх структури, конфор-
мацій, хімічних, фізичних, фізико-хімічних, 
фармакологічних властивостей, молекуляр-
них механізмів дії, зв’язку «струк тура–ме-
ха нізм дії–активність», молекулярний ди-
зайн потенційно біологічно активних спо-
лук, їх синтез.

Разом зі співробітниками С.А. Андронаті 
створив методи синтезу нових похідних хі-
назоліну, 1,4-бенздіазепіну, 1,3,4-бензтриа-
зепіну, 1,5-бенздіазоцину, 1,4,5-бензтриазо-
цину. Вперше отримано 1,6-бенздіазоніни, 
каркасні похідні 1,4-бенздіазепінів, низку різ-
номанітних макрогетероциклічних систем, 
поліядерні карбо- й гетероциклічні сполу-
ки. Встановлено зв’язок між структурою, 
конформаціями, фізичними, хімічними, фі-
зико-хімічними та фармакологічними влас-
тивостями різноманітних похідних піримі-
дину, хіназоліну, 1,4-бенздіазепіну, 1,5-бен з-
діазоцину, азотистих макрогетероциклів, 
поліядерних гетероциклічних систем, олі-
гопептидів, пептидоміметиків, флуорену, 
антрацену й інших сполук. Досліджено 




