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ПЕРЕДМОВА
Друга половина минулого століття ознаменувалась інтенсивним розвитком біоорганічної хімії як нового наукового напряму на стику хімії і біології, спрямованого на
вивчення структури і функцій біологічно важливих сполук методами органічної хімії, біохімії, фізичної хімії, математики. Дослідження в галузі біоорганічної хімії концентрувалися навколо вивчення біополімерів і низькомолекулярних біоактивних речовин та
з’ясування зв’язку між їх структурою і активністю. Тим самим закладались наукові передумови для створення нових хімічних сполук різного призначення.
Для забезпечення систематичних досліджень з біоорганічної хімії в Україні у
1987 р. було створено Інститут біоорганічної хімії АН УРСР. Через два роки до Інституту
приєднано Відділення нафтохімії, що обумовило зміну назви (з 1989 р. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР). Засновником і незмінним директором Інституту
впродовж 25 років був академік НАН України Валерій Павлович Кухар, ім’я якого присвоєно Інституту в 2018 р.
За три десятиліття Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН
України став провідним науковим центром в області біоорганічної хімії та нафтохімії. В
Інституті розробляються нові методи синтезу, вивчаються хімічні перетворення і біологічні властивості нових органічних речовин, зокрема елементоорганічних і гетероциклічних
сполук, досліджуються механізми біоорганічних реакцій, здійснюється моделювання та
цілеспрямований пошук нових біоактивних речовин. Науково-технічні розробки Інституту
включають створення нових функціональних матеріалів, каталізаторів нафтохімічних
процесів, альтернативних видів пального на базі відновлювальної сировини, пошук шляхів одержання практично корисних продуктів з сільськогосподарських і техногенних відходів, розв’язання низки гострих екологічних проблем.
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України є установою з вагомим науковим потенціалом, визнаними науковими школами і кваліфікованими
науковими кадрами. Тематика досліджень та їх науковий рівень відповідає сучасним світовим вимогам, що дозволяє плідно співпрацювати з науковими центрами і університетами – як вітчизняними, так і зарубіжними.
У представленій книзі викладено історію створення та інформацію про діяльність
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. Особливу увагу
приділено історії наукових підрозділів, тематиці робіт, що виконуються, а також співробітникам, що працювали і працюють у наукових відділах та лабораторіях. Окремо подано
участь науковців у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Доповнюють виклад спогади і
окремі статті про співробітників, які зробили значний внесок у розбудову Інституту. Ця
книга є спробою узагальнення значної кількості інформації про більше ніж 30-літню діяльність Інституту та роботу його співробітників, які своєю працею збагатили хімічну науку.
Редакційна колегія.
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ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
Історія створення Інституту
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України (ІБОНХ
ім. В.П. Кухаря НАН України) - провідна установа, що здійснює і координує фундаментальні і прикладні дослідження в галузі біоорганічної хімії та нафтохімії в Україні - є одним
з наймолодших наукових закладів Національної Академії наук.
Ініціатором створення нового Інституту і його незмінним впродовж 25 років
директором був академік НАН України Валерій Павлович Кухар.
На початку 80-х років минулого століття біоорганічна хімія вийшла в число
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. З її успіхами пов'язувались сподівання
здійснити глибокий вплив на ряд найважливіших галузей народного господарства. На
той час біохімія, біотехнологія і фізикохімічна біологія вже продемонстрували
принципово нові можливості для управління
біологічними процесами і промислового виробництва харчового і кормового білка, незамінних амінокислот, інтерферону людини, нових регуляторів росту рослин і тварин,
різноманітних препаратів для боротьби з хворобами, високоспецифічних пестицидів, феромонів тощо. Подальший поступ у цьому напрямі був неможливий без організації систематичних фундаментальних досліджень в галузі біоорганічної хімії, зокрема, у всебічному
вивченні “головних” біомолекул – білків, олігопептидів, нуклеїнових кислот, олігонуклеотидів, низькомолекулярних біорегуляторів. Встановлення структури біомолекул, розробка
нових підходів і методів їх хімічного синтезу та модифікації, вивчення тонких механізмів функціонування цих речовин та
пошук способів впливу на їх функції були
необхідною передумовою для створення
синтетичних аналогів природних сполук,
нових лікарських препаратів, засобів захисту рослин нового покоління та інших
біорегуляторів.
Для розгортання цих досліджень на
початку 1983 року постановою Президії
АН УРСР від 08.04.1983 р. № 217 було
створено Відділення біоорганічної хімії
Інституту органічної хімії (ВБХ ІОХ), до
складу якого увійшли 3 наукових відділи
Інституту органічної хімії (хімії полігалогеноорганічних сполук, хімії піримідинових основ та хімії фотосинтезу), а також
відділ хімії білка, переведений з Інституту
молекулярної біології та генетики.
Впродовж кількох років у Відділенні було організовано нові відділи і лабораторії: тонкого органічного синтезу, хімії
нуклеїнових кислот, пептидного синтезу, структури і функції білків, хімії фізіологічно
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активних сполук фосфору, хімії вітамінів D, фармаколого-біохімічних досліджень та інші.
В цих підрозділах розгорнулися систематичні дослідження хімії низькомолекулярних біорегуляторів та їх елементоорганічних аналогів, механізмів дії цих речовин на клітинному і
субклітинному рівні, вивчення хімічних моделей біологічних процесів.
Наукові підрозділи, що ввійшли до
складу ВБХ, розміщувались в приміщеннях Інститут органічної хімії АН УРСР і
частково в приміщеннях Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР та
займали загальну площу близько 1150 кв.
м. Займані приміщення не давали можливості розмістити складні наукові прилади,
які передбачалось в перспективі придбати,
обладнати спеціальні ізотермічні камери,
радіохімічний блок тощо, а також забезпечити робочими місцями співробітників,
кількість яких зростала.
З огляду на перелічені причини виникла необхідність у створенні нової лабораторної бази ВБХ – будівництві лабораторного корпусу площею 8 тис. кв. м.
Вважалось доцільним розмістити майданчик нового лабораторного корпусу поряд з
майданчиком ІОХ АН УРСР по вул. Мурманській. Такий варіант мав наступні переваги:
- створення комплексу наукових
підрозділів, що працюють в суміжних областях науки, і дослідного виробництва – проміжної ланки для впровадження результатів фундаментальних досліджень для вирішення
практичних проблем;
- можливість спільного використання унікальних приладів, обладнання, наукової
бібліотеки, майстерень, станочного парку тощо;
- суттєве здешевлення капітального будівництва за рахунок прив’язки нового корпусу до діючих комунікацій і використання установки термічного знешкодження токсичних відходів. При цьому пропонувалось зв’язати головний корпус ІОХ і новий корпус
ВБХ критим переходом на рівні другого поверху.
Ініційована керівництвом ВБХ і підтримана Президією АН УРСР процедура
одержання дозволу на будівництво впродовж двох років була завершена: в 1984 р.
Голова Ради Міністрів УРСР О.П. Ляшко
погодився з пропозицією АН СРСР і АН
УРСР щодо спорудження лабораторного
корпусу, а виконком Київської міськради
дав дозвіл на проведення проектнорозвідувальних робіт і встановив, що будівництво має здійснити «Київпромбуд» протягом 1986-1988 рр.
Реалізація рішення Київради дещо
затягнулась через низку об’єктивних причин, серед яких чи не перше місце зайняла
аварія на Чорнобильській АЕС.
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Проект будівництва був затверджений в 1987 р., причому лабораторноадміністративний корпус був перенесений ближче до вулиці Попудренка, віддаленої від
території ІОХ АН УРСР, а в зв’язку з цим ідея критого переходу між двома науковими
установами відпала як нереальна.
Будівництво, в якому багато допоміжних
робіт виконували співробітники Інституту, розпочалось в квітні 1988 р., а завершилось у вересні 1991 р.
В 1987 р. на виконання постанови Уряду
про подальший розвиток нових напрямів біології та біотехнології на базі Відділення біоорганічної хімії ІОХ АН УРСР було створено Інститут біоорганічної хімії АН УРСР і затверджено
основні напрями його діяльності. Уже за кілька
років було одержано перші вагомі наукові результати в галузі біоорганічної хімії:
- розроблено оригінальні методи виділення і очищення низки біосубстратів: αтромбіну людини, ліпоксигеназ із рослинної
сировини і клітин крові, кашлюкового токсину,
імуносупресивних компонентів тканин репродуктивних органів тварин;
- встановлено «стереотипні» механізми
дії фізіологічно-активних речовин на рівні мембранних регулюючих клітинних систем, що відкрило нові підходи до аналізу взаємозв’язку «хімічна структура – біологічна активність»;
- розроблено нові методи тонкого органічного синтезу аналогів природних біорегуляторів на основі ейкозаноїдів, діацилгліцеридів, олігопептидів, азотовмісних гетероциклічних сполук;
- здійснено нову версію хімічного синтезу циклоспорину А – найбільш ефективного
на той час імунодепресанта при трансплантації органів і тканин;
- розроблено, випробувано та впроваджено в кількох клінічних закладах МОЗ
УРСР нові методи діагностики і лікування вегетодистонічних станів та інфаркту міокарда.

Будівельно-монтажні роботи корпусу
Інституту

Закладка пам’ятної капсули засновником
і першим директором Інституту академіком
В.П. Кухарем у фундамент будівництва
лабораторного корпусу. Квітень 1988 р.
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В 1989 р. після приєднання Відділення нафтохімії Інститут розширив сферу досліджень за рахунок нафтохімічної тематики.
Систематичні наукові дослідження в галузі нафтохімії розпочались в Україні в кінці 60-х років ХХ століття. За ініціативи академіка АН УРСР Віктора Степановича Гутирі в
Інституті полімерів і мономерів АН УРСР (нині Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) НАН України) був створений відділ хімії нафти, на базі якого організовано 3
лабораторії (кисневих похідних вуглеводнів, каталітичного синтезу, хімії вуглеводнів),
виділені згодом в Сектор нафтохімії ІХВС. У згаданих наукових підрозділах розгорнулись
дослідження нових каталітичних процесів одержання мономерів і розробка нових типів
каталізаторів для нафтохімічних процесів. Через кілька років розпочали інтенсивну роботу нові наукові підрозділи: каталітичного синтезу, ненасичених вуглеводнів, хімії сульфолану, поверхнево-активних речовин, старіння та стабілізації продуктів нафтохімії та інші,
а також міжгалузеві лабораторії Мінгазпрому УРСР і Міннафтопрому СРСР.
Після 1989 р. наукова діяльність Інституту здійснювалась відповідно до основних
напрямів, затверджених Президією АН УРСР (постанова від 23.10.1983 № 348) і скоригованих постановами Президії НАН України від 24.12.2003 № 304 та від 21.05.2014 № 110:
- синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв’язку між структурою і
активністю;
- хімічні моделі біологічних процесів, синтез і вивчення біологічних властивостей
нових біорегуляторів для застосування в медицині та сільському господарстві;
- розробка наукових основ синтезу і технології одержання практично важливих
продуктів і матеріалів з вуглеводневої сировини.
Крім того, виконувався і продовжує виконуватись значний обсяг науководослідних робіт, спрямованих на вирішення гострих екологічних проблем, зокрема,
очистку повітря, води і грунтів від техногенних забруднень.
Характерною особливістю досліджень в галузі хімії біорегуляторних процесів була
і залишається їх комплексність, що полягає в поєднанні зусиль хіміків, біологів, фізиків,
технологів, спеціалістів у галузі комп’ютерного моделювання і прогнозування біологічних
властивостей речовин.
Нові підходи до синтезу потенційно
біоактивних сполук розвивалися у кількох
відділах Інституту. Важливі результати одержано в синтезі аналогів природних амінокислот, пептидів, олігонуклеотидів, субстратів
та інгібіторів тромбіну.
Знайдено нові підходи і створено оригінальні методи асиметричного синтезу фторовмісних амінокислот та їх похідних, запропоновано реакції, за допомогою яких
можна одержувати стереомери органічних
сполук тривалентного атома фосфору, розширено синтетичні можливості функціоналізованих фосфонієвих реагентів і одержано
недоступні раніше п’яти- та шестичленні
азотисті гетероцикли, а також їх конденсовані похідні.
Важливими напрямами наукових досліджень в Інституті були і залишаються механізми біоорганічних перетворень в модельних хімічних і біохімічних системах та
вивчення зв’язку між структурою і властивостями потенційно біоактивних сполук. Результати таких досліджень стосуються механіз7

мів дії вітамінів і коферментів, властивостей потенційних антиоксидантів, а також пошуку
нових синтетичних інгібіторів ферментів.
Значне місце в роботах Інституту займали фундаментальні дослідження молекулярних механізмів дії фізіологічно-активних речовин (ФАР), побудова їх раціональної класифікації та розробка розрахункових методів конструювання (молекулярний дизайн) і
прогнозування фізіологічної дії нових речовин. У цих дослідженнях широко використовувались методи молекулярної та фізико-хімічної біології, а також стратегія штучного
комп’ютерного інтелекту.
Мали місце певні досягнення в створенні нових лікарських препаратів. В Інституті
було розроблено і зареєстровано нову оригінальну протигрибкову мазь Теобондитіомікоцид, налагоджено її промислове виробництво на Державному підприємстві «Експериментальний завод медпрепаратів ІБОНХ НАН України». Мазь „Теобон-дитіомікоцид”
- сучасний оригінальний вітчизняний антимікотик, який за ефективністю, нешкідливістю,
терміном лікування переважає відомі препарати. На даний час через мережу аптек реалізовано понад 75 тисяч туб мазі „Теобон-дитіомікоцид”. Також зараз проводяться спільні
роботи з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця з вивчення ефективності, розширення сфери застосування і впровадження в медицину оригінального вітчизняного препарату «Теобон-дитіомікоцид» та зі створення, дослідження і впровадження
високоефективних лікарських засобів на його основі.
Для потреб сільського господарства в 90-х роках створено цілу низку регуляторів
росту рослин нового покоління (івін, потейтин, емістим-С, агростимулін, бетастимулін,
зеастимулін), які дають вагому прибавку врожаю зернових, технічних і овочевих культур,
а їх використання разом з пестицидами дозволяє істотно зменшити пестицидне навантаження на грунти. Препарати дозволені для застосування в Україні, їх виробництво налагоджено в Акціонерному товаристві “Високий врожай” та Міжгалузевому науковотехнологічному центрі «Агробіотех». Останній є лідером у виробництві вітчизняних регуляторів росту рослин і впевнено просуває їх на міжнародний ринок.
Створений в Інституті фунгіцид Сульфокарбатіон-К - перший вітчизняний пестицид - за своєю ефективностю не поступається імпортному аналогу - тачигарену і широко
використовувався для протруювання насіння цукрового буряка в Україні та за її межами.
На експериментальній установці Інституту було налагоджено виробництво Сульфокарбатіону-К для вітчизняних і зарубіжних замовників.
В галузі нафтохімії створено нові каталізатори крекінгу, що не поступаються відомим зразкам. Виявлено і досліджено невідоме раніше явище коливальної адсорбціїдесорбції на цеолітах, запропоновано механізм взаємного перемикання згаданих процесів
і таким чином поглиблено уявлення про природу каталітичної активності цеолітів та механізм процесу алкілування на них.
Встановлено, що на цеолітних каталізаторах лужної природи на відміну від класичних кислих каталізаторів алкілування повністю відсутні полімеризаційні процеси, що
сприяє високій селективності, тривалості стабільної роботи і високій продуктивності процесу одержання етилбензолу.
Розроблено перспективні зразки нових моторних, трансмісійних, індустріальних та
холодильних масел з високими експлуатаційними характеристиками, запропоновано нові
ефективні композиції для антикорозійного захисту трубопроводів, нафтовидобувного
обладнання, металоконструкцій.
Прикладні нафтохімічні дослідження і розробки значною мірою виконувались на
замовлення окремих нафтохімічних та нафтопереробних виробництв, однак з незалежних
від Інституту причин вони не впливали на галузь та її науково-технічну політику. Навіть
розроблена і обгрунтована фахівцями Інституту Концепція розвитку нафтопереробної та
нафтохімічної промисловості України (затверджена постановою Президії НАН України
від 18.01.95 № 2) не була втілена в життя.
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Значне місце в діяльності Інституту займали науково-технічні розробки екологічного спрямування, зокрема:
- розробка способів утилізації відходів;
- розробка способів фіксації радіонуклідів при тимчасовому зберіганні радіоактивних відходів;
- створення нових методів очищення рідких радіоактивних відходів в умовах
об’єкту «Укриття».
Було створено високоефективні технологічні процеси очищення газів і рідин від
кислих домішок. Ця розробка була впроваджена на Київському заводі хімікатів і Мозирському нафтопереробному заводі.
Технологія хіміко-біологічного закріплення курних територій, розроблена для пилопригнічення в 30-кілометровій зоні ЧАЕС, адаптована для закріплення відвалів промислових підприємств та хвостосховищ гірничозбагачувальних комбінатів і успішно випробувана фірмою «Полімер» (Болгарія), Полтавським, Північним (Кривий Ріг) і Лебединським
гірничо-збагачувальними комбінатами.
Зконструйовано, виготовлено і випробувано у виробничих умовах експериментальний зразок спеціального плуга для переміщення радіоактивно забрудненого поверхневого
шару грунту на глибину 35 – 40 см, з якої надходження радіонуклідів у рослини значно
зменшується.
Запропоновано спосіб утилізації кислих гудронів – відходів виробництва Львівського нафтомаслового заводу, за яким гудрони легко перетворюються в поверхневоактивні речовини – ефективні інгібітори корозії трубопроводів.
Запропоновано спосіб переробки відходів поліетилентерефталату (відпрацьованої
полімерної тари побутового призначення) у наповнений композиційний матеріал – перспективну дешеву сировину для виготовлення побутових виробів.

Участь співробітників Інституту у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
В травні 1986 року співробітники, що пізніше ввійшли до складу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, працювали у двох відділеннях – Відділенні нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР (320 працівників) та Відділенні біоорганічної хімії Інституту органічної хімії АН УРСР ( 130 працівників).
Чотири співробітники Відділення біоорганічної хімії (ВБХ) – Луйк О.І., Набока
Ю.М., Дульнєв П.Г., Кара Д.І. 28 квітня 1986 р. були мобілізовані військовими комісаріатами і в складі військових підрозділів виконували невідкладні роботи з розчищення завалів, дезактивації територій і техніки та інші заходи в Зоні відчуження. Керівник ВБХ академік НАН України Кухар В.П. був призначений заступником голови постійно діючої Комісії АН УРСР з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і координував спільну діяльність науковців, військових і членів Урядової комісії. У складі робочих груп АН УРСР були Бесараб Б.М., Білокур В.П., Благоєв В.В., Бойко В.В., Большунов В.Г., Бортишевський В.А.,
Верещак О.В., Главаті О.Л., Іванов В.Ф., Литвин І.Я., Ляшенко О.М., Майфет Ю.П., Манойло О.І., Павленко М.І., Патриляк К.І., Політкін О.Ю., Поп Г.С., Руденко Л.І., Селіверстов А.Є., Скляр В.Я., Скляр В.Т., Хан В.Є-І., Хаскін Г.І., Шкарапута Л.М., Цикун М.О.
Колектив Відділення нафтохімії почав працювати над питаннями ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 4-5 травня 1986 року. Особлива роль в оперативній організації цих робіт належить керівнику Відділення нафтохімії д.т.н. Скляру В.Т., який мав постійний контакт з керівництвом Президії НАН України та оперативними групами, що безпосередньо
працювали в зоні відчуження ЧАЕС, ініціював роботу вчених з вирішення поставлених
завдань і брав безпосередню участь у їх виконанні.
Закріплення курних територій у зоні відчуження та за її межами
Одним з найактуальніших завдань, які постали в результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС було відвернення, або хоча б суттєве обмеження переносу радіонуклідів із
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місць їх випадіння. До того ж, безпосередньо після аварії в результаті масової доставки в
район Чорнобиля та Прип'яті різноманітної техніки, в тому числі транспортних засобів
для термінової евакуації населення, відбувалось перенесення радіоактивних забруднень
ходовою частиною техніки на значні відстані. Як наслідок, джерелом вторинного забруднення довкілля стали також дороги та їх узбіччя далеко поза межами зони.
Обстановка вимагала негайного закріплення поверхні усіх цих курних територій, але
на момент катастрофи жодне відомство СРСР не було готове до проведення робіт такого
масштабу з точки зору наявності готових наукових розробок, тим більше – дешевих і доступних у великих обсягах хімічних засобів, здатних пригнічувати пил.
Тому одночасно з вимушеним формуванням піщаних площ необхідно було розробляти заходи щодо фіксації на них наявних радіонуклідів. Були потрібні невідкладні технічні
рішення, чіткі й реальні рекомендації щодо складу хімічних засобів та способів їх нанесення за допомогою військової чи цивільної штатної техніки.
Вже у травні 1986 р. надійшла низка пропозицій від різних відомств, зокрема Міністерства середнього машинобудування (Мінсередмашу) СРСР, Міністерства вищих навчальних закладів (Мінвузу) СРСР, Академії наук України. Так, Мінсередмашем СРСР було
запропоновано водну емульсію латексу – дорогого напівпродукту гумової промисловості,
який на забрудненій поверхні утворював плівку, що запобігала на короткий час вітровому
підхопленню радіоактивного пилу. Пропозиція Мінвузу СРСР полягала у використанні не
менш дорогої композиції ММ на основі полівінілового спирту, яка структурувала верхній
шар радіоактивного ґрунту у вигляді кірки. Відділенням нафтохімії Інституту фізикоорганічної хімії та вуглехімії (ВН ІнФОВ) НАН України було запропоновано дві рецептури, розроблені групою вчених під загальним керівництвом К.І. Патриляка:
- композицію на основі технічних лігносульфонатів (ТЛС) – відходів целюлознопаперової промисловості, більш відому під абревіатурами ССБ та СДБ - для просочування
верхнього шару ґрунту з утворенням кірки;
- нафтовий шлам (НШ) (відходи нафтопереробки) для агломерації пилу на
проїжджій частині ґрунтових доріг та їх узбіччях (автор пропозиції – Л.М. Шкарапута).
З початку 1980 років відділ хіміко-технологічних досліджень Відділення нафтохімії
активно працював над створенням композиційних в’яжучих для дорожнього будівництва і
коксохімії із речовин, що використовувались не раціонально, та побічних продуктів
нафтопереробки, в т.ч. нафтових шламів. Було розроблено оригінальні рецептури та спосіб одержання в’яжучих продуктів. Саме ця розробка була запропонована як засіб пилопригнічення на грунтових дорогах. Експериментальна перевірка в 30-кілометровій зоні
ЧАЕС підтвердила ефективність використання нафтових шламів для вказаної мети – при
їх застосуванні утворювався просочений нафтопродуктами рухомий шар часток ґрунту,
що запобігав пилоутворенню навіть при його руйнуванні колесами вантажівок.
Постановами Урядової комісії № 6 від 16.05.1986 р. та № 46 від 10.07.1986 р. ці засоби було передбачено для масового використання, про що зазначається у розпорядженні
Президії АН УРСР № 1572 від 04.08.1986 р.
При прийнятті рішень враховувались не тільки технічна ефективність пропонованої
композиції, а й можливість невідкладного і великомасштабного постачання без надмірних
збитків для народного господарства, а також простота технології приготування і застосування.
У дуже стислі строки було створено необхідні технологічні регламенти та інструкції
щодо застосування препаратів. Композицію на основі ТЛС використовували переважно на
відкритих пилонебезпечних територіях усіх типів, курних узбіччях доріг усіх категорій, а
в протипожежній модифікації – для профілактичної протипожежної обробки ураженого
лісу. НШ знайшов застосування для обробки проїжджої частини ґрунтових доріг та дорожніх узбіч.
За станом на 18.09.1986 р. витрачено 73 тис. тонн ТЛС, 10,5 тис. тонн емульсії латексу та понад 5 тис. тонн НШ. Загальна площа територій, закріплених ТЛС, склала 4066 га,
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протяжність оброблених доріг становила багато сотень кілометрів. Коефіцієнт вітрового
підхоплення пилу після обробки дороги нафтошламом падав на три порядки і більше.
Проведення вказаних заходів дозволило фіксувати радіонуклідне забруднення на заражених площах, включаючи листяну підстилку загиблого лісу, що мало своїм наслідком:
- зниження або практично повне припинення дефляції радіонуклідів з поверхні дорожніх узбіч;
- припинення пилоутворення на ґрунтових дорогах та сільських вулицях;
- різке зменшення розповсюдження радіоактивного пилу за рахунок вітрової ерозії
свіжо зораної землі, новоутворених піщаних площ, кар'єрних розробок, інших пилонебезпечних об'єктів.
Рівні радіації у повітряному басейні зони відчуження станом на 15.09.1986 р. знизились більше ніж у 60 разів, порівняно з травневими рівнями - приблизно у 3,5 рази за рахунок радіоактивного розпаду та у 17 разів завдяки вжитим заходам.
Постановою Урядової комісії № 377 від 17.04.1987 р. було затверджено "Комплексну програму пилопригнічення в 30-кілометровій зоні". Пилонебезпечні об’єкти було класифіковано на такі, що як і раніше, вимагали закріплення з використанням хімічних композицій (ґрунтові дороги та узбіччя шосейних доріг, будівельні майданчики, ділянки під
поточні земляні роботи), та на об'єкти, які підлягали хіміко-біологічному закріпленню
шляхом вирощування багаторічних рослин і формування дернини.
При фіксації радіонуклідів на об'єктах першого типу як у зоні відчуження, так і за її
межами були застосовані ТЛС та НШ як основні пилопригнічуючі засоби: в 1987 р. у зоні
було витрачено більше 5,5 тис. тонн, а за її межами – більше 10 тис. тонн композиції на
основі ТЛС і сумарно біля 4 тис. тонн НШ. Останній так і залишився єдиним високоефективним засобом попередження пилоутворення на грунтових дорогах, яких було оброблено
протяжністю майже 1500 км. Емульсії латексу та рецептури ММ використано 2637 та
3630 тонн, відповідно.
Значно складнішим виявилось завдання хіміко-біологічного закріплення (дернування) піщаних територій, передусім урочища "Піщане плато". Крупнозернистий пісок без
мулистих включень не забезпечував контакт окремих піщинок з дрібним насінням багаторічних трав.

Піщане плато (вид з гелікоптера)
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Науковці Відділення нафтохімії ІнФОВ НАН України, спільно з фахівцями виробничих об'єднань "Спецатом" та "Комбінат" запропонували та відпрацювали у 1987 р. унікальну низькозатратну технологію хіміко-біологічного закріплення піщаних територій
усіх різновидностей у зоні відчуження. Вона базувалася на використанні ТЛС для зниження фільтрації води крізь поверхневий шар піску товщиною 20-25 см. Ефект досягався
обробкою поверхні композицією ТЛС, але перед нанесенням композиції або безпосередньо після нього на піщаній поверхні рівномірно розподіляли мелений вапняк. Взаємодіючи між собою, компоненти давали важкорозчинні сполуки. За допомогою культиватора
утворену кірку заглиблювали на 15-20 см, завдяки чому значно зменшувалось проникнення води у нижчі горизонти. На підготовлену площу висівали злаки, після чого поверхню
повторно обробляли ТЛС для попередження її пилоутворенню у вегетаційний період. До
дерноутворюючих трав додавали озиме жито, яке забезпечувало захист сходів багаторічних трав від несприятливої дії високих температур. Завдяки цьому багаторічні трави створили надійну захисну дернину на поверхні піску. Така технологія поступово формувала
сприятливі умови для проростання насіння і надійного дернування поверхні.
Відповідно до рішення оперативної групи Урядової комісії від 20.08.1987 р. за описаною технологією у 1987 р. закріплено піщані території загальною площею 254 га, в тому
числі "Піщане плато", територію "Старої будівельної бази", поховання "Рудого лісу". Протягом весни 1988 р. закріплено додаткові піщані масиви загальною площею 515 га.
У травні-червні 1988 р. рівень аерозольної активності повітря був у багато разів нижчий за рівень травня-червня 1987 р. Так, при порівнянні питомої активності повітря з використанням одних і тих же датчиків у величинах максимум-87/максимум-88 одержано
зниження рівня активності у 5-кілометровій зоні ЧАЕС у 74 рази. Отже, на додаток до
хімічних технологій тимчасового закріплення курних об'єктів, на території близько 800 га
було реалізовано оригінальну високопродуктивну технологію прискореного постійного
хіміко-біологічного закріплення піщаних площ як завершальну стадію дезактиваційних
заходів.

К.І. Патриляк і В.В. Благоєв на задерненому піщаному плато

Таким чином, зусиллями співробітників Академії наук України та інших відомств у
стислі післяаварійні строки було знайдено високоефективні хімічні засоби оперативного
відвернення куряви над забрудненими територіями, загальна площа яких обчислювалась
багатьма тисячами гектарів, ґрунтовими дорогами та узбіччями шосейних доріг загальною
протяжністю понад 1500 км, а також створено хімічні та хіміко-біологічні технології оперативної та довготривалої фіксації радіоактивних забруднень. У 1987-1988 рр. остаточно
закріплено всі пилонебезпечні території 5-кілометрової зони ЧАЕС, що суттєво сприяло
поліпшенню радіоактивної обстановки у зоні відчуження та поза її межами.
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Значна частина робіт з пилопригнічення була виконана завдяки інтелектуальним і
фізичним зусиллям наших колег – співробітників нафтохімічних підрозділів, які дуже часто працювали на грані самозречення. Серед них В.Т. Скляр, К.І. Патриляк, Л.М. Шкарапута, В.В. Бойко, В.В. Благоєв, А.Є. Селіверстов, О.І. Манойло, Г.І. Хаскін, Ю.П. Майфет,
В.А. Бортишевський, О.Л. Главаті, О.М. Ляшенко, М.М. Левчук, В.А. Большунов, В.П.
Білокур, Б.М. Басараб. Декого з них, на жаль, уже немає серед живих.
Очищення кубових залишків дихлороетану і стічних вод
від радіоактивних забруднень
Для дезактивації спецодягу особового складу Збройних сил СРСР під час ліквідації
аварії застосовувалось хімічне прання дихлороетаном (ДХЕ) на екстракційних польових
автостанціях. Забруднений після прання дихлороетан регенерувався перегонкою, а рідкий
концентрат радіоактивних речовин накопичували в кубових залишках, які зберігалися в
Зоні в бочках. Тому керівництво Оперативної групи Міноборони СРСР поставило завдання створити ефективний метод очищення кубових залишків ДХЕ від радіонуклідів. Лабораторією неструктурованих рідин Відділення нафтохімії під керівництвом Л.І. Руденка
було проведено низку досліджень і запропоновано методику очищення кубових залишків
ДХЕ від радіонуклідів. Спільно з “Укргазенергоремонт” була створена установка, на якій
оперативно, протягом двох тижнів (з 11.06.1986 р. по 26.06.1986 р.) було відпрацьовано
технологічний режим і рекомендовано метод для використання під час роботи екстракційних польових автостанцій. Запропонована технологія передбачала попередню обробку
розчинів перлітом і наступне фільтрування на намивному фільтрі, який вміщує перліт,
кізельгур та деревне борошно.
На першому етапі роботи установки було перероблено 10 тонн кубових залишків
ДХЕ, вихідна активність яких була зменшена з 2·10-6 Кі/кг до 1·10-9 Кі/кг. Досягнутий
ступінь очищення від радіонуклідів (більше 99,99 %) дав змогу направляти очищені кубові залишки на повторну регенерацію ДХЕ за штатною технологією і зменшити кількість
радіоактивних відходів більш ніж в 20 разів.
В цілому протягом 1986-1987 років було очищено 55 тонн кубових залишків ДХЕ.
У виконанні роботи активну участь брали співробітники лабораторії Скляр В.Я., Руденко
Л.І., Хан В.Є., Цикун М.А., Шапаренко Т.В., Назарова Н.І. у співдружності з фахівцями
Радієвого Інституту ім. В.Г. Хлопіна та військовими частин ОП МО СРСР.
На пункті санітарної обробки (ПуСО) в селищі Копачі проводилася дезактивація
найбільш забрудненої техніки, яка працювала на аварійному блоці та промисловому майданчику ЧАЕС. Дезактивація здійснювалася відмиванням штатними розчинами поверхнево-активних речовин, після чого стічні води з майданчика дезактивації спрямовувались у
ставок-відстійник і очищення їх не проводилось. На виконання завдання Оперативної комісії для запобігання забруднення такими стічними водами навколишнього середовища та
надходження радіонуклідів до водних джерел була розроблена технологія і створена установка по очищенню таких стоків від радіонуклідів.
Група дослідників під керівництвом Л.І. Руденка запропонувала комплексний метод очистки, заснований на видаленні фільтруванням радіоактивних твердих частинок та
сорбції розчинених радіонуклідів. Головний внесок у забруднення стічних вод вносили
ізотопи церію, цезію, рутенію, ніобію та цирконію, які містилися на твердій фазі забруднень і складали до 98-99 % сумарної активності стічних вод. Внесок розчинної форми радіонуклідів був відносно незначним. Таким чином, вилучення твердої фази виявилось головним завданням для здійснення очищення.
Для такого очищення, як було встановлено, найкраще підходило фільтрування з
використанням допоміжних фільтруючих речовин – перліту, кізельгуру, деревного борошна, що давало змогу зменшити активність за γ–випромінюванням з 2·10-7 Кі/дм3 до
8.7·10-9 Кі/дм3. Для очищення від розчинних форм ізотопів цезію та стронцію було вивче-
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но динамічну сорбцію із застосуванням природних цеолітів – морденту та клиноптилоліту
і виявлено найбільшу ефективність останнього.
На підставі проведених досліджень працівниками Інституту разом із співробітниками Радієвого Інституту та Оперативної групи УНХВ МО СРСР восени 1986 року було
проведено дослідно-промислові випробування запропонованої технології, відпрацьовані
параметри оптимального режиму роботи і було досягнуто зниження сумарної активності
стічних вод за γ–випромінюванням з 1.2·10-7 Кі/дм3 до 3.3·10-9 Кі/дм3. Той же підхід був
використаний групою Л.І. Руденка для очистки від радіоактивних забруднень стічних вод
спецпралень, де накопичувалися значні об’єми забрудненої води після прання одягу та
білизни особового складу підрозділів МО СРСР, що працювали в Зоні. В 1987 році було
розроблено технологічний процес і створена установка для очищення стічних вод спецпралень в с. Оране, яка була рекомендована міжвідомчою комісією для впровадження. Втілений процес мав декілька стадій. Прання білизни проводилось із застосуванням прального
порошка з додаванням монтморилоніту (природного глинистого мінералу) за розробкою
Інституту колоїдної хімії і хімії води НАН України. Після обробки коагулянтами та відстоювання, стічні води фільтрувалися за допомогою фільтруючої композиції з перліту, кізельгуру та деревного борошна, а розчинні радіонукліди вилучалися далі сорбцією на клиноптилоліті. Таким чином стічні води спецпралень очищались майже на 99,9 %, що суттєво зменшувало повторне забруднення навколишнього середовища радіонуклідами.
Дослідження міграції радіонуклідів і способів її обмеження
Заходи з пилопригнічення, очищення технологічних рідин і стічних вод, рідких радіоактивних відходів четвертого енергоблоку ЧАЕС значно поліпшили радіаційну ситуацію в 30-кілометровій зоні – зменшили можливість «зовнішнього» опромінювання людей,
тварин, інших живих організмів. Але колосальний масштаб розповсюдження радіонуклідів, особливо 137Cs i 90Sr , на площах понад 10 млн. га, можливе їх вимивання в грунтові
води, накопичення в сільгосппродукції, а відтак – міграція через трофічні ланцюги в організм людей був і залишається потужним джерелом «внутрішнього» опромінювання, яке,
на превеликий жаль, буде діяти ще довгий час.
Крім радіоактивних речовин, які попали в землю внаслідок вибуху і рознесення вітром, потенційним і надзвичайно небезпечним джерелом забруднення довкілля були і залишаються численні пункти захоронення, а також пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів, які були облаштовані в зоні відчуження в перші місяці після аварії без
належної гідроізоляції.

О.М. Ляшенко (праворуч) і В.А. Передрій в зоні відчуження
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Дослідженням явищ міграції радіонуклідів і пошуком способів впливу на ці явища
тривалий час (понад 25 років) займались співробітники лабораторії ізотопного аналізу під
керівництвом О.М. Ляшенка. Впродовж 1989 – 2009 рр. науковці досліджували зміни в
розподілі сумарної γ-активності та активності 137Cs i 90Sr на піщаних дерново-підзолистих
грунтах в часі, на різних глибинах (від 0 до 100 см), внаслідок оранки та внесення добрив.

На полігоні «Буряківка» (зліва направо) Передрій В.А., Христенко Ю.С., Піскун О.В.

Було встановлено, що на міграцію 137Cs i 90Sr суттєво впливає внесення в грунт макроелементів – зменшується переміщення радіонуклідів за межі орного шару, а рівень накопичення нуклідів рослинами можна в певних межах регулювати підживленням неорганічними (NPK, Ca) і органічними (гній, торф) добривами.
Співробітники лабораторії (Ляшенко О.М., Піскун О.В., Христенко Ю.С., Передрій
В.А., Солдаткіна І.А.) розробили, оптимізували і випробували на полігоні «Буряківка»
композицію на основі омиленого талового пеку (дешевого продукту лісохімічної промисловості), застосування якої дозволяє в 2 – 8 раз зменшити перехід 90Sr із твердої фази різних видів радіоактивних відходів у розчинений стан. Запропонована композиція перспективна для застосування в пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів з метою
обмеження міграції 90Sr з місць їх первинної локалізації.
Таким чином, за розробками і за безпосередньою участю науковців Інституту було
проведено заходи з попередження повторної міграції радіонуклідів з території проммайданчика, шляхів та інших об’єктів Зони, проведено обробку узбіччя доріг, здійснено укриття піщаної поверхні біля 4-го блоку та території “рудого лісу” багаторічними травами,
що значно зменшило повторне винесення радіонуклідів та забруднення проммайданчика.
Було запропоновано ефективні методи очищення стічних вод ПуСО та спецпралень від
радіоактивних забруднень, а також засоби фіксації радіонуклідів у поверхневих шарах
грунту.

Інститут в 1987-2018 рр.
Впродовж більше 30 років, в залежності від кадрового складу, а також з урахуванням обсягів наявного фінансування з різних джерел та інших факторів, кількість наукових
підрозділів Інституту змінювалась - спочатку зростала, а потім з середини 90-х років поступово зменшувалась, що ілюструє наведена нижче таблиця.
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95
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Зменшення кількості наукових підрозділів біоорганічного напряму відбулося за рахунок їх об’єднання (наприклад, співробітники лабораторії хімічної ензимології були переведені до складу іншого відділу), або переведення в державні науково-виробничі організації, щоб уникнути дублювання досліджень (відділ хімії регуляторів росту рослин перейшов до Міжгалузевого (НАН і МОН України) науково-технологічного центру «Агробіотех», який займається розробкою і виробництвом рістрегуляторів). Відділи і лабораторії,
що займались науково-технічними розробками для нафто- та газовидобувної, нафтохімічної та суміжних галузей були скасовані або переорієнтовані на вирішення інших проблем
через припинення позабюджетного фінансування від підприємств-замовників і практичну
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відсутність у нових власників підприємств інтересу до інноваційних продуктів і процесів,
які могли запропонувати і пропонували науковці-розробники.
Впродовж 2017-2018 рр. тенденція щодо скорочення кількості наукових підрозділів
і чисельності наукових співробітників на превеликий жаль збереглась і, навіть, поглибилася (див. таблицю).
Наукових підрозділів
Наукових співробітників
Працівників
всього
відділів
лабораторій
всього
докторів кандидатів
13
1
233
127
14
91
2017
12
1
223
112
14
84
2018
Однак, незважаючи на загальновідомі фінансові труднощі і незадовільну матеріально-технічну забезпеченість експериментальних робіт, в Інституті продовжували досить успішно розвиватись започатковані раніше дослідження в галузі біоорганічної хімії
та нафтохімії. Науковцями Інституту виконано значний обсяг фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на розробку оригінальних методів синтезу, синтез і
вивчення біологічних властивостей нових органічних і елементоорганічних сполук, пошук
нових рецептур пального на базі відновлювальної сировини, створення нових каталізаторів нафтохімічних перетворень, розробку способів конверсії відходів та вирішення екологічних проблем довкілля.
Нові важливі результати одержано в розробці нових методів органічного синтезу
аналогів природних амінокислот, п’яти- і шестичленних гетероциклічних сполук та їх
конденсованих аналогів, природних сполук, біоактивних фосфороорганічних сполук, пептидів, олігонуклеотидів, субстратів та інгібіторів тромбіну.
Висунуто і обгрунтовано нову гіпотезу про спряження одно- і двоелектронних стадій під час фотофосфорилювання і транспорту електронів у хлоропластах рослин. Встановлено закономірності перетворень вітаміну В1 і тіаміндифосфату в процесах, що моделюють активність тіаміндифосфатзалежних ферментів і білків, що зв’язують тіамін.
Вперше виявлено і доведено здатність мономолекулярних ліпідних шарів розпізнавати загальні риси хімічної будови низькомолекулярних фізіологічно активних речовин.
Створено оригінальний комплекс фізичних та математичних методів вивчення тонких
механізмів взаємодії біомакромолекул з регуляторними лігандами.
Проведено комплексну оцінку можливості використання білкових молекул і клітин
теплокровних, а також модельних надмолекулярних систем для біотестування факторів,
що забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, досліджувались конформаційні перебудови альбуміну сироватки крові людини, функціональні реакції лейкоцитів крові тварин, що відбуваються під впливом катіонів важких металів, а також радіонуклідів. Встановлено, що в певних експериментальних умовах дані біооб’єкти проявляють надвисоку
(на 2 - 3 порядки нижче гранично допустимих концентрацій) чутливість до перелічених
головних чинників хімічного і радіаційного забруднення навколишнього середовища.
Науковцями Інженерного центру “АКСО”, який був у науково-методичному підпорядкуванні Інституту, вивчено властивості вуглеамонійних солей, запропоновано різноманітні напрями їх застосування. Встановлено, що вуглеамонійні солі можуть бути перспективним засобом для поліпшення фізико-хімічних властивостей засолених грунтів і одержання на них повноцінних врожаїв різних сільськогосподарських культур. Були розроблені та випробувані комплексні препарати для підвищення ефективності вирощування саджанців деревних культур.
В галузі нафтохімії створено новий науковий напрям - розділення та каталітичні
перетворення вуглеводнів нафти на цеолітах, сформульовані загальні теоретичні положення цеолітного каталізу. На основі результатів термодинамічного аналізу адсорбційнодесорбційних явищ зроблено узагальнення про однотипність на елементарному рівні процесів у гетерогенних адсорбційно-каталітичних коливальних системах та гомогеннокаталітичних реакціях Бєлоусова-Жаботинського. Запропоновано новий комбінований
метод вивчення каталітичних центрів цеолітів, заснований на використанні електронного
Роки
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парамагнітного резонансу та інфрачервоної спектроскопії. Розроблено низку високоефективних цеолітних каталізаторів крекінгу, алкілування, ізомеризації, дегідроциклізації;
споруджено і введено в експлуатацію дослідну установку синтезу каталізаторів потужністю кілька тонн на рік.
Запропоновано та експериментально обгрунтовано механізм каталітичної дії каліксаренів на основі фенолів в актах обриву ланцюгів окислення органічних сполук, що відкриває можливості для спрямованого пошуку та створення принципово нових антиокислювальних присадок до нафтопродуктів. Вперше розроблено кінетичну топологію металокомплексних стабілізаторів окиснення органічних сполук.
Розроблено і впроваджено нову співекструзійну технологію одержання екологічно
чистих двохшарових полімерних ізоляційних матеріалів для захисту від корозії труб різного призначення. Ця технологія, зокрема, була використана при реконструкції водопровідних та газових магістралей вулиці Хрещатик у Києві.
В галузі екології виконано ряд науково-технічних розробок, спрямованих на розв'язання гострих проблем сьогодення. Так, вченими Інституту було вперше показано, що
наявні в підземних водах об’єкту “Укриття” колоїдні частки містять радіоактивні ізотопи
цезію і стронцію в кількості до 35% від їх загальної активності. Це явище може бути одною з причин аномально швидкої міграції радіонуклідів з поверхневих шарів грунту в
грунтові води. Розроблено, змонтовано і випробувано на об’єкті “Укриття” укрупнену
лабораторну установку очистки рідких радіоактивних залишків від трансуранових елементів.
В 90-х роках на підставі розробок спеціалістів Інституту було сконструйовано, побудовано і введено в експлуатацію на Київському заводі “Вулкан” та на Київській взуттєвій фабриці апарати “Біотрон” для очистки газових викидів від органічних речовин, що
істотно поліпшило стан повітря на прилеглих територіях.
Запропоновано спосіб очистки шламів з відстійників автопідприємств від нафтопродуктів, який дозволяє практично повністю виділити суміш нафтопродуктів і використовувати їх як паливо для котлів. За завданням Управління екобезпеки м. Києва підготовлено
проект пересувної установки для очистки згаданих шламів.
Розроблено технологію одержання ефективного, дешевого і нетоксичного коагулянта-флокулянта на основі полікремнієвої кислоти для очистки питної води. Вивчено вплив
різних джерел вуглеводневого субстрату на особливості розвитку мікробних культур продуцентів біоемульгаторів та оптимізовано лабораторний спосіб одержання біоемульгаторів - потенційних флокулянтів активного мулу в стічних водах нафтопереробних заводів, а також детергентів для очистки залізничних цистерн від залишків нафтопродуктів.
Згадані досягнення останніх років стали науковим фундаментом для формування
якісно нових підходів, напрямків, а відтак - до отримання якісно нових фундаментальних
та практичних результатів. В галузі біоорганічної хімії головною передумовою цього став
створений в Інституті методологічний комплексний підхід, який включав такі основні
складові: спрямований органічний синтез природних речовин, їх модифікованих аналогів,
а також принципово нових структур; біоорганічні дослідження біоактивності; математичний аналіз, прогнозування і моделювання будови потенційно біоактивних речовин, а також процесів, що відбуваються з їх участю.
Сьогодні майбутнє біоорганічної хімії не можна уявити без розвитку методів асиметричного синтезу. Розуміння особливостей функціонування природних каталізаторівензимів, їх будови та механізмів дії вже тепер відкриває шляхи як до їх безпосереднього
використання для спрямованого органічного синтезу складних хіральних сполук, так і до
створення їх хімічних моделей - каталізаторів асиметричного синтезу, широкої низки типових органічних реакцій. Втілення їх у практику органічного синтезу може забезпечити
ефективні шляхи цілеспрямованого створення нових сполук, а також суттєво спростить
вже відомі підходи.
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Багато цікавих перспективних напрямів було відкрито з подальшим розвитком робіт з вивчення механізмів розпізнавання потенційних лігандів, особливо структурних аналогів природних сполук, складних хіральних молекул, біополімерів. Якісно нові результати було отримано в області вивчення кількісної залежності між структурою і активністю,
моделювання будови фізіологічно активних речовин.
Перспективним стало поглиблене дослідження карбоній-іонних перетворень вуглеводнів на цеолітних каталізаторах з урахуванням раніше виявлених явищ коливальної адсорбції, що відкрило нові можливості для регулювання каталітичної активності цеолітів і
надання їм заданих властивостей. Грунтовне вивчення металокомплексного каталізу
поглибило наші знання в цій галузі і розуміння можливостей розробки металокомплексних
присадок до паливно-мастильних матеріалів.
Ще один важливий перспективний напрямок розвитку як біоорганічного, так і нафтохімічного напрямків - це використання відновлювальної, в першу чергу, рослинної сировини для одержання як традиційних хімічних продуктів, так і нових практично важливих речовин. Такі технології не тільки привабливі як замінна частка традиційної нафти і
газу, а й створюють майже “постійну” сировинну базу для широкого асортименту необхідних хімічних продуктів. У поєднанні з новими каталітичними та біотехнологічними
процесами, які забезпечать і ефективну технологію, і екологічну безпеку, розвиток цього
напряму може суттєво зменшити сировинну залежність хімічної промисловості від нафти,
газу та вугілля. Нова сировинна база відкриває перспективу для розробки цілої низки
практично важливих продуктів, здатних до біодеградації, і це буде важливим кроком до
зменшення кількості відходів, що забруднюють довкілля.
Одним з основних завдань Інституту впродовж усього часу його існування була підготовка наукової зміни. Робота з молоддю в Інституті починається ще на стадії виробничої
практики студентів і продовжується в процесі виконання курсових і дипломних робіт. Випускникам вищих навчальних закладів, схильним до наукової роботи, пропонується підготовка в аспірантурі Інституту, в якій щорічно навчалося близько 20-25 аспірантів з відривом і без відриву від виробництва.
Ефективною формою відбору талановитої молоді є експериментальна робота студентів в спільних з вищими навчальними закладами наукових підрозділах.
Вміння презентувати одержані експериментальні результати і брати участь в їх обговоренні та в наукових дискусіях демонструється на щорічних наукових конференціях з
біоорганічної хімії та нафтохімії. За роки існування Інституту проведено 33 конференції,
на яких оприлюднено і обговорено понад 900 доповідей вчених Інституту, інших наукових установ НАН України та університетів.
В Інституті впродовж 30 років були сформовані авторитетні наукові колективи,
очолювані професорами: С.Б. Серебряним, О.О. Ясниковим, О.І. Луйком, Б.С. Драчем,
П.М. Галичем, Г.О. Ковтуном. Робота в останні роки за основними напрямами наукових
досліджень успішно виконується науковими школами:
- академіка НАН України В.П. Кухаря - тонкий органічний синтез елементоорганічних
аналогів природних біологічно активних сполук;
- професора К.І. Патриляка – розробка нових цеолітних каталізаторів і нафтохімічних процесів, альтернативне пальне для двигунів внутрішнього згоряння;
- члена-кореспондента НАН України А.І. Вовка – механізми біоорганічних процесів і біоактивність органічних сполук;
- члена-кореспондента НАН України О.І. Колодяжного - асиметричний синтез і
стереохімія органічних і фосфороорганічних сполук, хімія ілідів фосфору;
- професора В.С. Броварця – дизайн нових поліфункціональних гетероциклічних
сполук та дослідження залежності структура – біологічна активність.
Згадані наукові школи готують кадри вищої кваліфікації і постійно поповнюються
талановитою молоддю. Про високий рівень їх фахової підготовки говорить хоча б той
факт, що молодих вчених охоче приймають у свої колективи провідні зарубіжні наукові
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центри і лабораторії. Впродовж останніх 5 років понад 20 молодих науковців пройшли
стажування в провідних наукових центрах Німеччини, Франції, Іспанії, Чехії, Нідерландів,
Канади, Швеції, США. З метою використання сучасної бази наукових приладів, відсутніх
в Україні, була започаткована практика спільної підготовки аспірантів з науковими установами Франції.
Вчені Інституту працювали і працюють у міжнародних наукових організаціях та
редакціях наукових журналів:
- академік НАН України В.П. Кухар був науковим керівником Українського відділення Всесвітньої лабораторії, членом ради експертів Європейського банку реконструкції
та розвитку з ядерної безпеки, членом Наглядової ради Міжнародного центру з хімічної
безпеки (Польща), членом Наглядової ради Міжнародного центру Ettoire Majorana
(Iталія);
- чл.-кор. НАН України Колодяжний О.І. – член редколегій журналів „Phosphorus,
Sulfur and Silicon” (США) та „Журнал общей химии” (Росія);
- д.х.н., проф. Броварець В.С. – член редакційної ради Current Chemistry Letters;
- д.м.н. Жирнов В.В. – член редколегії International Journal of Radiology;
- д.х.н., проф. Патриляк К.І. був членом Наукової ради Російської Академії наук з
хімії викопної та вуглецевмісної сировини, членом редколегії журналу Російської Академії наук „Нефтехимия”;
- д.х.н. Г.С. Поп – був членом Міжнародного товариства інженерів – нафтовиків та
газовиків;
- д.х.н., проф. Пуд О.А. – член Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE),
член Британської асоціації Oil & Colour Chemists’Association, член редакційної ради журналу Journal of Coatings Technology and Research.
За три десятиліття науковцями Інституту підготовлено і видано 83 монографії,
опубліковано понад 3500 наукових статей, в т.ч. 1086 - в міжнародних наукових журналах,
одержано понад 500 патентів на винаходи і корисні моделі, підготовлено 17 докторів наук
і 180 кандидатів наук.
Станом на початок 2019 р. за даними Scopus кількість публікацій Інституту складає
1428, кількість цитувань – 21506, індекс Гірша – 71.
Отже, колектив Інституту сформував і зберіг свій високий науковий потенціал, і
провідні фахівці продовжують свою роботу, що важливо як для самої науки, так і для досягнення позитивних змін в житті народу нашої країни. Очевидно, цьому має сприяти належна державна підтримка.

