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ституті високих технологій Київського на-
ціонального університету імені Тараса 
Шевченка створено кафедру молекулярної 
біології, біотехнології та біофізики, яку він 
очолює.

Дмитро Миколайович — автор понад 
300 наукових праць, має 49 авторських сві-
доцтв на винаходи та патентів України; під-
готував 6 кандидатів і одного доктора наук. 
За його науковою редакцією щойно поба-
чив світ і вже одержав схвальні відгуки на-
вчальний посібник із новітніх методів мо-
лекулярної біотехнології, який не має ана-
логів на теренах СНД.

Д.М. Говорун — заступник головного ре-
дактора журналу «Biopolymers and Сell», 
член редколегії часописів «Фізика живо-
го», «Ukrainica Bioorganica Acta» та «Фи-

зика молекул»; входить до складу експерт-
ної ради ВАК України, спеціалізованої вче-
ної ради Інституту молекулярної біології 
та генетики НАН України із захисту кан-
дидатських і докторських дисертацій.

Чималі творчі досягнення вченого здо-
були йому заслужений авторитет: його від-
значено Державною премією України в га-
лузі науки і техніки (2008), премією НАН 
України імені С.М. Гершензона (2008), Гра-
мотою Верховної Ради України (2003), на-
городжено медаллю та низкою почесних 
грамот і нагрудних знаків.

Наукова громадськість, колеги та учні 
вітають Дмитра Миколайовича з ювілеєм, 
зичать йому міцного здоров’я, активного 
довголіття, нових творчих злетів у науко-
вому пошуку.

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

23 травня виповнилося 60 років зна-
ному вченому в галузі біохімії, клі-

тинної та молекулярної біології членові-
кореспондентові НАН України Ростиславу 
Стефановичу Стойці.

Р.С. Стойка народився в 1950 р. Вищу 
освіту здобув на біологічному факульте-
ті Львівського державного університету 
ім. Івана Франка, який закінчив із відзнакою 
в 1972 р. за фахом «біохімія». У 1979 р. Рос-
тислав Стефанович захистив кандидатську, а 
в 1993 р. — докторську дисертації. З 1972 
року він працював у Львів ському відділенні 
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна АН 
України: упродовж 1987–1995 pp. — заступ-
ник директора, а протягом 1995–2000 pp. — 
директор відділення. З 1993 р. Р.С. Стойка 

працює на посаді завідувача відділу регуля-
ції проліферації клітин та апоптозу цього 
відділення (з 2000 р. — Інститут біології клі-
тини НАН України). У 2006 р. його обрано 
членом-корес пон ден том НАН України. 

Основний напрям наукової діяльнос-
ті Р.С. Стойки — вивчення молекулярних 
і клітинних механізмів регуляції проліфе-
рації та апоптозу нормальних і пухлинних 
клітин тварин і людини. Він започаткував 
в Україні дослідження механізмів запро-
грамованої клітинної смерті — апоптозу. За 
його найактивнішої участі вперше вивче-
но біохімічні зміни в складі глікопротеїнів 
клітинної поверхні під час апоптозу.

Учений — автор понад 260 наукових пу-
блікацій, у тому числі близько 160 жур-
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нальних статей, співавтор 5 монографій, 2 
методичних посібників, 4 патентів України 
і 2 заявок на патенти США. Під його керів-
ництвом захищено докторську і 13 канди-
датських дисертацій. З 1989 року Ростис-
лав Стефанович працює за сумісництвом 
у Львівському національному університе-
ті ім. Івана Франка. Сьогодні він професор 
кафедри біохімії цього вишу. 

Р.С. Стойка брав участь у багатьох віт-
чизняних і міжнародних конференціях, 
був засновником і співголовою оргкомітету 
трьох Парнасівських конференцій із про-
блем біохімії клітинних процесів (Львів, 
1996 і 2000 pp., Гданськ (Польща), 1998 p.); 
працював у таких всесвітньо відомих нау-
кових центрах США, як Каліфорнійський 
університет (Лос-Анджелес, 1994 р.) та До-
слідницький інститут при Медичному цен-
трі «Синайський Кедр» (Лос-Анджелес, 
1999–2000 pp.).

Ростислав Стефанович — головний ре-
дактор журналу «Studia Biologica», заступ-
ник головного редактора журналу «Біотех-
нологія», член редколегій багатьох спеціа-
лізованих наукових часописів, а також за-
ступник голови спеціалізованої вченої ради 
при Інституті біології клітини НАН Украї-
ни, член експертної комісії ВАК України, 
дійсний член Наукового Товариства імені 
Тараса Шевченка, входить до складу Пре-
зидії Українського біохімічного товариства 
(очолює його Львівське відділення). 

Р.С. Стойка — лауреат премії імені О.В. Пал-
ладіна з біохімії АН України та премії імені 
Р.Є. Кавецького з експериментальної онко-
логії НАН України. 

Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Ростислава Стефановича з 
ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, до-
вгих щасливих років життя і нових твор-
чих звершень.

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

30 травня виповнилося 60 років відо-
мому 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 дер-
жавного університету ім. Т.Г. Шевченка за 
спеціальністю «історія». З 1979 р. працює в 
Інституті археології Національної академії 
наук України, де подолав шлях від молод-
шого наукового співробітника до завідува-
ча відділу давньоруської та середньовічної 
археології. У 2003 р. його обрано членом-
кореспондентом НАН України.

Олександр Петрович – автор близько 
350 наукових праць з історії та археології 
Середньовічної України, зокрема моногра-
фій «Населення середнього Подніпров’я 
ІХ–ХІІІ ст.» (1987 р.), «Населення півден-
норуських земель ІХ–ХІІІ ст.» (1993 р.), 
«Київська Русь від язичництва до христи-
янства» (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 очо-
лює археологічні експедиції, у яких практи-
куються студенти багатьох вищих навчаль-
них закладів України та інших країн. У різ-