Наукове співробітництво
Інститут плідно співпрацює з установами НАН України, навчальними закладами
МОН та МОЗ України, університетами і центрами далекого зарубіжжя: здійснюються спільні
наукові дослідження, відбувається читання лекцій, проведення виробничої практики, виконання експериментальних робіт в рамках дипломних проектів, готуються наукові кадри
вищої кваліфікації, проводяться наукові конференції і семінари.
Крім академічних установ хімічного і біологічного профілю, партнерами Інституту
в спільній діяльності є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Національний авіаційний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний медичний університет імені Олександра Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Запорізький національний університет,
Національний університет земельних ресурсів та природокористування, Національний
університет харчових технологій, Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. академіка М.Д. Стражеска», Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича тощо.
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В Iнститутi працюють 3 навчально-наукові підрозділи, створенi спільно з установами Міністерства освіти та науки України:
- лабораторiя синтезу та вивчення властивостей біологічно активних сполук
(спiльна з Нiжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, створена в
1994 р.);
- філія кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету
(створена в 2003 р.);
- філія кафедри технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського» (створена в 2010 р.).
Основним завданням спільних підрозділів є залучення студентів і магістрантів до
наукової роботи, підготовка наукової зміни. Так, наприклад, вихованці спільного науководослідного підрозділу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (науковий керівник – д.х.н., проф.
В.В. Суховєєв), а саме: В.В. Труш, О.Л. Кобзар, М.В. Качаєва, О.В. Павлюк, Н.І. Кобижча,
В.В. Булденко, А.Д. Очеретнюк та Ю.В. Шульга стали співробітниками Інституту.
Досить широко розгорнута співпраця з науковцями країн зарубіжжя – Німеччини,
Франції, Іспанії, Італії, Польщі, Мексики, США – за наступними напрямами:
- розробка нових методів синтезу органічних сполук з практично корисними властивостями;
- методи математичного прогнозування властивостей і комп’ютерний дизайн біологічно активних речовин;
- тестування біологічних властивостей синтезованих речовин на різні види активності;
- екологічні дослідження, пов’язані з моніторингом довкілля, з’ясуванням токсичності забруднювачів, локалізацією забруднень навколишнього середовища;
- спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, стажування молодих дослідників у провідних наукових центрах.
Співробітництво із зарубіжними партнерами здійснюється в рамках угод НАН
України та Державного фонду фундаментальних досліджень з іноземними науковими
центрами, за грантами наукових фондів, за проектами Науково-технологічного центру
України (УНТЦ), а також за прямими угодами. Окремі приклади такого співробітництва
наведено нижче.
В рамках міжнародного проекту ЕАР.SFPP 984401 «Екотоксичність наночасток металів та їх оксидів. Експериментальне дослідження та моделювання» разом з Мюнхенським центром Гельмгольца створена база даних, що описує токсикологічні характеристики
більш як 200 наноматеріалів, яка в перспективі може бути використана для прогнозування
токсичних властивостей нових наноматеріалів.
Згідно з українсько-французьким проектом в рамках угоди про співробітництво
між НАН України та Національним центром наукових досліджень (CNRS) синтезовано
ряд протонних іонних рідин, одержано пористі поліамідні мембрани, насичені іонними
рідинами, досліджено електрофізичні властивості композитних мембран.
За договором з Університетом технологій міста Тойохаші (Японія) виконано спільні експериментальні дослідження і моделювання ліпосом з фосфоліпідів соняшника, синтезовано нові спінові зонди та ефективні антиоксиданти.
Спільно з Інститутом експериментальної ботаніки АН Чеської Республіки встановлено роль фосфатидилхолінгідролізуючих фосфоліпаз С в реакціях клітин рослин та тварин на дію гормонів та стресів.
В співдружності з ученими університету штату Кентуккі (США) (відділ молекулярної та клітинної біохімії) розпочато розробку нових методів синтезу інгібіторів кіназ на
основі флавоноїдних похідних.
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Виконано спільні дослідження з лабораторією теоретичної і молекулярної хімії
Університету м. По (Франція) за темою «Вивчення будови, реакційної здатності та біорегуляторних властивостей фторованих похідних фосфонових та бісфосфонових кислот».
Виконувались спільні дослідження з лабораторією проф. Г. Рошенталера (університет м. Бремен, Німеччина) з вивчення реакцій фосфітів та фторованих ненасичених кетонів та з лабораторією проф. Г. Хауфе (університет м. Мюнстер, Німеччина) з синтезу нових фторованих міметиків природних біологічно активних сполук.
У співпраці з Г. Подою (Інститут дослідження раку, Онтаріо, Канада) створено набір нових оціночних функцій H1, H2 і RFL, що засновані на оціночних функціях
AutoDock, AutoDock Vina, для розрахунків констант інгібування і прогнозування активності синтетичних органічних сполук, що важливо для пошуку і створення нових ліків.
Відповідно до Угоди про Консорціум для виконання проекту “Network of
universities and institutes for raising awareness on dual-use concerns of chemical materials”
(«Мережа університетів та інститутів у зв’язку із зростаючою стурбованістю можливостями подвійного використання хімічних матеріалів») професор Кухар В.П. – експертконсультант і представник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, що
був членом згаданого Консорціуму, організував Регіональний семінар представників країн
Центральної Азії, Південно-Східної Європи, Кавказу, Молдови та України (CEA-SEC) в
жовтні 2014 р. і був на ньому головуючим, а також прочитав лекцію студентам університету і представникам країн – учасниць Регіонального семінару.
Важливою і результативною формою співробітництва є організація і проведення
міжнародних симпозіумів, присвячених обговоренню актуальних проблем біоорганічної
хімії.
8-12 жовтня 2007 року Інститут за сприяння Міністерства науки і освіти України,
Державного фонду фундаментальних досліджень України та ряду установ НАН України
провів у Києві ІІ Міжнародний симпозіум «Регулятори росту рослин: внутрішньоклітинна
сигналізація та використання в аграрній промисловості»; 17-23 вересня 2012 року у Львові
було проведено III міжнародний симпозіум «Внутрішньоклітинна сигналізація та дизайн
біологічно активних сполук». В роботі симпозіумів взяли участь провідні вчені з наукових
центрів Англії, Австрії, Бельгії, Білорусі, Греції, Італії, Іспанії, Китаю, Казахстану, Німеччини, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Японії, Чехії, Швейцарії, Франції, Сінгапуру, Росії та України.
Інститут був співорганізатором ІХ Регулярного Німецько-Російсько-Українського
симпозіуму з хімії фтору (IX Regular German-Russian-Ukrainian Symposium on Fluorine
Chemistry), що відбувся в Києві 1-5 жовтня 2012 р. та ХVІІІ Європейського симпозіуму з
хімії фтору (18th European Symposium on Fluorine Chemistry), що відбувся в Києві 7-12 серпня
2016 р.
26 листопада 2015 року у ДФФД України за ініціативою Інституту в режимі онлайн
відбувся міжнародний науковий семінар «Внутрішньоклітинна ліпідна сигналізація у гормональній регуляції метаболізму» (Intracellular lipid signaling in hormonal metabolism
regulation).
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Модератором семінару був професор В.С. Кравець (ІБОНХ НАН України). У роботі семінару взяли участь понад 50 науковців, більшість із них - молоді вчені з установ
НАН України та університетів міста Києва. У програмі семінару були презентовані доповіді в онлайн-режимі запрошених лекторів: Володимира Хрипача (Мінськ, Білорусь), Яна
Мартинеця (Прага, Чеська Республіка), Еріка Руелланда (Париж, Франція) та Тетяни Калачової (Київ, Україна).
9-10 червня 2017 року в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
відбувся міжнародний симпозіум «Механізми гормональної та стрес-регуляції метаболізму клітин рослин». Захід був присвячений розгляду досягнень і перспектив подальшого
розвитку співпраці установ НАН України з установами Академії наук Чеської Республіки
й Національного центру наукових досліджень Франції (Centre National de la Recherche
Scientifique).

Дирекція і вчена рада
Першим директором Інституту з 1987 р. до 2012 р. був Кухар Валерій Павлович –
доктор хімічних наук, професор, академік НАН України, а в 2013 – 2017 рр. він обіймав
посаду почесного директора.
З 2013 р. директором Інституту є Вовк Андрій Іванович.
Заступниками директора з наукової роботи за біоорганічним напрямом були:
1987 - 1989 рр. – Пономаренко Сергій Платонович, кандидат хімічних наук;
1990 - 2000 рр. – Луйк Олександр Ігорович, доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України;
2001 - 2012 рр. – Вовк Андрій Іванович, доктор хімічних наук, професор, членкореспондент НАН України.
З 2013 р. заступником директора з наукової роботи є Броварець Володимир Сергійович, доктор хімічних наук, професор.
Заступниками директора з наукової роботи за нафтохімічним напрямом були:
1989 - 1997 рр. – Григор’єв Анатолій Олександрович, доктор хімічних наук,
професор;
1998 - 2002 рр. – Шкарапута Леонід Миколайович, доктор технічних наук, професор;
2003 - 2007 рр. – Ковтун Григорій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
З 2008 р. заступником директора з наукової роботи є Кашковський Володимир
Ілліч, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник.
Ученим секретарем Інституту впродовж 1987 – 2014 рр. був Бойко Олександр
Полікарпович, кандидат хімічних наук.
З 2015 р. ученим секретарем Інституту є Попільніченко Сергій Валентинович,
кандидат хімічних наук.
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Заступниками директора із загальних питань були:
1987 - 1990 рр. – Добровольський Микола Тарасович;
1991 - 2004 рр. – Павловський Микола Олександрович;
2005 - 2007 рр. – Логвін Віктор Васильович.
З 2008 р. заступником директора із загальних питань є Логвін Сергій Вікторович.
Нині діюча дирекція Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря
НАН України була сформована у 2018 р. за поданням обраного Загальними зборами колективу наукових працівників Інституту та затвердженого постановою Президії НАН України
директора Інституту.

А.І. Вовк
Директор, чл.-кор. НАН України,
доктор хімічних наук, професор

В.С. Броварець

В.І. Кашковський
Заст. директора з наукової роботи,
кандидат хімічних наук, с.н.с.

Заст. директора з наукової роботи,
доктор хімічних наук, професор

С.В. Попільніченко
Учений секретар,
кандидат хімічних наук

С.В. Логвін
Заст. директора із загальних питань
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Вчена Рада Інституту
затверджена Бюро Відділення хімії НАН України
(протокол від 13.02.2018 р. № 2, § 12, п. 3)
Склад вченої ради
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Прізвище, ім’я, по батькові
Вовк Андрій Іванович
Броварець Володимир Сергійович
Кашковський Володимир Ілліч
Попільніченко Сергій Валентинович
Герус Ігор Іванович
Жирнов Віктор Валентинович
Качковський Олексій Дмитрович
Кібірєв Володимир Костянтинович
Колодяжний Олег Іванович
Кравець Володимир Степанович
Метелиця Лариса Олексіївна
Мруг Галина Петрівна
Патриляк Любов Казимирівна
Полункін Євген Васильович
Пуд Олександр Аркадійович
Рогальський Сергій Петрович
Романенко Владислав Демидович
Смолій Олег Борисович
Циганкова Вікторія Анатоліївна
Шкарапута Леонід Миколайович
Шутко Марина Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання
чл.-кор. НАН, д.х.н., проф., голова ради
доктор хімічних наук, проф., заст. голови
кандидат хім. наук, ст.н.с., заст. голови
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук, ст.н.с.
доктор медичних наук, ст.н.с.
доктор хімічних наук
доктор біологічних наук, професор
чл.-кор. НАН, д.х.н., проф.
доктор біологічних наук, професор
кандидат біологічних наук, ст.н.с.
кандидат хімічних наук
доктор хімічних наук, ст.н.с.
кандидат хімічних наук
доктор хімічних наук, професор
кандидат хімічних наук
доктор хімічних наук, професор
доктор хімічних наук, ст.н.с.
доктор біологічних наук, ст.н.с.
доктор технічних наук, професор

Склад біоорганічної секції вченої ради
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Прізвище, ім’я, по батькові
Броварець Володимир Сергійович
Вовк Андрій Іванович
Попільніченко Сергій Валентинович
Герус Ігор Іванович
Головченко Олександр Володимирович
Дерев’янчук Михайло Вікторович
Жирнов Віктор Валентинович
Качковський Олексій Дмитрович
Кібірєв Володимир Костянтинович
Кобзар Олександр Леонідович
Колодяжний Олег Іванович
Колодяжна Анастасія Олегівна
Кравець Володимир Степанович
Метелиця Лариса Олексіївна
Музичка Любов Володимирівна
Осадчук Тетяна Володимирівна
Пільо Степан Григорович
Романенко Владислав Демидович
Смолій Олег Борисович
Фрасинюк Михайло Сергійович
Циганкова Вікторія Анатоліївна
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Науковий ступінь, вчене звання
доктор хім. наук, професор, голова
чл-кор. НАН, д.х.н. проф., заст. голови
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук, ст.н.с.
кандидат хімічних наук
кандидат біологічних наук
доктор медичних наук, ст.н.с.
доктор хімічних наук
доктор біологічних наук, професор
кандидат хімічних наук
чл.-кор. НАН, доктор хім. наук, проф.
доктор хімічних наук
доктор біологічних наук, професор
кандидат біологічних наук, ст.н.с.
кандидат хімічних наук
кандидат біологічних наук
кандидат хімічних наук
доктор хімічних наук, професор
доктор хімічних наук, ст.н.с.
кандидат хімічних наук, ст.н.с.
доктор біологічних наук, ст.н.с.

Склад нафтохімічної секції вченої ради
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Прізвище, ім’я, по батькові
Кашковський Володимир Ілліч
Шкарапута Леонід Миколайович
Бодачівська Лариса Юріївна
Аксиленко Марина Дмитрівна
Безуглий Юрій Віталійович
Волошина Юлія Геннадіївна
Головатюк Володимир Миколайович
Джужа Олег Віталійович
Євдокименко Віталій Олександрович
Каменських Дмитро Сергійович
Корж Раїса Василівна
Охріменко Михайло Володимирович
Патриляк Любов Казимирівна
Пилявський Володимир Степанович
Поважний Володимир Ананійович
Полункін Євген Васильович
Пуд Олександр Аркадійович
Рогальський Сергій Петрович
Тищенко Людмила Олександрівна
Ткаченко Тетяна Вікторівна
Хімач Наталія Юріївна

Науковий ступінь, вчене звання
кандидат хім. наук, ст.н.с., голова
докт техн. наук, проф., заст. голови
кандидат технічних наук
кандидат сільськогосп. наук
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук
кандидат технічних наук
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук
доктор хімічних наук, ст.н.с.
кандидат техн. наук, ст.н.с.
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук
доктор хімічних наук, професор
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук, ст.н.с.
кандидат хімічних наук
кандидат хімічних наук

Спеціалізована вчена рада
Спеціалізована вчена рада Д 26.220.01 при Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України почала свою діяльність з 1991 р. на підставі наказу голови Вищої атестаційної комісії №1131-в від 06.03.1991 р. Цим наказом були затверджені:
- персональний склад ради в кількості 21 особи,
- голова ради академік НАН України В.П. Кухар,
- учений секретар к.б.н. Д.М. Федоряк,
а також сфера повноважень ради – розгляд дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук за спеціальностями:
хімічні науки – 02.00.10 – біоорганічна хімія;
– 02.00.13 - нафтохімія та вуглехімія;
біологічні науки – 02.00.10 – біоорганічна хімія.
Впродовж 27 років діяльності, спеціалізована вчена рада розглянула 188 дисертацій
(в т.ч. 25 докторських, 163 кандидатських), підготовлених випускниками аспірантури і
здобувачами наукового ступеня ІБОНХ НАН України, інших наукових установ НАН
України, вищих навчальних закладів МОН України та науково-виробничих підприємств.
Відомче підпорядкування установ та організацій, де були виконані дисертаційні
роботи, які захищались в спеціалізованій раді, показано в таблиці:
Захищено
дисертацій
Всього
в т.ч. докторських
кандидатських

Установи, в яких виконано дисертаційні роботи
ІБОНХ
Установи
Установи
Інші
НАН України НАН України
МОН України
установи
131
35
16
5
10
11
3
1
121
24
13
4
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Спеціалізована вчена рада Д 26.220.01 перша в Україні (і поки що – єдина) починаючи з 2006 року після успішного захисту видає дисертантам дипломи кандидата наук –
українською і англійською мовами. Дипломи державного зразка видаються атестаційним
департаментом МОН України пізніше після затвердження рішення вченої ради.
За останні 12 років дисертанти одержали понад 70 таких дипломів, що підтверджує
відповідний кваліфікаційний рівень їх власників, в тому числі в країнах зарубіжжя.
Сучасний склад спеціалізованої вченої ради, що функціонує з березня 2017 р.,
затверджено наказом Міністра освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р. Головою
ради призначено чл.-кор. НАН України, д.х.н., професора А.І. Вовка, ученим секретарем –
к.х.н. В.О. Євдокименка.
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Наукові підрозділи
ВІДДІЛ ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ

Співробітники відділу (2012 р.): (зліва направо) 1-й ряд: Бугера М.Я., Хільчевський О.М.,
Вдовенко С.І., Кондратов І.С.; 2-й ряд: Бойко О.П., Кулик І.Б., Ручко Є.В., Кухар В.П.,
Тарасенко К.В., Фурманова М.В., Федоренко О.А., Романенко В.Д., Белік М.Ю.;
3-й ряд: Шевченко І.В., Турченюк К.В., Івасишин В.І., Герус І.І., Миронець Р., Рибакова А.В.,
Жук Ю.І., Шайтанова О.М., Долованюк В.Г.

Історія підрозділу веде початок з 1970 р., коли у складі відділу хімії елементоорганічних ізоціанатів Інституту органічної хімії (зав. відділу академік АН УРСР О.В. Кірсанов) була сформована тематична група, очолена молодим кандидатом хімічних наук
Валерієм Павловичем Кухарем. Основна сфера наукових досліджень групи – хімія трихлорофосфазополіхлоралканів, α-галогеноалкіламінів та їх похідних, поліціановуглеводнів як
сильних СН-кислот.
Всі згадані сполуки мали високу реакційну здатність, але найбільш цікавим
об’єктом для вивчення виявились тригалогенметилдіалкіламіни, які на той час були практично не досліджені. В.П. Кухарем із співробітниками було розроблено зручні методи синтезу згаданих сполук, вивчено їх властивості та молекулярну будову і доведено, що вони
існують у формі імінієвих солей, ізомерних відповідним амінам. Дослідники показали, що
трихлорофосфазо-α,α-дихлороалкани є фосфорильованими похідними-α,α-дихлороалкіламінів і відрізняються ковалентним зв’язком С-Cl замість іонного.
Фосфороорганічні сполуки, які були об’єктами досліджень
відділу, відзначались високою схильністю до гідролізу, що відбувався навіть під впливом вологи повітря. Тому робота з ними виконувалась в «сухих» камерах і вимагала неабиякої експериментальної майстерності. До того ж виділити ці речовини з реакційної
суміші можна було, як правило, лише перегонкою в глибокому вакуумі, що ще більше ускладнювало роботу. Але енергія молодості,
завзяття, помірна амбітність і бажання досягти поставленої мети
допомагали науковцям успішно долати труднощі. За результатами
виконаних досліджень співробітниками відділу було оформлено і
захищено низку дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук (Павленко Н.Г., Пастернак В.І., Кашева
Т.М., Сагіна О.І., Гришкун Є.В., Бойко О.П.).
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Тематична група В.П. Кухаря (1972 р.)
Сидять: В.П. Кухар (праворуч), Л. Василенко, О.П. Бойко;
стоять (перший ряд): М.В. Шевченко (Фурманова), В.І. Пастернак, О.І. Сагіна (Пашинник),
Н.Г. Павленко, Г. Песоцька, Т.М. Кашева; другий ряд: В. Мацнєв, Л.О. Лазукіна

В 1974 р. на базі згаданої групи, яка на той час розширилась, із скасованого відділу
синтезу рістактивуючих речовин було створено новий відділ хімії полігалогеноорганічних
сполук (ХПС), до складу якого крім хіміків ввійшли біологи - дослідники фізіологічної
активності синтезованих сполук на рослинах (Ю.В. Карабанов, Л.І. Рейдалова) і на комахах (Г.В. Протопопова); збільшилась кількість синтетиків – фахівців у галузі хімії піридину, його гомологів та галогенопохідних (С.Д. Мощицький, О.Ф. Павленко, Л.С. Сологуб,
Г.О. Залєський).

Відділ хімії полігалогеноорганічних сполук (1977 р.).
Сидять: Шевченко М.В. (ліворуч), Лазукіна Л.О., Кухар В.П., Кашева Т.М., Сагіна О.І.,
Мацнєв В.П. Стоять (перший ряд): Павленко О.Ф., Колодяжний О.І., Сологуб Л.С., Ковалевська Т.,
Ручко Є.В., Вишневська В., Кисіленко А.А., Хоменко А.В.; (другий ряд): Сорочинський О.Є.,
Александров О.М., Бойко О.П., Голубовська В., Вдовенко С.І., Гамалея В.Ф., Мощицький С.Д.
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Одержані експериментальні результати та їх інтерпретація прискіпливо обговорювались на семінарах.

І.В. Шевченко доповідає на семінарі відділу

Тематика наукових досліджень відділу постійно розширювалась. У відділі розгорнулось всебічне дослідження і випробування першого вітчизняного рістактивуючого препарату – Івіну (N-оксид 2,6-диметилпіридину), названого на честь Ярослава Миколайовича Іващенка, який вперше виявив рістактивуючу активність цієї сполуки. На основі Івіну в
наступні десятиліття було створено низку нових комплексних регуляторів (активаторів)
росту рослин для різних сільськогосподарських культур.

О.Ф. Павленко (ліворуч) демонструє
зразок «Івіну» - першого
синтетичного регулятора
росту рослин

У відділі були розгорнуті дослідження перетворень полігалогенопіридинів в реакціях з різними
нуклеофілами і встановлені закономірності в порядку заміщення атомів хлору в гетероциклі. Серед цікавих знахідок слід відзначити синтез піридинпентасульфокислоти і дослідження способу синтезу і
властивостей пентабромопіридину (С.Д. Мощицький, О.Ф. Павленко, Л.С. Сологуб, Г.О. Залєський,
А.А. Зейкань).
Одночасно продовжувались дослідження хімії дихлорометиленметаніміній хлориду, який став
вихідною сполукою для першого синтезу метантрифосфонової кислоти (В.П. Кухар, В.І. Пастернак). В
той час тематика робіт відділу була достатньо широкою – вивчалась хімія триціанометану і його аналогів, досліджувались реакції поліхлорованих сполук
із похідними тривалентного атома фосфору (Н.Г.
Павленко, О.І. Сагіна).
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З часом до відділу приєднався О.М. Александров, який разом з О.Є. Сорочинським
розвивав хімію поліфторованих адамантанів, що одержувались прямим фторуванням адамантану тетрафторидом сірки. Під керівництвом О.І. Колодяжного були розгорнуті піонерські
дослідження сполук двокоординованого атома фосфору, Р-галогенілідів фосфору, одержані фосфорильовані СН-кислоти та кетени. Знайдено невідомі раніше таутомерні прототропні рівноважні перетворення в заміщених фосфінах із зміною валентності атома фосфору.
В.Ф. Баклан та О.М. Хільчевський
досліджуючи перетворення адамантану в
середовищі брому, знайшли цікаві реакції
прямого заміщення атома водню СНзв’язку у вузловому положенні на нуклеофільні залишки. В групі Л.О. Лазукіної
було проведено низку досліджень з хімії
силілвінілових етерів, які виявились зручними вихідними реагентами для одержання нових сполук.
Починаючи з грудня 1976 р. у відділі почала працювати група дослідників
Обговорення експериментальних результатів
– спеціалістів у галузі молекулярної спек(зліва направо): Є.В. Ручко, Г.О. Залєський,
троскопії (А.А. Кісіленко, С.І. Вдовенко),
Л.С. Сологуб, А.А. Зейкань, С.Д. Мощицький
оснащена інфрачервоним і ультрафіолетовим спектрофотометрами та іншими приладами. Наявність «власних» спектроскопістів
суттєво розширила можливості синтетиків у вивченні будови нових сполук.

Біля ІЧ-спектрофотометра:
Л.І. Мироновська (ліворуч), С.І. Вдовенко, Т.М. Кашева, А.А. Кісіленко

В 1983 р. постановою Президії АН УРСР було створено Відділення біоорганічної
хімії Інституту органічної хімії (ВБХ ІОХ), до складу якого було переведено 3 наукових
підрозділи ІОХ, який після перейменування одержав сучасну назву – відділ тонкого органічного синтезу (ТОС).
Перехід до нового Відділення вимагав також відповідних змін у тематичному
спрямуванні досліджень, які б відповідали завданням біоорганічної хімії. І у 1983-1985
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роках «сформувалася» ключова тематика відділу, яка в своїй основі зберігалася протягом
наступних десятиліть.
Основний науковий напрям діяльності відділу – хімія низькомолекулярних біорегуляторів та новітніх синтонів для їх одержання, який включав широкий перелік об’єктів
дослідження: амінофосфонові кислоти як аналоги природних амінокислот, фторовмісні
амінокислоти з різним положенням аміногрупи, похідні адамантану та інших каркасних
вуглеводнів, лейкотриєни та споріднені сполуки, дієнілфосфати, фосфонати тощо.
Групою Ю.Л. Ягупольського, який на той час працював у Відділенні біоорганічної
хімії, були розпочаті роботи з синтезу фторовмісних амінокислот, які на той час залишались маловивченими сполуками. Були запропоновані методи одержання різноманітних
трифторометилвмісних амінокислот (В.А. Солошонок) і досліджено вплив трифторометильної групи на кислотність та основність, відповідно, карбоксильної та аміногрупи
(С.В. Голушко, І.П. Шишкіна). В.А. Солошонком було знайдено біоміметичне явище
[1-3]-протонного зсуву у похідних трифторометилімінів під дією сильних основ. І.І. Герус
разом з М.Т. Количевою одержав низку фторовмісних ароматичних амінокислот і синтезував пептиди з використанням таких кислот.
У відділі були розпочаті перші дослідження асиметричних синтезів фторовмісних
амінокислот, які набули широкого розвитку в роботах В.О. Солошонка. Зокрема, ним були
проведені синтези оптично активних фторовмісних амінокислот реакціями алкілування та
альдольної конденсації хірального «комплексу Білоконя». Альдольна реакція метилізоціаноацетату з фторованими кетонами була запропонована як стереоселективний метод синтезу оксазолінів - зручних синтонів для одержання фторованих амінокислот та інших біологічно активних сполук (В.О. Солошонок, О.Д. Качаров). Ці дослідження проводились в
співдружності з японськими та російськими колегами.
Групою В.А. Солоденка (Т.М. Кашева і В.М. Цернюк) розроблявся інший напрямок відділу – хімія амінофосфонових кислот. Серед одержаних результатів синтетичних
досліджень особливо плідним виявився «силільний» метод синтезу амінофосфононатів і
застосування його в синтезі фосфонопептидів, що дало змогу уникнути «жорстких» умов
видалення захисних груп. Досліджувалась також активність амінофосфонатів як інгібіторів ряду ензимів. Групою С.В. Голушка були розроблені методи хроматографічного розділення амінофосфонатів і фторованих амінокислот та визначення їх енантіомерного складу.
Для одержання енантіомерів фторованих амінокислот та амінофосфонатів науковцями відділу була застосована пеніцилінацилаза, яка виявилась потужним інструментом
розділення фенацильних похідних амінокислот (В.А. Солоденко, В.А. Солошонок, Т.М.
Кашева, Н.О. Фокіна, В.М. Цернюк). В такий спосіб можна було одержувати чисті енантіомерні амінокислоти. Був запропонований ензиматичний метод одержання фосфонопептидів.
В.Д. Романенко приєднався до відділу в 2005 році після довготривалої роботи в
провідних наукових центрах Польщі, Франції, США. Під час роботи в Інституті органічної хімії НАН України (1975-1992 рр.) він виконав цикл робіт з хімії двокоординованого
атома фосфору, а в ІБОНХ НАН України дослідив реакційну здатність і хімічні перетворення амінофосфонатів, що містять атоми фтору, зокрема здійснив реакцію Петасиса з
фторованими амінофосфонатами та синтезував низку P,F-похідних циклічних поліамінів
як біоактивних сполук. В.Д. Романенко є автором низки оглядів з хімії амінофосфонатів,
фторовмісних фосфороорганічних сполук та бісфосфонатів, розділів в книгах
«Comprehensive Functional Group Transformations» та «Comprehensive Heterocyclic
Chemistry».
А.Є. Сорочинский здійснив повний синтез лейкотриєну LTC-4 і провів низку досліджень фторовмісних похідних ацетиленів, з’ясував закономірності формування αкетоацетиленів та хіральних пропаргілових спиртів морфолінотрифторосульфураном та
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показав можливість застосування вивчених перетворень в синтезі біологічно активних
сполук, зокрема, інгібіторів ліпоксигенази.
В той же час І.Є. Бутович розпочав вивчення кінетичних особливостей ліпоксигенази з крові людини та з картоплі.
У відділі було вдосконалено одержання α,α-дифтор-β-амінокислот за допомогою
реакції Міцунобу. Розроблено ефективний метод синтезу хіральних фторовмісних структурних блоків з атомом фтору біля асиметричного центру, запропоновано трьохстадійний
спосіб одержання D,D-дифтор-E-амінокислот з альдегідів (А.М. Корнілов, Н.О. Фокіна,
І.Б. Кулик). Для синтезу α,α-дифтор-β-амінокислот було запропоновано нові каталізатори
асиметричної версії реакції Реформатського, що містять ліганди на основі похідних адамантану і дозволяють одержувати амінокислоти з високим виходом. Вдосконалено новий
високоселективний метод одержання α,α-дифтор-β-амінокислот за допомогою реакцій Реформатського і Міцунобу (А.М. Корнілов, Н.О. Фокіна, І.Б. Кулик, О.М. Хільчевський).
Науковці відділу запропонували методи асиметричного синтезу фторовмісних амінів, аміноспиртів, α- і β-амінокислот. Спільною рисою цих методів є застосування хіральної сульфінільної групи для забезпечення бажаного стереохімічного результату реакцій.
Так, наприклад, перенесення метиленової групи від діазометану до карбонільної групи
фтороалкілвмісних β-кетосульфоксидів було використано для отримання фтороалкілвмісних β-епоксисульфоксидів з високою діастереоселективністю. Подальше окиснювальне
або відновлювальне десульфування одержаних продуктів давало різні фтороалкілівмісні
спирти і аміноспирти. Приєднання хіральних сульфоксидів до фторовмісних імінів виявилось дуже зручним методом синтезу похідних α-фторалкіл-α-амінокислот. Ще одним
прикладом такого підходу є стереоселективна реакція Реформатського етилбромодифтороацетату з N-сульфінілімінами, яка дозволяє ефективно отримувати енантіомерно чисті α,α-дифторо-β-амінокислоти. Детальне дослідження стереоселективних реакцій Nсульфінілімінів дозволило синтезувати різні типи фторовмісних амінофосфонатів (В.П.
Кухар, О.Є. Сорочинський, В.А. Солошонок, А.Л. Марковський).
Починаючи з 1985 р. фахівці відділу (О.Є. Сорочинський, І.В. Шевченко, С.П. Пономаренко) за завданням загальносоюзної науково-технічної програми «Пестициди» почали розробку технології одержання гербіциду Бромонтрол (аналог Броміоксинілу). За півтора року був запропонований і випробуваний оригінальний метод синтезу, створена
лабораторна установка, відпрацьований лабораторний регламент і одержано експериментальний зразок препарату для проведення необхідних випробувань і розробки оптимальної препаративної форми. Результати токсиколого-гігієнічних випробувань бромонтролу
виявились незадовільними і за рішенням Робочої консультативної групи розробка технології була припинена.
Відділ ТОС став своєрідним «інкубатором» майбутніх наукових підрозділів –
впродовж кількох наступних років у його складі організовано лабораторії:
- синтезу фізіологічно активних сполук
фосфору (д.х.н. О.І. Колодяжний) – 1984 р.;
- фармаколого-біохімічних досліджень
(д.м.н. О.І. Луйк) – 1985 р.;
- хроматографії, аналізу та фізикохімічних методів досліджень (к.х.н. С.В. Голушко) – 1986 р.;
- хімії вітаміну Д (д.х.н. Р.І. Яхимович) –
1988 р.;
- електрохімії органічних сполук (д.х.н.
Г.С. Шаповал) – 1988 р.;
- хімії регуляторів росту рослин (к.х.н.
О.Є. Сорочинський та І.В. Шевченко біля
С.П.
Пономаренко)
– 1988 р.;
установки синтезу Бромонтролу
- фізико-хімічних методів досліджень
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(д.х.н. В.В. Цукрук) – 1989 р.;
- хімічної ензимології (к.х.н. І.Є. Бутович) – 1991 р.
Частина з них, розширюючи наукову тематику і нарощуючи кадровий склад, невдовзі перетворилась у потужні структурні підрозділи.
За 30 років діяльності відділу тонкого органічного синтезу науковцями було одержано значний масив нових хімічних знань, які суттєво розширили можливості тонкого органічного синтезу. Розроблено оригінальні синтони, запропоновано нові методи синтезу
фторо- і фосфоровмісних сполук, одержано невідомі раніше речовини з практично корисними властивостями, перспективні як біорегулятори різного призначення.
На основі вивчення альдольної реакції метилізоціаноацетату з фторованими кетонами було досліджено особливості стереоселективного методу синтезу оксазолінів та запропоновано новий стереоселективний метод синтезу E-арил-E-аміноалкілсульфоксидів –
зручних синтонів для одержання фторованих амінокислот та інших біологічно активних
сполук. Розроблено методи асиметричного синтезу та вивчено властивості похідних D,Dдифтор-E-амінофосфонатів і фосфонових кислот, ізоелектронних та ізостеричних аналогів
природних біологічно активних фосфатів. Показано, що аміди D,D-дифтор-Eамінофосфонових кислот стабільні у водних розчинах при фізіологічних значеннях рН і є
потенційними інгібіторами металоферментів (В.П. Кухар, О.Є. Сорочинський).
І.І. Герус дослідив невідомі раніше перетворення E-етоксивінілтрифторометилкетону в реакційноздатні синтони для одержання аналогів природних біологічно активних
речовин, вивчив електрофільні реакції β-заміщених вінілтрифторметилкетонів з галогенами та тозилізоціанатом і синтезував нові синтони для одержання важкодоступних фторовмісних сполук. Розробив методи синтезу α-гало-β-алкосивінілполіфтороалкілкетонів –
нових перспективних реагентів, які дозволяють одержувати раніш невідомі трифторометилвмісні гетероциклічні сполуки біциклічної будови – імідазоазини – потенційні вихідні сполуки для синтезу нових лікарських речовин. На основі електрофільних реакцій βаміновінілтрифторометилкетонів він синтезував фторовмісні аналоги відомих гіпоглікемічних та антибактеріальних препаратів.
Науковцями відділу було досліджено просторові та електронні обмеження реакції
нуклеофільного заміщення алкоксигрупи на аміногрупу в β-етоксивініл(трифторометил)кетоні та здійснено електрофільні реакції E-аміновініл(трифторометил)кетонів з тозилізоціанатом, в результаті чого було одержано нові трифторометилвмісні поліфункціональні
синтони (І.І. Герус, С.І. Вдовенко, Н.В. Лютенко).
Було встановлено, що реакції β-етоксивінілтрифторометилкетону з 1,2- та 1,3діолами різної структури проходять за схемою “приєднання – відщеплення” і ведуть до
утворення як в рацемічній, так і в хіральній формі кетоацеталів β-алкоксивінілтрифторометилкетонів – нових перспективних синтонів для одержання біорегуляторів з трифторометильною групою. Розроблено простий та ефективний метод синтезу оптично активних
невідомих раніше фторованих аналогів мевалонової кислоти – перспективних інгібіторів
синтезу холестеролу (І.І. Герус, І.С. Кондратов).
У відділі були вперше визначені кінетичні та термодинамічні параметри реакції
нуклеофільного заміщення алкоксигруп на вторинну аміногрупу у цис- та транс-ізомерах
β-заміщених β-етоксивінілтрифторометилкетонах (С.І. Вдовенко, І.І. Герус).
Під керівництвом І.В. Шевченка була досліджена низка «незвичних» перетворень
сполук із структурним фрагментом Р-С-Р в реакціях з перфторованими електрофілами,
внаслідок чого утворюються іліди фосфору та Р-F-вмісні фрагменти.
Були синтезовані нові представники функціоналізованих фосфонометилгліцинів та
розпочато вивчення їх біологічних властивостей, а запропонований метод їх синтезу відкрив доступ до широкого кола біологічно активних сполук, що мають значний потенціал
інгібіторів природних ензимів. Було розроблено новий метод синтезу фторовмісних амінобісфосфонових кислот, які є перспективними як інгібітори протеїнтирозинфосфатаз.
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Співробітники відділу
КУХАР Валерій Павлович
(1942 – 2017)
Народився 26 січня 1942 р. в м. Києві.
В 1963 р закінчив Дніпропетровський хімікотехнологічний інститут, а в 1966 р. – аспірантуру Інституту органічної хімії НАН України, де в наступні роки працював на посадах молодшого наукового, старшого наукового співробітника, завідувача відділу хімії полігалогеноорганічних сполук. В 1967 р. - кандидат хімічних наук, в
1973 р. - доктор хімічних наук, професор з 1975 р.
1978 р. - член-кореспондент АН УРСР і академіксекретар Відділення хімії та хімічної технології, з 1985 р.
– дійсний член Академії наук України, в 1988 – 1993 рр. перший віце-президент НАН
України; в 1987 - 2012 рр. - директор створеного за його ініціативою Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії, а з 2013 р. по 2017 р. – почесний директор Інституту і завідувач
відділу тонкого органічного синтезу.
Наукові інтереси: тонкий органічний синтез, синтез низькомолекулярних біорегуляторів, хімія біорегуляторних процесів, екологічні та ресурсоощадливі аспекти енергетики,
нафтопереробки і нафтохімії, альтернативні джерела хімічної сировини і пального.
Створив наукову школу, яка проводить систематичні дослідження в області біоорганічної хімії, в тому числі методів стереоселективного синтезу і властивостей низькомолекулярних біорегуляторів. Підготував понад 30 кандидатів та 2 докторів наук.
Був членом численних рад, урядових, наукових, в т.ч. міжнародних комітетів і комісій.
Діяльність В.П. Кухаря відзначена багатьма науковими і урядовими нагородами.
Повнішу інформацію про життєвий і творчий шлях академіка В.П. Кухаря приведено в розділі «Додатки».
ГЕРУС Ігор Іванович
Народився 11 березня 1956 р. на Донеччині.
В 1979 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Одеського політехнічного інституту, спеціальність – хімік-технолог.
1974 – 1976 рр. працював в Одеському політехнічному
інституті лаборантом; 1979 – 1988 рр. – Інститут органічної хімії АН УРСР, аспірант, інженер, молодший науковий співробітник.
Кандидат хімічних наук (1985 р.) зі спеціальності «хімія
елементоорганічних сполук» (за темою: «Карбонільні комплекси заліза з σ-зв’язаними фторовмісними угрупуваннями»).
З 1988 р. – старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії АН УРСР
(з 1989 р. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України). З 2017 р. виконує
обов’язки завідувача відділу тонкого органічного синтезу, успішно керує роботою співробітників та аспірантів. Підготував 7 кандидатів наук.
Наукові інтереси: хімія фтороорганічних сполук - методи одержання, нові фторовмісні реагенти для синтезу фторованих аналогів природних речовин та інших низькомолекулярних біорегуляторів. Синтезував низку фторованих амінокислот – потенційних лікарських препаратів, розробив оригінальний метод синтезу і разом з колегами з Інституту
фізики НАН України вивчив властивості нових високоефективних фоточутливих полімерів для фотоорієнтації рідких кристалів.
Автор понад 100 наукових праць, опублікованих в міжнародних журналах, 15 патентів на винаходи.
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БАКЛАН Володимир Федорович
(1936 – 1998)
Народився 17 липня 1936 р. на Полтавщині.
В 1959 р. закінчив природничий факультет Полтавського педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка, спеціальність –
учитель хімії та біології.
1959 – 1962 рр. навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії АН УРСР, а після її закінчення працював до 1976 р. в
тому ж Інституті на посадах молодшого наукового і наукового
співробітника відділу природних фізіологічно-активних речовин.
Кандидат хімічних наук зі спеціальності «органічна хімія» (за темою: «Полізаміщені похідні адамантану»).
З 1977 р. – старший науковий співробітник відділу хімії
полігалогеноорганічних сполук (після 1983 р. – тонкого органічного синтезу).
Наукові інтереси: хімія поліедричних вуглеводнів, зокрема, адамантану та його
похідних. Дослідив особливості реакцій заміщення водню в вузлових та місточкових положеннях молекули адамантану. Експериментально підтвердив існування особливого роду асиметрії – молекулярного тетраедра і здійснив розділення оптичних антиподів, що містять два адамантанових ядра. Вивчив механізми реакцій бромування поліедранів у
середовищі рідкого брому.
Автор понад 60 наукових праць, 8 авторських свідоцтв на винаходи.
ВДОВЕНКО Сергій Іванович
Народився 7 жовтня 1948 року в м. Донецьку.
В 1976 р. закінчив хіміко-технологічний факультет
Київського політехнічного інституту, спеціальність – хіміктехнолог. В 1976 – 1978 рр. навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії АН УРСР і захистив кандидатську дисертацію у 1979 р. зі спеціальності «фізична хімія» (за темою «Дослідження внутрішньомолекулярних ефектів в
деяких сіркоорганічних сполуках методом дипольних моментів»).
З 1989 р. старший науковий співробітник Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР. Виконує обов'язки керівника Центру колективного користування «Інфрачервона фур'є-спектроскопія» Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: дослідження просторової та електроної будови органічних сполук спектральними методами, переважно методом інфрачервоної фур'є-спектроскопії.
Протягом тридцяти років вивчає особливості будови фторованих енамінокетонів.
Автор понад 40 наукових праць, опублікованих переважно в міжнародних журналах.
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СОРОЧИНСЬКИЙ Олександр Євгенович
Народився 29 грудня 1953 р. в м. Дніпрі.
В 1976 р. закінчив Дніпропетровський хімікотехнологічний інститут, факультет технології органічних
речовин за спеціальністю хімік-технолог основного органічного синтезу.
З 1976 р. по 1979 р. навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України, а після її закінчення
працював на посадах інженера і молодшого наукового
співробітника. В 1982 р. захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата хімічних наук за темою
«Фторопохідні адамантану».
З 1983 р. працює в Інституті біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України на посадах молодшого, наукового та старшого наукового співробітника. Стажувався і виконував спільні дослідження в
університетах: штату Флорида (США), м. Бремен (ФРН), м. Сан-Себастьян (Іспанія).
Наукові інтереси: органічна та біоорганічна хімія, тонкий органічний синтез, розробка методів асиметричного синтезу фторовмісних амінокислот та амінофосфонових кислот.
Автор понад 100 наукових публікацій в міжнародних журналах.
КАСУХІН Леонід Федорович
(1939 - 2003)
Народився 5 грудня 1939 р. в м. Києві.
В 1962 р. закінчив хіміко-технологічний факультет
Київського політехнічного інституту зі спеціальності технологія силікатних матеріалів. В 1962 – 1964 рр. працював
на посаді асистента кафедри загальної хімії Київського політехнічного інституту.
З 1964 р. до 1967 р. навчався в аспірантурі Інституту
фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, а з 1967 р.
до 1973 р. обіймав посаду молодшого наукового співробітника того ж інституту. В 1969 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за темою «Вплив лігандів у координаційних сполуках Cu(II) на
їх каталітичну активність в реакціях уретаноутворення».
В 1973 – 1983 рр. працював на посадах інженера, молодшого наукового і старшого
наукового співробітника відділів хімії елементоорганічних сполук та хімії полігалогеноорганічних сполук Інституту органічної хімії АН УРСР. З 1983 р. до 1992 р. – старший
науковий співробітник відділу тонкого органічного синтезу Відділення біоорганічної хімії
ІОХ АН УРСР, а з 1989 р. – Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР.
Наукові інтереси: кінетичні методи дослідження кількісного зв’язку будови фосфороорганічних сполук з їх реакційною здатністю; дослідження стеричних і електронних
ефектів в реакціях сполук три- і п’ятивалентного атома фосфору.
Автор понад 70 наукових статей і 2 авторських свідоцтв на винаходи.
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ЛАЗУКІНА Любов Олександрівна
Народилась 26 лютого 1939 р. в м. Києві.
В 1961 р. закінчила хімічний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка, спеціальність – хімік, викладач
хімії.
1961 - 1964 рр. - інженер Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР.
З 1964 р. до 1967 р. навчалась в аспірантурі відділу кольору і будови Інституту органічної хімії АН УРСР, а після її
закінчення в 1967 – 1983 рр. працювала на посадах інженера,
старшого інженера, молодшого наукового і старшого наукового
співробітника відділів хімії елементоорганічних ізоціанатів та
хімії полігалогеноорганічних сполук.
В 1968 р. захистила дисертацію за темою «Бісціаніни, діазобарвники та азоціаніни із
спряженими хромофорами» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук.
З 1983 р. до 1994 р. – старший науковий співробітник відділу тонкого органічного
синтезу Відділення біоорганічної хімії Інституту органічної хімії АН УРСР, а з 1989 р. –
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: хімія барвників, фосфороорганічних та кремнійорганічних сполук; розробка методів синтезу потенційно нейротропних речовин і барвників для дослідження
біологічних мембран.
Автор понад 40 наукових статей.
ГОЛУШКО Сергій Васильович
Народився 16 жовтня 1948 р. в м. Фрунзе (нині Бішкек,
Киргизія).
В 1971 р. закінчив Українську сільськогосподарську
академію зі спеціальності «агрохімія та грунтознавство». Одночасно з начанням займався розробкою полярографічних методів аналізу біологічних об’єктів.
1971 – 1972 рр. – інженер Українського центру стандартизації та метрології (УкрЦСМ), а з 1972 р. до 1975 р. – аспірант кафедри аналітичної хімії Дніпропетровського хімікотехнологічного інституту.
1975–1983 рр. – старший науковий співробітник відділу
фізико-хімічних вимірювань УкрЦСМ. Кандидат хімічних наук з 1976 р.
З 1983 р. до 2009 р. – старший науковий співробітник відділу тонкого органічного
синтезу Відділення біоорганічної хімії Інституту органічної хімії АН УРСР, а з 1989 р. –
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: високоефективна рідинна аналітична і препаративна хроматографія біологічно активних речовин. Розробив і впровадив численні методи хроматографічного аналізу природних сполук, лікарських речовин і засобів захисту рослин. Впродовж
кількох років проводив спільні дослідження з фірмою Merk (Дармштадт, Німеччина).
Автор понад 70 наукових публікацій та 20 патентів на винаходи.
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РОМАНЕНКО Владислав Демидович
Народився 2 серпня 1946 р. на Луганщині.
В 1969 р. закінчив Дніпропетровський хімікотехнологічний інститут, а в 1972 р. аспірантуру цього інституту. В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Органічна хімія».
В 1972-1975 рр. - старший науковий співробітник та в.о.
завідувача лабораторії Всесоюзного науково-дослідного інституту хімічної промисловості (м. Київ). З 1975 р. по 1989 р. працював в ІОХ АН УРСР на посадах молодшого, старшого, провідного наукового співробітника, зав. відділу хімії низькокоординованого фосфору. У 1988 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Хімія елементоорганічних сполук». Професор з 1991 р.
З 1989 р. по 2002 р. працював у наукових центрах Польщі, Китаю, Франції, США. З
2002 р. - провідний науковий співробітник відділу тонкого органічного синтезу Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: фосфороорганічна хімія, синтетичні аспекти хімії важких елементів основних підгруп періодичної системи, каталітичні процеси, медична хімія, синтез низькомолекулярних біорегуляторів.
Автор понад 370 наукових статей, опублікованих в провідних міжнародних журналах, 2 монографій, та окремих розділів в ряді енциклопедичних видань, включаючи
“Organophos-phorus Chemistry” (London, 1985), “Comprehensive Functional Group
Transformations” Pergamon Press: 2005, 2008) і “Comprehensive Heterocycliс Chemistry”
(Elsevier, 2008) .
ТАНЧУК Юлій Володимирович
Народився 8 грудня 1934 р. на Тернопільщині.
Після закінчення в 1959 р. хімічного факультету Чернівецького університету за спеціальністю «органічна хімія» був
направлений на роботу в Рубіжанський філіал Науководослідного інституту органічних напівпродуктів і барвників.
В 1961–1964 рр. навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії (ІОХ) АН УРСР. Кандидатську дисертацію захистив в 1965 р., з 1966 р. - молодший науковий співробітник ІОХ
АН УРСР. З 1966 р. до 1989 р. працював у Секторі (Відділенні)
нафтохімії ІХВС (ІнФОВ) АН УРСР, обіймаючи посади молодшого і старшого наукового співробітника.
З 1989 р. працював в Інституті біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України на посадах старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, в.о. завідувача відділу, провідного наукового співробітника.
Доктор хімічних наук (1992 р.). Вчене звання старшого наукового співробітника
присвоєно у 1972 р., звання професора – у 2002 р.
Наукові інтереси: хімія поверхнево-активних речовин (ПАР), в т.ч. поверхневоактивних полімерів з потенційною біологічною активністю.
Розробив новітні методи синтезу катіонних ПАР, способи одержання інгібіторів
корозії та водорозчинних поверхнево-активних полімерів – компонентів технологічних
середовищ для обробки металів різанням і глибокою витяжкою.
Під його науковим керівництвом організовано виробництво амінонітрилу ЦЕДА на
Калуському ВО «Хлорвініл» та інгібітора корозії «Нафтохім – 3» на Дрогобицькому НПЗ.
Автор понад 300 наукових праць і більше 70 авторських свідоцтв на винаходи.
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СОЛОДЕНКО Володимир Аркадійович
Народився 1 червня 1951 р. на Сахаліні (Росія).
В 1973 р. закінчив хімічний факультет Московського
університету ім. М.В. Ломоносова, а в 1973 – 1976 рр. навчався
в аспірантурі кафедри органічної хімії того ж університету.
1977 – 1980 рр. – молодший науковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту хімічної
промисловості Мінхімпрому СРСР (Київ).
В 1977 р. здобув науковий ступінь кандидата хімічних
наук зі спеціальності «хімія елементоорганічних сполук».
1980 – 1983 рр. – працював в Інституті біохімії ім. О.В.
Палладіна АН УРСР на посаді молодшого наукового співробітника.
З 1983 р. до 1994 р. – молодший науковий, науковий і
старший науковий співробітник відділу тонкого органічного
синтезу Відділення біоорганічної хімії ІОХ АН УРСР, а з 1989 р. – Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: розробка нових методів синтезу і вивчення хімічних властивостей амінофосфонових кислот і фосфоровмісних олігопептидів. Ферментативні способи розділення енантіомерів елементоорганічних аналогів природних сполук.
Автор понад 40 наукових статей, 5 авторських свідоцтв на винаходи.
СОЛОШОНОК Вадим Анатолійович
Народився 26 квітня 1961 р. в м. Дніпрі.
В 1983 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність –
хімік, викладач хімії.
З 1983 р. до 1996 р. працював у відділі тонкого органічного синтезу Відділення біоорганічної хімії ІОХ АН України (з
1989 р. – Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України) на посадах інженера, молодшого, наукового, старшого наукового співробітника.
Впродовж кількох років очолював раду молодих учених Інституту органічної хімії,
у відділі ТОС керував дослідницькою групою, яка займалась синтезом фторовмісних аналогів природних сполук – аміно- та оксикислот, амінів.
В 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних
наук. Стажувався в ІНЕОС АН СРСР, Італії, Японії (дослідницький центр м. Нагоя). Працював і продовжує працювати в наукових центрах далекого зарубіжжя (дослідник університету штату Арізона, професор університету штату Оклахома, професор-дослідник університету країни Басків (Сан-Себастьян, Іспанія)).
Удостоєний звання Почесного доктора наук Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (2010 р.), активно співпрацює з Інститутом.
Наукові інтереси: хімія фторопохідних амінокислот, зокрема їх асиметричний синтез, дослідження феномену змін енантіомерного надлишку хіральних сполук в процесах
фазових переходів.
Автор 6 монографій та понад 150 наукових статей.
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ВІДДІЛ ХІМІЇ БІОАКТИВНИХ АЗОТОВМІСНИХ
ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ОСНОВ

Співробітники відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ (2016 р.)
Зліва направо: (перший ряд) В.М. Прокопенко, С.В. Порхун, Е.Р. Абдурахманова, В.С. Броварець,
А.О. Гуренко, Т.К. Виноградова, В.А. Циганкова, С.Я. Панчишин, Т.П. Попович, Н.Д. Дідів,
(другий ряд): К.М. Кондратюк, С.Г. Пільо, О.П. Козаченко, Т.Л. Ренцевич, С.В. Ключко,
В.В. Жирнов, В.А. Длужевський, А.В. Попова, А.М. Корнієнко, С.А. Чумаченко,
(верхній ряд): О.В. Шабликін, Б.А. Демидчук, Г.П. Мруг, О.І. Штомпель, П.В. Іванов, Р.М. Виджак,
І.Н. Яковенко, О.П. Мітюхін, В.М. Копіч, В.Є. Данильченко, Р.М. Соломянний, К.В. Туров,
О.В. Головченко, М.С. Фрасинюк, В.С. Зябрєв, В.О. Синенко.

Співробітники відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ (2011 р.)
Зліва направо: (перший ряд) Т.К. Виноградова, В.С. Зябрєв, В.С. Броварець, Б.М. Хутова, Т.П. Попович, С.В. Ключко, О.П. Мітюхін; (другий ряд): О.В. Головченко, Б.А. Демидчук, Р.М. Виджак,
Т.Л. Ренцевич, С.Я. Панчишин, О.В. Мітюхіна, С.В. Попільніченко, С.А. Чумаченко,
(верхній ряд): О.В. Шабликін, С.Г. Пільо, А.Г. Баля, О.М. Василенко, О.П. Козаченко, В.О. Синенко,
С.Р. Сливчук, Р.М. Соломянний, О.І. Лукашук, В.М. Прокопенко, К.М. Кондратюк, К.В. Туров.
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Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ (ХімБАГО) працює у
складі ІБОНХ НАН України з перших днів заснування Інституту у 1987 р. Цей підрозділ
створено приєднанням частини відділу фосфороорганічних сполук (Б.С. Драч, В.С. Броварець, О.П. Степко, О.Б. Смолій, Т.П. Попович, Т.К. Виноградова) до відділу піримідинових основ Інституту органічної хімії НАН України, очолюваного Володимиром Михайловичем Черкасовим з 1960 р.

Відділ піримідинових основ
Зліва направо: Т.Л. Ренцевич, С.Г. Вишневський, Г.Ф. Без'язична, С.В. Ключко, Н.А. Капран,
Б.М. Хутова, В.М. Черкасов, Л.П. Приказчикова, Л.К. Куриленко, Г.Я. Ременніков

Відділ хімії фосфороорганічних сполук ІОХ АН УРСР (1980 р.).
В першому ряду другий праворуч Б.С. Драч, у верхньому ряду перший ліворуч В.С. Броварець,
шоста ліворуч Т.К. Виноградова, третя праворуч Т.П. Попович.

З 1987 р. по 2009 р. відділ очолював Борис Сергійович Драч. Його наукові інтереси
охоплювали практично всі типи п’яти- та шестичленних азотовмісних гетероциклів. Під
його керівництвом відділ став одним з найбільших в Інституті.
З 2009 р. відділом керує Володимир Сергійович Броварець. З цього часу біоорганічні аспекти хімії гетероциклів набувають все більшого значення в діяльності відділу. На
початок 2019 р. у відділі працювало 40 співробітників, серед них 4 доктори наук і 25 кандидатів хімічних наук, а також 6 аспірантів з відривом від виробництва.
Основна мета наукових досліджень відділу полягає в розробці препаративних синтезів нових функціональнозаміщених похідних азотистих гетероциклів як потенційних біоактивних сполук з різноманітною біологічною дією. Для систематичного дослідження за42

лежності „структура - біологічна активність” у відділі розробляються синтези нових азолів, азинів та їх конденсованих похідних за допомогою оригінальних реагентів, зокрема,
функціоналізованих енамідів, гетерокумуленів, енімідоїлхлоридів, ненасичених азлактонів та інших споріднених структур. Також широко використовуються перетворення одних
гетероциклічних систем в інші за допомогою реакцій рециклізації, анелювання та
функціоналізації гетероциклічного фрагменту. Все це спрямовано на створення таких похідних азагетероциклів, які не вдавалося синтезувати раніше, і які можуть проявляти корисні властивості, так як відомо, що більшість сучасних лікарських препаратів є саме похідними азотистих гетероциклів.
Широко вивчається біологічна активність синтезованих азагетероциклів з метою
пошуку серед них сполук з рістрегулюючою, протипухлинною, противірусною, протимікробною, судинорозширюючою та іншими видами активності. Відмінною рисою досліджень відділу є науково-організаційний підхід до проблеми спрямованої функціоналізації
гетероциклів, необхідної для отримання сполук з очікуваною біологічною активністю.
Ефективність такого підходу забезпечується узгодженою діяльністю чотирьох робочих груп:
x групи хіміків-синтетиків;
x групи комп'ютерного моделювання біологічної активності гетероциклічних
молекул;
x групи скринінгу гетероциклічних сполук на фітогормональну, рістрегулюючу та судинорозширюючу активність;
x комунікативної групи, яка забезпечує відбір і постачання нових синтезованих у відділі сполук для біовипробувань в інших наукових центрах.
Відділ має довгострокові наукові зв’язки з такими відомими зарубіжними та
вітчизняними науковими та учбовими закладами, як:
x Національний інститут здоров’я (США),
x Національний інститут вивчення раку (США),
x Університет штату Кентуккі (США),
x Інститут молекулярної біології та генетики НАН України,
x Інститут ботаніки НАН України,
x Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
x Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
x Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
x Запорізький державний медичний університет,
x Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
x Український державний хіміко-технологічний університет,
x Інститут монокристалів НАН України,
x Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського,
x Національний університет «Львівська політехніка»,
x Львівський національний університет імені Івана Франка та ін.
Така спільна робота дозволяє в короткий термін синтезувати нові гетероциклічні
сполуки, оцінити їх біологічну активність і виконати необхідну хімічну модифікацію.
Цей підхід вже дозволив отримати “сполуки-лідери”, перспективні для створення протиракових та противірусних ліків.
Серед найважливіших наукових досягнень відділу слід відзначити наступні:
Вивчено методи синтезу, хімічні перетворення і фармакологічні властивості дигідропіримідинів з нітрогрупою у положенні 5, а також їх біциклічних аналогів, що містять „вбудовану” нітрогрупу. Отримано стійкі ацетонільні аніонні δ-комплекси 5-нітропіримідинів і
досліджено їх взаємодію з N- і С-електрофілами. Встановлено, що напрямок електрофільної
атаки залежить від положення гемінального вузла в піримідиновому циклі, природи електрофільного агента та стійкості гідрованого нітропіримідинового циклу, що утворюється. За43

пропоновано новий препаративний метод синтезу важкодоступних фуроксанодигідропіримідинів та 6-нітропіримідинів. Вперше отримано 5-нітродигідропіримідинові аналоги ациклонуклеозидів, серед яких знайдено високоефективний інгібітор зворотної транскриптази
(Г.Я. Ременніков, Н.А. Капран, С.Г. Вишневський, І.В. Болдирєв, Л.К. Куриленко, С.А. Кравченко).
Проведено систематичне дослідження взаємодії ряду гідрокси(меркапто)піримідинів з різними амідоалкілюючими агентами, що дозволило одержати чимало нових
N-, S-, O- і С- амідоалкільних похідних піримідинових основ з антибластичною, рістрегулюючою та інсектицидною активністю (Л.П. Приказчикова, С.В. Ключко, Б.М. Хутова).

Зліва направо: Т.Л. Ренцевич, С.В. Ключко, Б.М. Хутова

Систематично вивчені конденсації хлоровмісних 2-аза-1,3-дієнів з амінами та показано, що їх напрямок суттєво залежить від положення атомів хлору у спряженому ланцюзі. Це було використано для одержання нових типів енімінів, енамінонітрилів, а також нових похідних п’яти- та шестичленних азотистих гетероциклів. Серед них знайдено
речовини, що мають яскраво виражені нематоцидні, фунгіцидні та інсектицидні властивості (Т.П. Попович).

Т.П. Попович

Вперше показано, що доступні фосфонієві іліди, а також функціоналізовані фосфонієві солі за допомогою нескладних способів перетворюються у нові типи модифікованих
ілідних реагентів з азотовмісними групами. Всі вони виявились придатними для регіоселективних гетероциклізацій, які привели до багатьох невідомих раніше похідних оксазолу,
тіазолу, піразолу, тетразолу, нафто[2,1-d]оксазолу, піразоло[1,5-a]піримідину та піразоло[1,5-a]хіназоліну. Серед важливих циклізацій слід відзначити такі: 1) перетворення продуктів приєднання стабілізованих фосфонієвих ілідів до 1,2,2,2-тетрахлороетилізоціанату
у цілий ряд нових похідних оксазолу; 2) цилоконденсацію біфільних ілідів з ацилізотіоціа44

натами, що привела до невідомих раніше 4-трифенілфосфораніліденових похідних 2-арил5-ациліміно-2-тіазолінів; 3) взаємодію фосфонієвих ілідів, стабілізованих тіокарбонільною
групою, з α-галогенозаміщеними карбонільними сполуками та нітрилами, яка дала можливість синтезувати нові похідні тіазолу; 4) внутрішньомолекулярну циклізацію 2арилгідразино-1-ціановінілфосфонієвих солей, яка виявилась зручним способом синтезу
4-фосфонієвих похідних 1-арил-5-амінопіразолів (Р.М. Виджак, К.В. Зюзь, С.Я. Панчишин).

С.Я. Панчишин та Р.М. Виджак

Виконано систематичне дослідження взаємодії N-D-хлоралкіламідів з тіолами, тіонамідами та аренсульфінатами натрію, що забезпечило розробку загального методу одержання різноманітних продуктів S-амідоалкілювання (О.В. Харченко, В.С. Зябрєв,
В.О. Червоний, С.О. Сеферов, Е.О. Руденко, В.В. Кисельов).

Дніпропетровська група відділу під керівництвом О.В. Харченка (1998 р.).
Зліва направо: О.В. Харченко, В.І. Горбатенко, Б.С. Драч; С.А. Саганенко,
О.Ю. Мітрохін, В.С. Зябрєв, Є.А. Руденко, В.В. Кисельов

Показано, що доступний двоцентровий електрофільний субстрат – 4-тозил-2-феніл5-хлоро-1,3-тіазол – регіоселективно взаємодіє з N-, O- та S-нуклеофілами, що приводить
до елімінування аніона хлору. Аналог цього субстрату – 4-тозил-2-феніл-5-пхлорофенілсульфоніл-1,3-тіазол − реагує з "м'якими"та "жорсткими"нуклеофілами порізному: за участю, відповідно, центра С5 або С4. Вивчено взаємодію 1-тозил-2,2дихлороенамідів з реагентом Лоуcона, в результаті утворюються похідні 4-тозил-1,3тіазолу, які містять в положенні С5 рухливий атом хлору, що було використано для синтезу невідомих раніше 4,5-дифункціональнозаміщених тіазолів. Показано, що αарилсульфонілзаміщені енаміди, а також відповідні сірковмісні енімідоїлхлориди та енгетерокумулени за допомогою нескладних способів перетворюються в нові типи похідних окса45

золу, тіазолу, імідазолу та хіназоліну (В.С. Зябрєв, С.Б. Бабій, К.В. Туров, Т.К. Виноградова).

Зліва направо: Т.М. Юдіна, К.В. Туров, В.С. Зябрєв, Т.К. Виноградова

Показано, що доступні енаміди з електроноакцепторними групами за допомогою
нескладних підходів дають нові похідні 1,3-оксазолу, 1,3-тіазолу, піразолу та 1,3,4оксадіазолу (С.Г. Пільо, О.В. Головченко, Т.К. Виноградова).
На основі 1,3-оксазол-4-карбонових кислот та їх функціональних похідних розроблено синтези нових 1,3-оксазолів, які містять в положенні 4 гетероциклічні замісники.
Встановлена різна реакційна здатність 4-дихлорометилен-5(4Н)-оксазолонів по відношенню до S- та N-нуклеофілів, що використано для препаративних синтезів нових похідних
оксазолу, імідазолу, піримідину та інших фармакофорних гетероциклічних систем
(В.М. Свиріпа, В.М. Прокопенко, С.Г. Пільо).

В.С. Броварець зі співробітниками (2006 р.).
Зліва направо: Б.А. Демидчук, В.М. Свиріпа, С.Г. Пільо, О.В. Головченко, В.М. Прокопенко

На основі хлоровмісних енамідонітрилів вдалося синтезувати ряд нових функціональних похідних тіофену, піразолу, імідазолу, піримідину, піразоло[1,5-а]піримідину, тієно[3,2-d]піримідину, тієно[2,3-b][1,4]тіазину та інших конденсованих гетероциклів
(С.В. Попільніченко, С.Г. Пільо).
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Б.С. Драч та В.С. Броварець обговорюють
дисертаційну роботу С.В. Попільніченка (2006 р.)

Вперше досліджено взаємодію доступних діетилових естерів 1-ациламіно-2,2дихлороетенілфосфонових кислот з естерами амінокислот (β-аланіну, γ-аміномасляної кислоти, проліну, ніпекотинової та ізоніпекотинової кислот), що приводить до утворення з
високими виходами N-заміщених похідних 5-аміно-4-діетоксифосфорил-1,3-оксазолу. Показано можливість регіоселективного розщеплення оксазольного кільця в м’яких умовах
під дією кислотних реагентів з утворенням пептидоміметиків, що містять залишок фосфорильованого гліцину.

Захист дисертаційної роботи Е.Р. Абдурахманової (2017 р.)

Розроблено препаративний метод введення хіральних аміноалкільних залишків у
положення 2 похідних 5-аміно-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти та на їх основі синтезовано фосфорильовані ди- та трипептидоміметики із збереженням енантіомерної чистоти хірального центру. Отримано нові фосфорильовані дегідропептидоміметики розщепленням
1,3-оксазол-5(4Н)-онів амідами фосфоногліцину та діетиловими естерами 5-аміно-2аміноалкіл-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти. На основі ненасичених азлактонів синтезовано нові пептидоміметики, які містять термінальну фосфорильну групу
(К.М. Кондратюк, О.І. Лукашук, Е.Р. Абдурахманова, О.В. Головченко).
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О.І. Лукашук (ліворуч), К.М. Кондратюк (в центрі),
О.В. Головченко (праворуч) в лабораторії

Знайдено нові напрями використання імідоїлізотіоціанатів для гетероциклізацій.
Синтезовано і охарактеризовано невідомі раніше N-(арилсульфонілметил)імідоїлізотіоціанати. Вивчено нові регіоселективні внутрішньомолекулярні циклоконденсації аддуктів
цих реагентів з ароматичними амінами. Досліджено нові перетворення 1,2,4-тіадіазол5(2Н)-імінів та їх солей, які приводять до невідомих раніше похідних азотистих гетероциклів (М.О. Ренський, В.С. Зябрєв).

Зліва направо: М.О. Ренський, В.С. Зябрєв,
Т.В. Протасюк, О.Б. Смолій (2007 р.)

В результаті широкопланових досліджень показано, що доступні амідофенацилюючі реагенти можна використати для синтезу нових функціоналізованих азолів, азолоазолів та азолоазинів, які іншими способами одержати важко або неможливо. Знайдено, що
при взаємодії цих реагентів з роданідом натрію або триметилфосфітом і пентахлоридом
фосфору утворюються реакційноздатні похідні 1,3-оксазол-2(3H)-тіонів та дихлороангідриди 1,3-оксазол-4-ілфосфонових кислот, які використані для одержання нових сірко- та
фосфоровмісних оксазолів, які близькі за своєю будовою до відомих біорегуляторів.
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О.Г. Белюга

Доведено, що амідофенацилюючі засоби в результаті взаємодії з тіолами і реагентом Лоусона перетворюються в нові похідні 4-меркапто-1,3-тіазолу, а при взаємодії з тіоамідами – в 5-ациламінозаміщені тіазоли, на основі яких синтезовані інші 5-функціональнозаміщені тіазоли і продукти їх подальших гетероциклізацій. Циклізації
амідофенацилюючих реагентів з N-заміщеними амідинами, 2-амінопіридином, 2-амінопіримідином та їх аналогами, 2-амінотіазолами і 2-аміно-1,3,4-тіадіазолами проходять регіоселективно і є зручним підходом до препаративного одержання нових фармакофорних
похідних імідазолів, імідазо[1,2-a]азинів та імідазо[2,1-b]азолів. Встановлено, що послідовна обробка амідофенацилюючих реагентів спочатку роданідом натрію, а потім фенацилбромідом і поліфосфорною кислотою приводить не до очікуваних 3-ациламінотіазоло[2,3-b]оксазолієвих солей, а до продуктів їх подальшої рециклізації з утворенням заміщених
(1,3-оксазол-4-іл)-1,3-тіазол-2(3Н)-онів. Серед 4-фосфорильованих оксазолів та 3-ациламінозаміщених імідазо[1,2-a]піримідинів знайдені ефективні імуностимулятори, які проявляють виражену активність у всіх трьох тестах, що характеризують імунну систему щурів
(О.Г. Белюга, А.Г. Баля).

На III Всеукраїнській конференції
"Домбровські хімічні читання", Тернопіль (2007 р.),
зліва направо: С.Г. Пільо, О.В. Головченко, В.С. Броварець, А.Г. Баля

Знайдено, що продукти циклоконденсації ціанотіоацетаміду з амідофенацилюючими реагентами придатні для одержання ряду нових 5-ациламіно-2-гетерил-1,3-тіазолів, се49

ред яких варто відмітити сполуки, що містять дві фармакофорні системи ― тіазольну і
кумаринову. Встановлено, що 2-арилсульфоніл-3-етоксиакрилонітрили при послідовній
обробці аміаком чи первинними амінами, а потім гетерокумуленами і соляною кислотою
дають 5-арилсульфонілзаміщені урацили та їх 2-тіоаналоги. Доступні 2-арилсульфоніл-3гідразиноакрилонітрили циклізуються в м’яких умовах і дають 5-аміно-4-арилсульфонілпіразоли, які використані для одержання нових 3-арилсульфонілзаміщених піразоло[1,5-a]піримідинів. Порівняння структур відомих біорегуляторів і різноманітних продуктів циклізацій, отриманих на основі сірковмісних ацето- та акрилонітрилів, дозволяє
прогнозувати їх високу фармакофорність, яка в деяких випадках підтверджена експериментально. Так, серед заміщених 2-тіоурацилів знайдено ефективний стимулятор проліферації
тимоцитів, а деяким сірковмісним похідним тетразоло[1,5-a]хіноліну притаманна висока
судиннорозширююча активність (Р.М. Соломянний, С.Р. Сливчук).

Зліва направо: С.Р. Сливчук, Р.М. Соломянний, В.О. Синенко

Запропоновано загальний підхід для отримання похідних 1,3-тіазолу з гідроксиалкільними замісниками в положеннях 2 і 5 кільця, що було використано для синтезу невідомих раніше діолів, які містять первинну або вторинну спиртові групи. Вивчено реакції
CH-літіювання і бром-літій обміну в 1,3-тіазольному кільці з метою отримання нових похідних тіазолу. Розроблено препаративні методи синтезу невідомих раніше ди- та трифункціональнозаміщених 1,3-тіазолів. Синтезовано ряд невідомих раніше ізомерних
дифункціоналізованих 1,3-тіазолів, що є цінним для подальшої модифікації та біологічних
випробувань. Вперше досліджено реакції літіювання 2-бромо-4-(1,3-діоксолан-2-іл)-1,3тіазолу за допомогою діізопропіламіду літію в положення 5 тіазольного кільця та
дилітіювання за допомогою трет-бутиллітію в положення 2 та 5. Останній випадок є першим прикладом одночасного CH-літіювання та бром-літій обміну в 1,3-тіазольному циклі.
При обробці утворених літійованого та дилітійованого тіазолів різними електрофілами
синтезовано з високими виходами ряд невідомих раніше трифункціоналізованих 1,3тіазолів. Проведена модифікація отриманих сполук фармакофорними групами, в результаті отримано нові похідні 1,3-тіазолу, які представляють інтерес як потенційні біоактивні
речовини. З метою пошуку речовин, активних проти штамів Mycobacterium tuberculosis,
було проведено QSAR прогнозування, відібрано та синтезовано ряд нових функціоналізованих тіазолів, що містять в своєму складі залишок ізоніазиду. Проведено первинні
біологічні дослідження ряду синтезованих похідних 1,3- тіазолу. Серед них знайдено спо50

луки, які проявляють протитуберкульозну активність проти штаму H37Rv та мультирезистентного штаму (HR), а також протипухлинну активність проти різних ліній ракових
клітин (В.О. Синенко, С.Р. Сливчук).
Показано, що доступні 2-ациламіно3,3-дихлороакрилонітрили спрямовано взаємодіють з гідроксиамінами, алкоксиамінами, N,N-дизаміщеними діамінами та різними амінокислотами з утворенням нових похідних 5-аміно-1,3-оксазолу з фармакофорними та
транспортними групами. Встановлено, що 2-ациламіно-3,3-дихлороакрилонітрили за допомогою нескладних реакцій перетворюються у нові 5-аміно-4-гетерил-1,3-оксазоли, в
яких біля центру С4 оксазольного фрагмента знаходяться фармакофорні залишки 4арилтіазолів, бензотіазолу та 1,2,4-триазоло[4,3-а]піридину. З’ясовано, що в доступних 2алкіл(арил)-5-гідразино-4-ціано-1,3-оксазолах нітрильна група проявляє лише слабку реакційну здатність, яка суттєво зростає після обробки вказаних сполук ацетилацетоном. Цей
підхід вдалося використати в препаративних синтезах цілого ряду невідомих раніше 4,5діазоліл-1,3-оксазолів. При послідовній обробці 5-алкіламіно-4-ціано-1,3-оксазолів пентахлоридом фосфору, сірчистим газом, а потім N- або S-нуклеофілами одержуються
відповідні похідні нової конденсованої фосфоровмісної системи [1,3]оксазоло[5,4d][1,3,2]діазафосфініну (О.В. Шабликін, О.П. Козаченко, С.А. Чумаченко).

О.В. Шабликін (в центрі),О.П. Козаченко (ліворуч), С.А. Чумаченко

Показано, що доступні 5-алкіламіно- та 5-ариламіно-4-ціано-1,3-оксазоли при нагріванні з гідразин-гідратом рециклізуються і перетворюються у відповідні похідні 3,4,5триамінопіразолу. Їх взаємодія з ацетилацетоном приводить до 2-алкіл(арил)аміно-3ациламіно-5,7-диметилпіразоло[1,5-а]піримідинів, які ідентифіковані за допомогою спектрів COSY, NOESY, HMQC та HMBC гетероядерного резонансу. Синтезовано нові тіазолієві солі - структурні аналоги вітаміну B1 (О.М. Василенко, О.В. Мітюхіна, О.В. Шабликін).
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Підготовка зразків для зняття спектрів гетероядерної кореляції
(О.В. Мітюхіна, О.М. Василенко)

Показано, що продукти приєднання меркаптанів, тіофенолів та естерів меркаптооцтової кислоти до хлоровмісних енамідів легко взаємодіють з реагентом Лоусона і дають
такі похідні 4-меркапто-1,3-тіазолу, які важко або неможливо одержати іншими способами. Продукти приєднання до таких енамідів бензамідину або ацетамідину по-різному циклізуються при дії метилату натрію. У першому випадку утворюються 4,6-діарил-2метоксиметил-S-триазини, а у другому – нові похідні 1,3-оксазолу. Продукти приєднання
аміаку до хлоровмісних енамідів в результаті послідовної обробки спочатку
арилізотіоціанатами, а потім реагентом Лоусона перетворюються у невідомі раніше
похідні дигідро[1,3]тіазоло[4,5-d][1,3]тіазолу. З’ясовано, що трихлорозаміщені 2-аза-1,3дієни спрямовано взаємодіють з гідразин-гідратом з утворенням 3-арил-5-дихлорометил4,5-дигідро-1,2,4-триазолів. Тетрахлорозаміщені 2-аза-1,3-дієни в результаті послідовної
обробки фенілгідразином, морфоліном та соляною кислотою дають 1-арил-1,2,4-триазол5-карбальдегіди. Напрямок циклоконденсацій вказаних вище електрофільних субстратів з
аміноазолами суттєво залежить від здатності первинної аміногрупи азолів атакувати центр
С1 2-аза-1,3-дієнової системи. Особливий інтерес представляє введення в ці конденсації 2(амінометил)бензімідазолу, 2-(2-аміноетил)бензімідазолу та 2-(3-амінопропіл)бензімідазолу, які містять високоосновну слабо екрановану первинну аміногрупу і тому здатні
швидко взаємодіяти з центром С1 хлоровмісних 2-аза-1,3-дієнів, що в подальшому забезпечує прототропію і регіоселективне анелювання до бензімідазольної системи 7-, 8- і 9членних азагетероциклів (Б.А. Демидчук).

Б.А. Демидчук
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Розроблено препаративні методи одержання нових 1,3-тіазолів, які містять сульфонілхлоридну групу в положенні 2 або 4 кільця. Одержано відповідні їм 1,3-тіазол- та
1,3-оксазолсульфоніламідні похідні. Досліджено взаємодію метилових естерів 2-арил-5хлоросульфоніл-1,3-оксазол-4-карбонових кислот та 2-арил-4-ціано-1,3-оксазол-5-сульфонілхлоридів з амідинами, яка приводить до одержання оксазолопіримідинових структур. Здійснена взаємодія 2-арил-4-ціано-1,3-оксазол-5-сульфонілхлоридів з 5-амінопіразолами та 5-амінотриазолами, в результаті якої одержано невідомі раніше оксазоло[5,4-d]піразоло[1,5-a]піримідини та оксазоло[5,4-d][1,2,4]триазоло[1,5-a]піримідини.
Вперше зафіксовано перегрупування Смайлса в ряду похідних 1,3-оксазолу. Серед синтезованих речовин знайдено сполуки з противірусною та протипухлинною активністю, яка
перевищувала активності референс-препаратів (А.М. Корнієнко, С Г. Пільо).

Захист дисертаційної роботи А.М. Корнієнка (2015 р.)

Вперше досліджено реакції 7-заміщених піразоло[3,4-d][1,2,3]триазин-4-онів з
алкілюючими агентами, формальдегідом, а також формальдегідом у присутності
вторинних амінів, що протікають зі збереженням біциклічної структури. Розроблено
препаративні методи ацилювання та сульфонілювання піразолотриазинової системи, які
раніше не були вивчені. Досліджено їх взаємодію з тіонілхлоридом. Показано, що
залежно від умов проведення реакції утворюються різні за будовою похідні піразолу, які
були введені в реакцію з гідразин-гідратом з метою отримання нових потенційних
біоактивних речовин (А.О. Гуренко, С.В. Ключко, Б.М. Хутова).

Захист дисертаційної роботи А.О. Гуренка (2015 р.)
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У 2014 р. у відділі створено групу синтезу та дослідження властивостей флавоноїдних сполук, керівник кандидат хімічних наук М.С. Фрасинюк. Група займається синтезом
та вивченням властивостей аналогів природних флавоноїдів, хромонів та кумаринів, а також
алкалоїдів. Показано, що 7-гідрокси-5-метоксиізофлавони регіоспецифічно взаємодіють з
аміналями з утворенням 8-амінометильних похідних. Запропоновано умови амінометилювання ізофлавонів за участю амінокислот і аміноспиртів. Одержано нові поліфункціональні основи Манніха природних ізофлавонів та їх аналогів. Вперше синтезовано ряд 8гідроксиметильних та 8-алкоксиметильних похідних 7-гідроксиізофлавонів. Показано
можливість утворення орто-хінонметидів з основ Манніха ізофлавонів та продуктів їх перетворень. Зроблено порівняльний аналіз ефективності генерації орто-хінонметидів з
амінометильних, метоксиметильних та гідроксиметильних похідних ізофлавонів на прикладі їх взаємодії з 3-(диметиламіно)-5,5-диметил-2-циклогексен-1-оном (Г.П. Мруг,
М.С. Фрасинюк).

Захист дисертаційної роботи А.В. Попової (2018 р.)

Запропоновано умови регіоспецифічного амінометилювання похідних 6-гідроксиаурону за участю різноманітних амінометилюючих агентів, що дозволило одержати ряд
нових основ Манніха ауронів із фрагментами вторинних та первинних амінів, в тому числі
природного алкалоїду цитизину. Встановлено умови перебігу реакції бісамінометилювання 6-гідроксиауронів. Показана можливість застосування основ Манніха
ауронів як прекурсорів для введення в бензофуранонове ядро ацетоксиметильної та метоксиметильної груп. Взаємодією основ Манніха ауронів чи продуктів їх перетворень з
π-донорними гетероциклами в результаті приєднання за Міхаелем або нуклеофільного заміщення синтезовано різноманітні сполуки, які містять поєднані метиленовим лінкером
ауроновий та аза-гетероциклічний фрагменти (А.В. Попова, М.С. Фрасинюк).
У 2015 р. у відділі створено групу біологічного скринінгу під керівництвом д.б.н.,
с.н.с. В.А. Циганкової. Даною групою було запропоновано застосування синтетичних низькомолекулярних гетероциклічних сполук та природних сполук мікробіологічного походження у практиці сільського господарства як нових ефективних замінників фітогормонів
та їх синтетичних аналогів закордонного виробництва для покращення росту та розвитку
культур рослин, підвищення їх врожайності, посилення імунозахисних властивостей рослин від патогенних та паразитичних організмів при скороченні використання високотоксичних хімічних засобів захисту, підвищення стійкості рослин до стресових факторів
абіотичного та біотичного походження. Це може бути важливим для подальшого впровадження синтетичних низькомолекулярних гетероциклічних сполук в практику біотехнології для підвищення ефективності мікроклонального розмноження рослин в культурах
ізольованих клітин сільськогосподарських та лікарських рослин in vitro, а також для отримання нових ліній рослин з покращеним морфогенетичним потенціалом та адаптаційними
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властивостями до стрес-факторів абіотичного і біотичного характеру (В.А. Циганкова,
Я.В. Андрусевич, О.І. Штомпель, В.М. Копіч).

Група біологічного скринінгу д.б.н., с.н.с. В.А. Циганкової

У 2014 р. до відділу долучилась група, яку очолює доктор медичних наук, провідний науковий співробітник В.В. Жирнов. Ця група проводить дослідження сигнальних
механізмів дії надмалих доз іонізуючого випромінювання на функціональну активність
клітин крові та активність клітин крові та судин.
В тому ж році до відділу приєдналась аналітична лабораторія під керівництвом
С.В. Порхун. Лабораторія займається визначенням елементного складу органічних сполук.

Інженер І кат. Порхун С.В., інженер І кат. Дідів Н.Д.

До початку 2019 р. у відділі майже повністю відбулася зміна поколінь, що привело
не тільки до омолодження відділу, а й до значного його розширення. В даний час відділ
налічує 40 співробітників.
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Зліва направо: Ю. Корній, А. Коноваленко, Е.Р. Абдурахманова, О.П. Козаченко, М. Бруснаков,
С.Г. Пільо, В.О. Синенко - верхній ряд,
О.В. Головченко, Є.С. Велігіна, В.С. Броварець, М.В. Качаєва - нижній ряд

До дослідницької роботи широко залучаються студенти вузів, зокрема, таких як
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний університет харчових технологій, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Отримавши необхідну кваліфікацію, молоді люди в недалекому
майбутньому можуть поповнити ряди співробітників відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.

Зліва направо: інженер М.В. Качаєва, І. Сущенко (студентка V курсу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя), Ю. Шишацька (студентка III курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка), аспіранка Є.С. Велігіна, С. Владіміров (студент V курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2019 р.)

За час існування відділу опубліковано понад 700 статей, отримано більше 40
авторських свідоцтв і патентів України на винаходи, вийшли в світ 3 монографії, захищено 4 докторські та 28 кандидатських дисертацій.
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Співробітники відділу в День захисника Вітчизни, жовтень 2015 р.

Співробітники відділу в День хіміка, травень 2016 р.

Співробітники відділу в День хіміка, травень 2017 р.
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СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ
БРОВАРЕЦЬ Володимир Сергійович
Народився 4 січня 1956 р. на Чернігівщині.
В 1978 р. закінчив хімічний факультет Чернівецького державного університету. Після закінчення в 1983 р. аспірантури Інституту
органічної хімії АН УРСР працював у тому ж Інституті, а з 1987 р. в
Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах
молодшого, старшого і провідного наукового співробітника, завідувача відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних
основ (з 2010 р.), заступника директора Інституту з наукової роботи (з 2013 р.). Кандидатську дисертацію захистив у 1986 р.,
докторську – в 1999 р. (тема «Синтези біорегуляторів гетероциклічної природи на основі ациламінозаміщених вінілфосфонієвих
солей та їх аналогів»). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в
1994 р., а звання професора – в 2010 р.
Наукові інтереси: хімія гетероциклічних сполук, розробка нових методів органічного синтезу азотистих гетероциклів, вивчення зв’язку між будовою та біоактивністю органічних сполук.
Запропонував нові методи синтезу похідних конденсованих гетероциклів, розробив
«реагентний» метод гетероциклізацій, що грунтується на використанні вихідних речовин,
молекули яких містять набір необхідних замісників і функціональних груп.
Автор понад 380 наукових публікацій, в тому числі 3 монографій і 7 патентів на
винаходи. Підготував 18 кандидатів наук, здійснює наукове керівництво дослідницькою
роботою аспірантів.
ДРАЧ Борис Сергійович
(1938-2009)
Народився 26 лютого 1938 р. на Полтавщині.
В 1961 р. закінчив хімічний факультет Львівського державного університету, а в 1964 р. - аспірантуру Інституту органічної
хімії (ІОХ) АН УРСР.
Впродовж 1967 – 1969 рр. - старший викладач кафедри мономерів і полімерів Київського державного університету, а з 1969 р. старший науковий співробітник відділу хімії фосфороорганічних
сполук ІОХ АН УРСР. З 1986 р. очолив відділ хімії піримідинових
основ Відділення біоорганічної хімії та ініціював його реорганізацію у відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних
основ. Кандидатську дисертацію захистив у 1965 р., докторську – в
1979 р. (тема «N-α-хлоралкіламіди та їх похідні»), якою було закладено основи нового наукового напряму – хімії поліфункціональних азотовмісних реагентів. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1969 р, а звання професора – в 1991 р.
Наукові інтереси: новітні методи органічного синтезу, розробка способів одержання різноманітних гетероциклічних систем та їх похідних, створення нових реагентів, що
містять необхідні функціональні, в тому числі фармакофорні групи.
Дослідив амідоалкілюючі реагенти і запропонував оригінальні методи їх використання в тонкому органічному синтезі, сформулював концепцію гетероциклічних фосфонієвих синтезів, очолював розробку технології одержання низки практично важливих речовин.
Заснував наукову школу з хімії біорегуляторів гетероциклічної природи. Серед його учнів 4 доктори і більше 20 кандидатів хімічних наук.
Автор понад 350 наукових статей, 3 монографій, 14 патентів на винаходи.
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ЧЕРКАСОВ Володимир Михайлович
(1910-2008)
Народився 20 травня 1910 р. в м. Єкатеринбург (Росія).
В 1931 р. закінчив Уральський хіміко-технологічний інститут,
спеціальність – хімік-технолог. Починаючи з 1932 р. – старший науковий співробітник Уральського філіалу фізико-хімічного інституту
ім. Карпова, кандидат хімічних наук, а в 1940 - 1941 рр. – асистент
кафедри органічної хімії Свердловського медінституту. З 1941 р. до
1946 р. служив на Тихоокеанському флоті, брав участь в бойових діях.
Після демобілізації (1946-1960 рр.) – доцент і декан хімічного
факультету Уральського політехнічного інституту (Єкатеринбург).
В 1960 р. на запрошення академіка О.В. Кірсанова переїхав до
Києва і обіймав посаду завідувача лабораторії хімії гербіцидів (пізніше – відділ хімії піримідинових основ), та як заступник директора керував будівництвом Дослідного виробництва і нового корпусу ІОХ.
Доктор хімічних наук (1973 р). В 1983 р. перейшов до Відділення біоорганічної хімії, очолював відділ піримідинових основ і виконував обов’язки заступника керівника з
наукової роботи. Після створення Інституту біоорганічної хімії (1987 р.) працював на посаді старшого наукового співробітника-консультанта до 2008 р.
Наукові інтереси: хімія азотовмісних гетероциклічних основ та їх конденсованих
похідних.
Автор 350 наукових статей, 48 авторських свідоцтв на винаходи.
ПРИКАЗЧИКОВА Людмила Петрівна
Народилась 13 грудня 1938 р. в м. Липецьк (Росія).
В 1960 р. закінчила хімічний факультет Московського
державного університету ім. М.В. Ломоносова, в 1960 - 1964 рр. –
навчалась в аспірантурі цього університету.
Після закінчення аспірантури в 1964 – 1967 рр. працювала
на посадах молодшого наукового і старшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту органічних напівпродуктів і
барвників (м. Москва).
1967 - 1983 рр. – старший науковий співробітник відділу
хімії піримідинових основ Інституту органічної хімії (ІОХ) АН
УРСР.
В 1983 р. була переведена у складі відділу до Відділення біоорганічної хімії ІОХ
АН УРСР, а в 1987 р. – до Інституту біоорганічної хімії АН УРСР.
З 1992 р. до 2009 р. – провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних
азотовмісних гетероциклічних основ.
Наукові інтереси: синтез і дослідження хімічних властивостей піримідинових і пуринових основ як потенційних біологічно активних речовин. Вивчення реакційної здатності енамінів піримідинового ряду, дослідження таутомерії фенацил- та ацетонілпіримідинів, розробка препаратів для сільгоспхімії, зокрема, високоефективного стимулятора
росту злакових культур – препарату Метіур, розробка промислового методу синтезу високоефективного серцево-судинного препарату Німодипін.
Автор понад 60 наукових статей, 15 авторських свідоцтв на винаходи.
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СТЕПКО Ольга Павлівна
(1944-1997)
Народилась 21 березня 1944 р. в м. Червоноармійську на
Донеччині.
В 1966 р. закінчила хімічний факультет Дніпропетровського
університету, з 1970 р. по 1973 р. навчалась в аспірантурі Донецького
державного університету за спеціальністю «органічна хімія». Після
закінчення аспірантури в 1973 р. була направлена на роботу в
Український
науково-дослідний
інститут
пластичних
мас
(м. Донецьк), де обіймала посади молодшого, старшого і провідного
наукового співробітника.
З 1987 р. до1997 р. – старший науковий співробітник відділу
хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: хімія гетероциклічних сполук, пошук зручних вихідних синтонів
для одержання потенційно біологічно активних сполук.
Вперше одержала нові фосфорильовані N-алкіламіди і гетероциклічні сполуки на їх
основі; синтезувала низку фосфорильованих амінооксазолів, серед яких знайдено сполуки
з високою антибластичною активністю. Брала безпосередню участь в розробці технології і
лабораторного регламенту виробництва підсолоджувача Ацесульфама.
Автор понад 30 наукових статей та 25 авторських свідоцтв про винаходи.
КАПРАН Ніла Антонівна
Народилась 29 жовтня 1937 р. в м. Золотоноша на Черкащині.
В 1961 р. закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – хімікорганік.
Після закінчення університету з 1961 р. до 1971 р. працювала
на посадах інженера і старшого інженера відділу хімії гербіцидів Інституту органічної хімії АН УРСР (з 1971 р. – відділ хімії піримідинових основ), а в 1971 – 1986 рр. – на посаді молодшого наукового
співробітника.
1974 р. - кандидат хімічних наук зі спеціальності «органічна
хімія» (за темою «Гетеродієновий синтез з 1,3-діазадієнами»).
В 1983 р. була переведена у складі відділу до Відділення біоорганічної хімії ІОХ, а
в 1987 р. – до Інституту біоорганічної хімії АН УРСР (нині – Інститут біоорганічної хімії
та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України).
1986 – 1992 рр. – науковий співробітник, а з 1992 р. до 2004 р. – старший науковий
співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.
Наукові інтереси: синтез і дослідження хімічних властивостей похідних піримідину як
потенційних біологічно активних речовин. Гетеродієновий синтез з участю 1,3- діазадієнів як
метод одержання заміщених триазинів. Розробка лабораторного способу одержання підсолоджувача Ацесульфаму і технологічного регламенту синтезу лікарського препарату Нікардипіну.
Автор понад 40 наукових статей, 6 авторських свідоцтв на винаходи.
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РЕМЕННИКОВ Григорій Якович
Народився 23 серпня 1951 року в м. Києві.
В 1973 р. закінчив хімічний факультет Донецького університету, спеціальність – хімік-викладач хімії.
1973-1974 р. – інженер Інституту органічної хімії (ІОХ) АН
УРСР. 1974-1975 р. – служба в радянській армії.
1975-1983 р. – інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник відділу піримідинових основ ІОХ АН УРСР.
В 1982 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата хімічних наук.
В 1983 р. був переведений у складі відділу до Відділення
біоорганічної хімії ІОХ АН УРСР, а в 1987 р. – до Інституту біоорганічної хімії АН УРСР і обіймав посади молодшого наукового (1983 р.), старшого наукового (1986 р.) і провідного наукового співробітника (1992 - 1998 рр.) відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ ІБОНХ НАН України.
Доктор хімічних наук, в 1998 р. захистив дисертацію за темою «Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості нітродигідропіримідинів».
Наукові інтереси: хімія похідних піримідину, аніонні σ-комплекси піримідинового
ряду, взаємодія 5-нітропіримідинів з карбаніоном ацетилацетону. Брав безпосередню участь
у розробці на замовлення Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу альтернативних
лабораторних регламентів синтезу кардіопрепаратів: Нікардипіну, Нітрендипіну та Німодипіну.
Автор понад 60 наукових статей, в тому числі оглядових, і 4 авторських свідоцтв на
винаходи.
ЖИРНОВ Віктор Валентинович
Народився 01 січня 1946 р. на Дніпропетровщині.
В 1971 р. закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. В 1971-1973 рр. працював у Фастівській центральній районній лікарні педіатром. 1973-1976 рр. –
аспірант Інституту харчування АМН СРСР, Москва. 1976-1987 рр. –
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту гігієни харчування МОЗ України. В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності – „Біохімія”. 1987-1993 рр. – провідний науковий співробітник Інституту фармакології і токсикології МОЗ України. В 1992 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності „Токсикологія”. З 1993 р. – завідувач лабораторії, завідувач відділу, провідний науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. З 2014 р. працює провідним науковим співробітником відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.
Наукові інтереси: механізми сигнальної регуляції клітинних функцій біоактивними
сполуками і особливості їх функціонування у полі іонізуючого випромінювання малої потужності.
Крім науково-дослідної роботи займався науково-педагогічною діяльністю. Читав курси лекцій: «Біоконверсія відходів» - студентам Національного університету біоресурсів і природокористування України (2008 – 2012 рр.) і "Екобіотехнологія» - магістрам і аспірантам Казахського національного аграрного університету (м. Алмати). Опублікував посібник і
підручник з основ екобіотехнології (2011 р.). Підготував кандидата і доктора наук.
Автор понад 170 наукових праць, член редколегії International Journal of Radiology.
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ЗЯБРЄВ Володимир Стефанович
Народився 19 вересня 1957 р. в м. Бауска (Латвія).
В 1980 р. закінчив факультет технології високомолекулярних сполук Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту
(ДХТІ) і одержав спеціальність інженера-технолога переробки
нафти і газу.
В 1980 – 1984 рр. працював у Дніпропетровському машинобудівному інституті та в Дніпропетровському гірничому інституті
на посаді інженера. З 1984 р. по 1987 р. навчався в аспірантурі ДХТІ
на кафедрі органічної хімії, виконуючи основну частину дисертаційних досліджень в Інституті органічної хімії АН УРСР під керівництвом професора Б.С. Драча.
В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Нові циклоконденсації на основі імідоїлізотіоціанатів».
З 1992 р. працює на посаді старшого наукового співробітника відділу хімії біоактивних
азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: хімія азото- та сірковмісних гетероциклічних сполук та синтез
потенційно біологічно активних речовин.
Розробив ефективні методи синтезу азот- і сірковмісних поліцентрових реагентів
для одержання функціоналізованих гетероциклів. Дослідив особливості реакцій нуклеофільного заміщення в ряду тіазолів, виявив унікальні процеси рециклізації тіадіазолів.
Автор понад 80 наукових публікацій.
КАЧКОВСЬКИЙ Олексій Дмитрович
Народився 13 березня 1949 року на Буковині.
В 1973 р. закінчив хімічний факультет Чернівецького державного університету, в 1976 р. - аспірантуру Інституту органічної хімії
АН УРСР і працював у тому ж Інституті на посадах інженера, молодшого, старшого та провідного наукового співробітника відділу
кольору та будови органічних сполук.
З 2016 р. працює на посаді старшого наукового співробітника відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Кандидатську дисертацію захистив у 1979 р., докторську – в
1991 р. (тема «Залежність електронних властивостей лінійних поліметинових сполук від їх молекулярної топології»).
Наукові інтереси: хімія спряжених лінійних та гетероциклічних сполук, дослідження
електронної будови в основному та збудженому стані, встановлення зв’язку між будовою
спряжених молекул та їх спектральними і біологічними властивостями.
Запропонував нову концепцію лінійних спряжених систем, яка враховує молекулярну топологію, заряд, симетрію та стан молекули (основний чи збуджений); розробив квантово-хімічний метод оцінки електронної спорідненості спряжених систем до формування
комплексів з біологічно активними центрами.
Автор понад 200 наукових публікацій, в тому числі – 2 монографій і 5 оглядових статей.
Читає курс лекцій на фізичному факультеті Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, підготував 4 кандидатів хімічних наук.
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ЦИГАНКОВА Вікторія Анатоліївна
Народилась 2 травня 1966 р. в Харкові.
В 1990 р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут.
З 1993 р. до 1997 р. працювала на посаді молодшого наукового
співробітника відділу геріатричної фармакології Інституту геронтології Академії медичних наук України. Навчалась в аспірантурі
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
(1997-2000 рр.), в 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «фізіологія рослин». Доктор біологічних наук (2014 р.) за спеціальністю «біотехнологія»; вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 2012 р.
З 2000 р. до 2014 р. працювала в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
на посадах молодшого, наукового та старшого наукового співробітника відділу біоінженерії. З 2015 р. працює провідним науковим співробітником відділу № 2 хімії біоактивних
азотовмісних гетероциклічних основ.
Наукові інтереси: створення нових екологічно безпечних регуляторів росту рослин
на основі синтетичних п’яти та шестичленних низькомолекулярних гетероциклічних сполук і природних сполук мікробіологічного походження, вивчення фізіологічних, біохімічних і молекулярно-генетичних аспектів їх дії на прискорення росту та розвитку сільськогосподарських культур, підвищення врожайності рослин, стійкості рослин до патогенних і
паразитичних організмів та стрес-факторів навколишнього середовища, а також на підвищення ефективності регенерації рослин у культурах ізольованих клітин та тканин in vitro.
Автор понад 150 наукових публікацій, в т.ч. 4 монографій та понад 100 статей в
міжнародних журналах, а також 6 патентів на винаходи.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р., присудженої за
наукову роботу "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві".
МІТЮХІН Олег Петрович
Народився 6 листопада 1966 р. в м. Нововолинську Волинської області.
В 1990 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1988 р. працював в
Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах інженера, молодшого наукового співробітника. З 2010 р. –
старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України, відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.
Кандидат хімічних наук (1995 р.) зі спеціальності "хімія високомолекулярних сполук" за темою: "Застосування методу фотохімічного зшивання для
модифікації сумішей поліолефінів".
Наукові інтереси: органічна хімія, хімія гетероциклічних сполук, біоорганічна хімія, застосування комп'ютерних технологій у хімії.
Автор 35 наукових праць, опублікованих в реферованих наукових журналах, 2
авторських свідоцтв на винаходи.
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АНДРУСЕВИЧ Ярослав Володимирович
Народився 3 квітня 1975 р. в м. Києві.
В 2006 р. закінчив Національний аграрний університет. З
2005 р. по 2006 р. працював на посаді провідного інженера відділу біоінженерії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України. Навчався в аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України (2007 - 2010 рр.). В 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних
наук за спеціальністю «цитологія, клітинна біологія, гістологія».
З 2008 р. по 2014 р. працював в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах молодшого та наукового співробітника відділу біоінженерії. З 2015 р. працює старшим науковим співробітником відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.
Наукові інтереси: дослідження фізіологічних, біохімічних та клітинних механізмів дії синтетичних п’яти та шестичленних низькомолекулярних гетероциклічних сполук
і полікомпонентних біорегуляторів мікробіологічного походження на ріст та розвиток
сільськогосподарських культур рослин протягом онтогенезу, підвищення їх продуктивності та стійкості до патогенних організмів, а також на ефективність регенерації рослин у
культурах ізольованих клітин та тканин in vitro.
Автор понад 60 наукових публікацій, а також 2 патентів на винаходи.

ПІЛЬО Степан Григорович
Народився 8 січня 1972 р. на Львівщині.
В 1994 р. закінчив хімічний факультет Львівського державного університету ім. І.Я. Франка і отримав спеціальність – хімік,
викладач хімії.
1994-1997 рр. аспірант Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України. Працював на посадах інженера, молодшого наукового і наукового співробітника. В 2002 р. захистив
кандидатську дисертацію за темою: «Синтези нових похідних азолів на основі 2-ациламіно-3,3-дихлороакрилонітрилів та їх аналогів».
З 2009 р. – старший науковий співробітник відділу хімії
біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: хімія азотовмісних гетероциклічних сполук – методи синтезу та
пошук нових реагентів для гетероциклізацій.
Вперше синтезував заміщені 2-арил-5-гідразино-1,3-оксазоли, що виявилися перспективними синтонами для різноманітних рециклізацій. Здійснив синтез 2-арил-5арилсульфаніл-1,3-оксазол-4-карбонових кислот та похідних на їх основі. Розробив новий
підхід до синтезу заміщених 1,3-тіазол- та 1,3-оксазолсульфонілхлоридів, на основі яких
були одержані різноманітні сульфаміди азольного ряду і речовини з високою біологічною
активністю.
Автор понад 100 наукових праць, опублікованих у фахових журналах.
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ГОЛОВЧЕНКО Олександр Володимирович
Народився 3 лютого 1978 р. в м. Кам’янка Черкаської
області.
В 2000 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка і отримав спеціальність – хімік, викладач хімії.
2000-2004 рр. – аспірант Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України. Працював на посадах молодшого наукового і наукового співробітника. В 2004 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Синтези нових біорегуляторів азольного ряду на основі 4,5-дифункціональнозаміщених оксазолів».
З 2010 р. – старший науковий співробітник відділу хімії
біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: розробка методів синтезу фосфорильованих похідних азотовмісних гетероциклічних систем та вивчення їх хімічних властивостей. Дослідження нових
перспективних підходів до синтезу потенційних біорегуляторів пептидної природи на
основі похідних фосфонових кислот з метою пошуку ефективних біопрепаратів: пестицидів, регуляторів росту рослин, модуляторів кальцієвих каналів, бактерицидів, антивірусних ациклонуклеозидів та інгібіторів ферментів.
Автор понад 130 наукових праць, опублікованих у фахових журналах.
ФРАСИНЮК Михайло Сергійович
Народився 21 листопада 1970 р. на Вінниччині.
В 1992 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю хімія,
хімія природних сполук.
В 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі кафедри органічної
хімії хімічного факультету Київського університету імені Тараса
Шевченка.
В 1998 р. захистив кандидатську дисертацію «Синтез і властивості 3-(2-бензазоліл)хромонів та 3-(2-бензазоліл)кумаринів» за
спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.
З 2004 р. працює в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, з 2013 року – старший науковий співробітник
відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.
Наукові інтереси: вивчення взаємодії оксигеновмісних гетероциклічних систем
флавоноїдної структури з нуклеофільними та електрофільними реагентами, використання
в реакції Дільса-Альдера та Міхаеля амінометильних похідних флавоноїдів з метою одержання нових сполук для вивчення їх біологічної активності.
Автор більше 60 наукових праць, опублікованих у фахових журналах.
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ЯКОВЕНКО Ігор Нілович
Народився 10 травня 1962 р. в селищі Володарка
Київської області.
В 1979 р. був зарахований студентом в Державний
Російський Медичний Університет ім. М.І. Пирогова (медико-біологічний факультет), який закінчив у 1985 році за
спеціальністю лікар-біофізик. Працював молодшим науковим співробітником у відділі загальної фармакології Інституту фармакології та токсикології АМН України. В 1991 р.
захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “токсикологія”. В подальшому працював у відділі загальної токсикології Інституту фармакології та токсикології АМН України науковим та старшим науковим співробітником. На
даний час працює у відділі хімії біоактивних азотовмісних
гетероциклічних основ Інституту біоорганічної та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України.
Сфера наукових інтересів: ефекти малих доз іонізуючої радіації на біологічні об'єкти, фізіологія кровоносних судин, механізми дії біологічно
активних сполук на біологічні об'єкти (еритроцити та кровоносні судини), пошук нових
фармакологічних засобів та їх впровадження у медичну практику.
Автор понад 50 наукових праць, опублікованих у фахових журналах.
ШАБЛИКІН Олег Валентинович
Народився 1 червня 1983 р. в м. Житомирі.
В 2005 р. закінчив хімічний факультет Київського
державного університету імені Тараса Шевченка і отримав
спеціальність – хімік, викладач хімії. 2005-2008 рр. – аспірант
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Працював на посадах молодшого наукового і наукового співробітника. В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію за
темою: «Синтези похідних 5-аміно- та 5-гідразино-1,3оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями».
З 2015 р. – старший науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: розробка методів синтезу похідних
2-ациламіно-3,3-дихлороакрилонітрилів та синтез на їх основі гетероциклічних азотовмісних систем, вивчення їх хімічних властивостей, дослідження
нових підходів до синтезу потенційних біорегуляторів гетероциклічної природи з метою
пошуку ефективних біопрепаратів.
Автор понад 60 наукових праць, опублікованих у фахових журналах.
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ВІДДІЛ МЕХАНІЗМІВ БІООРГАНІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Співробітники відділу (2016 р.) В.В. Труш, О.Л. Кобзар, О.В. Суховеєв, Л.А. Кононець, А.І. Вовк,
О.В. Музичка, В.Ю. Танчук, І.М. Міщенко, А.Д. Очеретнюк, В.М. Булденко (праворуч)

Наукові дослідження у відділі механізмів біоорганічних реакцій спрямовані на з'ясування механізмів перетворень природних і синтетичних сполук в модельних системах,
синтез і вивчення властивостей нових біоактивних речовин та встановлення зв’язку між їх
структурою і активністю.
Відділ механізмів біоорганічних реакцій (до 2001 р. – відділ хімії фотосинтезу) було організовано в 1963 році на основі групи біокаталізу відділу механізмів органічних реакцій Інституту органічної хімії АН УРСР. Його організатором і керівником впродовж багатьох років був Олександр Олексійович Ясников – відомий вчений в галузі органічної, фізичної і біоорганічної хімії, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН
України.
Під керівництвом О.О. Ясникова виконано систематичні дослідження механізмів
дії органічних каталізаторів, закономірностей каталітичної дії амінів і амінокислот в реакціях карбонільних сполук, вивчено явище біфункціонального
каталізу, досліджено механізми реакцій енолізації кетонів та
альдегідів, кротонової та альдольної конденсації, реакції
фосфорного ефіру енолпіровиноградної кислоти. О.О. Ясников започаткував вивчення модельних перетворень гетероциклічних низькомолекулярних біорегуляторів, зокрема, дигідронікотинамідних коферментів та тіаміну. Значну увагу
О.О. Ясников приділяв моделюванню перетворень, пов'язаних з переносом фосфорильного залишку, в тому числі в
процесі синтезу АТФ.
Відділ хімії фотосинтезу формувався в часи прискорення розвитку хімічної промисловості, організації випуску
нових хімічних продуктів і зростання ролі хімії в сільському
Чл.-кор. НАН України,
господарстві. Першими співробітниками відділу були молоді
докт. хім. наук, професор науковці, які захищали дисертації за спеціальністю "органічО.О. Ясников
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на хімія". Колектив відділу зріс в 70-х роках, і чисельність його співробітників складала
більше 15 осіб. Серед аспірантів було багато випускників хімічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

Співробітники відділу хімії фотосинтезу (початок 1970-х років)
І.І. Семенюк, О.О. Ясников, Л.І. Васильонок, С.П. Пономаренко,
І.В. Мельниченко,О.М. Гришин, О.Ф. Бабічева, Н.Я. Козлова, С.С. Хрипко

У відділі впродовж тривалого часу працювали кандидати хімічних наук Мельниченко І.В., Волкова Н.В., Бойко Т.С., Гришин О.М., Негієвич Л.О., Узієнко А.Б., Козлова
Н.Я., Бабічева О.Ф., Латенко В., Кошечкіна Л.П., Пономаренко С.П., Семенюк І.І., Мушкетик Л.С., Хрипко С.С., Вовк А.І., Мурадов А.З., Канівець М.П., Буряк Н.І., Ніколаєнко
Т.К., Марковський А.Л., а також інженери Васильонок Л.І., Павлова О., Алексєєва Т.,
Войтович С. та технік Єрьоменко К.Ф. Всі аспіранти, а також і наукові співробітники, що
не мали наукового ступеня, представили до захисту кандидатські дисертації. Після захисту дисертацій дослідження продовжувались за обраними темами. З часом деякі співробітники відділу перейшли на викладацьку чи адміністративну роботу або виїхали за кордон.

Співробітники відділу хімії фотосинтезу (середина 1970-х років)
Верхній ряд: А.Б.Узієнко, Л.І. Васильонок, С.С. Хрипко, О.О. Ясников, А.І. Вовк, І.В. Мельниченко,
Т.С. Бойко. Нижній ряд: К.Ф. Єрьоменко, Н.Я. Козлова, С. Войтович, А. Мурадов, Н.В. Волкова
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У відділі було кілька наукових груп різної спрямованості. Низка тем стосувалися
вивчення реакцій енолів та енамінів в реакціях фосфорних естерів гідроксикетонів (Н.В.
Волкова), каталітичної дії імідазолу в реакціях карбонільних сполук (І.В. Мельниченко),
реакцій тріоз та їх фосфорних естерів при каталізі основами (Н.Я. Козлова), каталізу діамінами реакцій енолізації і альдольної конденсації (Л.П. Кошечкіна) та дії органічних каталізаторів в реакціях енолізації фосфорних естерів гідроксикарбонільних сполук (Л.С.
Мушкетик).

Співробітники відділу хімії фотосинтезу: І.І. Семенюк, А.І. Вовк, І.В. Мельниченко, О.Ф. Бабічева

Окрема наукова група досліджувала фотофосфорилювання в хлоропластах гороху.
В цій робочій групі були Н.В. Волкова, Л.С. Мушкетик, Л.І. Васильонок і згодом М.П.
Канівець. У проведенні експериментів брали участь ряд співробітників Інституту фізіології рослин і генетики з відділу біохімії фотосинтезу, який тоді очолювала професор Л.К.
Островська. Вивчення механізмів фотофосфорилювання було пов'язано з запропонованими О.О. Ясниковим механізмами модельних реакцій синтезу та гідролізу АТФ, таких як,
наприклад, перетворення АМФ в АДФ в присутності цистеїну та фосфорнокислого срібла
при освітленні (С.С. Хрипко), гідроліз пірофосфату за наявності діоксиду мангану (А.З.
Мурадов). Згодом у цій же групі працював А.Л. Марковський, вивчаючи механізми фотофосфорилювання та дію деяких потенційно біоактивних сполук на транспорт електронів у
хлоропластах, а Н.В Самусь встановила особливості участі кислої фосфатази і пірофосфатази в процесі транспорту електронів у хлоропластах і регуляції фосфорного обміну.
Успішно розвивалось дослідження механізмів модельних перетворень НАДН і
НАДФН (О.М. Гришин). Було вивчено реакції приєднання нуклеофільних агентів до
похідних 1,4-дигідронікотинаміду і можливість перенесення гідридного іону в процесі їх
окиснення. Детально кінетика реакцій нуклеофільних агентів з похідними нікотинаміду
була вивчена А.Б. Узієнком. Вивчалося окиснення 1,4-дигідропіридинового циклу, в тому
числі одноелектронними окисниками (Л.А.
Негієвич), одноелектронні стадії окиснення Nбензил-1,4-дигідронікотинаміду пероксидом
водню та іонами міді (С.П. Пономаренко).
Механізми роздільного переносу електрону та
атома водню в реакціях 1,4-дигідронікотинамідів з рядом вердазильних радикалів
детально вивчала Н.І. Буряк. Один час у відділі працювала О. Павлова, а потім з відділу
кольору та будови перейшла Т.К. Ніколаєнко.
І.В. Мельниченко і Н.Я. Козлова
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Механізми каталізу окиснення дигідропіридинів на синтетичному вугіллі були темою кандидатської дисертації І.М. Міщенко.
Однією з практично спрямованих тем у відділі була розробка нових способів одержання фосфорильованих крохмалів. Зацікавленість в таких продуктах була з боку виробників паперу. У відділі була сформована група у складі Н.Я. Козлової,
І.В. Мельниченко, до якої згодом
приєднався В. Жуковський. Багато
зразків модифікованих крохмалів
досліджувались в лабораторних умовах, а дослідні партії випускались на
підприємствах. На той час ця робота
викликала значний інтерес.
Вплив молекулярного кисню
на каталіз бензоїнової конденсації
солями тіазолію, незаміщеними у
положенні 2, що моделюють струкІ.В. Муравйова та А.І. Вовк
туру вітаміну В1, було встановлено
О.Ф. Бабічевою. Надалі ці дослідження продовжив А.І. Вовк (з 1973 р.) та Муравйова І.В.
(з 1982 р.). Було встановлено закономірності окиснювальних перетворень тіаміну і його
тіазолієвих аналогів та обгрунтовано механізми інактивації тіаміндифосфат-залежних ферментів в присутності молекулярного кисню і природних або екзогенних окисників.
Було синтезовано низку нових структурних аналогів вітаміну В1, що ефективно
блокували нервово-м’язову передачу в скелетних м’язах тварин, а також виявляли біологічний вплив в різноманітних системах in vitro і широко використовувались в подальших
дослідженнях в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця, Інституті біохімії ім О.В. Палладіна та Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Науковий інтерес до
таких речовин як біоактивних агентів не зникає і до теперішнього часу.
З утворенням Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії напрями біоорганічних
досліджень у відділі були розширені. Тому в 2005 р. відділ хімії фотосинтезу було
перейменовано у відділ механізмів біоорганічних реакцій. Слід зазначити, що виникнення в
60-х роках минулого століття нових гібридних термінів для визначення наук на межі хімії
і біології забезпечило підгрунтя для терміну "механізми біоорганічних реакцій", запропонованого Т. Брюсом і С. Бенковичем у своїй книзі "Bioorganic mechanisms" (W.A.
Benjamin, Inc. New York – Amsterdam, 1966 р.). Автори підкреслювали, що такі дослідження
є важливими для розуміння механізмів ферментативних реакцій або хімічних перетворень
біологічно активних сполук. На той час подібні роботи
були необхідні передусім для з'ясування специфіки і
механізмів функціонування багатьох ферментів і білків
і сприяли становленню біоорганічної хімії як науки.
З 1999 р. відділ очолює чл.-кор. НАН України,
докт. хім. наук А.І. Вовк. Робота науковців відділу була
спрямована на встановлення механізмів біологічної
активності органічних сполук, в тому числі модельних
перетворень вітамінів, коферментів та їх синтетичних
структурних аналогів, а також на дослідження залежності біологічного впливу від структури. Важливим став
пошук нових інгібіторів терапевтично важливих ферментів. Останнім часом роботи відділу стосуються нових інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз людини та неспецифічних фосфатаз, глутатіон-S-трансферази, ксантиноксидази, дигідрофолатредуктази, ацетилхолінестеА.І. Вовк

70

рази, ліпоксигенази, деяких кислих фосфатаз
та інших ферментів і деяких білків. Крім того,
виконуються дослідження властивостей природних і синтетичних антиоксидантів, а також
нових спінових зондів в модельних біологічних системах. Важливі розробки здійснюються
з залученням методів молекулярного моделювання.
Вже до нової генерації науковців у відділі слід віднести кандидатів наук Танчука
В.Ю., Самусь Н.В., Бабій Л.В., Бугаса Р.В.,
Музичку О.В, Кононець Л.А., Суховєєва О.В.,
Таніна В.О., Труша В.В, Кобзаря О.Л., пров.
Р.В. Бугас і Л.В. Бабій
інж. Мельника А.К., недавніх випускників аспірантури Булденка В.В. і Очеретнюк А.Д, а також аспірантів Шульгу Ю.В. і Микулу М.С.
Л.В. Бабій у своїй кандидатській роботі дослідила кінетику і
механізми окиснення вітаміну В1, його
О-заміщених структурних аналогів та
тіамінфосфатів фериціанідом калію і
ферицитохромом С, вивчила реакційну здатність фосфорних естерів тіаміну при взаємодії з лужною фосфатазою. Цікавим є вперше встановлені
ефекти спряження реакцій радикального окиснення тіамінмонофосфату та
гідролізу його фосфатного зв’язку.
А.І. Вовк, Н.В. Самусь, Р.В. Бугас, О.В. Суховєєв
Сполуки, що були синтезовані і
досліджувались, згодом виявились досить перспективними для створення інгібіторів
холінестераз.
Р.В. Бугас успішно вивчав механізми реакцій тіаміну, що моделюють його перетворення в процесах біологічного транспорту в живих клітинах. Для цього вперше було
синтезовано спін-мічені солі тіазолію та методом ЕПР досліджено їх властивості в біоміметичних системах. Це дозволило обгрунтувати активність нових похідних тіазолію як
інгібіторів фотофосфорилювання в хлоропластах гороху.
Важливим напрямом досліджень у відділі став
пошук і вивчення нових потенційних інгібіторів ферментів серед фосфороорганічних сполук. У групі І.М.
Міщенко встановлено стереоселективність інгібування
кислої фосфатази з простати α-(N-бензиламіно)бензилфосфоновими кислотами і з'ясовано механізми
зв'язування енантіомерів в активному центрі цього ферменту. Згодом були знайдені та вивчені нові макроциклічні похідні фосфонових кислот, що інгібували активність глутатіон-S-трансферази.
І.В. Міщенко
Вивченню інгібіторів фосфатаз було присвячено
дисертаційне дослідження О.В. Музички. Окрім ряду нових природних інгібіторів фосфатаз (пептиди і деякі амінокислоти) в роботі вперше було обгрунтовано оригінальний напрям
дизайну інгібіторів на платформі органічних макроциклів (каліксаренів) з залишками фосфонових кислот, що ковалентно закріплені на верхньому ободі макроциклу і моделюють
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фосфорильні фрагменти природних моноалкілфосфатів. Як модельні мішені використовували неспецифічні кислі і лужні фосфатази з різних джерел.
Такий підхід до конструювання біоактивних
сполук склав основу дослідження нових інгібіторів
протеїнтирозинфосфатаз. В роботах за участю Л.А.
Кононець показано, що фосфонатні і метиленбісфосфонатні похідні на платформі каліксарену і тіакаліксарену ефективно інгібують протеїнтирозинфосфатазу з
Єрсинії. При цьому фосфорильовані макроциклічні
сполуки моделюють функції пептидного субстрату і
конкурують з ним при зв’язуванні в активному центрі
ферменту. Важливим для зв'язування є як органічний
О.В. Музичка
скафолд, так і біоізостерний фосфонатний фрагмент.
Цікаво, що таким фрагментом можуть бути і залишки амінофосфонових кислот, що з урахуванням їх структурних особивостей приводило до стереоспецифічності інгібування.
Впродовж багатьох років у відділі досліджуються стабільні нітроксильні радикали як потенційні антиоксиданти і спінові зонди. Перші роботи
з цього циклу були присвячені спектральному вивченню властивостей стабільних нітроксильних радикалів як
інгібіторів ліпоксигеназних перетворень. Спектральні дослідження проводив А.К. Мельник. Було також вивчено
зв'язування подібних структур з хлоропластами і субхлоропластними фрагментами в оточенні пігмент-білкових комплексів фотосистеми 1, локалізованих
в різних областях тилакоїдних мембран. За допомогою стабільних нітроксильних радикалів на платформі адамантану було виконано порівняльне
Л.А. Кононець і І.М. Міщенко
дослідження властивостей ліпосом з
яєчного жовтка, сої і соняшникового насіння. Висновки було зроблено на основі аналізу
констант надтонкої взаємодії парамагнітних молекул, включених в мембранні структури,

О.В. Суховєєв

А.К. Мельник

а також термодинамічних активаційних параметрів часу кореляції обертальної дифузії.
Перехід від монофункціоналізованих карбоциклічних сполук до резорцинаренів, що вміщували чотири парамагнітні фрагменти, показав значне зростання антирадикальної активності і покращення властивостей тетрарадикалу як міметика супероксиддисмутази.
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Останнім часом О.В. Суховєєвим у відділі вивчаються властивості моно- та бісзаміщених спін-мічених похідних адамантану в модельних біоорганічних системах, в тому
числі в оточенні мембранних структур еритроцитів.

Група співробітників відділу (2011 р.) А.І. Вовк, Л.В. Бабій, Н.В. Самусь,
І.М. Міщенко, О.В. Музичка, Л.А. Кононець, Р.В. Бугас (праворуч)

Дисертаційна робота В.Ю. Танчука «Пошук наборів дескрипторів, що підвищують ефективність прогнозування фізіологічної активності речовин на основі їх
структури» була виконана у відділі медико-біологічних
досліджень під керівництвом чл.-кор. НАН України
О.І. Луйка. Пізніше кандидат хімічних наук В.Ю. Танчук
продовжив наукову роботу у відділі механізмів біоорганічних реакцій. Вивчення інгібіторів ферментів розпочиналося нами в часи, коли в літературі все більше
з’являлося робіт, в яких механізми інгібування обговорювались разом з результатами комп’ютерного моделювання методом молекулярного докінгу. Цей напрям
досліджень в ІнституВ.Ю. Танчук
ті з 2006 р. започаткував і успішно розвиває В.Ю. Танчук.
Перші роботи з молекулярного докінгу у відділі
були присвячені вивченню метиленбісфосфонатних інгібіторів лужних фосфатаз, а далі широко вивчалися фосфонатні інгібітори різної структури, а також похідні гетероциклів. Як модельні білкові мішені використовували
терапевтично важливі ферменти, що належать до класу
гідролаз, оксидоредуктаз, трансфераз тощо.
Зміна поколінь серед співробітників, яка відбулася вже в новому тисячолітті, привела до розширення
відділу за рахунок молодих дослідників і аспірантів. На
даний час у відділі працюють випускники Київського
університету і Київської політехніки, а також Ніжинського, Львівського та Чернівецького університету. Всі
В.В. Труш
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випускники аспірантури стали талановитими науковцями.
В.В. Труш обрав аспірантуру у відділі і захистив дисертацію, присвячену вивченню
інгібіторів людських протеїнтирозинфосфатаз. Ще донедавна цей напрям наукових досліджень, пов'язаний з регуляцєію фосфорильованості білків, тільки набирав сили як перспективний шлях для пошуку ліків від багатьох хвороб, в тому числі діабету 2 типу, автоімунних захворювань тощо. Ми використали наші попередні наукові здобутки щодо інгібування неспецифічних та бактеріальних фосфатаз і вперше запропонували та вивчили фосфонатні похідні каліксаренів як нові інгібітори рекомбінантних протеїнтирозинфосфатаз людини. Було встановлено, що нові інгібітори спрямовані переважно на протеїнтирозинфосфатазу 1В і виявляють селективність у порівнянні з іншими ферментами цього класу, такими як ТС-РТР, SHP2, MEG2, MEG1, LAR-PTP і CD45. На основі кінетичних даних та
молекулярного докінгу з’ясовано молекулярні механізми інгібування, а також роль замісників і макроциклічної платформи в процесі утворення фермент-інгібіторних комплексів.
Використовуючи викладену вище стратегію, О.Л. Кобзар вперше продемонстрував можливість інгібування зазначених вище протеїнтирозинфосфатаз тетраазамакроциклами з ковалентно приєднаними залишками, біоізостерними
щодо фосфотирозину. Інгібувальний вплив був
найбільшим у випадку Т-клітинної протеїнтирозинфосфатази. Інший напрям цієї роботи при
конструюванні нових інгібіторів передбачав використання фулеренів. Вперше було встановлено, що карбоксильовані і гідроксильовані фулерени здатні ефективно інгібувати CD45, РТР1В
та інші протеїнтирозинфосфатази. Вивчено залежність між структурою ряду водорозчинних
О.Л. Кобзар
похідних фулерену та їх інгібувальною здатністю.
Надалі О.Л. Кобзар проводить пошук і вивчення нових інгібіторів ксантиноксидази,
ацетилхолінестерази, глутатіон-S-трансферази та інших ферментів і білків.
Завдяки накопиченню нових даних щодо просторової будови білків і їх комплексів з
різними лігандами дослідження в цьому напрямі постійно розширюються. З огляду на це
В.Ю. Танчуком та О.В. Таніним було проведено порівняння конформацій РТР1В згідно
даних PDB-файлів для характеристики ліганд-зв’язувальних центрів (поділ на кластери) та
рухливості залишків амінокислот.
Центроїди кластерів запропоновано як репрезентативні структури
PTP1B для проведення розрахунків
методом молекулярного докінгу. Побудовано нові моделі QSAR для оцінювання
активності
інгібіторів
PTP1B із залученням зібраної навчальної бази. Вперше було розроблено
нові оціночні функції для молекулярного докінгу, що базуються на відомих оціночних функціях програм
AutoDock і AutoDock Vina, а також
В.Ю. Танчук і В.В. Танін
RF Score, які показали вищу ефективність для більшості комплексів PTP1B у порівнянні з вихідними функціями. За результатами досліджень обґрунтовано застосування нових підходів для пошуку інгібіторів протеїнтирозинфосфатази 1В з використанням баз даних органічних сполук. Було створено нове
програмне забезпечення для встановлення репрезентативних конформацій ферменту, прийнятних для моделювання комплексів з потенційними інгібіторами.
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З 2015 р. у відділі працюють випускники аспірантури Інституту А.Д. Очеретнюк і
В.М. Булденко. Результати дисертаційного дослідження А.Д. Очеретнюк стосуються механізмів біоактивності солей тіазолію різної структури, що моделюють структуру тіаміну
та можуть регулювати активність ацетилхолінестерази і досить спорідненої до неї бутирилхолінестерази.
Тема дисертаційної роботи В.М. Булденка спрямована на вивчення властивостей
функціоналізованих макроциклів in vitro та in silico по відношенню до терапевтично важливих фосфатаз, передусім РТР1В, нуклеотидпірофосфатази і людського сироваткового
альбуміну.
Аспірантами першого року навчання в 2018 р. стали молоді дослідники Ю.В. Шульга і М.С. Микула.

А.Д. Очеретнюк

В.В. Булденко

Ю.В. Шульга виконував роботу у відділі як магістрант Ніжинського університету
імені Миколи Гоголя. Важливою складовою його аспірантських досліджень є вивчення і
прогнозування біоактивності нових органічних сполук з залученням комп’ютерних методів. М.С. Микула продовжує вивчення інгібіторів холінестераз. Ці дослідження проводяться у групі канд. хім. наук
О.Л. Кобзаря.
Результати наукових досліджень, що виконуються у відділі
останнім часом, є важливими для
формування уявлень про механізми впливу природних і нових
синтетичних фізіологічно активних речовин на процеси в живих
організмах. Знайдено і вивчено
нові біоактивні молекули, які
демонструють ефективну і селективну дію на деякі ферменти, що
відомі як терапевтично важливі
мішені при лікуванні діабету 2
М.С. Микула і Ю.В. Шульга
типу, раку, подагри і хвороби
Альцгеймера. За результатами виконаних робіт опубліковано більше сотні наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях (більше 500 цитувань за даними Scopus) і отримано патенти України.
Окремі дослідження здійснено завдяки співпраці з установами НАН України (Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інститутом органічної хімії НАН
України, Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, Інститутом харчової
біотехнології та геноміки НАН України), Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка, Київським національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та зарубіжними університетами і науковими установами.
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Співробітники відділу
ВОВК Андрій Іванович
Народився 7 січня 1952 р. на Черкащині.
В 1974 р. закінчив хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «хімія» (спеціалізація «органічна хімія»), а в 1979 р. – аспірантуру Інституту органічної
хімії АН УРСР. В 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, а в 1996 р. – докторську
дисертацію. Професор з 2005 р. Обраний членом-кореспондентом
НАН України в 2009 р.
Працював на посадах техніка, інженера, молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника, провідного
наукового співробітника, завідувача відділу (з 1999 р.), заступника
директора Інституту з наукової роботи (з 2001 р.), а в 2012 р. обраний на посаду директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: механізми органічних реакцій, механізми біоорганічних перетворень, синтези і механізми біоактивності органічних сполук, вітаміни і коферменти,
інгібітори ферментів, кінетика, антиоксиданти, молекулярне моделювання. Автор понад
230 наукових праць.
ЯСНИКОВ Олександр Олексійович
(1923-1999)
Народився 25 липня 1923 р. в с. Миловське Івановської області. Після закінчення середньої школи (1940 р.) поступив на хімічний факультет Московського університету, а з 1943 р. продовжив
навчання в Івановському хіміко-технологічному інституті. В 1947 р.
поступив в аспірантуру Інституту органічної хімії АН УРСР і в
1950 р. захистив кандидатську дисертацію.
Доктор хімічних наук (1962 р.), професор (1966 р.), членкореспондент НАН України (1969 р.), завідувач відділу хімії фотосинтезу (1963-1999 рр.) в Інституті органічної хімії та Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Лауреат премії НАН України імені Л.В. Писаржевського (1971 р.).
О.О. Ясников широко відомий як фахівець з вивчення механізмів органічних реакцій, хімії природних сполук, хімії вітамінів і коферментів, хімії фотосинтезу та механізмів
модельних фотосинтетичних перетворень.
Автор понад 200 наукових праць і двох монографій.
МЕЛЬНИЧЕНКО Ірина Володимирівна
Народилася 17 липня 1937 р. в м. Києві.
В 1959 р. закінчила хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1959 р. працювала в Інституті органічної хімії НАН України, а з 1989 р. – в Інституті біоорганічної хімії
та нафтохімії АН України лаборантом, аспірантом, молодшим науковим співробітником. Кандидат хімічних наук (1964 р., «органічна
хімія»). З 1970 р. – старший науковий співробітник. Має вчене звання старшого наукового співробітника.
Наукові інтереси: біоорганічна хімія – дослідження механізмів модельних перетворень природних сполук.
Автор більше 60 наукових статей та авторських свідоцтв.
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УЗІЄНКО Анатолій Борисович
(1937-2015)
Народився 16 листопада 1937 р. в с. Шкарівка Білоцерковського району Київської області. В 1960 р. закінчив хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1965 р. працював в Інституті органічної хімії АН УРСР, а з 1989 р. – в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії. Був аспірантом, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником.
Кандидат хімічних наук (1969 р.) за спеціальністю «органічна хімія». З 1980 р. – старший науковий співробітник.
Наукові інтереси: біоорганічна хімія, механізми реакцій за
участю нікотинамідних коферментів та модельних сполук.
Автор понад 100 наукових статей та патентів на винаходи.
КОЗЛОВА Неля Яківна
Народилася 8 березня 1938 р. в м. Києві.
В 1960 р. закінчила хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1960 р. працювала в Інституті
органічної хімії АН УРСР (а з 1989 р. – в Інституті біоорганічної
хімії та нафтохіміі НАН України) інженером, аспірантом, молодшим науковим співробітником. Кандидат хімічних наук (1967 р.) за
спеціальністю «органічна хімія». З 1983 р. – старший науковий
співробітник.
Наукові інтереси: біоорганічна хімія, вуглеводи, синтези
модифікованих крохмалів. Автор більше 50 наукових статей та
патентів на винаходи.
МІЩЕНКО Ірина Миколаївна
Народилася 23 січня 1961 р. в м. Києві.
В 1984 р. закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту, спеціальність – хімік-технолог.
З 1984 р. до 1987 р. працювала в Інституті органічної хімії АН
УРСР, а з 1987 р. працює в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах інженера, молодшого наукового
співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. Кандидат хімічних наук (1993 р.) за спеціальністю
«біоорганічна хімія».
Наукові інтереси: біоорганічна хімія, ферментативна кінетика, пошук інгібіторів терапевтично важливих ферментів.
Автор більше 50 наукових статей та патентів на винаходи.
ТАНЧУК Всеволод Юлійович
Народився 5 липня 1967 р. в м. Києві.
В 1991 р. закінчив хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. В 1996 р., після закінчення
аспірантури Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук. Працює у відділі старшим науковим
співробітником.
Наукові інтереси: молекулярний докінг, розробка нових
методів докінгу та оціночних функцій для прогнозування конс77

тант зв’язування, пошук інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз; QSAR, QSPR-прогнозування
властивостей хімічних речовин на основі їх структури; розробка методів та комп’ютерних
програм для прогнозування властивостей хімічних речовин на основі їх хімічної будови.
Автор понад 135 наукових публікацій та патентів на винаходи.
КАНІВЕЦЬ Микола Петрович
Народився 14 квітня 1950 р. в с. Кердани Таращанського
району Київської області.
В 1974 р. закінчив хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «хімія». З 1974 р.
працював в Інституті органічної хімії АН УРСР, а з 1987 р. – в
Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником.
Кандидат хімічних наук (1986 р.) за спеціальністю «біоорганічна хімія».
Наукові інтереси: біоорганічна хімія, хімічні моделі і механізми фотофосфорилювання.
Автор понад 30 наукових праць.
МАРКОВСЬКИЙ Андрій Леонідович
(1964-2003)
Народився 5 грудня 1964 р. в м. Львові.
В 1986 р. закінчив хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1986 р. до 1987 р. працював в Інституті органічної хімії АН УРСР, а з 1987 р. – Інституті біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України інженером, молодшим науковим
співробітником, науковим співробітником, старшим науковим
співробітником.
Кандидат хімічних наук (1990 р.) за спеціальністю «біоорганічна хімія».
Наукові інтереси: біоорганічна хімія, хімічні моделі і механізми фотофосфорилювання, органічний синтез.
Автор більше 20 наукових праць.
МУРАВЙОВА Ірина Володимирівна
Народилася 29 травня 1953 р. в м. Фастів Київської області.
В 1978 р. закінчила з відзнакою хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту, спеціальність – хіміктехнолог.
З 1983 р. до 1987 р. працювала в Інституті органічної хімії
АН УРСР, а з 1987 р. – Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України інженером і науковим співробітником.
Кандидат хімічних наук (1989 р.) за спеціальністю «органічна хімія».
Наукові інтереси: біоорганічна хімія, синтез і властивості
похідних вітаміну В1 та його структурних аналогів.
Автор більше 50 наукових статей та патентів на винаходи.
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ВІДДІЛ ХІМІЇ ПРИРОДНИХ СПОЛУК

Співробітники відділу хімії природних сполук (2017 р.)
Зліва направо: А.П. Гаєвський, Є.В. Вервес, О.В. Кучер, Л.В. Музичка, О.Б. Смолій,
Г.М. Зінченко, І.О. Яремчук, І.І. Білецький

Наукові дослідження відділу зосереджені на пошуку підходів до синтезу структурних аналогів природних сполук та вивченні їх властивостей з метою встановлення зв’язку
“будова – біологічна активність”.
Відділ був організований в 1963 році (під назвою „Відділ хімії білка вірусів”) в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР під керівництвом доктора хімічних наук С.Б. Серебряного. Головним завданням відділу було дослідження будови білків вірусу ядерного поліедрозу тутового шовкопряда. В 1973 р. науковий підрозділ перевели до Інституту молекулярної біології та генетики АН УРСР, а в 1983 р. як
„Відділ хімії білка” – до складу Відділення біоорганічної хімії Інституту органічної хімії
АН УССР, яке у 1987 р. було реорганізовано в Інститут біоорганічної хімії АН УРСР.
З 1985 р. відділ очолював доктор біологічних наук В.К. Кібірєв. В цей час почали
розвиватися дослідження з синтезу пептидів та вивчення фізико-хімічних основ функціонування протеолітичних ферментів, зокрема,тромбіну – ключової протеїнази системи зсідання крові, та фурину – найважливішої пропротеїнконвертази, яка бере участь у перетворенні неактивних попередників білків у їх біологічно активні продукти. Ці дослідження
включали розробку методів виділення та очищення тромбіну та його γ-форми, дизайн та
синтез пептидів, N- або C- кінець яких модифіковано замісниками, що містять як природні, так і неприродні амінокислоти, міметики амінокислот та здійснення субстратноінгібіторного аналізу вказаних ферментів.
У відділі було розроблено простий та ефективний метод виділення високоактивного тромбіну людини за допомогою афінної хроматографії з використанням синтетичних
аргінінових пептидів, що містять D-амінокислоту з гідрофобною бічною групою (С.О. Пояркова).
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Методами диференційної скануючої мікрокалориметрії (ДСМ) та кругового дихроїзму були вивчені фізико-хімічні особливості тромбіну і показано, що молекула нативного
тромбіну складається з двох доменів, які сильно взаємодіють один з одним. Доведено, що
γ-форма тромбіну, яка була одержана за умов автолізу нативного ферменту, є менш
стабільною, ніж вихідний α-тромбін людини, хоча вторинні структури цих форм є досить
подібними. Показано, що під впливом лазерного випромінювання в умовах MALDI-TOF
мас-спектрометрії тромбін на противагу трипсину або хімотрипсину не дає молекулярного
іона, а розпадається на декілька пептидних та глікопептидних фрагментів (В.К. Кібірєв,
Л.П. Швачко, С.О. Пояркова, О.О. Поярков).
Вивчення дії модельних сполук на активність тромбіну показало, що найкращими
інгібіторами ферменту є похідні, які на Nкінці молекули містять гідрофобний залишок
насиченої жирної кислоти. Зазначені сполуки
значно перевищують за селективністю та
ефективністю похідні з гетероциклічними замісниками (В.К. Кібірєв, О.А. Гершкович,
С.О. Пояркова).
Співробітниками відділу були синтезовані також різні проміжні продукти та пепО.А. Гершкович і В.К. Кібірєв
тидні блоки з непротеїногенними амінокислотами (похідними м- та п-амінобензойної кислоти, фторовмісними або фосфоровмісними
амінокислотами), що використовувались не лише для одержання нових інгібіторів тромбіну, але й для дизайну його флуорогенних субстратів з внутрішньомолекулярним переносом енергії.
Для виявлення нового класу низькомолекулярних непептидних інгібіторів фурину
було проведено скринінг флавоноїдів та деяких сполук природного походження. Вивчено
інгібуючу дію на фурин більше ніж 70 синтетичних похідних деяких кумаринів, азолів і
азинів. Здійснено дизайн, синтез, біологічне тестування і комп’ютерне моделювання бісамідиногідразонів – нових інгібіторів фурину. Аналіз взаємозв’язку „структура – активність” дозволив намітити низку хімічних модифікацій структури цих сполук для створення більш активних інгібіторів ензиму (В.К. Кібірєв, Т.В. Осадчук).
З 2008 р. відділ очолює доктор хімічних
наук О.Б. Смолій. В 2018 році відділ одержав
назву „Відділ хімії природних сполук”.
З’явилися нові напрями наукових досліджень.
Робота науковців відділу спрямована на одержання різних типів конденсованих гетероциклічних систем – аналогів природних сполук для цілеспрямованого пошуку інгібіторів ферментів
синтезу нуклеїнових кислот, антагоністів аденозинових рецепторів, інгібіторів протеїнкіназ та
інших терапевтично важливих ферментів. Розробка нових підходів до введення фармакофорних груп у відповідні положення гетероциклічО.Б. Смолій
них систем дозволяє розширити коло біологічно
активних сполук.
В результаті фундаментальних досліджень у відділі на основі реакцій галогенування 7-алілзаміщених похідних піроло[2,3-d]піримідину розроблені способи синтезу перспективних реагентів, які виявились придатними для синтезу α- та β-гідроксифосфонових кислот, а також функціоналізованих піроло[1,2-а]піразинонів. Використання поліфункціональних реагентів значно розширило можливості для синтезу фосфорорганічних сполук,
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які можуть бути перспективними для пошуку антивірусних препаратів (Музичка Л.В., Вервес Є.В., Яремчук І.О.).

Білецький І.І., Кучер О.В., Музичка Л.В., Смолій О.Б., Вервес Є.В., Зінченко Г.М.

Вивченню властивостей похідних піроло[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти була
присвячена дисертаційна робота Є.В. Вервеса. Вперше розроблений препаративний підхід
до синтезу нових конденсованих сполук з ядром 7-деазапурину на основі похідних піроло[2,3-d]піримідин-6-карбонових кислот, що містять
2,3-епоксипропільний замісник в положенні 7 гетероциклічного кільця. Гліцидильні похідні піроло[2,3d]піримідину вперше були використані для синтезу
неописаних раніше трициклічних гетероциклів – заміщених піримідо[5',4':4,5]-піроло[2,1-с][1,4]оксазинів та піримідо-[5',4':4,5]піроло[1,2-a][1,4]діазепінів.
Результати молекулярного докінгу конденсованих сполук з ядром 7-деазапурину свідчать про перспективи пошуку серед них ефективних антагоністів
аденозинових рецепторів для розробки нових терапевЯремчук І.О., Вервес Є.В.,
тичних засобів в лікуванні нейродегенеративних
Зінченко Г.М. Музичка Л.В.
хвороб.
На основі альдегідів піримідинового ряду розроблено зручний підхід до синтезу заміщених піридо[2,3-d]піримідину, які
містять азотовмісні замісники в положеннях 4,7 гетероциклічної
системи.
Вивчення
взаємодії
4,6-дихлоропіримідин-5карбальдегіду з естерами гліцину привело до розробки однореакторного (one-pot) методу одержання двох конденсованих систем
- піридо[2,3-d]піримідину та піроло[2,3-d]піримідину. Подальша
модифікація біциклічної системи дозволила отримати нові 4амінозаміщені похідні піридо[2,3-d]піримідину – потенційних
інгібіторів протеїнкіназ СК2 та FGFR1, перспективних мішеней
для створення протизапальних та протипухлинних препаратів.
(Зінченко Г.М., Музичка Л.В.)
Зінченко Г.М.
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Дисертаційна робота Є.В. Вервеса була присвячена
препаративному методу розділення рацемічних сумішей за допомогою ензиматичного каталізу. Було знайдено умови кінетичного ензиматичного розділення 1-гетарилетанолів за допомогою Burkholderia cepacia lipase та Candida antarctica lipase
B. Отримано нові оптично чисті 2,2,2-трифторо-1-гетарилетаноли. Вперше застосовано метод хіральної сольватації в
присутності цинхонідину для визначення енантіомерної чистоти трифторометилгетарилкарбінолів.
В останні роки роботи відділу спрямовані на розКучер О.В.
робку методів синтезу структурних аналогів природних
поліциклічних систем з ядром піримідину, вивчення їх інгібувальних властивостей, що
дозволяє провести кореляцію “структура – активність”. Важливі розробки здійснюються у
творчій співпраці з іншими інститутами НАН України. Проведено скринінг синтезованих
сполук in vitro в модельних ферментативних тест-системах на основі ферментів системи
біосинтезу нуклеїнових кислот – топоізомерази І і теломерази. Виявлені структури є перспективними для поглибленого біологічного дослідження.
Співробітники відділу
СМОЛІЙ Олег Борисович
Народився 22 лютого 1959 р. на Буковині.
В 1981 р. закінчив Чернівецький державний університет.
В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «органічна хімія». З 2006 р. – доктор хімічних наук, в тому
ж році отримав вчене звання старшого наукового співробітника.
Працював інженером кафедри аналітичної хімії Чернівецького державного університету. З 1988 р. працював на посадах
молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника та провідного наукового співробітника Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії, а з 2008 р. – завідувач відділу хімії природних сполук Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України.
Спеціаліст в галузі хімії азотовмісних гетероциклічних сполук, хімії природних
сполук. Автор більше ніж 100 наукових праць. Підготував 2 кандидатів наук.
СЕРЕБРЯНИЙ Саул Бенціонович
(1912-2001)
Народився 15 грудня 1912 р. в м. Гомелі (Білорусь).
В 1937 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету і одержав спеціальність «хімік».
В 1938 р. вступив до аспірантури Інституту хімії АН
УРСР, але навчання двічі переривалось війнами – з Фінляндією
(1939 - 1940 рр.) та Німеччиною (1941 – 1945 рр.). Учасник бойових дій - командир взводу, командир артилерійської батареї, начальник хімслужби полку, двічі поранений, нагороджений бойовими орденами і медалями.
Аспірантуру закінчив у 1946 р., через рік захистив кандидатську дисертацію. Доктор хімічних наук (1958 р.), старший науковий співробітник (1950 р.), професор (1978 р.).
Працював в Інституті органічної хімії, Інституті мікробіології та вірусології, Інституті молекулярної біології і генетики АН УРСР на посадах молод82

шого, старшого наукового співробітника і завідувача відділу, який він очолював понад 20
років.
В 1983 р. переведений разом з відділом до Відділення (з 1987 р. – Інституту біоорганічної хімії). Створив наукову школу дослідників, серед його учнів 4 доктори і 16 кандидатів наук.
Наукові інтереси: хімія феназину, розробка методів синтезу пептидів, хімія білків
та вивчення їх первинної структури, кінетика ферментативних процесів та їх інгібування,
синтез хімічно модифікованих компонентів нуклеїнових кислот і розробка на цій основі
концепції антисенсової терапії інфекційних захворювань.
Автор понад 200 наукових праць і авторських свідоцтв та патентів на винаходи.
Впродовж 14 років читав курс лекцій „Хімія та фізика білків” для студентів КДУ.
Наукові здобутки С.Б. Серебряного відзначені високими нагородами: премією Ради
Міністрів СРСР (1978 р.), званням Заслужений діяч науки і техніки України (1991 р.),
Державною премією України в галузі науки і техніки (2001 р.).

КІБІРЄВ Володимир Костянтинович
Народився 30 квітня 1936 р. в м. Дзержинськ (Росія).
В 1959 р. закінчив з відзнакою хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працював в різних інститутах АН УРСР: Інституті органічної хімії,
Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного, Інституті молекулярної біології і генетики, Відділенні біоорганічної хімії, Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії і пройшов
шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. Кандидат хімічних наук (1964 р.), доктор біологічних наук
(1984 р.), вчене звання професора за спеціальністю «біоорганічна хімія» присвоєно в 1992 р.
Стажувався в провідних наукових центрах: Інституті біохімії (Будапешт, Угорщина), Інституті органічного синтезу (Рига, Латвія), Інституті біохімії університету Фрідріха Шиллера (Йєна, Німеччина), Інституті Жака Моно (Париж,
Франція).
Наукові інтереси: синтез пептидів, їх аналогів та пептидоміметиків, розробка сучасних методів виділення і очищення тромбіну та його протеолітичних форм, вивчення
вторинної структури білків та пептидів, дослідження механізму каталітичної дії та специфічності серинових протеїназ (трипсину, тромбіну, фурину) та процесів їх інгібування.
Автор понад 150 наукових статей та авторських свідоцтв, 3 монографій. Впродовж
багатьох років читав курс лекцій з хімії білків та пептидів студентам хімічного та біологічного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був регіональним редактором міжнародного журналу “Thrombosis Research”.
МУЗИЧКА Любов Володимирівна
Народилася 1 жовтня 1978 р. на Тернопільщині.
В 2000 р. закінчила хімічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
хімічних наук за спеціальністю «біоорганічна хімія».
З 2005 р. працює в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, з 2014 р. – старший науковий співробітник
відділу хімії природних сполук.
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Наукові інтереси: пошук підходів до одержання конденсованих гетероциклічних
систем, синтез та властивості структурних аналогів природних сполук.
Автор понад 40 наукових публікацій.
ГЕРШКОВИЧ Олександр Абрамович
(1938-2008)
Народився 27 вересня 1938 р. в м. Києві.
В 1963 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості і одержав кваліфікацію «Інженер-технолог
цукристих речовин». Працював на цукрових заводах Харківщини, а з 1966 р. на Дослідному виробництві Інституту органічної
хімії АН УРСР на посадах інженера лабораторії органічного
синтезу і контрольного майстра.
З 1971 р. працював у відділі моделювання та відділі хімії
білка Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР, у
складі якого (1983 р.) був переведений до Відділення (з 1987 –
Інституту) біоорганічної хімії АН УРСР, де обіймав посади
інженера, старшого інженера, молодшого і старшого наукового
співробітника. Кандидатську дисертацію, присвячену вивченню
зв’язку між будовою та біологічною активністю пептидів – похідних енцефалітогенної
детермінанти білка мієліну, захистив у 1981 р.
Наукові інтереси: вивчення будови і властивостей ключового ферменту системи
згортання крові (тромбіну) - за допомогою синтетичних пептидів, які є фрагментами Аланцюга фібриногену, створення нових хромогенних та флуорогенних субстратів для тестування тромбіну, синтез спеціальних реагентів для імунохімічних досліджень.
Автор понад 60 наукових публікацій і співавтор монографії «Химический синтез
пептидов», написаної разом з професором В.К. Кібірєвим.
ПОЯРКОВА Світлана Олексіївна
(1951-2018)
Народилась 4 травня 1951 р. на Луганщині.
В 1973 р. закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю
«хімія природних сполук».
Працювала в наукових установах НАН України: Інституті органічної хімії (1973-1975 рр.), Інституті молекулярної біології і генетики (1975-1987 рр.), Інституті біоорганічної хімії та
нафтохімії (з 1987) на посадах інженера, молодшого наукового
співробітника, старшого наукового співробітника.
В 1983 р. захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата хімічних наук. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1987 р.
Наукові інтереси: вивчення механізму дії та природи вузької специфічності тромбіну і деяких інших серинових протеїназ за допомогою синтетичних пептидів, створення нових інгібіторів тромбіну, стійких до ензиматичної деградації,
розробка нових методів одержання високоактивних препаратів тромбіну.
С.О. Поярковою виконано значний обсяг досліджень, пов’язаних з розробкою та
впровадженням у виробництво нових методів одержання напівсинтетичного інсуліну людини та його аналогів пролонгованої дії (разом з науково-дослідним центром ЗАТ „Індар”).
Автор більше понад 80 наукових праць, 10 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.
84

ВІДДІЛ МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ
МЕТАБОЛІЗМУ КЛІТИНИ

Співробітники відділу (2016 р.).
Перший ряд (зліва направо): Скатерна Т.Д., Харченко О.В., Кравець В.С., Яковенко О.М.;
другий ряд: Калачова Т.А., Колесников Я.С., Копіч В.М., Покотило І.В.,
Черноморченко С.С., Кретинін С.В.

Головний науковий напрям досліджень відділу – вивчення впливу фізіологічно
активних речовин на метаболізм ліпідів у рослинних клітинах, зокрема, з’ясування первинних реакцій ліпідного метаболізму і механізму утворення вторинних посередників (месенджерів).
Відділ було створено в 2006 році на основі лабораторії молекулярних механізмів дії
фітогормонів, заснованої в 2004 р. за ініціативою професора Кравця Володимира Степановича. За 13 років діяльності у відділі виконано значний обсяг фундаментальних досліджень процесів внутрішньоклітинної сигналізації та механізмів їх перебігу.
Науковцями відділу – Я.С. Колесниковим, С.В. Кретиніним і професором В.С. Кравцем вперше було встановлено участь фосфоліпази D в реалізації дії цитокінінів в клітинах рослин. Згідно з запропонованою моделлю механізм передачі сигналу цитокінінів передбачає
наступні декілька етапів: зв’язування даного фітогормону з рецептором обумовлює активацію
фосфоліпази D, яка розщеплює фосфоліпіди з
утворенням фосфатидної кислоти; активація
ФЛD на ранніх етапах дії цитокінінів свідчить
про її участь у формуванні первинних реакцій
рослинного організму на його дію. Показано, що активована цитокінінами фосфоліпаза D
чутлива до іонів кальцію та фосфатидилінозитолбісфосфату в клітинах. Вперше отримані
дані in vivo про вплив цитокініну на вміст продуктів ФЛD в клітинах рослин свідчать про
участь даного ферменту в реалізації механізмів дії дослідженого фітогормону.
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Внаслідок проведених досліджень за програмою наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» С.В. Кретинін показав, що
дія синтетичного 24-епібрасиноліду (ЕБЛ)
забезпечує підвищення насіннєвої продуктивності та підвищення вмісту олії у насінні
рослин ріпаку за культивування в умовах засолення.
Встановлено, що ЕБЛ у олійних рослин ріпаку викликає активацію фосфатидилхолінгідролізуючої фосфоліпази С і, як результат, швидке зростання продукції вторинних месенджерів ліпідної природи – діацилгліцеролу та фосфатидної кислоти, які
обумовлюють адаптацію метаболізму клітин
Я.С. Колесников, С.В. Кретинін, О.М. Яковенко, до умов засолення та забезпечують підвиМ.В. Дерев’янчук (ліворуч) в лабораторії
щення олійної продуктивності рослин, що
важливо для технологій їх вирощування в зонах ризикованого землеробства.
О.М. Яковенко дослідила вплив абсцизової кислоти на
метаболізм рослин за допомогою радіоізотопного мічення
фосфоліпідів. Фосфатидилінозитолспецифічна фосфоліпаза С
(ФІ-ФЛС) каталізує гідроліз фосфатидилінозитол-4,5-бісфосфату з утворенням діацилгліцеролу та інозитолтрифосфату.
Кожна з цих сполук є вторинним посередником в ініціації метаболічних змін як в клітинах тварин, так і рослин. Інозитолтрифосфат бере участь у передачі клітинних сигналів через
регуляцію рівня іонів кальцію в цитозолі. Діацилгліцерол в
клітинах рослин здатний перетворюватись на фосфатидну
кислоту. Встановлене різке збільшення рівня інозитолтрифосфату протягом двох хвилин дії абсцизової кислоти та зменшення кількості фосфатидилінозитолмонофосфату та фосфа- О.М. Яковенко в лабораторії
тидилінозитолбісфосфату свідчить про зміни співвідношення
професора Е. Руелланда
цих сполук у тканинах рослин вже на перших хвилинах дії
(Париж, 2015 р.)
абсцизової кислоти.
Вплив брасиностероїдів (БС) на формування вторинних посередників ліпідних
сигнальних систем – діацилгліцеролу (ДАГ) та фосфатидної кислоти (ФК) досліджували
В.С. Кравець з М.В. Дерев’янчуком у
співпраці з лабораторією стероїдних
гормонів Інституту біоорганічної хімії
НАН Білорусі.
Вони встановили, що ензими,
які
виробляють
діацилгліцерол,
зокрема фосфатилилхолінгідролізуюча
фосфоліпаза С, активуються при
обробці рослин стероїдними гормонами. Ними виявлено залучення у ці
процеси
діацилгліцеролкіназ,
які
перетворюють діацилгліцерол у фосфатидну кислоту. В дослідах з брасиностероїдами на мутантних рослинах з
«вимкнутим» геном, який кодує білок –
М.В. Дерев’янчук на стажуванні в лабораторії про- рецептор брасиностероїдів – BR11фесора Я. Мартинеця (Прага, 2017)
кіназу, виявлено значно меншу
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активність процесу утворення ФК. Цей факт підтверджує, що дія брасиностероїдів на
рослини опосередковується рецептором BR11. Вперше встановлено участь
брасиностероїдів у стабілізації функцій органел клітини, зокрема – мітохондрій, шляхом
регуляції ензимів альтернативних оксидаз, що сприяє зниженню рівня активних форм
кисню і активації дихальних процесів. Експериментами на згаданих вище мутантних
рослинах показано, що зменшення впливу БС на функції мітохондрій обумовлює
зниження адаптаційної стійкості рослин до стресових умов. Дослідженнями М.В.
Дерев’янчука профілів білків, які синтезуються рослинами у відповідь на дію
брасиностероїдів у стресових умовах (засолення) показано, що брасиностероїди
активують гени специфічних стресових білків – шаперонів, які беруть участь у стабілізації
білкових структур.
З використанням флюоресцентно-мічених фосфоліпідних субстратів BODIPY з суспензійних культур клітин тютюну та арабідопсису І.В. Покотило дослідив вплив фітогормонів (на прикладі саліцилової кислоти
та метилжасмонату), а також природних
та штучних еліситорів, на рівень продукції вторинного посередника діацилгліцеролу (ДАГ) за участю фосфатидилхолінгідролізуючих фосфоліпаз С (ФХ-ФЛС).
Дослідження було виконано в рамках міжнародного наукового співробітництва з
Інститутом експериментальної ботаніки
Чеської Академії наук (Прага) на обладнанні лабораторії професора Яна Мартинеця, куди І.В. Покотило був направлеІ.В. Покотило (праворуч) із співробітниками лабо- ний на стажування. Експериментально
раторії професора Яна Мартинеця (Чехія)
встановлено швидке зростання рівня
активності фосфатидилхолінгідролізуючої фосфоліпази С (ФХ-ФЛС) за умов дії метилжасмонату – метилового естеру жасмонової кислоти. Вперше показано, що рівень експресії ізоферменту ФХ-ФЛС4 арабідопсису суттєво зростає за умов дії патогенів та еліситорів, в той час як мутантні лінії рослин арабідопсису, що не експресують ізофермент ФХФЛС4, характеризуються зниженою стресовою стійкістю. Встановлено, що експресія маркерних генів клітинної відповіді до дії стресу є зниженою у мутантних лініях рослин арабідопсису з нефункціональним ізоферментом ФХ-ФЛС4.
Отримані результати вказують на участь фосфатидилхолінгідролізуючих фосфоліпаз С рослин у первинних механізмах трансдукції сигналів у відповідь на дію фітогормонів та за умов дії біотичного стресу. Результати досліджень також дозволяють вказати на
специфічну роль ізоферменту ФХФЛС4 у реалізації біологічної дії фітогормонів на рівні продукції вторинних
посередників ліпідної природи та
наступних змін експресії ряду генів.
Т.А. Калачова спільно з О.М.
Яковенко та С.В. Кретиніним, використовуючи радіоактивно мічені фосфоліпіди, виявила активацію фосфоліпази
D (ФЛD) та утворення фосфатидної
кислоти (ФК) у листках 4-тижневих
рослин Арабідопсису під впливом
екзогенної саліцилової кислоти (СК).
За допомогою гістохімічного
аналізу та трансгенних ліній, нокауто- Т.А. Калачова в лабораторії професора Е. Руелланда
Інституту екології та наук про навколишнє середовище (Париж, 2015 р.)
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ваних за генами різних ізоформ НАДФН-оксидаз, встановлено участь НАДФН-оксидази
RbohD у ФК-залежному формуванні супероксиду у тканинах арабідопсису, інфільтрованих саліциловою кислотою (СК). Інгібіторний аналіз підтвердив участь ФЛD та
НАДФН-оксидази RbohD у закритті продихів під впливом СК.
На основі одержаних результатів було запропоновано нову модель сигнального каскаду СК у замикаючих клітинах продихів, що включає ФЛD.
Вперше показано участь фосфатидилінозитол-залежних фосфоліпаз С (ФІ-ФЛС) та
діацилгліцеролкіназ (ДГК) у сприйнятті сигналу бактеріального пептиду флагеліну
(flg22), зокрема участь ДГК5 у flg22-індукованих первинних реакціях клітин та позицію
ДГК у каскаді реакцій відносно рецепторного комплексу FLS2-BAK кіназ.
До вивчення окремих аспектів впливу брасиностероїдів на ліпідний метаболізм
залучаються студенти-старшокурсники, які виявляють інтерес до наукової роботи.
Група співробітників, очолювана Харченко О.В. (Харитоненко Г.І., Скатерна
Т.Д., Копіч В.М.) розробила методи ферментативного синтезу оксиліпінів з залученням
ферментів каскаду поліненасичених жирних
кислот - ліпоксигеназ і гідропероксидліаз.
Визначалась біологічна активність
синтезованих сполук, вивчались шляхи
цілеспрямованого впливу на субстратну
селективність ферментів, досліджувалась в
модельних системах дія природних сполук
та їх похідних, в тому числі і рослинних
гормонів, на ліпоксигенази як ключові ферменти синтезу лейкотриєнів та ліпоксинів.
О.В. Харченко оформлює рукопис статті за реВстановлено, що різке підвищення
зультатами досліджень
активності 9-ліпоксигенази в перші години
дії рослинного гормону абсцизової кислоти (АБК) супроводжується падінням активності
13-ліпоксигенази - ключового ферменту синтезу жасмонової і травматинової кислот. Інгібування 13-ліпоксигеназного шляху під впливом АБК корелює із зниженням частки фосфорильованих поліпептидів проростків кукурудзи, які утворюються при обробці рослин
ліпоксигеназними метаболітами (жасмонатом, травматином, 12-ГДК). Ініціація 9ліпоксигеназного шляху за дії АБК як стресового гормону свідчить не тільки про взаємозв’язок двох сигнальних систем рослинної клітини, а і розширює існуючі на сьогоднішній день уявлення про функціональне значення цієї низки оксиліпінів.

Учасники спільного українсько-чеського семінару (2014 р.)
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Важливе місце в науковій діяльності відділу посідає міжнародне співробітництво і
тісні творчі зв’язки з науковими центрами країн зарубіжжя. Надзвичайно плідним є співробітництво з Інститутом експериментальної ботаніки Чеської академії наук – з лабораторією трансдукції сигналів, яку очолює проф. Ян Мартинець. Співробітниками відділу на
експериментальній базі лабораторії Я. Мартинеця та за участю співробітників лабораторії
виконано комплексне дослідження за темою «Метаболізм фосфоліпідів як новий компонент сигнальних шляхів фітогормонів», результати якого обговорювались на спільних семінарах.

Р. Літвіновська, В. Кравець, В. Хрипач

Т.А. Калачова (в центрі) після захисту дисертації
з науковими співкерівниками – проф. В.С. Кравцем
і проф. Е. Руелландом

Важливі дослідження проведено у співпраці з д.б.н. Р.П. Літвіновською і академіком В.О. Хрипачем – співробітниками лабораторії стероїдних гормонів Інституту біоорганічної хімії НАН Білорусі (фото ліворуч). За результатами цих досліджень захищено 3 кандидатські дисертації, опубліковано понад 15 наукових статей у високорейтингових міжнародних журналах, підготовлена і видана спільна монографія: Кравець В.С., Дерев’янчук
М.В., Хрипач В.О. «Брасиностероїди в регуляції метаболізму рослин» (видавництво «Терен», 2017, 221 с.).
Спільно з лабораторією взаємодії рослин та навколишнього середовища Інституту
екології та наук про довкілля (Париж, Франція) та за безпосередньої участі Т.А. Калачової
виконано цикл досліджень за темою «Ліпідна сигналізація і гормональна регуляція: кросвзаємодія у рослин». Робота виконувалась відповідно до Угоди про співробітництво між
НАН України і Національним центром наукових досліджень (CNRS), а одержані результати було покладено в основу дисертаційної роботи Т.А. Калачової.
Творчі зв’язки з науковими центрами розвинутих країн дають можливість користуватись сучасними науковими приладами і опановувати сучасні методи досліджень, що
дуже важливо для підготовки наукової зміни. Завдяки співробітництву, результати виконуваних у відділі досліджень публікуються в міжнародних високорейтингових журналах.
В 2011 р. О.М. Яковенко і Я.С. Колесников за цикл виконаних робіт були нагороджені премією Президента України для молодих вчених.
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КРАВЕЦЬ Володимир Степанович
Народився 8 червня 1951 р. на Запоріжжі.
В 1974 р. закінчив природничий факультет Мелітопольського державного педагогічного інституту (нині Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) за спеціальністю «біологія та хімія». В 1981 р. вступив до аспірантури Інституту фізіології рослин АН УССР (нині Інститут фізіології рослин і генетики НАН України). В 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, а в
1999 р. – докторську дисертацію за спеціальністю біохімія. Професор з 2014 р.
Працював на посадах асистента Мелітопольського державного педагогічного інституту (1975-1978 рр.), в 1993-2002 рр. працював в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України на посадах від молодшого до
провідного наукового співробітника, завідувача відділу, заступника директора з наукової
роботи. В 2002 - 2004 рр. - завідувач кафедри біології Національного університету «Києво-Могилянська академія». В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
працює з 2004 р., з 2006 р. - завідувач лабораторії, а згодом відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини. Автор понад 200 наукових праць, серед яких: монографія, розділи ряду монографічних видань. Лауреат Премії президентів НАН України,
НАН Білорусі, АН Молдови.
Наукові інтереси: дослідження ролі ліпідної сигналізації в гормональній та стрес
регуляції метаболізму клітин, вивчення механізмів формування вторинних посередників
сигнальних систем клітин в процесі реалізації біологічної дії фізіологічно активних сполук, шляхів адаптації клітин рослин до умов засолення та дії важких металів для сучасних
технологій вирощування сільськогосподарських культур в зонах ризикованого землеробства.
ДЕРЕВ’ЯНЧУК Михайло Вікторович
Народився 21 січня 1987 р. в смт. Меджибіж Хмельницької
області.
В 2008 р. закінчив природничий факультет Національного
університету «Києво-Могилянська академія». З 2006 р. працює в
Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником.
Кандидат біологічних наук (2015 р.) за спеціальністю «біоорганічна хімія».
Наукові інтереси: біоорганічна хімія, гормональна та стрес
сигналізація, фосфоліпідна сигналізація, брасиностероїди.
Автор більше 30 наукових праць.
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КРЕТИНІН Сергій Володимирович
Народився 17 вересня 1960 р. в м. Києві.
В 1985 р. закінчив факультет агрохімії Української
сільськогосподарської академії за спеціальністю «агрохімія». З
1985 р. працював в Інституті фізіології рослин і генетики АН
УРСР, а з 2004 р. працює в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України - провідним інженером, молодшим, науковим
співробітником. Кандидат біологічних
та старшим науковим
наук зі спеціальності «біоорганічна хімія».
Наукові інтереси - механізми внутрішньоклітинної сигналізації в стресових умовах, фосфоліпази, діацилгліцеролкінази,
вторинні посередники ліпідної природи, фітогормони, антиоксиданти.
Автор більше 90 наукових праць та патентів на винаходи.
КОЛЕСНИКОВ Ярослав Сергійович
Народився 9 квітня 1983 р. в м. Києві.
В 2006 р. закінчив біологічний факультет Національного
університету Києво-Могилянської Академії за спеціальністю
«біологія» (спеціалізація – «біохімія»), а в 2009 р. – аспірантуру
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. В
2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.
Працював на посадах інженера, молодшого наукового,
наукового співробітника Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. З 2018 р. – старший науковий співробітник
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: молекулярні механізми дії гормонів у рослин,
роль фосфоліпідів та ферментів фосфоліпаз в регуляції метаболізму клітин рослин за дії
гормонів та стресів, біологічна активність хімічних сполук - аналогів рослинних гормонів.
Автор понад 30 наукових праць.
ПОКОТИЛО Ігор Вячеславович
Народився 17 жовтня 1984 р. в м. Києві.
В 2008 р. закінчив біологічний факультет Національного
університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю
«біохімія». В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України працює з 2007 р. на посадах інженера, молодшого наукового і наукового співробітника. Кандидат біологічних наук
(2015 р.) за спеціальністю «біоорганічна хімія».
Стажувався в Інституті експериментальної ботаніки АН
Чеської республіки (Прага) (грант фонду Вишеград) та в Інституті екології і наук про навколишнє середовище Національного
центру наукових досліджень Франції (CNRS) (грант уряду Франції та програма Postdoc
Prestige).
Наукові інтереси: Дослідження молекулярних механізмів дії біологічно активних
сполук, дослідження динаміки змін активності фосфоліпаз під впливом біорегуляторів та
ендогенних пептидів; дослідження просторових механізмів зв’язування білків з саліциловою кислотою
Автор 12 наукових праць.
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ВІДДІЛ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Співробітники відділу (2016 р.) зліва направо: Труш М.М., Дуднік І.В., Семенюта І.В.,
Метелиця Л.О., Ковалішин В.В., Калашнікова Л.Є., Година Д.М., Лобко Є.О.

Науковий напрям діяльності відділу - дослідження кількісних взаємозв’язків між
хімічною структурою біологічно активних речовин і їх дією на біохімічні та фізіологічні
функції живих клітин.
Відділ організований у 1988 р. на базі лабораторії фармаколого-біохімічних досліджень, створеної в 1985 р. у складі відділу тонкого органічного синтезу за ініціативи доктора медичних наук Олександра Ігоревича Луйка, який і керував відділом до червня 2000 р.
Основним напрямком наукової діяльності відділу було вивчення тонких біохімічних і фармакологічних механізмів дії нових, синтезованих колегами-синтетиками, низькомолекулярних сполук як потенційних біологічно активних речовин.
З 2000 р. до 2009 р. відділ очолював кандидат біологічних наук С.Є.
Могилевич, а з 2009 р. до 2012 р. – кандидат біологічних наук В.В. Прокопенко. У 2013 р. відділ очолила кандидат
біологічних наук Метелиця Лариса
Олексіївна.
Характерною особливістю роботи відділу є комплексний підхід до
раціонального вирішення поставленої
задачі, забезпечений командою фахівців з комп’ютерної інформатики та біо- Молоді дослідники.1-й ряд: Найдьонова І.Ю., Ільяшева Л.М., Кондрашова Л.,2-й ряд: Пода Г.І.,
логії. В кінці 1980 р. за допомогою фіПопов В.Є., ?
зико-хімічних, біохімічних, електрофізіологічних та математичних методів
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дослідження було вивчено ряд аспектів молекулярних механізмів впливу фізіологічно
активних речовин на біомембрани. Встановлено пряму взаємозалежність між здатністю
протипухлинних препаратів змінювати фізико-хімічні та біохімічні параметри клітинних
мембран та їх цитотоксичністю (Скрима Р.М., Лотоцька Л.С., Ільяшева Л.М., Найдьонова
І.Ю., Калашнікова Л.Є.).
Виявлено, що під впливом алкілуючих агентів (аналогів ембіхіну) на організм тварини утворюється специфічний фактор, що має високу фізіологічну активність. Зокрема,
він надзвичайно інтенсивно стимулює процеси кровотворення, а також гуморальний і клітинний імунітет. Імуно- та гемостимулюючі ефекти даного фактора досліджувались шляхом введення цілісної сироватки крові або тканинних екстрактів заздалегідь оброблених
тварин у фізіологічно нормальний організм. Дія гуморального імуностимулюючого фактора досліджувалась також на мишах з легеневою карциномою Льюіса та щурах, опромінених летальними дозами іонізуючого випромінювання, або після введення високих доз
алкілуючих хіміопрепаратів. Доведено, що навіть одноразове введення такого біоматеріалу значно зменшувало летальність та збільшувало середню тривалість життя піддослідних
тварин. Очевидно, встановлений факт потребує детального дослідження, зокрема
з’ясування природи активуючого фактора, що в перспективі може підвищити ефективність терапії захворювань, що важко піддаються лікуванню звичайними методами – злоякісних пухлин, тяжких імунодефіцитів, хронічних інфекцій, патологій кровотворення,
уражень іонізуючим випромінюванням (Луйк О.І., Метелиця Л.О.).
Співробітники відділу інтенсивно працювали над вирішенням численних завдань в
рамках низки науково-технічних програм АН СРСР і АМН СРСР. За програмою «Фундаментальні науки - медицині» було експериментально обґрунтовано застосування блокаторів біосинтезу арахідонової кислоти як коректорів порушень серцевої діяльності. Розроблено, випробувано та впроваджено у клінічні установи новітні методи діагностики і лікування вегетодистанічних станів та інфаркту міокарду. Розроблено і випробувано у клініці
кафедри дерматології Київського медінституту оригінальний метод лікування псоріазу
шляхом гальмування поліфосфоінозитидного метаболізму клітин враженої шкіри.
За результатами досліджень кількісних взаємозв’язків «структура-активність» методами штучних нейронних мереж та еволюційного моделювання було висунуто гіпотезу
про наявність загального фармакофору в молекулах сполук, які цілеспрямовано впливають на ключові сигнальні каскади клітин - аденілатциклазний та поліфосфоінозитидний.
Саме ця гіпотеза була покладена в основу принципово нової раціональної класифікації фізіологічно активних речовин. Ключові тези задекларованої класифікації послужили базою
для розробки нових оригінальних методів та відповідного пакету комп’ютерного програмного забезпечення для ефективного прогнозування загального профілю біологічної дії фізіологічно активних речовин (Луйк О.І., Могилевич С.Є., Скрима Р.М., Пода Г.І.). Запропоновано нову модифікацію методу штучних нейронних мереж для вирішення завдань категорії «хімічна будова-фізіологічна дія» за умов малої кількості вихідних даних (Тетко
І.В.).
У подальшому у відділі було створено комп’ютерну експертну систему штучного
інтелекту, що з високим ступенем імовірності (93,6 %) здатна розпізнавати речовини за їх
хімічною будовою. Встановлено, що розвиток різноманітних типів наркотичної залежності
відбувається за загальним молекулярним механізмом, обумовленим особливостями хімічної
будови окремих речовин (Луйк О.І., Танчук В.Ю., Заїкін О.А.).
Вперше співробітниками відділу було виявлено і експериментально доведено здатність мономолекулярних ліпідних шарів розпізнавати загальні риси хімічної будови низькомолекулярних біорегуляторів (Луйк О.І., Тетко І.В., Гуща Т.О., Могилевич С.Є.).
На основі теоретичних узагальнень про компліментарність амінокислотних залишків відповідно до алгоритму їх генетичного коду розроблено нову комп’ютерну програму,
що дозволило конструювати фізіологічно активні речовини (ФАР) пептидної природи із
заданими властивостями (Холодович В.В., Луйк О.І.).
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На основі об’єднання декількох штучних нейронних мереж було створено принципово новий метод дослідження просторової структури фізіологічно активних речовин (3DQSAR). Цей метод був реалізований співробітниками відділу як зручний комплекс програм для хіміка-експериментатора. Авторами запропоновано методику пошуку активних
зон в просторі навколо молекул за допомогою спеціальних методів відбору ознак ШНМ та
створено програму, що дозволяє будувати та візуально аналізувати карти розподілу активних зон навколо молекул (Ковалішин В.В., Тетко І.В. Луйк О.І.).
В рамках програм міжнародного співробітництва вченими відділу було створено
комп’ютерну експертну систему на основі електронно-топологічного методу (ЕТМ) та методу штучних нейронних мереж (ШНМ). Метод був успішно використаний для ряду досліджень QSAR (кількісний зв’язок структура-активність) та QSPR (кількісний зв’язок
структура - властивість) досліджень (Ковалішин В.В., Танчук В.Ю.,Тетко І.В.).
Для оцінки та відбору найбільш якісних молекулярних характеристик співробітниками відділу було розроблено метод групового аналізу та відбору дескрипторів сполук
(Batchpruningalgorithm, BPA), заснований на методах ШНМ та методах кластерного аналізу (Ковалішин В.В., Пода Г.І. Тетко І.В.).
За результатами широкого спектру біологічних досліджень, рекомендовано цілий
ряд сполук як оригінальних об’єктів для поглиблених досліджень як потенційних антимікробних, в тому числі протигрибкових, протитуберкульозних, а також протипухлинних засобів (Метелиця Л.О., Коперник І.М., Семенюта І.В., Ковалішин В.В).
Грунтовне вивчення особливостей та молекулярних механізмів дії низькомолекулярних біорегуляторів на функції живих клітин потребувало з’ясування впливу додаткових чинників, наприклад, низьких доз радіоактивного випромінювання впродовж тривалого часу, що набрало особливого значення в постчорнобильський період. Надзвичайно важливим було дослідження фізико-хімічних ефектів взаємодії різних біологічно активних
речовин з сироватковим альбуміном людини (САЛ) – природним біополімером, відповідальним за транспорт чужорідних хімічних сполук. Для вивчення згаданих та інших явищ,
що мають безпосереднє відношення до дії біорегуляторів на основні сигнальні каскади
клітин – аденілатциклазну і поліфосфоінозитидну, у відділі було створено лабораторії: біологічних випробувань хімічних сполук (1989 р., завідувач к.б.н. С.Є. Могилевич); молекулярних механізмів клітинної сигналізації (1994 р.); лабораторія в 1998 р. перетворена у
відділ сигнальних систем клітини (завідувач д.м.н. В.В. Жирнов); структури і динаміки
біомолекул (1998 р., завідувач к.ф.-м.н. Т.О. Гуща). Науковцями цих лабораторій був виконаний значний обсяг піонерських досліджень.
Запропоновано оригінальну загальну методологію проведення первинної біологічної оцінки хімічних сполук, розроблено новий спосіб підвищення ефективності скринінгу
нових хімічних речовин для виявлення їх фізіологічної активності (С.Є. Могилевич).
Створено оригінальний комплекс фізичних та математичних методів вивчення тонких механізмів взаємодії біомакромолекул з регуляторними лігандами. Вперше виявлено і
доведено здатність мономолекулярних ліпідних шарів розпізнавати загальні риси хімічної
будови низькомолекулярних фізіологічно активних речовин (О.І. Луйк, І.В. Тетко, Т.О.
Гуща, С.Є. Могилевич).
Показано, що малі дози іонізуючого випромінювання дозозалежно модифікують
провідну ланку сигнальних систем та рецепторні відгуки клітин. Вивчені порогові ефекти
впливу інкорпорованого випромінювання на ферменти основних сигнальних систем (В.В.
Жирнов).
Вивчено показники властивостей сольватованого білка – сироваткового альбуміну
людини в різних умовах. Вивчено кінетика релаксації об’єму сольватованого білка при
змінах тиску і температури в інтервалі часу від пікосекунд до мікросекунд. Визначено
роль агрегації білка, конформаційної мобільності поліпептидного ланцюга, перебудов гідратної оболонки та динаміки вільної води у зміні термодинамічних та кінетичних властивостей розчинів сироваткового альбуміну. Для виконання цих задач було сконструйовано
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ультразвуковий спектрометр, розвинуто алгоритми розрахунків параметрів релаксації
структури сольватованого білка методом молекулярної динаміки, розроблено метод розрахунку парціального об’єму молекули глобулярного білка на основі неявного представлення її поверхні через щільність сусідніх атомів (Т.О. Гуща).
Співробітники відділу
ЛУЙК Олександр Ігорович
(1947 – 2000)
Народився 28 квітня 1947 р. в м. Києві.
В 1971 р. закінчив Київський медичний інститут ім. О.О.
Богомольця. З 1971 р. по 1974 р. навчався в аспірантурі Київського науково-дослідного інституту фармакології та токсикології
МЗ УССР, а після її закінчення до 1985 р. працював у тому ж
інституті на посадах молодшого і старшого наукового співробітника.
Доктор медичних наук (1984 р.), завідувач лабораторії
фармаколого-біохімічних досліджень (1986-1988 рр.), а з 1988 р.
до 2000 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України і завідувач відділу
медико-біологічних досліджень, професор (1984 р.), в 2000 р. обраний членомкореспондентом НАН України.
Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС (травень 1986 р.) в складі військової частини з
хімічного та радіаційного захисту.
Наукові інтереси: дослідження тонких механізмів дії ксенобіотиків на живі клітини
і субклітинні структури. Вперше показав, що в живих організмах існує еволюційно обумовлений високоспецифічний механізм захисту від потенційно небезпечних речовин, який
полягає у розпізнаванні та зв'язуванні їх сироватковим альбуміном і транспортуванні в
органи, що здійснюють детоксикацію (монографія «Сывороточный альбумин и биотранспорт ядов» М., Медицина, 1984).
Сформулював та обгрунтував гіпотезу про наявність загального фармакофору у
сполук, які односпрямовано впливають на головні сигнальні каскади клітин, і запропонував принципово нову раціональну класифікацію фізіологічно активних речовин.
Автор 152 наукових праць, в т.ч. 3 монографій і 13 винаходів. Підготував 12 кандидатів наук і 2 докторів наук.

МОГИЛЕВИЧ Сергій Євгенович
Народився 7 травня 1949 р. в м. Ялті (Крим).
В 1972 р. закінчив біологічний факультет Московського
держуніверситету ім. М.В. Ломоносова, спеціальність – біохімік.
Працював на посадах інженера, молодшого і старшого наукового
співробітника Інституту гідробіології, Інституту біохімії та Інституту органічної хімії АН УРСР. Кандидат біологічних наук (1981 р.).
З 1989 р. до 2000 р. – завідувач лабораторії біологічних
випробувань хімічних сполук Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України, впродовж 2000 - 2009 рр. очолював
відділ медико-біологічних досліджень.
Наукові інтереси: вивчення дії ксенобіотиків на сигнальні
системи клітини як основа для скринінгу нових фізіологічно активних речовин (ФАР), теоретико-експериментальне обгрунтування висунутої проф. О.І. Луйком гіпотези біорегуляторної стереотипії. Експериментально підтвердив наявність біорегуляторного стереотипу
в дії фізіологічно активних речовин на різноманітних клітинних і тканинних моделях. За95

пропонував загальну методологію проведення первинної біологічної оцінки хімічних сполук, розробив і впровадив новий спосіб підвищення ефективності скринінгу нових хімічних речовин для виявлення їх фізіологічної активності.
Автор понад 90 наукових праць, в т.ч. 1 монографії та 7 патентів на винаходи.

МЕТЕЛИЦЯ Лариса Олексіївна
Народилася 2 грудня 1956 р. в Казахстані.
В 1981 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мікробіологія, імунологія».
1974 – 1989 рр. працювала в Київському науково-дослідному
інституті епідеміології, мікробіології, паразитології та інфекційних
захворювань МОЗ України, а 1989 р. – в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах молодшого, наукового і
старшого наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень. В 2013 р. призначена на посаду завідувача відділу.
Кандидат біологічних наук з 1990 р., вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 2002 р.
Наукові інтереси: дослідження основних, найбільш загальних закономірностей
впливу фізіологічно активних речовин на живу клітину з використанням методів імунології, токсикології та фармакологічного аналізу. Є одним з розробників системи попереднього скринінгу фізіологічно активних речовин на основі їх неспецифічної дії. Виконала дослідження ролі системи сигнальної трансдукції у формуванні клітинної відповіді лейкоцитів крові на низькі дози радіаційного випромінювання. Показала можливість використання
лейкоцитів крові людини і тварин для біотестування факторів забруднення навколишнього середовища, у т.ч. катіонів важких металів. Вивчає бактерицидні і бактеріостатичні
властивості нових сполук.
Автор понад 80 наукових праць, 6 авторських свідоцтв на винаходи. Підготувала 3
кандидатів наук.

ГУЩА Тетяна Олегівна
Народилася 5 січня 1956 р. в м. Києві.
В 1978 р. закінчила фізичний факультет, в 1983 р. – аспірантуру Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де до 1988 р. працювала на посаді молодшого наукового
співробітника.
Кандидат фізико-математичних наук (1987 р.) зі спеціальності молекулярна фізика і теплофізика, тема дисертації «Акустична релаксація в рідких фторованих спиртах і фторопохідних
бензолу».
З 1990 р. працює в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах наукового і старшого наукового
співробітника. З 2001 р. по 2012 р. – завідувач лабораторії структури і динаміки біомолекул.
Наукові інтереси: механізми регуляторного впливу низькомолекулярних лігандів
на структурну організацію глобулярного білка і його внутрішню динаміку, термодинаміка
взаємодій ліганд-білок, молекулярний дизайн.
Створила оригінальну методику дослідження та вивчила закономірності впливу лігандів на параметри рівноважного стану і релаксаційну динаміку розчиненого білка. Виявила індукований неорганічними іонами фазовий перехід критичного типу у водних розчинах сироваткового альбуміну людини при фізіологічних умовах, переважаючу роль
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ентропії при зв'язуванні цим плазмовим білком фізіологічно активних речовин, як ендогенної, так і екзогенної природи. Автор близько 80 наукових праць.

КОВАЛІШИН Василь Володимирович
Народився 8 квітня 1966 р. на Одещині.
В 1989 р. закінчив Дніпропетровський державний університет зі спеціальності «робототехнічні системи».
З 1994 р. працював на посаді інженера, наукового та старшого наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України і
одночасно навчався в аспірантурі без відриву від виробництва. Кандидат хімічних наук (2001 р.). Впродовж 2004-2006 рр. стажувався
в Інституті передових технологій м. Гебзе (Туреччина) та виконував спільні дослідження в рамках наукових проектів від фондів
НАТО та TÜBİTAK, пов’язаних з розробкою комп’ютерної експертної системи на основі електронно-топологічного методу та методу штучних нейронних
мереж для прогнозування фізіологічної активності нових хімічних сполук.
В 2009 – 2010 рр. стажувався в Новому Університеті Лісабону (Португалія) і впродовж кількох років виконував спільні дослідження за проектом, пов’язаним зі створенням
нових ліків проти мультирезистентних штамів туберкульозу.
Наукові інтереси: розробка нових методів прогнозування фізіологічної активності
речовин, створення відповідного програмного забезпечення, розробка нових підходів для
передбачення біологічної активності, токсичності та фізико-хімічних властивостей хімічних сполук за допомогою методів штучних нейронних мереж, методів кластерного аналізу.
Автор понад 68 наукових праць.

ТЕТКО Ігор Володимирович
Народився 10 червня 1966 р. на Одещині.
В 1989 р. закінчив Московський фізико-технічний інститут зі спеціальності «автоматика і електроніка».
З 1988 р. працював на посаді інженера, молодшого наукового, наукового і старшого наукового спіробітника відділу медико-біологічних досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України і одночасно навчався в аспірантурі без відриву від виробництва. Кандидат хімічних наук (1994 р.).
В 1994 – 2001 рр. стажувався в Інституті фізіології (Лозанна, Швейцарія) і впродовж кількох років виконував спільні
дослідження за проектом Swiss – Ukraine 12/17-LK.
З 2001 року працює в Центрі Гельмгольца (Мюнхен, Німеччина), де є керівником
групи хімічної інформатики в Інституті структурної біології. Отримав ступінь доктора наук
в Страсбурзькому університеті (Франція) в 2011 році. Був координатором проектів Європейських Рамкових Програм. Oтримав національні нагороди Німеччини (GO-Bio BMBF) в
2006 і 2011 роках. Був запрошеним професором в Університеті Лозанни (Швейцарія),
Страсбурга (Франція) та Казанського Університету (Росія). Ініціював тривале співробітництво ІБОНХ НАН України з Національним центром навколишнього середовища та здоров’я (Мюнхен, Німеччина) за міжнародним проектом INTAS Virtual Computational
Laboratory (VCCLAB), керівником якого він був.
Наукові інтереси: асоціативні нейронні мережі, розробка методів оцінки якості
прогнозу моделей, моделювання біологічних і фізико-хімічних властивостей речовин.
Автор понад 300 наукових праць.
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ПОДА Геннадій Іванович
Народився 9 травня 1964 р. на Луганщині.
В 1987 р. закінчив Московський фізико-технічний інститут за спеціальністю «хімія швидкоплинних процесів».
В 1987 - 1995 рр. працював в Інституті біоорганічної хімії
та нафтохімії НАН України на посадах стажиста-дослідника, молодшого, наукового, старшого наукового співробітника відділу
медико-біологічних досліджень. Кандидат хімічних наук (1992
р.) за спеціальністю «біоорганічна хімія».
В 1996-1998 рр. стажувався в лабораторії теоретичної хімії Університету Анрі Пуанкаре (Нансі, Франція), а в 1998 - 1999
рр. - у відділі медичної хімії Університету штату Міннесота (США). З 2000 р. до 2001 р. –
старший науковий спіробітник Національного інституту з охорони праці та промислової
гігієни (Моргантаун, США). З 2001 р. до 2009 р. працював старшим і головним науковим
співробітником корпорації Pfizer. З 2009 р. науковий, а з 2013 р. головний науковий співробітник та керівник групи обчислювальної хімії та хемоінформатики Онтарійского інституту дослідження раку (Торонто, Канада).
Професор фармацевтичного факультету Університету Торонто (Канада).
Наукові інтереси: хемоінформатика, дизайн нових лікарських препаратів, що регулюють функціонування терапевтично важливих ферментів.
Відзначений кількома науковими преміями.
Автор 57 наукових статей та 7 патентів на винаходи.

РАДЧЕНКО Ігор Валерійович
Народився 17 травня 1954 р. в м. Києві.
Закінчив в 1976 р. біологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності біохімія; біолог-біохімік, викладач біології та хімії.
В 1975 – 1980 рр. працював лаборантом відділу біологічної дії лазерів Інституту проблем онкології МОЗ УРСР.
1980 – 1981 рр. – інженер Інституту фізіології рослин, а в
1981 – 1988 рр. обіймав посаду молодшого наукового співробітника Київського науково-дослідного інституту фармакології та
токсикології, закінчив аспірантуру того ж інституту без відриву від виробництва і в
1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.
З 1988 р. до 1993 р. працював на посаді старшого наукового співробітника відділу
медико-біологічних досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: радіоізотопні методи вивчення обміну речовин і транспорту медіаторів, дослідження множинної взаємодії ксенобіотиків із зовнішньомембранними
рецепторами, вивчення ферментів, що беруть участь в процесах клітинної сигналізації
(фосфодіестерази ЦАМФ і арахідонату ліпоксигенази) та їх інгібіторів.
Автор понад 30 наукових праць та 8 авторських свідоцтв на винаходи.
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СКРИМА Роман Миколайович
Народився 26 липня 1953 р. в м. Києві.
В 1977 р. закінчив біологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – біологфізіолог.
Одночасно з навчанням протягом 1971 - 1975 рр. працював
лаборантом Науково-дослідного інституту фізіології Київського
університету, а з 1975 р. – лаборантом Інституту фізіології
ім. О.О. Богомольця АН УРСР.
З 1978 р. до 1985 р. працював в Київському науководослідному інституті фармакології та токсикології МОЗ України.
В 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «токсикологія».
Впродовж 1985 - 1997 рр. обіймав посаду старшого наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. В 1992 – 1993 рр. стажувався в лабораторії нейрофізіології університету м. Бордо
(Франція), де брав участь в розробці нового методу дослідження нервових імпульсів у
трактах гіпоталамуса.
Наукові інтереси: електрофізіологія, дослідження екологічних аспектів впливу радіації в 30-кілометровій зоні ЧАЕС, вивчення молекулярних механізмів дії ксенобіотиків
на клітинні мембрани.
Автор майже 40 наукових праць.

СЕМЕНЮТА Іван Володимирович
Народився 28 лютого 1973 р. на Полтавщині.
В 1995 р. закінчив Ніжинський державний педагогічний університет зі спеціальності вчитель біології та хімії.
З 1995 р. працював на посадах інженера, молодшого
наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України та одночасно навчався в аспірантурі. Кандидат біологічних наук (2007 р.). Основний напрямок діяльності
пов’язаний із розробкою, застосуванням та удосконаленням
методів комп’ютерного моделювання, спрямованих на пошук,
дизайн нових біологічно активних сполук, створення та вивчення молекулярних моделей
ліганд-білкової взаємодії нових біологічно активних речовин широкого спектру дії, а також аналіз молекулярних закономірностей взаємодії досліджених лігандів та їх конформаційних станів у комплексах з ферментами-мішенями.
Наукові інтереси: молекулярні механізми дії біологічно активних сполук, методи
молекулярного докінг-аналізу, створення гомологічних моделей білків, як потенційних
молекулярних мішеней нових протиракових та антимікробних засобів.
Крім науково-дослідної роботи, в 2001 р. у складі Інформаційно-аналітичної групи,
створив локальну обчислювальну мережу Інституту, а також сформував повнотекстову
електронну бібліотеку Інституту в 2018 р.
Автор понад 30 наукових праць.
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ВІДДІЛ ОРГАНІЧНОГО ТА НАФТОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ

Співробітники відділу (зліва направо) 1-й ряд: Євдокименко В.О., Каменських Д.С.,
Кисельов Ю.В., Головатюк В.М., Безуглий Ю.В.; 2-й ряд: Доля Л.П., Кашковський В.І.,
Матяш Л.П., Матвієнко Г.П., Решетар Т.П., Кобижча Н.І., Кисельов В.П., Кравчук Г.Г.

Своїм народженням відділ № 8 зобов’язаний сульфолану – п’ятичленному циклічному сульфону. З метою дослідження властивостей і розробки методів синтезу цієї сполуки та її похідних у 1965 році була створена лабораторія, яка згодом реорганізована у відділ хімії сульфоланів. Очолила цей відділ д.х.н. Таміла Едуардівна Безменова – людина,
яка була закохана в органічну хімію і пронесла цю любов через все своє життя.
Основним науковим напрямком створеного відділу було вивчення реакційної здатності п’ятичленних циклічних сульфонів, розробка нових методів синтезу їх похідних,
всебічне вивчення їх хімічних та практично корисних властивостей, дослідження взаємозв’язку структура – властивості, з’ясування можливостей практичного застосування та
впровадження у виробництво нових синтезованих сполук. Співробітниками цього відділу
у різні роки були: Агаєв І.І., Бєлокур В.П., Безменов А.Я., Безуглий Ю.В., Биліна О.В.,
Борейко В.К., Варшавець Т.М., Гайдамака С.М., Гедзь А.І., Довгальов А.О., Дорофєєва
Р.А., Дульнев П.Г., Єрмоленко І.В., Заіка Т.Д., Кизилова М.В., Колотило М.В., Лисуха
Т.В., Луцій Т.С., Макаренко О.Г., Малихіна Л.М., Малюк Л.Г., Матяш Л.П., Місюра А.В.,
Павленко М.І., Паньшина Т.М., Пархоменко П.І., Пєгашова Т.М., Роде Г.Г., Ральчук І.О.,
Рибакова М.В., Роженко О.Б., Самодумов С.А., Сасинович Л.М., Слуцький В.І., Соболєва
А.П., Сташкевич О.М., Турянчик І.Г., Тухар О.А., Усенко Ю.Н., Хаскін Г.І., Хільчук С.П.,
Шанталій О.А., Шапаренко Т.В., Щербина Ф.Ф., Усатенко М.Ю., Ярмоленко І.В. та інші.
Пошуками методів одержання похідних сульфоланів і сульфоленів, які містять C-S
зв’язок, займались науковці Безменов А.Я, Дульнєв П.Г., Тухарь О.А., Безуглий Ю.В. Ними були синтезовані невідомі раніше або важкодоступні тіоли, сульфіди, дисульфіди,
сульфони, а також 3,4-сульфоланілтііран – надзвичайно реакційноздатна біциклічна сполука. Серед них були виявлені речовини з біоцидною (група Гайдамаки С.М.) та рістрегулюючою дією. Успішно розивалась хімія похідних сульфолану з C-N зв’язком. Були синтезовані аміносульфолани та сульфолени і на їх основі ізоціанати, ізотіоціанати, сечовини,
тіосечовини, дитіокарбамінові кислоти та їх солі (Пархоменко П.І.), оригінальні біциклічні сполуки (Слуцький В.І., Суховєєв В.В., Хаскін Г.І.). Для первинного скринінгу синтезованих сполук на біологічну активність було створено спеціальну групу, яку очолював Борейко В.К.
Практичним втіленням фундаментальних досліджень відділу стало створення прискорювачів вулканізації каучуку, препаратів для обробки бавовняних тканин - “ЛУР” і
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“ДИМОС”, після якої такі тканини не мнуться; пластифікаторів; біоцидних присадок для
захисту технологічних рідин від мікробіологічного пошкодження - “Сульфоцид-1” та “Сульфоцид-2”, фунгіцидів, регуляторів росту рослин.
Вихованцями Т.Е. Безменової є 6 кандидатів наук (П.І. Пархоменко, П.Г. Дульнєв,
С.М. Лукашов, Г.І. Хаскін, Ю.В. Безуглий, В.І. Слуцький) і 2 доктори наук (В.В. Суховєєв,
О.Б. Роженко).
З 1986 р. відділ очолив д.х.н. Григор’єв А.О. З його приходом відділ хімії сульфоланів було перейменовано у відділ органічного та нафтохімічного синтезу, що більшою
мірою відповідало новим завданням, але дослідження в області хімії сульфолану залишались пріоритетними. На основі сполук, які містять один або два циклопропанових кільця,
були одержані нові речовини з комплексом корисних властивостей (Усенко Ю.Н., Сташкевич О.М.). Схожі дослідження з включенням циклопропанових фрагментів в молекули
різних органічних сполук були проведені в лабораторії д.х.н. Щербини Ф.Ф. його співробітниками (Язловицький А.В., Ральчук І.О., Хринюк Н.М.).
З 2003 року з приходом на посаду завідувача відділу к.х.н. Кашковського В.І.
одним з основних наукових напрямів стало систематичне дослідження реакції метатезису
та співметатезису різних олефінів з метою створення нових способів одержання цінних
продуктів із нафтохімічної і рослинної сировини. Ці дослідження передбачають:
- синтез ефективних каталітичних систем, адаптованих до перетворень олефінових
вуглеводнів різної природи;
- використання в реакції метатезису ненасичених сполук з відновлювальної природної сировини з метою одержання нових матеріалів і важкодоступних речовин;
- дослідження умов ініціювання реакції метатезису шляхом підведення зовнішньої
енергії до реакційної системи з метою використання тільки однокомпонентного каталізатора, що суттєво покращує технологічність процесу;
- синтез нових потенційно біологічно активних сполук реакціями метатезису із замиканням циклу;
- синтез нових потенційно біологічно активних похідних п’ятичленних циклічних
сульфонів реакціями крос-метатезису.
Для аналітичного забезпечення робіт налагоджено та освоєно у термопрограмованому режимі хроматографічний метод аналізу вихідних олефінів та продуктів реакції метатезису. Налагоджено та освоєно методики одержання твердих реній-, лантан- та молібденовмісних каталізаторів.
Досліджено закономірності перебігу реакції метатезису гексену-1 та гептену-1 на ренієвому та молібденовому твердих каталізаторах без та за умови
вилучення каталізатора із зони реакції. Показано,
що продукти реакції негативно впливають на ефективність каталізаторів. Визначено, що підвищення
температури проведення реакції погіршує її основні показники. Досліджено кінетичні закономірності
перебігу реакцій; показано, що зі збільшенням довжини вуглеводневого ланцюга ефективність метатезису знижується. Визначено вплив різних факторів (ультразвук, ультрафіолет, астехіометричні
компоненти) на ефективність реакції метатезису
Л.П. Доля оформляє результати
гексену-1. Показано негативний вплив згаданих
дослідження
факторів на активність ренієвого каталізатора.
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Налагоджено низку оригінальних методик
одержання необхідних допоміжних реагентів для
використання в реакціях метатезису рослинних
олій. Синтезовано основні еталони для хроматографічного аналізу вищих жирних кислот і їх
похідних. Проведено цикл досліджень метатезису
олеїнової і лінолевої кислоти, метатезису метилолеату з гексеном-1, а також співметатезису
рослинної олії с деценом-5 (Доля Л.П., Матвійчук
Д.А., Карпік Е.Н.).
У групі Безуглого Ю.В. (Головатюк В.М.,
Кобижча Н.І., Павлюк О.В.) відпрацьовано зручні
методи одержання трьох сучасних каталізаторів
метатезису олефінів.
Оптимізовано відомі методи синтезу рутенійкарбенових каталізаторів першого, другого та
третього поколінь бензиліденового типу та першого покоління фенілінденіліденового типу. Вперше
Д.А. Матвійчук виконує
синтезовано два нові N-гетероциклічні рутенієві
хроматографічний аналіз
комплекси другого та третього поколінь. При використанні N-гетероциклічного монофосфінового каталізатора другого покоління реакціями метатезису із закриттям циклу отримано нові спіроциклоалкенільні похідні 1,2діарилпіразолідин-3,5-діону, які мають перспективи використання як протизапальні, анальгетичні, протипухлинні засоби. Реакціями кросметатезису з використанням N-гетероциклічного безфосфінового каталізатора третього
покоління одержано нові функціоналізовані
алкенілвмісні похідні N-заміщених 3,5-диметилпіразолів. Експериментальними дослідженнями серед синтезованих сполук знайдено
нові спіроциклоалкенільні похідні діарилпіразолідин-3,5-діонів з вираженою аналгетичною
активністю. Розрахунки методом QSARаналізу та експериментальні результати показали, що похідні спіроциклічних піразолідинЮ.В. Безуглий синтезує
3,5-діонів та функціоналізованих диметилпіракаталізатор Граббса
золів є малотоксичними та можуть мати потенційні протизапальні та протитуберкульозні властивості.
Встановлено, що рутенієві каталізатори метатезису олефінів можуть успішно
застосовуватись для проведення реакцій метатезису з закриттям циклу в діаліламідосульфонільних похідних п’ятичленних циклічних сульфонів, що відкриває зручні шляхи
для одержання нових потенційно біологічно активних сполук.
Синтезовано ряд різних нових алілвмісних похідних тіолан- та тіолен-1,1диоксидів, які є вихідними речовинами для реакцій крос-метатезису та метатезису з замиканням циклу в похідних п’ятичленних циклічних сульфонів.
Одержано нові похідні піразолу та відпрацьовано методи їх функціоналізації шляхом реакцій крос-метатезису. Розроблено зручні методи синтезу низки спіроциклопентенільних похідних 2,4,6-триоксогексагідропіримідинів реакціями метатезису із закриттям
циклу. Синтезовано нові діалілсульфоніламідні похідні ізооксазолів та вперше вивчено їх
поведінку в реакціях метатезису із закриттям циклу під дією рутенійкарбенових каталізаторів. Одержано низку нових піролінвмісних сульфоніламідних похідних ізооксазолів та
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алілвмісних триазолів і тетразолів – прекурсорів для подальшої функціоналізації реакціями крос-метатезису.

Говатюк В.М. і Кобижча Н.І. досліджують реакцію метатезису

Вперше реакціями метатезису із закриттям циклу синтезовано нові п’яти- та шестичленні спіропохідні N,N-діарилпіразолідин-3,5-діону. Розроблено та відпрацьовано шляхи
одержання і синтезовано нові діалкенільні похідні піридинтріонів, які є вихідними сполуками для одержання нових спірогетероциклічних сполук метатезисом із закриттям циклу.
Знайдено та відпрацьовано можливості синтезу нових діалкенілвмісних похідних ізооксазолів.
Важливим напрямком діяльності відділу є
розробка і дослідження технологічних способів
знешкодження токсичних промислових відходів
різного походження (Євдокименко В.О., Каменських Д.С.). Результатом виконання проведених
досліджень стали численні розробки, приклади
яких наведено нижче.
Запропоновано технологію утилізації токсичних залишків, що утворюються при очищенні
фільтрату міського звалища твердих побутових
відходів (полігон № 5, с. Підгірці, Київська обл.),
одержано твердий матеріал, який можна використовувати при підготовці територій під будівництво нежитлових приміщень, доріг, промислових
майданчиків тощо. На території полігону № 5
було змонтовано дослідно-промислову установку
для зв’язування концентрованого токсичного
О.В. Павлюк готує реактиви для досліду
залишку з одержанням твердого практично водонерозчинного матеріалу потужністю 30 м3/добу.
Розроблено спосіб зменшення водонасиченості мулової суспензії за допомогою
геотекстильного матеріалу, спроектовано, виготовлено і успішно випробувано оригінальну контейнерну (касетну) установку для відділення води, яка працює за схемою «осад зовні контейнера, фільтрат (вода) – в контейнер». В установці передбачена можливість періодичної регенерації фільтруючої тканини, що є передумовою для тривалої безремонтної
роботи. Використання комплексу таких установок на Бортницькій станції аерації дозволить суттєво знизити рівень суспензії в мулових картах і зменшити загрозу прориву загороджувальних дамб та потенційного забруднення Дніпра.
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Вчені відділу виконали великий обсяг досліджень, присвячених розробці новітніх
методів очищення питної води і стічних вод різного походження - побутових і промислових, а також стоків тваринницьких ферм. На Деснянській і Дніпровській водопровідних
станціях були випробувані коагулянти-флокулянти – аналоги «Сизолу-2500», які здатні
забезпечити поліпшення якості питної води, і була показана їх безумовна перевага в порівнянні з використовуваними коагулянтом «Полвак» і сульфатом алюмінію, особливо за
вмістом надлишку алюмінію в очищеній воді.

Євдокименко В.О. і Каменських Д.С. монтують та розміщують в одному з цехів Бортницької
станції аерації фільтрувальну касету для очищення стоків

Решетар Т.П. готує реактиви для аналізу води

Матяш Л.П. визначає забрудненість води за
хімічним поглинанням кисню

Знайдено нове технологічне рішення біологічного очищення міських стоків. При
реконструкції каналізаційно-очисних стоків м. Канева була обладнана станція очищення
«Біоконвеєр», особливістю якої є використання психрофільних проточних реакторів, де
відбувається анаеробне зброджування мулових осадів. Одержаний при цьому біогаз, який
складається з метану і вуглекислого газу з домішками водню і сірководню, може бути
використаний для власних технологічних потреб. Безумовною перевагою запропонованої
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технології є різке, в десятки разів, зменшення залишкового мулу, і для його зневоднення
потрібні значно менші площі. Зневоднений мул може використовуватись як органічне
добриво.
Розроблено спосіб та
технологічне рішення процесу
одержання
високочистого
діоксиду кремнію із зольних
залишків, отриманих після
спалювання вугілля на теплових електростанціях (ТЕС).
Сировиною можуть служити
мулові осади після їх газифікації на станціях аерації, кварцовий пісок, рисове лушпиння (лузга). Запропонований
спосіб дозволяє одержувати
діоксид кремнію з чистотою
99,99 - 99,999 %. ПідготовлеПуско-налагоджувальні роботи на заводі «Палмаш».
но вихідні дані для розробки
Зліва направо: Д.С. Каменських, В.В. Вахрін (директор ТОВ
конструкторської та проект«Полікристал), В.О. Євдокименко.
ної документації для дослідно-промислової установки потужністю 15 кг/добу високочистого аморфного кремнезему і
розпочато її монтаж на заводі «Палмаш» (м. Павлоград).
Науковцями відділу запропоновано спосіб переробки відходів поліетилентерефталату – вторинної сировини для виробництва деяких конструкційних матеріалів.
У відділі започатковано піонерські в Україні дослідження можливості переробки
рослинних відходів методом вибухового автогідролізу з метою одержання ліквідних хімічних продуктів та кормових добавок. Такий
підхід дозволяє з меншими витратами переробляти рослинні відходи для одержання фурфуролу, мікрокристалічної целюлози, бетуліну та інших. Показано, що попередня обробка скопу (відходи целюлозно-паперової промисловості) вибуховим автогідролізом в два
рази збільшує мікробіологічний вихід бутанолу - біопалива другого
покоління.
До складу відділу входила „Випробувальна лабораторія нафтопродуктів”, яку очолювала Матвієнко Г.П. Науковий потенціал
лабораторії було направлено як на вирішення поточних завдань від- Завідувач Випробувальділу, так і на виконання замовлень сторонніх організацій стосовно ної лабораторії нафтопродуктів
оцінки якості світлих нафтопродуктів, олив, змащувальноМатвієнко Г.П.
охолоджуючих рідин тощо.
Співробітники відділу
КАШКОВСЬКИЙ Володимир Ілліч
Народився 8 листопада 1954 р. на Вінничині.
В 1979 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
З 1979 р. працював у Відділенні нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії (ІнФОВ) АН УРСР на
дах лаборанта, інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, а з 1989 р. – в Інституті біоорганічної хімії
та нафтохімії на посадах наукового і старшого наукового спів105

робітника, завідувача відділу органічного і нафтохімічного синтезу, заступника директора
з наукової роботи.
В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Шляхи підвищення тривалості роботи цеолітних каталізаторів алкілування», в 2001 р. йому присвоєно вчене звання
старшого наукового співробітника за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія».
Наукові інтереси: Цеолітний каталіз, технології нафтохімічних процесів, реакції
метатезису як шлях для одержання нових речовин з практично корисними властивостями,
розробка ефективних способів очищення промислових і промислово-побутових стоків,
утилізація відходів, новітні технології використання біомаси як альтернативної хімічної
сировини.
Автор понад 200 наукових публікацій і патентів на винаходи.
БЕЗМЕНОВА Таміла Едуардівна
(1936-1986)
Народилась 18 січня 1936 року на Житомирщині.
В 1958 р. закінчила Московський хіміко-технологічний
інститут ім. Д.І. Менделєєва за спеціальністю «хімічна технологія палива», інженер-технолог. 1958–1959 рр. – науковий співробітник Державного інституту азотної промисловості (Москва).
В 1959 р. була переведена в Інститут хімії полімерів і
мономерів (з 1963 р. – Інститут хімії високомолекулярних сполук - ІХВС) АН УРСР. Впродовж 1960 – 1963 рр. навчалась в
аспірантурі ІХВС і захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата хімічних наук за темою «Синтез і деякі властивості алкілсульфоланів». Після захисту обіймала посади молодшого і старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії кисневих похідних
вуглеводнів, а в 1968 р. обрана на посаду завідувача відділу хімії сульфоланів Сектора
нафтохімії ІХВС.
Доктор хімічних наук (1978 р.), вчене звання старший науковий співробітник (1969 р.).
Наукові інтереси: дослідження будови і реакційної здатності п’ятичленних циклічних сульфонів, розробка способів одержання нових сполук з практично корисними властивостями.
Розробила методи синтезу текстильно-допоміжних речовин і оригінального фунгіциду – Сульфокарбатіону-К.
Автор понад 100 наукових статей і 47 авторських свідоцтв про винаходи. Підготувала 8 кандидатів наук.
ГРИГОР’ЄВ Анатолій Олександрович
(1932–2005)
Народився 16 січня 1932 р. в м. Горловка.
В 1956 р. закінчив Московський фармацевтичний інститут. З 1957 р. працював у науково-дослідному інституті синтетичних спиртів та органічних продуктів на посадах лаборанта,
молодшого і старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, заступника директора з наукової роботи. В 1968 р.
захистив кандидатську, а в 1984 р. – докторську дисертацію.
З 1986 р. працював у Відділенні нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР (згодом ІБОНХ АН
УРСР) на посаді завідувача відділу, заступника директора з наукової роботи, провідного наукового співробітника.
Наукові інтереси: хімія і технологія альфа-олефінів, метилалкілкетонів і каталітичні процеси їх одержання, технологія органічних речовин спеціального призначення.
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Запропонував новий спосіб синтезу триетоксибутану, дослідив особливості процесів окислення олефінів, перетворення похідних норборнену і норборнадієну, розробив
технології одержання важливих речовин спеціального призначення (робота була удостоєна Державної премії СРСР в галузі науки і техніки), розробив шляхи утилізації гептилу
(ракетного пального). Нагороджений орденом «Знак Почета», численними грамотами.
Автор понад 300 наукових праць, в т.ч. 168 авторських свідоцтв СРСР на винаходи,
патентів України на винаходи.
ПАРХОМЕНКО Петро Іларіонович
Народився 02 серпня 1942 р. на Чернігівщині.
У 1965 р. закінчив Ніжинський педагогічний інститут ім.
М.В. Гоголя, навчався в аспірантурі Сектору (Відділення) нафтохімії Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР.
З 1969 р. працював у Відділенні нафтохімії (з 1989 р. в
Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії) на посадах старшого
інженера, молодшого і старшого наукового співробітника відділу
хімії сульфоланів (після 1989 р. - відділу органічного та нафтохімічного синтезу).
Наукові інтереси: хімія похідних сульфолану і сульфолену,
розробка способів синтезу речовин з практично корисними властивостями.
Запропонував нові способи одержання низки похідних сульфолану (ізоціанатів,
уретанів, сечовин) і дослідив їх властивості. Синтезував біоцидну присадку до мастильноохолоджуючих рідин – сульфоцид-2, є одним з розробників способу одержання Сульфокарбатіону-К – високоефективного фунгіцидного препарату з широким спектром дії, розробив методи аналізу продуктів амінування сульфолену-3 аміаком.
Автор понад 80 наукових публікацій, в т.ч. авторських свідоцтв на винаходи.
УСЕНКО Юрій Назарович
Народився 17 квітня 1937 р. в Оренбургській області (Росія).
В 1959 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка і був направлений на
роботу в Інститут хімії полімерів і мономерів АН УРСР. З 1962 р.
навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії АН УРСР, а в
1967 р. успішно захистив кандидатську дисертацію за темою:
«Дослідження в ряду β-кетосульфонів» і отримав ступінь кандидата хімічних наук.
Працював на посадах старшого інженера і молодшого наукового співробітника ІОХ АН УРСР, а з 1969 р. обіймав посаду
старшого наукового співробітника відділу хімії сульфоланів Сектора (Відділення) нафтохімії ІХВС АН УРСР (з 1989 р. - відділу органічного і нафтохімічного синтезу).
Наукові інтереси: хімія похідних сульфолану і сульфолену, дослідження особливостей процесу хлорування сульфолену-3 і способів синтезу дихлор- і тетрахлорсульфолану.
Розробив нові методи одержання сульфонатів сульфоланового ряду та дослідив їх
властивості. Брав безпосередню участь у розробці технології виробництва текстильнодопоміжних препаратів ЛУР і ДІМОС, здійснював пошук біологічно активних речовин з
інсектоакарицидними властивостями.
Автор понад 60 наукових праць і патентів на винаходи.
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ГАЙДАМАКА Станіслав Миколайович
(1942 – 2006)
Народився 13 березня 1942 р. в м. Горький (Росія).
У 1965 р. закінчив Мелітопольський педагогічний інститут за
спеціальністю біологія, хімія та основи сільськогосподарського виробництва. Після проходження військової служби (1965–1966 рр.)
навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії АН УРСР, в 1972 р.
захистив кандидатську дисертацію. Працював на посадах інженера і
молодшого наукового співробітника Інституту органічної хімії АН
УРСР, а з 1980 р. - старшого наукового співробітника відділу хімії
сульфоланів Відділення нафтохімії ІнФОУ АН УРСР.
Наукові інтереси: хімія хлорфосфазосполук, дослідження
способів одержання і властивостей похідних сульфолану і сульфолену, зокрема сполук з фунгіцидною активністю, пошук каталізаторів реакції метатезису.
Запропонував спосіб одержання невідомих раніше альфа-дихлорсульфонів, дослідив їх фізико-хімічні властивості, синтезував лабораторний зразок нової біоцидної присадки
до змащувально-охолоджувальних рідин, яка після перевірки у виробничих умовах була
рекомендована до впровадження.
Опублікував понад 50 наукових статей.
ЩЕРБИНА Фелікс Федорович
Народився 1 жовтня 1936 р. на Дніпропетровщині.
Після служби в армії з 1958 р. до 1963 р. навчався на хімічному факультеті Київського державного університету імені Тараса
Шевченка, а потім в аспірантурі цього ж університету.
У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.
Працював в Інституті фізичної хімії АН УРСР, науковоорганізаційному відділі Президії АН УРСР, Секторі (Відділенні)
нафтохімії ІХВС АН УРСР (з 1975 р. Сектор нафтохімії ІнФОУ
АН УРСР) на посадах старшого інженера, наукового співробітника-консультанта, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії галогенопохідних вуглеводнів. Докторську дисертацію захистив у 1989 р. З 1992 р. по 1995 р. – головний науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: дослідження реакцій рідкофазного каталітичного окиснення алкілароматичних вуглеводнів та їх похідних, синтез бензолполікарбонових і галоїдбензойних
кислот.
Обґрунтував механізм непрямого активування бромідами реакції окиснення алкілароматичних сполук, яку каталізують солі кобальту, запропонував новий метод синтезу
аналога інсектоакарициду ларвину (тіодікарб), розробив спосіб одержання високоефективного гербіциду.
Автор понад 100 наукових праць, в т.ч. 15 авторських свідоцтв на винаходи.
ЄВДОКИМЕНКО Віталій Олександрович
Народився 4 серпня 1977 р. на Київщині.
В 1999 р. закінчив природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова і одержав спеціальність вчителя біології та хімії. До 2004 р. навчався в
аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
і в 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Одержання ізопропілового спирту на протонопровідних каталітичних
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мембранах» за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія». З 2004 р. - інженер, молодший
науковий, науковий і старший науковий співробітник лабораторії цеолітних каталізаторів
та сорбентів і відділу органічного та нафтохімічного синтезу.
Наукові інтереси: властивості протонопровідних каталітичних мембран, розробка
нових технологій очищення комунальних стоків, комплексної переробки осадів з очисних
споруд, термопереробки органовмісних відходів.
Дослідив протонопровідні властивості полімерних мембран та їх застосування в
окремих технологічних процесах. Розробив і впровадив разом з колегами новітню технологію очищення комунальних стоків, дослідив процеси фракціонування та термопереробки органовмісних відходів, вибухового автогідролізу рослинної біомаси, утилізації кремнійвмісних відходів теплових електростанцій.
Є одним з розробників технології зневоднення для наступної комплексної переробки осадів Бортницької станції аерації.
Автор понад 60 наукових публікацій і патентів на винаходи.
КАМЕНСЬКИХ Дмитро Сергійович
Народився 18 вересня 1981 в м. Хмельницький.
В 2004 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Хмельницького державного університету Поділля і одержав кваліфікацію хімікаінженера-технолога. В 2005 – 2008 рр. навчався в аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. З 2011 р. кандидат хімічних наук - дисертація на тему „Гідрогенізація алкілароматичних і гетероциклічних вуглеводнів на композитних протонопровідних мембранних каталізаторах” за спеціальністю «нафтохімія та
вуглехімія». Молодший, науковий та старший науковий співробітник
відділу органічного та нафтохімічного синтезу.
Наукові інтереси: перетворення вуглеводнів на протонопровідних мембранних
каталізаторах, новітні технологічні процеси переробки біомаси, одержання високочистого
діоксиду та карбіду кремнію з техногенних відходів, газифікація органовмісних відходів
різного походження.
Започаткував дослідження процесів автогідролізу та газифікації целюлозовмісних
відходів рослинної сировини, запропонував технологічне рішення процесу одержання діоксиду кремнію і карбіду кремнію високої чистоти з техногенних відходів (зольних залишків), розробив і разом з колегами виготовив експериментальний зразок оригінальної фільтрувальної касети для очищення стічних вод.
Aвтор 60 наукових публікацій і патентів на винаходи.
ТКАЧЕНКО Тетяна Вікторівна
Народилася 13 серпня 1979 р. в м. Ніжин на Чернігівщині.
В 2001 р. закінчила природничо-географічний факультет
Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя з відзнакою і одержала освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра педагогічної освіти, а в 2004 р. закінчила аспірантуру
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
З 2004 р. працювала в наукових підрозділах ІБОНХ НАН
України на посадах інженера, молодшого наукового, наукового та
старшого наукового співробітника, з 2014 р. обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу органічного та нафтохімічного синтезу. В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Одержання симетричних низькомолекулярних етерів на протонопровідних каталітичних мембранах» за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія».
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Наукові інтереси: процеси гетерогенного каталізу, новітні методи конверсії рослинної біомаси, новітні підходи до створення паливних елементів.
Опублікувала понад 70 наукових праць та патентів України на винаходи.
БЕЗУГЛИЙ Юрій Віталійович
Народився 21 грудня 1955 р. в м. Київ.
В 1978 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю хімія,
органічна хімія.
З 1978 р. працював у Секторі (Відділенні) нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР (зараз Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України) на посадах
старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. В 1986 р.
захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія».
Наукові інтереси: хімія п’ятичленних циклічних сульфонів, реакції метатезису
олефінів. Синтезував три типи принципово нових гетероциклічних сполук з невідомим
раніше сполученням циклів та низку нових потенційно біологічно активних циклоалкенілвмісних похідних тіолан-1,1-диоксидів, ізооксазолів, піразолідиндионів та піримідинтрионів.
Автор понад 60 науковх публікацій, з них 14 патентів на винаходи.
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ВІДДІЛ КАТАЛІТИЧНОГО СИНТЕЗУ
Підрозділ організовано в 1959 p. академіком AH УPCP Гyтиpeю Bіктором
Cтепановичем як відділ хімії вуглеводнів нафти в paмкax нoвocтвopeнoгo Iнcтитyтy xiмiї
пoлiмepiв і мoнoмepiв AH УPCP. У віддіді було зaпoчaткoвaнo два нayкoвиx
нaфтoxiмiчниx напрями, пов’язаних із застосуванням нових на той час об’єктів - цеолітів:
каталіз на цeoлiтax і poздiлeння на них нaфтoвиx вyглeвoднiв зa cтpyктypoю молекул.
Впродовж кiлькox poкiв вiддiл бyв єдиним науковим підрозділом в країні, дe виконувались дocлiджeння з цeoлiтнoї тeмaтики.

Співробітники відділу каталітичного синтезу (2019 р.).
Нижній ряд: В.А. Поважний, Л.К. Патриляк, О.І. Сафронов; верхній ряд: Ю.Г. Волошина,
А.В. Яковенко, О.О. Папейкін, О.П. Пертко, І.О. Венгер, Л.Ю. Бодачівська, Д.З. Давітадзе,
С.В. Коновалов, О.В. Мельничук, С.О. Зубенко

Співробітники відділу каталітичного синтезу (2009 р.).
Нижній ряд: В.І. Храновська. Ю.Г. Волошина, К.І. Патриляк, Л.К. Патриляк, В.Й. Випірайленко;
верхній ряд: В.В. Іваненко, А.В. Яковенко, М.В. Охріменко, Л.Г. Самусь, В.О. Іонін, І.А. Манза,
І.А. Репецький
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Співробітниками відділу було вcтaнoвлeнo ocнoвнi зaкoнoмipнocтi крекінгу та дегідрування вyглeвoднiв і зaкoнoмipнocтi aдcopбцiї нopмaльниx пapaфiнiв нa цeoлiтax. Відкрито (В.С. Гутиря, П.М. Галич) реакцію селектокрекінгу, яка реалізується завдяки поєднанню в цеолітах молекулярно-ситових і каталітичних властивостей і яку було названо
«псевдоефектом» нециклічної дегідрогенізації та деструкції н-парафінів. Сфopмyльoвaнo
уявлення про природу кaтaлiтичнoї aктивнocтi цeoлiтiв. Ці дослідження лягли в основу
докторської дисертації Галича Петра Миколайовича «Розділення і каталітичне перетворення вуглеводнів на цеолітах», яку він захистив в 1970 р.
В 1976 р. відділ у складі Сектора, а пізніше - Відділення нафтохімії Інституту хімії
полімерів і мономерів АН УРСР, було перепідпорядковано Інституту фізико-органічної
хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка АН УРСР, а в 1989 р. - Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР.
Впродовж 1963-1989 рр. підрозділ, який було перейменовано у відділ каталітичного синтезу, очолював заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. Л.В.
Писаржевського професор П.М. Галич.
За цей період було досліджено реакції aлкiлyвaння apoмaтичниx вyглeвoднiв і їx
пoxiдниx oлeфiнaми і cпиpтaми, а також реакції ізомеризації н-парафінів і алкілування
iзoпapaфiнoвиx вyглeвoднiв oлeфiнaми. Було відкрито (Ю.М. Сидоренко, П.М. Галич, В.С.
Гутиря) peaкцiю aлкiлyвaння ароматичних вуглеводнів і їх похідних мeтaнoлoм пo
мeтильнiй гpyпi, яка знаменувала нові підходи до одержання вініл- і етилзаміщених ароматичних сполук. Зaпpoпoнoвaнo (І.Т. Голубченко) мexaнiзм opтo-aлкiлyвaння фeнoлy
oлeфiнaми та cтвopeнo eфeктивний кaтaлiзaтop цьoгo пpoцecy. Вивчено (В.С. Гутиря, В.Я.
Масумян, К.І. Патриляк) гpyпoвий вyглeвoднeвий cклaд нaфт українських нaфтoвих родовищ.
Співробітниками відділу було вивчено і пояснено (О.М. Тарануха, П.М. Галич, В.С.
Гутиря) явище більш швидкого зростання видимої амплітуди надтонкої, низькопольової
компоненти спектра ЕПР катіонів Mn2+ у фожазитах у процесі охолодження останніх в
діапазоні 300-77 К, ніж цього можна було очікувати відповідно до закону Кюрі-Вейсса. На
основі даного явища запропоновано спосіб вивчення розподілу компенсуючих катіонів за
кристалографічними позиціями алюмокремнекисневого каркасу цеолітних каталізаторів з
визначенням передусім тих катіонів, які розташовані в центрах гексагональних призм цеолітної структури.
Виявлено (К.І. Патриляк, В.А. Бортишевський, П.М. Галич) коливальний перебіг
алкілування ізобутану бутенами – карбоній-іонної реакції, на відміну від багатьох вже відомих окисно-відновних коливальних реакцій. Сформульовано (К.І. Патриляк, В.А. Бортишевський, І.М. Цуприк) нові уявлення щодо природи активних центрів алкілування ізобутану бутенами як поєднання кислотних центрів Бренстеда та Льюїса, а також новий механізм алкілування через протонування С-Н-зв’язку третинного вуглецевого атома молекули ізобутану, ґрунтуючись на суперкислотних підходах Дж. Ола про можливість активації парафінових молекул протонуванням С-С- та С-Н-зв’язків.
На замовлення "Південмашу" здійснено (П.М. Галич, К.І. Патриляк, І.А. Манза) розшифровку складу газового фону, який утворювався в пускових шахтах ракет в результаті
віддачі залишкових газів і парів полімерно-композитними конструкційними матеріалами,
а також запропоновано метод прискореного прогнозування експлуатаційних властивостей
полімерних композитів на 20-річний період їх безперервної експлуатації без проведення
тривалих і дорогих натурних випробувань. За результатами досліджень було надано підприємству науково обґрунтовані рекомендації щодо мінімізації газового фону та підвищення
надійності підбору конструкційних матеріалів.
В рамках проблеми розділення нафтових вуглеводнів за структурою молекул започатковано (Л.А. Купріянова) дослідження рівноваг у системах «н-парафін-карбамід-сполука
включення». В подальшому виявлено (К.І. Патриляк, П.М. Галич, В.С. Гутиря) коливаль112

ний перебіг даного процесу, а також гістерезисні явища (К.І. Патриляк, В.П. Моторний) у
цих системах. Запропоновано (К.І. Патриляк) нову нерівноважну фізико-хімічну модель
сполук включення на основі уявлень про фундаментальну відмінність властивостей карбаміду в масивному стані та у вигляді кластерів. Ці уявлення були покладені в основу
сформульованої К.І. Патриляком нової закономірності відносної зміни тиску насиченої
пари над речовиною, згідно з якою у певній високотемпературній точці настає інверсія тиску, від меншого над кластерами до більшого над масивною фазою. Виявлена закономірність лягла в основу гістерезисних і перехідних явищ - останні мають місце при наближенні до точки плавлення та критичної точки речовини. Даний цикл робіт було узагальнено К.І. Патриляком у докторській дисертації «Сполуки включення та наукові основи
інтенсифікації процесів карбамідної депарафінізації», яку він захистив у 1986 р.
В цьому ж році у складі групи співробітників відділу і окремих груп деяких інших
підрозділів було створено відділ фізико-технічних проблем нафтохімії, який очолив доктор хімічних наук Патриляк Казимир Іванович. Основним завданням новоствореного підрозділу впродовж 1986-1989 рр. була участь у ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в частині пилопригнічення та запобігання пилінню курних територій: рілля, піщані пустирі, кар’єри, дороги та їх узбіччя тощо. Було запропоновано (К.І. Патриляк, В.В.
Бойко, М.Ш. Кендіс та інші) композиції на основі технічних лігносульфонатів – крупнотоннажних дешевих відходів целюлозно-паперової промисловості – для пилопригнічення
та закріплення курних територій як у зоні відчуження ЧАЕС, так і поза її межами. Впродовж літа-осені 1986 р. та весни-літа 1987 р. цими композиціями було оброблено до 5 тис.
га територій та до 1500 кілометрів курних дорожніх узбіч, чим було відвернуто вітровий
перенос радіонуклідів на великі відстані.
В 1987 р. у відділі було розроблено та впроваджено (В.П. Кухар, К.І. Патриляк,
В.В. Благоєв та інші) технологію довготривалого хіміко-біологічного закріплення (дернування) найбільш небезпечної курної території так званого "Піщаного плато" площею 254
га у безпосередній близькості від 4-го аварійного блоку ЧАЕС, а в 1988 р. технологію було поширено на всі піщані курні території зони відчуження загальною площею до 1000 га.
Проведені у 1986-1988 рр. роботи дозволили знизити коефіцієнт вітрового переносу радіонуклідів приблизно на 2 порядки, що сприяло нормалізації радіоактивної обстановки в
зоні відчуження та далеко поза її межами, в тому числі у м. Києві.
Одночасно у відділі було розпочато (К.І. Патриляк, В.А. Бортишевський) роботи з
дослідження алкілування бензолу α–олефінами С8-С24 з метою одержання алкілбензолів як
сировини для виробництва миючих засобів і алкілсульфонатних присадок. Було показано
високу активність і селективність цеолітних каталізаторів за моноалкілбензолами. Розроблено технологічний регламент виробництва високомолекулярних алкілбензолів для одержання алкілсульфонатних присадок (В.А. Бортишевський).
До 1989 р. проблеми, пов'язані з пилопригніченням і закріпленням пилонебезпечних територій, в основному було вирішено, а відділ фізико-технічних проблем нафтохімії
з 1990 р. було об’єднано з відділом каталітичного синтезу зі збереженням назви останнього. Керівником об’єднаного відділу було призначено К.І. Патриляка.
Роботу підрозділу було цілковито зосереджено на науковому напрямку "Каталіз
складних реакцій вуглеводнів". Відділ поставив собі за мету вивчення нових явищ в області гетерогенного каталізу, природи каталітичної активності і реакційних механізмів для
розробки вітчизняних каталізаторів кислотного типу.
В 1991 р. у відділі було запропоновано (К.І. Патриляк) нову концепцію poзвиткy
української нaфтопepepoбки тa нaфтoxiмiї, cпpямoвaнy нa фopмyвaння cyчacнoї
iнфpacтpyктypи гaлyзi, включaючи шиpoкoмacштaбнy підготовку кaдpiв, paцioнaлiзaцiю
первинної пepepoбки нaфти, виpoбництвo олив, poзбyдoвy втopинниx пpoцeciв з метою
поглиблення переробки нафти, poзвитoк мaлoтoннaжнoї нафтохімії.
Спільно з Інститутом фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України на
основі морденіт-клиноптилолітових порід Закарпаття було синтезовано (Ф.М. Бобонич,
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Ю.Г. Волошина, Л.К. Патриляк) каталізатор ізомеризації нормального гексану, який за
активністю і селективністю не поступається каталізатору на основі синтетичного морденіту.
На основі каоліну Просянівського родовища Дніпропетровської області за технологією in situ синтезовано (К.І. Патриляк, В.І. Назарок) цеолітвмісний мікросферичний каталізатор крекінгу, гранульовані цеоліти типу X та Y, а також каталізатори алкілування на
основі останніх. Розроблено технологічні регламенти на виробництво цеолітів X та Y (В.І.
Назарок), а також техніко-економічні обґрунтування виробництва мікросферичного цеолітвмісного каталізатора крекінгу (В.І. Назарок) і цеолітного каталізатора та процесу ізомеризації (М.М. Левчук).
У відділі було синтезовано (Л.К. Патриляк) модифіковані нікелем каталізатори
ароматизації н-гексану алюмо-оксидно-пентасильної основи, які не містять благородних
металів, зі 100 %-ною селективністю за бензолом. Створено (Л.К. Патриляк) термодинамічну концепцію природи адсобрційно-десорбційних гістерезисів для мезопористих адсорбентів, відповідно до якої адсорбційна вітка гістерезисної петлі характеризує процес змочування стінок мезопор, а десорбційна – процес заповнення адсорбтивом мезопор зі змоченими стінками. Новий підхід дозволяв розглядати обидві вітки петлі як такі, що несуть
додаткову термодинамічну інформацію, і дають змогу диференційовано визначати термодинамічні параметри процесів змочування стінок пор і заповнення пор зі змоченими стінками.
У відділі було розвинуто ряд нових експериментальних методів і теоретичних підходів:
- до модифікування цеолітних каталізаторів;
- до визначення розподілу первинних продуктів перетворення в таких найважливіших карбоній-іонних реакціях як крекінг вуглеводнів, алкілування ізопарафінів олефінами, ізомеризація та ароматизація легких парафінів, диспропорціонування моноалкілзаміщеної ароматики до бензолу та пара-алкілбензолів;
- до вивчення динаміки дезактивації кислотних цеолітів внаслідок коксоутворення,
вивчення самого коксу, а також динаміки окиснювальної регенерації дезактивованих зразків.
Зокрема, розроблено (Ю.Г. Волошина, К.І. Патриляк, Л.К. Патриляк) методи селективної зовнішньоповерхневої дезактивації цеолітних мікрокристалів, що дало змогу запобігати неселективним зовнішньоповерхневим реакціям і, відповідно, посиленому зовнішньоповерхневому коксоутворенню. В результаті цього підвищувалась селективність
цільових реакцій. Додатковим ресурсом при вивченні селективності каталізаторів були
знайдені співробітниками відділу підходи до звуження їх кислотних спектрів, за рахунок
чого звужувався спектр небажаних побічних реакцій. Так, в алкілуванні ізобутану бутенами тривалість міжрегенераційної роботи каталізатора було доведено до 200 год, тоді як
для найкращого зарубіжного зразка (США, 2005 рік) цей показник не перевищував 15 год,
а в алкілуванні бензолу і толуолу вищими D-олефінами було досягнуто 100 %-ї селективності за відповідними феніл- та толуілпарафінами з довжиною алкільних ланцюгів С10-С24.
Розподіл первинних продуктів тих чи інших карбоній-іонних перетворень вивчали
(К.І. Патриляк, Л.К. Патриляк, Ю.Г. Волошина, В.О. Іонін, І.А. Манза) шляхом їх реалізації за умов малого (на рівні однієї секунди) та дуже малого (на рівні десятих чи сотих часток секунди) часу перебування інгредієнтів реакції на шарі каталізатора. Впродовж зазначеного часу первинні продукти конверсії вдавалося вловлювати до того, як вони встигали
змінюватися. На основі одержаних експериментальних даних запропоновано (Л.К. Патриляк, К.І. Патриляк, Ю.Г. Волошина) нову концепцію механізмів карбоній-іонних перетворень вуглеводнів на цеолітах, а саме алкілування ізопарафінових та ароматичних вуглеводнів олефінами, ізомеризації та ароматизації н-парафінів, диспропорціонування моноалкілароматичних вуглеводнів до бензолу та дизаміщеної, зокрема пара-заміщеної ароматики. Згідно з цією концепцією, активація парафінових молекул (із причини стеричної не114

доступності кислотних центрів для третинних і вторинних С-атомів) проходить шляхом
суперкислотного протонування первинних атомів вуглецю у СН 3-групах зі стабілізацією
первинних карбокатіонів, що утворюються, негативно зарядженими позиціями кристалічної гратки цеоліту. Результати дослідження карбоній-іонних реакцій на цеолітах було узагальнено в докторській дисертації Патриляк Любов Казимирівни «Гетерогеннокаталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів» (2006 р.).
Для вивчення однієї з найважчих проблем гетерогенного кислотного каталізу - дезактивації кислотних каталізаторів в результаті коксоутворення, визначення складу утворюваного коксу та динаміки його горіння - розроблено (К.І. Патриляк, Л.К. Патриляк,
М.В. Охріменко, І.А. Манза, В.В. Іваненко) унікальний метод дискретно-послідовного мікроокиснення коксу. Із застосуванням даного методу вивчено дезактивацію кислотних каталізаторів на основі найбільш значимих у практичному відношенні типів цеолітів - фожазиту (X та Y), морденіту і цеоліту висококремнеземного - в таких карбоній-іонних перетвореннях вуглеводнів як алкілування, ізомеризація, диспропорціонування, ароматизація.
Вперше досліджено властивості коксових відкладень на дезактивованих зразках у процесі
їх старіння впродовж майже трьох років. Вивчено нове явище: безперервний рух коксу з
вектором, позмінно спрямованим то на зовнішню поверхню цеолітних кристалів, то в глибину пористої структури цеоліту (К.І. Патриляк, В.В. Іваненко, С.В. Коновалов). При
цьому кокс або повністю покриває зовнішню поверхню цеолітного кристалу, стаючи масивною коксовою фазою, або ж знаходиться на ній у вигляді кластерів. В основі цього
явища лежить сформульована у попередні роки закономірність, згідно якої в певній високотемпературній точці настає інверсія тиску (чи величини хімічного потенціалу) від більшого над кластерами до більшого над масивною фазою.
З 2012 р. відділ очолює д.х.н. Патриляк Л.К. З цього часу співробітники відділу зосереджують свою роботу на створення оригінальної гомогенно-каталітичної технології
одержання біодизельного палива, яка ґрунтується на реакції переестерифікації ріпакової
олії етанолом, тобто на використанні повністю біовідновлювальної сировини (Л.К. Патриляк, В.П. Кухар, К.І. Патриляк, М.В. Охріменко, І.А. Манза, Ю.Г. Волошина, А.В. Яковенко, В.В. Іваненко, В.І. Храновська, В.В. Петрович).
Синтезовані на дослідній установці ІБОНХ НАН України партії етилових естерів
різних олій пройшли випробування в 10 Хіммотологічному центрі Міністерства оборони
України та Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, показавши високі енергоекологічні характеристики.
В сумішах з дизельним паливом нафтового походження при концентраціях 20-80 % синтезований продукт дещо поступається нафтовому
дизпаливу підвищеної якості (Євро) марки С
виду ІІ за енергетичним показниками (максимальна потужність двигуна, максимальний
крутний момент та ККД), але однозначно переважає його за екологічними показниками,
характеризуючись меншими викидами діоксиду вуглецю, оксидів азоту та продуктів неповного згоряння.
Розроблено (Л.К. Патриляк, К.І. Патриляк, В.В. Іваненко, М.В. Охріменко, Ю.Г. Волошина, І.А. Манза, С.В. Коновалов, В.І. Храновська) спосіб переестерифікації неочищеної
ріпакової олії товарним етанолом на високоактивному і недорогому твердому каталізаторі
та створено гетерогенно-каталітичну технологію одержання біодизельного палива з викорис115

танням цього каталізатора. За даною технологією синтезовано укрупнені партії біодизельного палива. Здійснено попередню оцінку основних показників якості синтезованого
продукту, згідно з якою він є придатним для приготування сумішевих палив із дизпаливом
нафтової основи.
Запропоновано концепцію (Л.К. Патриляк, К.І. Патриляк, І.А. Репецький) механізму
Н/D-обміну в молекулах ізопарафінів і механізму алкілування ізобутану бутенами на кислотних цеолітах з єдиних вихідних позицій: протонування ізопарафінових молекул по
метильних, а не метинових групах.
Розвинуто напрямок дослідження взаємозв'язку між розміром активної фази та каталітичною активністю. Зокрема встановлено (Патриляк К.І., Патриляк Л.К., Коновалов
С.В.), що наноструктури з несформованою поверхнею за каталітичною активністю завжди будуть поступатися наноструктурам зі сформованою поверхнею. Найвищу каталітичну
активність буде виявляти речовина у вигляді повністю сформованих кристалів мінімальних розмірів.
При дослідженні алкілування толуолу метанолом у метильну групу з метою прямого
одержання стиролу та етилбензолу на основних цеолітних каталізаторах показано, що селективний перебіг алкілування не може забезпечити навіть сильна основність активних
центрів, якщо до їх складу входить значна за силою кислотна складова (Волошина Ю.Г.).
Вперше на каталізаторі сильної основності (Cs-форма цеоліту Х з нанесеним оксидом цезію) за мінімальної тривалості контакту з реакційною сумішшю як єдиний продукт метилування толуолу в бічний ланцюг зафіксовано етилбензол, стирол же виявлений лише при
збільшенні часу перебування реагентів у зоні реакції у мінімальній кількості, завдяки чому, з урахуванням даних для каталізаторів вищої активності, у цій реакції етилбензол
утворюється перш за все як первинний продукт.
Показано перспективність використання Ni замість Pd в ролі гідруючо-дегідруючого
елемента в каталізаторах ізомеризації н-гексану на основі цеоліту HMFI (Патриляк Л.К.,
Крилова М.М., Волошина Ю.Г., Пертко О.П.). Найбільший вихід і-гексанів, втричі вищий,
ніж на Pd-вмісному каталізаторі, спостерігався на зразку з 1 мас.% Ni з найбільшою дисперсністю частинок металу. Показано, що збільшення вмісту нікелю викликає посилення
кислотності бренстедових центрів цеоліту, сприяючи зсуву ізомеризації в область нижчих
температур з одночасною інтенсифікацією крекінгу.
Запропоновано новий спосіб приготування лужного каталізатора переестерифікації
олій етиловим та бутиловим спиртом. Проведено порівняльні стендові моторні випробування на сучасному дизельному двигуні (VW 1,9TDI ALH) біодизельних палив зі вмістом етилових та бутилових естерів 20, 50, 80 % мас. з мінеральним паливом. Енергетичні
показники роботи двигуна на сумішевому паливі несуттєво погіршуються в міру зростання вмісту естерів. В той же час сумішеве паливо однозначно перевершує нафтове дизельне паливо за екологічними показниками (Л.К. Патриляк, С.О. Зубенко, С.В. Коновалов,
М.В. Охріменко).
В 2015 році до відділу було приєднано лабораторію № 19 сорбентів та носіїв.
З 2016 р. в рамках програми "Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку" спільно із відділом № 11 поверхнево-активних речовин проводилися дослідження, які спрямовані на розробку сучасної
технології комплексної переробки олійної сировини до біодизельного палива та паливомастильних матеріалів, що зменшило б енергозалежність нашої держави від нафтової сировини. З 2018 року співробітників відділу поверхнево-активних речовин було переведено
до відділу каталітичного синтезу.
Науковці відділу співпрацюють з академічними інститутами, вітчизняними та іноземними університетами. Завдяки тісним зв’язкам з вищою школою відділ поповнюється
молодими фахівцями.
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Наймолодша зміна відділу:
О.П. Пертко, С.В. Коновалов, М.М. Демиденко

Отже, впродовж понад півстолітньої
наукової діяльності у відділі було виявлено
ряд нових явищ принципового значення, розроблено ряд високоефективних каталізаторів.
Результати досліджень публікуються у вітчизняних і міжнародних виданнях, доповідаються на наукових конференціях різного
рівня. Співробітниками відділу опубліковано 3 монографії, біля 800 статей, створено
біля 90 технічних рішень на рівні винаходів, підготовлено 5 докторів та 35 кандидатів наук.

Співробітники відділу
ПАТРИЛЯК Любов Казимирівна
Народилася 25 липня 1974 р. в м. Києві.
В 1998 р. закінчила хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний
інститут". З 2001 р. – кандидат хімічних наук ("Каталізатор крекінгу
на основі цеолітвмісної мікросфери: фізико-хімічні та каталітичні
властивості"), з 2006 р. – доктор хімічних наук ("Гетерогеннокаталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів").
З 1995 р. працює в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України на посадах лаборанта, інженера, аспіранта, наукового,
старшого наукового, провідного наукового співробітника. З 2012 р. завідувач відділу.
Наукові інтереси: нафтохімія, гетерогенний кислотно-основний каталіз, карбонійіонні перетворення вуглеводнів на кислотних цеолітах, а також кисневмісних сполук (олії,
жири, спирти) – на лужних каталізаторах.
Має більше 200 наукових праць, включаючи 20 патентів на винаходи. Підготувала
трьох кандидатів наук. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених НАН
України (2002 р.). Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України (2007 р.).
ГУТИРЯ Віктор Степанович
(1910 – 1983)
Народився 29 серпня 1910 р. в с. Синявське Ростовської губернії (Росія).
В 1928 р. вступив до Азербайджанського політехнічного
інституту, де з третього курсу почав займатись науковою роботою, а
в 1932 р. був направлений на роботу в Азербайджанський НДІ Наркомтяжпрому. Перші дослідження В.С. Гутирі завершились розробкою технологічного процесу одержання етанолу з газів піролізу.
Впродовж 1934 – 1935 рр. цей процес був впроваджений у виробництво, а його автор нагороджений орденом «Знак Почета».
В 1937 р. був призначений керівником лабораторії органічного синтезу. В 1938 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.
В роки війни займався проблемами оборонного спрямування: розробив запалювальні протитанкові суміші, запропонував рецептуру горючих композицій, реалізував тех117

нологію виготовлення тротилу, налагодив виробництво водню для аеростатів загородження. За вдосконалення технології виробництва авіаційних бензинів у 1942 р. йому була
присуджена Сталінська премія.
В 1959 р. на запрошення АН УРСР переїхав до Києва, зайняв посаду заступника
директора ІХВС АН УРСР, в кінці 60-х років ініціював організацію кількох наукових відділів для вивчення основних проблем нафтохімії і став основоположником української наукової школи нафтохіміків і одним з піонерів вивчення процесів цеолітного каталізу. В
1963 - 1974 рр. був віце-президентом АН УРСР і тривалий час наукову і науковоорганізаційну роботу поєднував з діяльністю в державних органах, а його заслуги були
відзначені численними науковими і урядовими нагородами.
ГАЛИЧ Петро Миколайович
(1923–2005)
Народився 12 липня 1923 р. на Сумщині.
В 1951 р. закінчив нафтовий факультет Львівського політехнічного інституту, в 1954 р. – аспірантуру Інституту нафти
АН СРСР (Москва) і там же працював на посадах наукового
співробітника і заступника завідувача лабораторії.
З 1959 р. в Інституті хімії високомолекулярних сполук
АН УРСР обіймав посади старшого наукового співробітника,
заступника керівника Сектора нафтохімії, завідувача відділу хімії вуглеводнів нафти (1963 – 1989 рр.) і розпочав систематичні
дослідження цеолітів як адсорбентів і каталізаторів нафтопереробних і нафтохімічних процесів. Вивчав процеси розділення
вуглеводнів та їх каталітичні перетворення на цеолітах різної
природи, які були покладені в основу нового розділу нафтохімії. Досліджував вплив молекулярно-ситового ефекту на специфічність каталізу, роль обмінних катіонів у формуванні каталітичних властивостей цеолітних каталізаторів, вивчав реакцію алкілування метилзаміщених ароматичних вуглеводнів метанолом, розробив цілу низку цеолітних каталізаторів для багатотоннажних нафтохімічних процесів ізомеризації та алкілування.
Створив наукову школу, підготував 4 доктори і 25 кандидатів наук. Його плідна
праця удостоєна премії НАН України ім. Л.В. Писаржевського та звання «Заслужений діяч
науки і техніки України».
Автор понад 300 наукових праць, 48 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
ПАТРИЛЯК Казимир Іванович
(1938–2015)
Народився 16 грудня 1938 року на Лемківщині.
В 1961 р. закінчив нафтовий факультет Львівського політехнічного інституту і був направлений на роботу в Інститут хімії полімерів і мономерів АН УРСР. В 1969 р. захистив кандидатську, а в 1986 р. – докторську дисертацію.
В 1991-2012 рр. очолював відділ каталітичного синтезу
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України і одночасно був професором Національного технічного університету
«КПІ», де читав курс лекцій «Сучасні каталізатори та технології
переробки нафти на їх основі».
Наукові інтереси: сполуки включення та наукові основи
інтенсифікації процесів карбамідної депарафінізації, гетерогенний каталіз, карбоній-іонні перетворення вуглеводнів, синтез і модифікація цеолітних каталізаторів, альтернативні паливно-мастильні матеріали на основі відновлюваної сировини.
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Під його керівництвом досліджено закономірності аномальної зміни тиску насиченої пари над речовиною у масивному та кластерному станах, особливості взаємодії кислотних центрів різної природи в цеолітних структурах, знайдено оптимальний хімічний склад
і способи одержання ефективних цеолітних каталізаторів, відкрито явище коливальної
адсорбції. Після аварії на Чорнобильській АЕС протягом 1986–1988 рр. розробив і впровадив найефективніші способи пилопригнічення і закріплення курних територій.
Автор понад 200 наукових праць, у тому числі – 2 монографій і 15 патентів на винаходи. Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки 2014 р. Підготував 1
доктора і 10 кандидатів наук.
ВОЛОШИНА Юлія Геннадіївна
Народилася 26 січня 1965 р. в м. Полтаві.
В 1987 р. закінчила фізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
В 1987-1990 рр. навчалась в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. Кандидатську
дисертацію на тему "Вплив співвідношення атомів кремнію і
алюмінію в каркасі на фізико-хімічні властивості фожазиту"
захистила в 1994 р. До 2000 р. працювала на посаді молодшого
наукового співробітника Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.
В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України працює з 2003 р. на посаді старшого наукового співробітника
відділу каталітичного синтезу
Наукові інтереси: синтез кислотних та основних цеолітних каталізаторів модифікуванням їх цеолітної основи, реакції ізомеризації нормальних парафінів, диспропорціонування толуолу, алкілування толуолу метанолом.
Автор 115 наукових праць, в т.ч. 10 патентів на винахід.
ТАРАНУХА Олег Максимович
(1932-2016)
Народився 30 березня 1932 р. в м. Києві.
В 1957 р. закінчив радіофізичний факультет Київського
державного університету імені Тараса Шевченка.
В 1962-1966 рр. навчався в аспірантурі Інституту хімії
полімерів та мономерів АН УРСР.
В 1969 р. захистив дисертацію за темою «Безперервне
насичення ліній ЕПР і релаксаційні характеристики макрорадикалів в γ-опроміненому полікапролактамі» в Інституті хімічної
фізики (м. Москва) та отримав науковий ступінь кандидата хімічних наук.
1967-1989 рр. - молодший, науковий та старший науковий співробітник Сектору (Відділення) нафтохімії Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР, Інституту фізикоорганічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, з 1989 р. - старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: дослідження особливостей будови і реакційної здатності радикалів методами електронного парамагнітного резонансу, адсорбції радикалів на цеолітах,
вивчення коливальних карбоній-іонних перетворень.
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Дослідив особливості іонного обміну на синтетичних цеолітах, координаційний
стан іонів марганцю в полікатіонних формах фожазиту, структуру і каталітичні властивості кобальт-молібденокисного каталізатора в процесі його відновлення вуглеводнями.
Автор понад 80 наукових робіт.
ГОЛУБЧЕНКО Іван Тимофійович
(1935-1993)
Народився 13 березня 1935 р. на Сумщині.
В 1959 р. закінчив нафтовий факультет Львівського політехнічного інституту.
Починаючи з 1959 р., працював в Інституті газу АН
УРСР, Секторі (Відділенні) нафтохімії Інституту хімії високомолекулярних сполук (з 1976 р. – Відділенні нафтохімії Інституту
фізико-органічної хімії та вуглехімії), Інституті біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України на посадах інженера, молодшого наукового, наукового і старшого наукового співробітника.
В 1963–1966 рр. навчався в аспірантурі Сектору (Відділення) нафтохімії. Кандидатську дисертацію захистив в 1966 р.
Наукові інтереси: каталітичні нафтохімічні перетворення, вивчення процесів дезактивації та відновлення активності цеолітних каталізаторів.
Зaпpoпoнував мexaнiзм opтo-aлкiлyвaння фeнoлy oлeфiнaми та розробив
eфeктивний кaтaлiзaтop даного пpoцecy. Синтезував алкілсаліцилатні присадки для моторних олив.
Автор понад 70 наукових праць, в т.ч. 1 монографії та 10 патентів на винаходи.
СИДОРЕНКО Юрій Миколайович
Народився 4 лютого 1937 р. на Дніпропетровщині.
В 1959 р. закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, після якого був направлений в Інститут газу АН
УРСР.
В 1962-1965 рр. навчався в аспірантурі Сектора нафтохімії ІХВС АН УРСР, а після її закінчення працював там же на посаді молодшого наукового співробітника. Кандидатську дисертацію на тему "Изучение реакции метилирования толуола метанолом на алюмосиликатах" захистив у 1968 р. 1972-1976 рр. старший науковий співробітник Київського філіалу ВНДІ
"Комплексних проблем поліграфії", а в 1976-1983 рр. – старший
інженер і молодший науковий співробітник Київського філіалу ДержНДІ "Хлорпроект". В
1983 р. працював у Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії
АН УРСР на посаді старшого наукового співробітника і був призначений вченим секретарем Наукової ради АН УРСР з проблем нафтохімії та нафтопереробки.
Наукові інтереси: хімія процесів алкілування ароматичних вуглеводнів, окиснення
хлорованих вуглеводнів в процесі випалювання цементного клінкеру.
Дослідив реакцію алкілування толуолу метанолом у бічний ланцюг на лужних цеолітних каталізаторах (1966 р.), брав безпосередню участь у розробці технології фільтрування цукрових соків.
Автор понад 30 наукових праць і патентів на винаходи.
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МАНЗА Іван Андрійович
Народився 21 червня 1938 р. в м. Дніпродзержинську.
В 1960 р. закінчив факультет технології органічних речовин
Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, після закінчення якого був направлений в ЦКБ Держплану УРСР та переведений в УкрНДІ «Гіпрошахт». В 1960–1973 рр. працював у УкрНДІ НП "МАСМА". Кандидатську дисертацію на тему "Дегідрокрекінг нормальних парафінів на промислових сульфідних каталізаторах" захистив у 1973 р. З 1973 р. працював у Секторі, а пізніше Відділенні нафтохімії Інституту хімії полімерів та мономерів АН
УРСР, який у 1976 р. було перепідпорядковано Інституту фізикоорганічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України. З 1987 р. - старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Брав участь у розшифровці складу газового фону пускових шахт ракет, а також у
розробці методу прогнозування зміни властивостей полімерних композитів на 20-річний
період безперервної експлуатації ("Південмаш", м. Дніпропетровськ).
Наукові інтереси: газова хроматографія, фракційний та індивідуальний аналіз вуглеводнів, розділення класів вуглеводнів, сорбція вуглеводнів цеолітами, каталіз перетворень
вуглеводнів кислотами та основами.
Автор понад 100 наукових праць, має близько 20 патентів на винаходи.
ЛЕВЧУК Микола Миколайович
(1941-2015)
Народився 13 березня 1941р. в м. Київ.
В 1963 р. закінчив радіофізичний факультет Київського
державного університету імені Тараса Шевченка.
Працював на інженерних посадах у Всесоюзному науководослідному інституті "Хімпроект", Київському заводі хімікатів
(«Радикал»), Інституті газу АН УРСР.
Кандидат технічних наук (1992 р.), дисертацію захистив
в Інституті загальної та неорганічної хімії АН УРСР. З 1986 р.
молодший науковий і науковий співробітник Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.
Литвиненка АН УРСР, з 1990 - старший науковий співробітник
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Учасник ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС, в 30-кілометровій зоні впроваджував технологію хіміко-біологічного
закріплення радіоактивно забруднених територій від вітрової ерозії. Брав участь у розробці каталізатора ізомеризації лінійних парафінів на основі природних цеолітів Закарпаття.
Автор 60 наукових праць, в т.ч. 30 патентів на винаходи.
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КОНОВАЛОВ Сергій Вікторович
Народився 11 серпня 1987 р. в м. Олександрії Кіровоградської області.
В 2010 році закінчив магістратуру хімікотехнологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Ще під час навчання в університеті проходив технологічну практику та виконував магістерську дисертаційну роботу в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
а в 2010 р. вступив до аспірантури ІБОНХ НАН України. Після закінчення аспірантури в 2013 р. продовжив роботу в Інституті на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника (з 2018 р.). Кандидатську дисертацію за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія» на тему «Утворення коксу в
карбоній-іонних реакціях та його поведінка в дезактивованих каталізаторах» захистив в
2014 році.
Наукові інтереси: одержання альтернативних моторних палив на основі біовідновлювальної сировини та харчових відходів; дослідження дезактивації кислотних та
основних цеолітних каталізаторів у карбоній-іонних перетвореннях.
Керівник науково-дослідних робіт (2017 та 2018 рр.) в рамках грантів Президента
України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
Автор 48 наукових праць, в тому числі 4-х патентів України на винаходи.
ПОВАЖНИЙ Володимир Ананійович
Народився 20 квітня 1960 р. в м. Києві.
В 1983 р. закінчив хіміко-технологічний факультет
Київського політехнічного інституту.
Кандидатську дисертацію на тему “Вуглецеві пористі
матеріали на основі антрациту та їх застосування” захистив у
2015 р. в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України та отримав ступінь кандидата хімічних наук.
В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України працює з 1988 р., з 1998 р. до 2015 р. працював в лабораторії сорбентів та носіїв Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України на посадах провідного інженера, наукового та старшого наукового співробітника, в 2015 р. у зв’язку з ліквідацією лабораторії сорбентів та носіїв був
переведений у відділ каталітичного синтезу, де працює на посаді старшого наукового
співробітника.
Наукові інтереси: створення нових наноструктурованих адсорбентів і носіїв на основі вуглецевих матеріалів, оксидів і неорганічних солей, їх модифікація органічними та
неорганічними сполуками, дослідження фізико-хімічних та структурно-адсорбційних
властивостей матеріалів.
Автор понад 90 наукових праць, в тому числі 14 патентів України на винаходи.
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БОДАЧІВСЬКА Лариса Юріївна
Народилась 20 травня 1969 р. в м. Києві.
В 2001–2005 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (факультет кібернетики). В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему
«Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин» за спеціальністю
«системний аналіз і теорія оптимальних рішень».
З 1992 р. до 2001 р. працювала в Інституті біоорганічної хімії
та нафтохімії НАН України економістом, провідним економістом. З
2001 р. до 2018 р. працювала у відділі поверхнево-активних речовин на посадах провідного інженера, наукового та старшого наукового співробітника, в 2018 р. у зв’язку з ліквідацією відділу поверхнево-активних речовин була переведена у відділ каталітичного синтезу, де працює на
посаді старшого наукового співробітника.
Наукові інтереси: розроблення, дослідження та оптимізація технологічних систем
для розв’язання практично важливих задач нафтогазовидобування та інших галузей промисловості; створення ефективних композицій водно-паливних мікроемульсій, інвертних
емульсій для усунення газоплину в свердловинах і мастильних матеріалів на основі продуктів хімічної трансформації фосфоліпідів, олій та жирів.
Автор 110 наукових публікацій, в т.ч. 34 патентів України на винаходи.
ПАПЕЙКІН Олексій Олександрович
Народився 2 червня 1982 р. в м. Києві.
В 2005 р. закінчив Національний авіаційний університет за
спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів».
З 2005 р. до 2014 р. працював у відділі мастильних матеріалів УкрНДІНП «МАСМА», де розробив низку технологій з виготовлення та оптимізації олив і мастил різного призначення,
провів їх лабораторні випробовування за стандартами ГОСТ,
ДСТУ, ASTM та розробив нормативно-технічну документацію
на нові мастильні матеріали. За договорами КП “Київський метрополітен” проводив експлуатаційні випробування розробленого мастила Метрол для рухомого складу, а також універсального мастила Ескол для зубчатих муфт та головних редукторів
ескалаторів. В 2011 р. захистив в Національному університеті «Львівська політехніка» дисертаційну роботу на тему «Структура, властивості та технологія одержання алкілсаліцилатних мастил» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю
05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.
З 2014 р. до 2018 р. працював у відділі поверхнево-активних речовин на посадах наукового та старшого наукового співробітника, в 2018 р. у зв’язку з ліквідацією відділу поверхнево-активних речовин був переведений у відділ каталітичного синтезу, де працює на
посаді старшого наукового співробітника.
Наукові інтереси: розроблення нових поверхнево-активних речовин – загущувачів,
антикорозійних, протизношувальних і протизадирних присадок до олив і мастил з відновлювальної сировини, зокрема побічних і вторинних олійно-жирових концентратів.
Автор понад 50 наукових публікацій, в т.ч. патентів України на винаходи.
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ВІДДІЛ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відділ хіміко-технологічних досліджень (нафтохімічної технології) створено у 1977 році. Основний напрям досліджень, мета,
ідеологія всієї роботи – розробка наукових засад промислового виробництва продуктів біоорганічного, органічного та нафтохімічного
синтезу, сформульовано академіком В.С. Гутирею, д.т.н., проф. В.Т.
Скляром і д.т.н., проф. Л.М. Шкарапутою.
При визначенні наукового напряму визначальним було розуміння неможливості і недоцільності простого переносу умов лабораторного синтезу у промисловість. Тільки створення та дослідження математичних моделей, що достовірно описують закономірності хімічного перетворення, може виявити шляхи раціонального
Завідувач відділу
д.т.н, проф.
виробництва, вирішити питання масштабування, апаратурного
Шкарапута Л.М.
оформлення і оптимізації. В межах вибраного наукового напряму,
зусилля співробітників відділу були зосереджені на проведенні аналізу механізмів хімічної взаємодії, дослідженні кінетичних, термодинамічних, теплофізичних та гідродинамічних закономірностей, створенні та дослідженні математичних моделей процесів, оптимізації, вирішенні питань апаратурного оформлення, розробці
технологічних регламентів, технічних умов, створенні та освоєнні установок та виробництв.
Співробітниками відділу (Шкарапута Л.М.,
Кононов О.В., Тищенко Л.О.) було встановлено, що
електрофільне приєднання хлору до олефінів у воді
може проходити і за асоціативним і за дисоціативним механізмами, знайдено критерій розмежування
областей бі- та тримолекулярної взаємодії. Виходячи з аналізу елементарних хімічних актів, вперше
одержано співвідношення, що описують швидкість
утворення продуктів хлоргідринування, виявлено
Керівники Відділення нафтохімії.
умови, які дозволяють визначити поточну концент- Докт. техн. наук, професор Скляр В.Т.,
рацію олефінів як функцію електропровідності реакчл.-кор. АН СРСР Гутиря В.С.
ційної суміші і значно спростити визначення кінетичних констант. Запропоновано вирази, що адекватно описують закономірності хлоргідринування, розроблено алгоритм оптимізації і розрахунку нестаціонарних режимів, запропоновано оригінальні способи
одержання 3-хлор-4-окси- і 3,4дихлортіолан-1,1-діоксидів. Розроблено загальні наукові засади
процесів хлоргідринування (Шкарапута Л.М., Кононов А.В., Скляр
В.Т.).
Розроблено оригінальні
методи сульфатування, вперше
створено математичний опис
двошнекового реактора-змішувача, що враховує закономірності
транспорту, розігріву, кристалізації та хімічного перетворення
Початок. Даниленко В.В., Литвиненко В.М., Міронова З.М.,
суміші реагентів в умовах безпеМатяш Л.П., Шевченко Л.А., Кононов О.В., Шкарапута Л.М. рервної евакуації одного з інгре124

дієнтів. Проведені дослідження дозволили розробити і довести в дослідно-промислових
умовах доцільність одержання оригінальних високоефективних текстильно-допоміжних
речовин ЛУР та ДИМОС за запропонованою технологією (Шкарапута Л.М., Скляр В.Т.,
Безменова Т.Е., Усенко Ю.Н., Сидорова О.С.).

1 ряд: Бєлова Н.А., Скляр В.Я., Матяш Л.П., Кендіс М.Ш., Шкарапута Л.М., Скляр В.Т., Міронова З.М., Руденко Л.І., Урусова Н.П., Маліченко Н.А.; 2 ряд: Бойко В.В., Литвиненко В.М., Цикун
М.О., Шапаренко Т.В., Галкіна О.Є., Гудзь Н.І., Почівалов В.П., Лебєдєва О.Є., Ратушна В.І., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Назарова Н.І., Новицька Л.Д., Ратьков О.С., Вакуленко Т.Є., Глущенко
В.М., Кононов О.В.

Фахівцями відділу запропоновано ефективні стабілізатори емульсій ЕС-2, ЕС-4,
БЕС-1, розроблено технологію направленої емульсійно-кислотної обробки призабійних
зон, технологію глушіння свердловин зворотними емульсіями (Скляр В.Т., Кендіс М.Ш.,
Глущенко В.М.). Досліджено теплофізичні та термохімічні
властивості реагентів, термодинамічні та кінетичні закономірності взаємодії між кубовими залишками СЖК та декстраміном, створено адекватні математичні моделі процесів для різних варіантів реакторів, виконано оптимізацію, розроблено
технологічні регламенти, створено і освоєно на Дрогобицькому НПЗ виробництво 5000 тонн ЕС-2 та ЕС-4 (Шкарапута
Л.М., Скляр В.Т., Даниленко В.В., Табаков А.В.). Реальний
економічний ефект перевищив 30 млн. радянських карбованців.
Відділом (Шкарапута Л.М., Беспалий А.С., Даниленко
В.В., Табаков А.В.) проведено великий обсяг робіт з вибору
Вузол кавітаційного
альтернативної сировини та розробці рецептур і технологічзмішування
них процесів одержання композиційних в’яжучих для дорожнього будівництва і коксохімії із речовин, що нераціонально використовувались та побічних продуктів нафтопереробки (нафтові шлами, кислі гудрони, асфальто-екстрактні суміші, гудрони, відходи каучуків та ін.). Знайдено шляхи регулювання показників якості та
запропоновано ефективні легуючі домішки і каталізатори, які дозволяють одержувати
в’яжучі без традиційного окиснення на повітрі.
Показано, що використання кавітаційного впливу не тільки радикально поліпшує
змішування компонентів, але й дозволяє за рахунок високоенергетичного впливу в 4-12
разів прискорити хімічні процеси при одержанні в’яжучих як компаундуванням, так і окисненням. Досліджено залежності між геометрією суперкавітаційного змішувача, режимами
обтікання і терміном окиснення, створено математичну модель суперкавітаційного змішу125

вача та інженерний метод його розрахунку (Шкарапута Л.М., Тищенко Л.О., Шевченко
Л.А.). Розроблено і впроваджено (Шкарапута Л.М., Даниленко В.В., Скляр В.Т., Беспалий
А.С., Табаков А.В.) на Кременчуцькому НПЗ технологічні процеси виробництва (до 200
тис. тонн на рік) високоякісних композиційних в’яжучих БШВ, КВАГУ, КВАГУ-Б для
дорожнього будівництва та брикетування вугілля для коксохімії. Використання кислого
гудрону та нафтового шламу дозволило покращити екологічний стан навколишнього середовища.
Співробітниками відділу виконано дослідження з одержання дорожніх в’яжучих з
нафтопродуктів з високим вмістом парафінів та відходів, що накопичились на території
Дрогобицького НПЗ. Розроблено рецептури композиційних дорожніх в’яжучих КВ, а також рецептуру рідкого емульсійного композиційного в’яжучого КВЖ для чорніння щебеню та одержання покриттів змішуванням на дорозі. На Дрогобицькому НПЗ вперше за
всю історію його існування освоєно промисловий випуск (до 20 тис. тонн на рік) в’яжучих
з високопарафінистих нафт для дорожнього будівництва. Загалом було виготовлено сотні
тисяч тонн в’яжучих БШВ, КВАГУ, КВАГУ-Б, КВ і КВЖ. Промислова реалізація процесів одержання композиційних в’яжучих дозволяла зменшити енерговитрати, утилізувати
кислі гудрони, нафтові шлами та практично виключити шкідливі викиди в атмосферу при
окисненні.
Досвід роботи з побічними продуктами та відходами нафтопереробки дозволив у
травні 1986 року запропонувати (Шкарапута Л.М.) засоби боротьби з пилоутворенням
(асфальто-екстрактні суміші, нафтові шлами) в зоні аварії на Чорнобильській АЕС. Було
експериментально доведено доцільність використання нафтових шламів для пилопригнічення – при їх застосуванні утворюється просочений нафтопродуктами рухомий шар часток ґрунту, що запобігає пилоутворенню навіть при його руйнуванні колесами вантажівок.
Було розроблено технічні умови на нафтові шлами та рекомендації з їх використання.
Тільки в 1986-1987 рр. за участю співробітників відділу (Шкарапута Л.М., Манойло А.І.)
було використано понад 10 тисяч тонн шламів.
За завданням Мінчорнобиля України для використання на ЧАЕС розроблено оригінальний синтетичний миючо-дезактивуючий засіб (Крентковська О.Я., Шкарапута Л.М.,
Кухар В.П.), що дозволяв в холодній воді (від +5 qС) проводити дезактивацію і прання білизни та одягу. Була розроблена технологія його виробництва, виготовлено досліднопромислову партію. В умовах СП “Комплекс” була доведена висока ефективність нового
синтетичного миючо-дезактивуючого засобу.
Відділом запропоновано альтернативні джерела сировини для одержання технологічних мастил, що використовуються в
процесах волочіння стального дроту. Одержано оригінальний матеріал, що за експлуатаційними показниками в 1,5–2 рази переважає відомі матеріали, розроблено технологічний процес його виробництва (Даниленко В.В., Шкарапута Л.М., Кендіс М.Ш.).
На замовлення Мінмонтажспецбуду
розроблено (Беспалий А.С., Шкарапута
Л.М., Даниленко В.В.) засади одержання
оригінального захисного покриття картонШкарапута Л.М., Даниленко В.В., Беспалий А.С.
но-паперових повітропроводів для використання в опалювальних та вентиляційних системах. Дослідна партія повітропроводів
успішно пройшла випробування.
Дослідження і розробка емульгаторів та інгібіторів знайшли продовження в роботах по створенню рецептур і технологій інгібіторів корозії нафтопромислового обладнання. Розроблено рецептури інгібіторів (Шкарапута Л.М., Скляр В.Т., Даниленко В.В., Таба126

ков А.В.) нафтопромислового обладнання для середовищ без сірководню Дорад-11 та із
сірководнем – Дорад-1ВЦ. Їх експлуатаційні характеристики суттєво перевищують характеристики відомих інгібіторів, а вартість – в 2 рази менша. Вивчено закономірності взаємодії кубових залишків СЖК з поліетилен-поліамінами, етилендіаміном, амінонітрилом і
розроблено технологічні процеси одержання інгібіторів на Дрогобицькому НПЗ. Партії
інгібіторів Дорад 1ВЦ були випробувані (Кендіс М.Ш.) в НГВУ “Бузулукнафта” і показали високу ефективність. Випробування в Полтавському НГВУ показало доцільність застосування Дорад-11.
В 1992 р. у відділі було розпочато роботи з розробки технології досліднопромислового виробництва аналогу азидотимідину (Теозидину) – препарату для лікування
ВІЛ-інфікованих. Розроблено методи постадійного контролю, виконано оптимізацію синтезу Теозидину за маршрутом: D-глюкоза – 2-дезокси-D-рибоза – тимідин – Теозидин
(Шкарапута Л.М., Кононов О.В., Поляков О.Д., Даниленко В.В., Язловицький А.В., Лушник І.С.). Було одержано тимідин, що не поступається тимідину фірми “Флюка”. Було
проведено доклінічне вивчення Теозидину, розроблено тести для його ідентифікації, досліджено його специфічну дію та гостру токсичність.
У відділі було також розроблено раціональний синтез Д4Т – препарату для боротьби із СНІД, запропоновано методи контролю процесу, створено технологічні регламенти,
лабораторні установки і напрацьовано зразок Д4Т для доклінічних випробувань, вивчено
противірусну активність препарату (Шкарапута Л.М., Кононов О.В., Поляков О.Д.).
На жаль, через нерозуміння важливості досягнутих результатів зі створення технології вітчизняних інгібіторів ВІЛ-інфекції фінансування робіт з розробки досліднопромислового виробництва Теозидину та Д4Т було припинено – було покладено край дуже важливому напрямку роботи.
На початку 80-х років у відділі було одержано N-(1,1-діоксотіолан-3іл)дитіокарбамат калію. Сполука в подальшому отримала назву Сульфокарбатіон-К (СКК)
(в подальшому тому, що з багатьох тисяч синтезованих сполук лише одиниці долають
біологічні, токсилогічні та екологічні тести, є економічно конкурентоспроможними і знаходять практичне застосування). Синтез N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію
принципово зводиться до двох стадій – амінування 3-тіолен-1,1-діоксиду та взаємодії
отриманого аміну з сірковуглецем і гідроксидом калію. Однак, низька ефективність,
неможливість використання стандартного обладнання виключали можливість використання відомих способів синтезу в промислових умовах.
Спираючись на результати кінетичних досліджень було доведено, що лімітуючою є
стадія отримання 3-тіолен-1,1-діоксиду, і вперше обґрунтовано можливість інтенсифікації
процесу за рахунок основного каталізу. Запропоновано оригінальні каталізатори процесу
амінування, які дозволили суттєво прискорити реакцію, підвищити вихід і селективність
процесу. Було досліджено термодинамічні закономірності, теплофізичні характеристики
інгредієнтів, створено адекватну математичну модель процесу. Знайдено оптимальні умови, вирішено питання рециклу аміаку. Експериментальна перевірка показала, що вихід
продукту підвищився з 76–80 % до 93–98 %, а селективність з 76–86 % до 95–99 % (Шкарапута Л.М., Кононов О.В., Сидоренко В.М., Скляр В.Т., Даниленко В.В.).
Незважаючи на понад 150-річну історію синтезу дитіокарбаматів, відомі способи
характеризуються невисокими показниками. Так, в ході одержання N-(1,1-діоксотіолан-3іл)дитіокарбамату калію шляхом дозування сірковуглецю у водно-діоксанову суміш 3амінотіолан-1,1-діоксиду і лугу при 0–25 °С вихід цільового продукту не перевищував 70 %,
вміст діючої речовини – 75–80 %, кількість відходів складала 12–15 кг на 1 кг цільової
сполуки. Проблеми з регенерацією діоксану, необхідність складної промивки, низькі вихід
і селективність, занадто велика доля відходів виключали промислову реалізацію цього
способу.
Прямий аналіз накопичення дитіокарбамінової кислоти і дитіокарбаматів в ході
приєднання бензиламіну, піперидину, метиламіну і 3-амінотіолан-1,1-діоксиду до сірко127

вуглецю в воді, діоксані та диметилформаміді підтвердив відсутність основного каталізу в
ході перетворення, привів до перегляду загальновизнаних уявлень про механізм дитіокарбамінування в етанолі.

Будівництво і комплекс установок виробництва Сульфокарбатіону-К

Вперше було показано, що необхідна програмована подача і аміну, і основи в розчин сірковуглецю, доведено хибність поширеної процедури прикрапування СS2 в суміш
аміну і основи (Шкарапута Л.М., Кононов О.В., Поляков О.Д.). Кількісно описано загальні
закономірності дитіокарбамінування в реакторі зі змінною масою, вирішено питання
оптимального розподілу підводу реагентів, розроблено оригінальні способи одержання
СКК. Спроектовано і освоєно комплекс модельних установок, який дозволяв виробляти до
20 тонн СКК на рік (Шкарапута Л.М.,
Скляр В.Т., Жуковський В.М., Даниленко В.В., Абросімов В.Ф., Гусак В.Г.).
Препарат було застосовано на площі
понад 400 тис. га.
Вперше в історії України Міністерство охорони навколишнього середовища зареєструвало зі статусом “постійна реєстрація” вітчизняний препарат
Сульфокарбатіон-К, який не поступався, а в багатьох випадках і переважав
Польові випробування Сульфокарбатіону-К.
кращі світові зразки (Шкарапута Л.М.,
Даниленко В.В., тракторист, Алімова О.В.,
Сасинович Л.М., Даниленко В.В., Коагроном, Абросімов В.Ф.
тенко С.І., Тищенко Л.О., Шевченко
Л.А., Скляр В.Т.). Було створено низку оригінальних способів застосування СКК. Порівняно з відомими протруйниками низькі питомі витрати СКК для обробки насіння пшениці
(0,2–0,6 кг/т), ячменю (1–2 кг/т), кукурудзи (1 кг/т), проса (0,5–1,0 кг/т), гречки (0,1–0,25
кг/т), ріпаку (0,25–0,4 кг/т), цукрових буряків (4 кг/т) та обробки сходів картоплі (1,5–3,0
кг/га) зменшували пестицидне навантаження на довкілля, негативний вплив на здоров’я
людей, скорочували витрати на обробку насіння. Широке застосування СКК при вирощуванні цукрових буряків спричинило публікації виробниками одного з найкращих в світі
протруйника Тачигарену (“Санкіо Ко., Лтд” і “Сумітомо Корпорейшн”, Японія) листівки й
буклета, в яких стверджувалась неспроможність Сульфокарбатіону-К порівняно з Тачигареном. Детальний аналіз в Антимонопольному комітеті України та арбітражному суді
м. Києва із залученням провідних фахівців довів безпідставність нарікань на адресу СКК.
Всесвітньо відомими японськими компаніями “Санкіо Ко Лтд” та “Сумітомо Корпорейшн” офіційно визнано, що Сульфокарбатіон-К не поступається одній з найкраших їх
розробок – протруйнику Тачигарену. За всю історію СРСР і незалежної України не було
створено препаратів такого класу. В подальшому на базі СКК було розроблено низку хімічних засобів захисту рослин контактно-системної дії (Шкарапута Л.М., Даниленко В.В.,
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Алімова О.В., Котенко С.І.).
Вдосконалення способу одержання N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію
дозволило разом з Національним медичним університетом створити оригінальний високоефективний антимікотик – лікарський препарат Теобон-дитіомікоцид (Шкарапута Л.М.,
Кононов О.В., Сасинович Л.М., Даниленко В.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Коляденко В.Г., Степаненко В.І.). На стандартних штамах мікроорганізмів E. coli , P. Aeruginosa,
S. aureus, S. Flexneri, Kl. pneumonial, Candida albicans, Candida tropicalis було показано,
що 99,5-99,9-% N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамат калію (Теобон-дитіомікоцид) має
яскраво виражену протигрибкову і антибактеріальну дію. Препарат малотоксичний, не виявляє шкірно-резорбтивної, місцево-подразнюючої і алергенної дії, не має віддалених
ефектів дії – мутагенної, канцерогенної, ембріотоксичної, а також не порушує репродуктивну функцію. В ході клінічних випробувань встановлено, що за спектром антимікотичної дії, ефективності, переносності, тривалості лікування Теобон-дитіомікоцид перевершував відомі референтні препарати.

Робочі будні. Шевченко Л.А., Тищенко Л.О., Манойло О.М., Калашніков М.Б.

Були розроблені та затверджені методи контролю якості Теобону-дитіомікоциду,
препарат був зареєстрований у вигляді субстанції і мазі і внесений до Державного реєстру
лікарських засобів. На той час, за всю історію України було зареєстровано 309 протигрибкових препаратів і лише 2 оригінальних вітчизняних, в тому числі і Теобон-дитіомікоцид.

Визнання. Призи. Оцінка Теобону-дитіомікоциду Українською асоціацією
лікарів-дерматовенерологів і косметологів

Співробітниками відділу було розроблено і освоєно екологічно безпечне безвідходне виробництво субстанції і мазі Теобон-дитіомікоцид. Запропоновано оригінальні способи застосування Теобону-дитіомікоциду як антимікробного засобу для місцевого лікування уражень шкіри, а також для просочення перев’язувальних матеріалів. При місцевому
використанні Теобону-дитіомікоциду було відзначено істотне клінічне поліпшення у хворих пухирчаткою. Позитивний терапевтичний ефект відзначений також при лікуванні
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екземи (істинної, мікробної, мікотичної). Було освоєно виробництво мазі Теобонудитіомікоциду, виготовлено і вже реалізовано через мережу аптек близько 80 тисяч упаковок препарату.
Серед засобів пасивного антикорозійного захисту одним із найбільш досконалих є
застосування екструдованих поліолефінових покриттів. Їх вигідно відрізняють високі фізико-механічні, діелектричні та антикорозійні властивості. Однак такі ізоляційні покриття
наносять на “гарячу” (150-220 qС) трубу. Співробітниками відділу (Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П., Алімова О.В., Абросімов В.Ф.) було створено оригінальні матеріали, що дозволяють наносити екструдоване поліетиленове покриття при 15-20 qС.
В заводських умовах НВП “Укртрубоізол” було встановлено, що покриття ІБОНХ
дозволяє відмовитись від витрат на виготовлення, монтаж та експлуатацію обладнання
для розігріву, охолодження та хімічної обробки труб.

Заводські випробування. Шкарапута Л.М.,
Морозова І.П.

Народження адгезиву. Митрохіна Л.Л.

В лабораторних умовах було експериментально доведено, що адгезія до сталі розробленого покриття перевищує вимоги ДСТУ 4219, ГОСТ Р 51164 та DIN 30670, а радіус
відшарування покриття за катодної поляризації складає 2–3 мм при нормі до 11 мм. Розроблене покриття “холодного” нанесення за своїми характеристиками знаходилось на рівні кращих світових зразків.
Вдосконалення шляхів одержання компонентів оригінального ізоляційного матеріалу ІБОНХ, дослідження його сумісності з іншими покриттями дозволили розробити енергозберігаючі процеси ремонту локальних ушкоджень ізоляції трубопроводів в трасових і
базових умовах, створити наукові засади виготовлення оригінальної двошарової ізоляційної стрічки та термоусадкових манжет для захисту зварних стиків трубопроводів. Розроблені матеріали дозволяли суттєво скоротити
енерговитрати (до 30 %) та час монтажу (до
50 %), забезпечували високі показники адгезії, стійкість до катодного відшарування та
водостійкості. В промислових умовах відпрацьовано процеси одержання двошарових
стрічок з низькоплавким термопластичним
адгезивом, термоусадкових манжет і клейової ґрунтовки.
За роки діяльності відділу його співробітниками опубліковано 4 монографії,
Ремонт ізоляції в польових умовах
близько 300 статей, отримано понад 70 патентів на винаходи.
Співробітниками відділу протягом 12 років проводиться робота по редагуванню,
комп’ютерній верстці та підготовці оригінал-макетів збірника “Катализ и нефтехимия”
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(Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Шкарапута Л.М.). Успішно завершено велику роботу щодо внесення Збірника до переліку фахових видань з хімії та хімічної технології.
Окрім вище названих фахівців великий внесок в здобутки відділу внесли Чередниченко В.І., Гордієнко А.Г., Терещенко В.А., Матяш Л.П., Кузнєцов В.О., Гісар К.В., Скляр
В.Я., Руденко Л.І., Зінов’єва Л.В., Гусак В.Г., Гусак Г.П., Воронова О.С., Новицька Л.Д.,
Лебедєва О.Є., Миронова З.М., Щур В.П., Євсєєва Л.С., Литвиненко В.М., Лейчкис І.М.,
Іщук С.Ю., Хрутьба В.О., Попсуйко О.М., Хан В.Е., Воронцова Л.С., Назарова Н.І., Шапоренко Т.В., Бєлова Н.А., Туманян О.І., Маковей Н.М., Манойло О.М., Калашников М.Б.,
Каменєва Т.М., Голод Л.П., Шелудько Є.В., Хринюк Н.М.
Співробітники відділу
ШКАРАПУТА Леонід Миколайович
Народився 11 травня 1941 р. в м. Челябінськ (Росія).
Закінчив Київський політехнічний інститут (1968 р.), кандидат технічних наук (1974 р.), доктор технічних наук (1991 р.),
професор (1994 р.).
Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника
ВНДІПКНафтохім до заступника директора з наукової роботи
ІБОНХ НАН України (1998–2003 рр.).
Наукові інтереси: наукові засади промислового виробництва хімічних та нафтохімічних продуктів. Є одним з піонерів застосування в Україні математичних методів при розробці
хіміко-технологічних систем. Кількісно описав закономірності хімічних перетворень
3-тіолен-1,1-діоксиду та його похідних, створив загальні наукові засади відповідних
технологічних процесів.
Ініціював створення і очолив відділ хіміко-технологічних досліджень. Був науковим керівником і відповідальним виконавцем низки масштабних проектів (виробництво
алкілфенолів, в’яжучих для дорожнього будівництва, інгібіторів корозії, високоефективних фунгіцидів).
Ліквідатор аварії на ЧАЕС, запропонував і відпрацював використання нафтових
шламів для пилопригнічення в зоні та за її межами.
Автор понад 200 наукових праць, в т. ч. 3 монографій і 50 патентів на винаходи.
Член вчених рад, заступник головного редактора збірника “Катализ и нефтехимия”. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Підготував 5 кандидатів наук.
СКЛЯР Володимир Тихонович
(1923-1998)
Народився 14 липня 1923 р. на Сумщині.
В 1951 р. закінчив Львівський політехнічний інститут.
Кандидат хімічних наук (1955 р.), доктор технічних наук (1984 р.),
професор (1990 р.), академік Української нафтогазової академії
(1996 р.).
Ініціював створення і очолював (1963-1972 рр.) Всесоюзний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут
нафтопереробної та нафтохімічної промисловості. В подальшому обіймав посади старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи ІБОНХ НАН України, генерального директора міжнародної асоціації “Високонадійний трубопровідний транспорт”.
Наукові інтереси: хімія та технологія добавок (присадок) до мастильних матеріалів; хімія, технологія, реологія і трибологія пластичних мастил; колоїдна хімія міжфазного
обміну в трифазних дисперсних системах; інженерна реологія та теплофізика дисперсних
систем у нафтопереробці і нафтохімії.
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Результати досліджень висвітлено у шести монографіях, понад 180 статтях, 136
авторських свідоцтвах і патентах на винаходи.
Нагороджений орденами Леніна, Трудового Червоного Прапора, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, численними медалями, багатьма грамотами і подяками, Заслужений діяч науки і техніки, кавалер знаку “За активну участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС”. Підготував 1 доктора та 10 кандидатів наук.
КОНОНОВ Олександр Васильович
Народився 3 липня 1956 р. в м. Києві.
Закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидат технічних наук (“Разработка технологии 3-хлор-4-окситиолан-1,1-диоксида”, ВН ІнФОВ АН УРСР, 1984 р.).
В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
працював на посадах інженера, молодшого і старшого наукового
співробітника. З 2000 р. обіймав посаду генерального директора фармацевтичної компанії ЗАТ “Производственно-коммерческая Ассоциация АЗТ” (Москва).
Наукові інтереси: наукові засади промислового виробництва хімічних та нафтохімічних продуктів, розробка технології виготовлення модифікованих нуклеотидів і нуклеозидів. Зробив вагомий вклад у вивчення технологічних процесів за участю 3-тіолен-1,1діоксиду та його похідних, розробку технології інгібітора ВІЛ-інфекції Теозидину.
Автор понад 50 статей, 1 монографії, 7 патентів на винаходи.
ДАНИЛЕНКО Валерій Васильович
Народився 3 січня 1941 р. в м. Острі Чернігівської області.
Закінчив Київський політехнічний інститут (1968 р.), кандидат технічних наук (“Исследование процесса получения алкенилянтарного ангидрида как объекта автоматического управления”,
КПИ, 1974 г.), старший науковий співробітник (1977 р.).
Пройшов шлях від інженера ДержНДІхлорпроекту до провідного наукового співробітника Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: наукові засади промислового виробництва
хімічних та нафтохімічних продуктів. Кількісно описав закономірності процесу одержання алкенілянтарного ангідриду, зробив значний внесок в розробку
низки похідних 3-тіолен-1,1-діоксиду, в’яжучих для дорожнього будівництва та брикетування вугілля для коксохімії, інгібіторів корозії нафтопромислового обладнання та металоконструкцій.
Автор понад 140 наукових праць, в тому числі 1 монографії та 42 патентів на винаходи.
САСІНОВИЧ Лариса Мусіївна
Народилася 6 травня 1936 р. в м. Борисполі Київської області.
Закінчила Київський медичний інститут, кандидат медичних
наук (1969 р.), доктор медичних наук (“Основы ускоренного гигиенического нормирования фосфоро-органических и хлорорганических пестицидов в воздухе рабочей зоны, токсикодинамика и лечение отравлений ими”, 1981 р.).
Працювала головним науковим співробітником ІБОНХ
НАН України, провідним науковим співробітником Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
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Наукові інтереси: процеси забруднення об’єктів навколишнього середовища і профілактика інтоксикацій пестицидами, обґрунтування розрахункових гігієнічних нормативів. Дослідила особливості дії на організм пестицидів різних хімічних класів з урахуванням залежностей “структура-дія”, “доза-ефект”, вивчила комплекс тих показників, які
найбільш об’єктивно на ранніх етапах відображають наявність, глибину та характер патологічного процесу і запропонувала ефективну схему лікування інтоксикацій фосфорорганічними сполуками. Вивчила токсиколого-гігієнічні характеристики Сульфокарбатіону-К
(СКК), бакових сумішей на його основі, Теобону-дитіомікоциду, розробила гігієнічні нормативи вмісту СКК в продуктах харчування, в повітрі робочої зони, в грунті, водоймах.
Автор близько 500 наукових праць та 12 патентів на винаходів, взяла участь в
обґрунтуванні понад 1000 гігієнічних нормативів, у розробці 20 методичних вказівок.
Підготувала 3 кандидати наук.
ТИЩЕНКО Людмила Олександрівна
Народилася 26 серпня 1953 р. на Полтавщині.
Закінчила Київський політехнічний інститут, кандидат
хімічних наук (“Дослідження закономірностей і оптимізація синтезу 1,1-діоксотіоланил-4-сульфату калію (натрію)”, ІБОНХ АН
України, 1994 р.), старший науковий співробітник (2005 р.).
Пройшла шлях від інженера Сектору нафтохімії ІнФОВ
АН УРСР до старшого наукового співробітника ІБОНХ НАН
України.
Наукові інтереси: наукові засади промислового виробництва хімічних та нафтохімічних продуктів. Брала безпосередню
участь у розробці та дослідженні математичних моделей окремих технологічних стадій виробництва Сульфокарбатіону-К, азидотимідину, медичного препарату Теобонудитіомікоциду. Забезпечила державну реєстрацію Теобону-дитіомікоциду як готового лікарського засобу у вигляді субстанції, порошку для приготування розчину та мазі,
здійснювала авторський нагляд за випуском і перевіркою якості субстанції та мазі Теобондитіомікоцид на ДП “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”.
Автор близько 100 наукових праць, в тому числі 7 патентів на винаходи, 1 монографії. Впродовж 16 років виконує обов’язки відповідального секретаря збірника “Каталіз
та нафтохімія”.
МИТРОХІНА Людмила Леонідівна
Народилась 23 серпня 1947 р. в м. Чернівці.
Закінчила в 1970 р. фізичний факультет Київського державного
університету імені Тараса Шевченка. Пройшла трудовий шлях від
інженера до старшого наукового співробітника ІБОНХ НАН України.
Наукові інтереси: наукові засади виробництва антикорозійних
матеріалів, що наносяться за енергозберігаючою технологією.
На основі дослідження фізико-хімічних властивостей поліолефінів запропонувала оптимальний склад адгезійного шару для низки
високоефективних екструдованих покриттів, двошарових термоусадкових стрічок і манжет при будівництві і ремонті нафтогазопроводів. Розроблено оригінальні композиції адгезиву і клейової ґрунтовки, які, на відміну від існуючих способів
ізоляції при температурі труби 150–200 qС, дозволили створити процес нанесення антикорозійного покриття на “холодну” (15–20 qС) поверхню трубопроводу.
Керівник і активний учасник напрацювання промислових партій розроблених матеріалів і їх випробування в заводських і трасових умовах. Автор розроблених і впровад133

жених у виробництво ґрунтовки ГРБІ для двошарових стрічок холодного нанесення
ЛДПЛ (завод АТВ, м. Біла Церква), антикору “Галакор” (НПЗ, м. Дрогобич).
Автор близько 60 наукових праць, в тому числі 26 патентів на винаходи.
МОРОЗОВА Інна Петрівна
Народилася 22 лютого 1946 р. в м. Києві.
Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (1971 р.). Пройшла шлях від інженера до наукового співробітника ІБОНХ НАН України.
Наукові інтереси: синтез нових фторовмісних ароматичних
сполук – мономерів для одержання термостійких та гідролітично
стійких полімерів, зокрема поліімідів; синтез похідних дихлорофталевих кислот для одержання нових хімічних сполук з практично
корисними властивостями.
Брала безпосередню участь у розробці нових ізоляційних матеріалів для захисту трубопроводів від корозії. Розробила рецептури та технологію виробництва елементів екструдованого покриття (адгезиву та термореактивної ґрунтовки), термоусадкових стрічок та манжет для ізоляції стиків трубопроводів, спосіб нанесення захисного покриття в базових та трасових умовах за енергозберігаючою технологією.
Керівник і учасник впровадження у виробництво антикорозійної мастики для автотранспорту на Дрогобицькому НПЗ, бітумного лаку для антикорозійного захисту обладнання на ТЕЦ-6 (м. Київ).
Автор 33 наукових праць, в тому числі 21 патенту на винахід.
ШЕВЧЕНКО Людмила Анатоліївна
Народилася 27 серпня 1948 р. в м. Южно-Сахалінськ (Росія).
Закінчила Київський політехнічний інститут. Трудовий шлях
розпочала інженером на НВО “Мікроприлад”, з 1979 р. працювала в
Секторі нафтохімії ІнФОВ АН УРСР, а з 1989 р. - у відділі хімікотехнологічних досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, молодшого наукового співробітника.
Наукові інтереси: наукові засади промислового виробництва
хімічних та нафтохімічних продуктів. Здійснювала аналітичне забезпечення розробок: Теобону-дитіомікоциду, Сульфокарбатіону-К, азидотимідину, що
виконувались у відділі. Брала активну участь в моделюванні та розробці методики розрахунку суперкавітаційних апаратів для технологічних процесів одержання в’яжучих матеріалів в турбулентних потоках, в розробці і освоєнні екологічно безпечного безвідходного
виробництва мазі ТД, технологічних промислових регламентів на виробництво субстанції,
порошку для приготування розчину і мазі ТД.
Постійно здійснювала авторський нагляд за випуском і перевіркою якості субстанції та мазі ТД на ДП “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”.
Автор 26 наукових праць. Протягом 16 років професійно створює оригінал-макет
збірника “Каталіз та нафтохімія”.
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ЛАБОРАТОРІЯ МОДИФІКАЦІЇ ПОЛІМЕРІВ
Лабораторія модифікації полімерів створена в 2004 р. як самостійний структурний
підрозділ. В 2013 р. до її складу були переведені співробітники скасованого підрозділу –
лабораторії очистки неструктурованих рідин, яка функціонувала з 1989 р. В 2018 р. лабораторія внаслідок реорганізаційних заходів була підпорядкована відділу хімікотехнологічних досліджень.
Основний науковий напрям лабораторії – cинтез модифікуючих домішок на основі
іонних рідин та іоненів до термопластичних полімерів для покращення їх властивостей та
здатності до переробки, зокрема, синтез модифікаторів реологічних властивостей поліконденсованих полімерів, розробка полімер-електролітних мембран для високотемпературних паливних елементів.
Лабораторія активно співробітничає з хіміками України та вченими університетів
міст Руан і Ле Ман (Франція).

С.П. Рогальський і О.П. Тарасюк в лабораторії полімерів,
біополімерів і поверхонь університету м. Руан

Співробітниками лабораторії синтезовано ряд сполук, що відносяться до класу іонних рідин, зокрема, солей N-похідних імідазолінію та гуанідинію, які перспективні як пластифікатори для поліамідів. Сольова природа даних сполук виключає можливість їх міграції з поліамідів за рахунок леткості, як це має місце при застосуванні традиційних пластифікаторів – ароматичних сульфонамідів. Нові модифікатори дозволяють отримувати
поліамідні композити з високою еластичністю, які використовують для виробництва полімерних труб і шлангів для транспортування води і нафтопродуктів.
Важливе місце в діяльності лабораторії займає синтез іонних рідин та іоненів з перспективою використання їх як комплексних модифікаторів для полімерів: нелетких пластифікаторів, термостійких катіонних біоцидів, антистатиків. В лабораторії отримано нові
прогресивні полімерні композити з високою антимікробною активністю на основі поліамідів, полікарбонатів, силіконів, бактерійної целюлози, модифікованих катіонними біоцидами. Такі матеріали мають значні перспективи для використання в медицині завдяки
стійким антимікробним властивостям і низькій токсичності, зокрема, полімерні гельплівки з антимікробними властивостями на основі бактерійної целюлози і малотоксичного
полімерного біоциду полігексаметиленгуанідину гідрохлориду. Такі матеріали привабливі
для застосування як новітні перев’язувальні матеріали при лікуванні опіків і відкритих
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ран. Важливими перевагами плівок модифікованої бактерійної целюлози є висока активність проти мікробів і грибків, низька вартість і висока здатність до біодеструкції.
Впродовж останніх років антимікробна активність синтезованих в лабораторії імідазолієвих солей детально вивчалась у відділі медико-біологічних досліджень ІБОНХ НАН
України. Було виявлено залежність антимікробної активності від будови імідазолієвого
катіону, що відкриває можливості для спрямованого синтезу високобіоцидних сполук.
Перспективним напрямом лабораторії також є синтез і застосування протонних
іонних рідин як електролітів нового типу для хімічних джерел енергії. Розроблено нові
протонобмінні мембрани для паливних елементів на основі термостійких полімерів і протонних іонних рідин, які мають високий рівень протонної провідності при температурах
близько 200 оС за відсутності зволоження. Використання таких мембран дозволяє значно
підвищити економічні показники роботи паливних елементів.
РОГАЛЬСЬКИЙ Сергій Петрович
Народився 30 червня 1969 р. на Житомирщині.
В 1994 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «хімія
високомолекулярних сполук». З 1994 р. до 1997 р. навчався в аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України і
в 2001 р. захистив кандидатську дисертацію «Електрохімічна відновлювальна деструкція полікарбонатів» за спеціальністю «хімія
високомолекулярних сполук».
Працював на посадах інженера, молодшого наукового і
наукового співробітника відділу електрохімії органічних сполук.
З 2004 р. – завідувач лабораторії модифікації полімерів.
Наукові інтереси: хімія процесів, пов’язаних з електрохімічною відновлювальною деструкцією полімерів. Пошуки новітніх модифікаторів полімерів – пластифікаторів, біоцидів, антистатиків та ін.
Встановив механізм електрохімічної відновлювальної деструкції полікарбонатів. Розробив методи синтезу пластифікаторів для поліамідів на основі іонних рідин та сульфонамідів. Синтезував нові водостійкі малотоксичні полімерні біоциди з високою термостабільністю, перспективні як домішки до полімерів з високою температурою переробки.
Автор понад 100 наукових праць, в тому числі 13 патентів на винаходи.
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ВІДДІЛ ГОМОГЕННОГО КАТАЛІЗУ
ТА ПРИСАДОК ДО НАФТОПРОДУКТІВ

Співробітники відділу: (зліва направо) - Хімач Н.Ю., Богомолов Ю.І., Каменєва Т.М.,
Мельникова С.Л., Березницький Я.О., Кривошеєва Л.І., Полункін Є.В.,
Старжинська Л.І., Гайдай О.О., Пилявський В.С., Шелудько Є.В.

Підрозділ створено в 1988 р. за ініціативою і під керівництвом Г.О. Ковтуна як відділ присадок до нафтопродуктів; з 2003 р. підрозділ був перейменований у відділ гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів.
Основні наукові напрями досліджень – кінетика і механізми металокомплексного,
металокластерного та нанокластерного каталізу радикальних реакцій, дослідження механізмів дії та створення теоретичних засад розробки поліфункціональних присадок до нафтопродуктів та альтернативних палив.
Співробітники відділу зробили вагомий внесок у розвиток теорії металокомплексного та металокластерного каталізу, створення селективних каталізаторів і сучасних стабілізаторів окиснення органічних матеріалів. Виконано піонерські дослідження, що
пов’язані з процесами інгібування вільних радикалів в різних модельних рідинах та нафтопродуктах різного призначення, розроблено нові мастильні матеріали, технологічні рідини і палива для наземної, морської, авіаційної та космічної техніки, а також паливних
елементів.
У відділі продовжувались розпочаті раніше дослідження фторовмісних полімерних
матеріалів: поліімідів для електроізоляції пазових елементів електродвигунів насосів нафтовидобування, металовмісних поліамідоамідів для високотемпертурних покриттів у авіації, атомній енергетиці. Були розроблені тверді змащувальні покриття для роботи в екстремальних умовах (сухе тертя, високі температури, глибокий вакуум, радіаційне опромінення), які застосували в системі механізації крила літака АН-70.
Виконувались роботи зі створення наномолекулярних шарів на підкладках за технологіями Ленгмюра-Блоджетт та самозбирання. Синтезовані фторовані амфіфільні сполуки були використані для обробки поверхонь тертя у мікро- і наноелектромеханічних
системах (МЕМС та НЕМС) з низьким коефіцієнтом тертя (μ = 0,05-0,06).
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У відділі вперше експериментально досліджено і теоретично обгрунтовано явище
структурного впорядкування молекул різних розчинників навколо нанорозмірних карбонових кластерів. Встановлено, що розмір окремого домену орієнтованих молекул розчинників навколо орієнтантів – нанокластерів, залежить від хімічної природи розчинника (для
етилового спирту він має значення 100 - 1000 нм, для ароматичних розчинників досягає
лише десятків нанометрів).
Співробітниками відділу виконано значний об’єм досліджень впливу речовин різної будови на процеси гомогенного каталізу реакцій ініційованого окиснення органічних
сполук: фулеренів та їх похідних, кластерів металів, координаційних сполук металів з основами Шиффа, нановуглецевих полішаруватих сполук, серед яких знайдено ефективні
інгібітори окиснення і речовини, що поліпшують експлуатаційні властивості альтернативного моторного пального.
Приклади найбільш вагомих досягнень співробітників відділу наведено нижче.
Виявлено антидетонаційні властивості алкілфенолятів церію, марганцю і заліза у
складі автомобільного пального. Вперше
запропоновано та експериментально
обгрунтовано механізм каталітичної дії
вільних та координованих іонами металів
фенолів в елементарних актах обриву
ланцюгів окиснення органічних сполук
(Г.О. Ковтун, Т.М. Каменєва). Обгрунтовано механізм каталізу ароматичних амінів, координованих кластерами металів, у
актах обриву ланцюгів окиснення нафтопродуктів (базових олив, дизельних та
автомобільних палив) (Г.О. Ковтун, В.О.
Плужніков, В.С. Пилявський).
Виявлено особливості дії антидеТ.М. Каменєва синтезує експериментальні зразки
тонаційних композицій присадок до автомобільних бензинів на основі N-метиланіліну та метилциклопентадієнілмарганцю, ферроцену та метиланіліну, які взяті за основу розробки дослідних партій високооктанових бензинів (АІ-92, -95, -98) в АТ «Херсоннафтопереробка» (Г.О. Ковтун, Є.В. Полункін).
Вперше виявлено та досліджено явище гомогенного каталізу диспропорціонування
пероксильних радикалів біядерним кластером [Co2(μ–OH2)(O2CCMe3)4(HO2CCMe3)4], синтезованим з нанозолю кобальту (8-14 нм) та півалінової кислоти, а також поліядерним
кластером Fe2Mn(OCF)3(H2O)3 (Г.О. Ковтун, Т.М. Каменєва, А.А. Голіченко, А.В. Штеменко) та кластерами кобальту Co3(P3–C–R)(CO)9 (Г.О. Ковтун, В.О. Плужніков, С.А. Циганков, О.В. Москаленко, В.В. Суховеев).
Відкрито невідоме раніше явище - нанокластерний каталіз диспропорціонування
алкільних і пероксильних радикалів нанозолями металів Мn = Co, Ni, Pd, Mo (8–30 нм),
синтетичними аналогами бактеріальних ферредоксинів (Fe4S4 – кластер) та ендомодифікованими фулеренами С60 і С72 (Г.О. Ковтун, В.О. Плужніков).
Вперше виявлено антиокиснювальні властивості дисперсних металів (Mo, V, Zn,
Ni), які входять до складу конструкційних матеріалів паливної системи двигунів, при окисненні автомобільних бензинів марок А-76 та АИ-93. Доведено механізм багаторазового
обриву ланцюгів окиснення та каталітичного розпаду гідропероксидів бензинів у контакті
з цими металами, що відкриває нові можливості для вирішення проблеми стабілізації бензинів (Г.О. Ковтун, В.С. Пилявський).
Розроблено оригінальну технологію поліпшення екологічних показників роботи
автомобільних двигунів шляхом нанесення металокластерного нанопокриття на циліндри
без розбирання двигуна. Обгрунтовано склад і напрацьовано дослідні партії композиції
для формування металокластерного покриття на поверхні циліндрів автомобільних двигу138

нів. Технологія впроваджена на авторемонтних підприємствах м. Києва, було оброблено
120 автомобільних двигунів (В.С. Пилявський, Г.О. Ковтун).
Розроблено метод синтезу нового фторованого полііміду на основі декафторбіфенілового ефіру для використання в якості міжшарового діелектрика в пакетах мультиінтегральних схем (Є.В. Шелудько, О.М. Ципіна, Г.О. Ковтун).
Вперше створено паливний елемент, який працює на сірководні в водних розчинах,
що відкриває нові можливості в галузі водневої енергетики (Є.В. Полункін, Л.І. Кривошеєва, Г.О. Ковтун).
Вперше систематично досліджено обрив ланцюгів окиснення низки органічних
сполук (первинних і вторинних спиртів, стиролу, простих ліпідів, алкілбензолів, н-декану)
вільним фулереном С60, піролідиновими та піроліновими похідними фулеренів (Г.О. Ковтун, Є.В. Полункін, Р.С. Жила, Т.М. Каменєва), сульфолановмісними ацетатами, амінокарбоксилатами, дитiокарбамiдатами, дитiокарбазинатами, азометинами, дитіофосфатами,
лактамами та біс(N-фенілантранілатами) металів (Г.О. Ковтун, В.В. Суховєєв, Г.Г. Сенченко, О.В. Москаленко, О.В. Суховєєв).
З 2008 року відділ очолює кандидат хімічних наук Полункін Є.В.
Науковці відділу зосередились на проблемах енергозбереження, покращення екологічних та експлуатаційних властивостей та зменшенні витрат моторних палив
авіаційної та автотранспортної техніки
України. Було створено альтернативне
моторне паливо з високим вмістом оксигенату (етанол) Е-85; розроблено спосіб
одержання метанолу каталітичним перетворенням синтез-газу при механохімічній активації каталітичної системи,
знайдено нові присадки на основі металокомплексів, металокластерів та карбонових нанокластерів, які суттєво поліпшують хіммотологічні властивості моторних палив.
Є.В. Полункін біля експериментальної установки
Виявлено явище наведеного структуроутворення в вуглеводневих та етанольних моторних паливах під дією нанорозмірних
молекул металокомплексних сполук та нанокарбонових кластерів - похідних фулерену.
Досліджено особливості цього явища в залежності від полярності дисперсійного середовища. Показано, що формування мікрогетерогенних зон у розчинах палив обумовлює симбатність немонотонної зміни їх хіммотологічних (антиокиснювальних та протизношувальних) властивостей від концентрації присадок. Обгрунтовано перспективність використання нанокластерних похідних фулерену як екологічно чистих присадок до моторних палив
(Є.В. Полункін, В.С. Пилявський, Т.М. Каменєва).
Запропоновано та обгрунтовано гіпотезу про локальне упорядкування молекул
дисперсійного середовища навколо нанорозмірних кластерних молекул та вплив цього
явища на каталітичні перетворення вільних радикалів при окисненні рідин молекулярним
киснем. Розраховано параметри доменів (кількість молекул та розміри одиничного домену) для неполярного середовища ізооктану та полярного середовища етанолу при наявності в розчинах галогенованого фулерену С60F48. (Є.В. Полункін, Т.М. Каменєва, В.С. Пилявский, Р.С. Жила).
Показано, що нанорозмірні присадки на основі карбонових нанорозмірних сферичних кластерів CNOs проявляють антизадирні, антифрикційні та антиокислювальні властивості як при додаванні їх до моторних палив, так і до паливно-мастильних матеріалів (Є.В.
Полункін, Т.М. Каменєва, В.С. Пилявський, О.А. Гайдай).
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Вперше в модельних умовах окиснення бензилового спирту як антиоксиданта досліджено гексанові розчини наночасток заліза (7 - 23 нм). Показано, що ефективність обриву ланцюгів окиснення органічного субстрату залежить від розміру наночасток заліза
(Є.В. Полункін, Т.М. Каменєва). Встановлено, що антиоксидантна ефективність наночасток заліза (розмір 7,1; 8,0; 8,8; 11,2; 23,2 нм) в умовах ланцюгової ініційованої реакції
окиснення органічних субстратів має нелінійний характер з екстремумом близько 8-9 нм.
(Є.В. Полункін, Т.М. Каменєва, Р.С. Жила).
Розроблено металокомплексні присадки з використанням основ Шиффа як лігандоутворюючих фрагментів: біс(саліцилальдимінати) перехідних металів Cu, Co, Ni, Mn, які
містять трифторметильну, тетрафторетоксильну групи, кілька об’ємних замісників, алкільні
радикали (С8), фрагменти біфункціональних альдегідів і діамінів (Є.В. Полункін, Т.М. Каменєва, О.О. Гайдай, Є.В. Шелудько, О.Ю. Божко).
Вивчено особливості інгібуючої активності заміщених біс-(саліцилальдимінатів)
міді в реакціях окиснення бензилового спирту в залежності від природи замісника в імінній компоненті. Показано, що запропоновані металокомплекси є ефективними інгібіторами як в реакції ініційованого окиснення бензилового спирту (ініціатор − 2,2′-азо-бісізобутиронітрил), так і в умовах автоокиснення при температурі 323-373 оС у потоці повітря 10 л/год. За інгібувальною активністю синтезовані комплекси на два порядки перевершують промисловий інгібітор “Іонол” (Є.В. Полункін, Є.В. Шелудько, С.Л. Мельникова,
Ю.І. Богомолов, О.О. Божко). Розроблено технологічну схему та створено дослідну установку для переробки важких хімічних та твердих побутових відходів за технологією
знешкодження розплаву евтектичної суміші солей та лугів з утворенням синтез-газу та
подальшого синтезу спиртів і диметилового етеру на основі синтез-газу. Підібрано оптимальний склад сольового розплаву і каталізатора (Н.Ю. Хімач, С.Л. Мельникова, О.М.
Козаченко, Л.І. Старжинська, Є.В. Полункін).
Запропоновано новий підхід до синтезу метанолу конверсією синтез-газу за умов
механохімічної активації каталізатора. З’ясовано вплив механохімічної активації каталізатора на структуру і морфологію його поверхні, механізм та закономірності перебігу реакції гідрогенізації оксидів вуглецю у широкому діапазоні температур за атмосферного тиску. Показано, що перебіг каталітичної реакції в умовах механічного навантаження in situ є
альтернативою реалізації процесу під тиском (Н.Ю. Хімач).

С.Л. Мельникова визначає склад продуктів реакції

Н.Ю. Хімач на конференції

Знайдено екстремальну залежність продуктивності каталізатора від частоти вібрації
реактора з максимумом при частоті 5 Гц. За цієї частоти продуктивність каталітичної системи при концентрації ефективної добавки каталізатора 0,1 %, температурі 220 ºС, за тиску 0,1 МПа зростає вдвічі (Є.В. Полункін, С.Л. Мельникова, Н.Ю. Хімач).
Спільно з фірмою „Інфокс” розроблено технологію одержання біобензинів з високим вмістом біоетанолу, розроблено рецептури біобензинів типу Е10, Е80-105 на основі
відновлюваної біологічної сировини з додаванням фурфурилового спирту (Є.В. Полункін,
О.О. Гайдай).
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Вперше розроблено метод та створено установку (спільно з Інститутом імпульсних
процесів та технологій НАН України) плазмохімічного синтезу нового класу нанорозмірних карбонових кластерів – вуглецевих наносфер
полішаруватої будови (ВНПБ), досліджено розподіл їх за розмірами часток методами трансмісійної
електронної мікроскопії (ТЕМ) та скануючої електронної мікроскопії (Полункін Є.В., Шелудько
Є.В., Кривошеєва Л.І., Козаченко О.М., Старжинська Л.І., Вінниченко Д.В.).
Здійснено екзомодифікування синтезованих
вуглецевих наносфер полішаруватої будови
карбоксильними групами, хлором та бромом. Методом динамічного розсіювання світла підтверЛ.І. Старжинська в лабораторії
джено структурне упорядкування молекул різних
розчинників навколо вуглецевих наносфер. Встановлено, що розмір окремого домену
сольватованого нанокластера залежить від хімічної природи розчинника - для етилового
спирту він має значення 100-1000 нм, для ароматичних розчинників - лише десятки нанометрів. Виявлено здатність синтезованих ВНПБ інгібувати ініційоване радикальноланцюгове окиснення бензилового спирту (БС) та показано, що синтезовані вуглецеві
кластери є більш ефективними інгібіторами рідкофазного окиснення БС, ніж схожі з ними
за структурою фулерен С60 та його екзомодифіковані аналоги, до того ж, перші є дешевші і
доступніші. Доведено вплив мікрокількісних включень часток нанорозмірних ВНПБ на
хіммотологічні (антиокиснювальні, протизадирні, антикорозійні) властивості рідких
моторних палив (Полункін Є.В., Пилявський В.С., Каменєва Т.М., Шелудько Є.В.).
Запропоновано нове альтернативне оксигенатне моторне паливо Е-85 з високим
вмістом етилового спирту (~85%) та синтезованими нанорозмірними карбоновими кластерами полішаруватої будови як модифікуючими присадками. Експериментально доведено,
що присутність вуглецевих наносфер полішаруватої будови в екологічному спиртовому
паливі Е-85 в концентраціях 0,01-0,001 %, мас. збільшує повноту згорання палива та
зменшує кількість шкідливих відпрацьованих газів у 2-4 рази в процесі роботи одноциліндрового двотактного двигуна ДВЗ (Полункін Є.В., Пилявський В.С., Каменєва Т.М.,
Мельникова С.Л., Гайдай О.О., Кривошеєва Л.І., Старжинська Л.І.).
За результатами робіт відділу підготовлено та захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій.
Співробітники відділу
ПОЛУНКІН Евгеній Васильович
Народився 18 липня 1951 р. в м. Ярославль (Росія).
В 1973 р. закінчив хімічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «хімія». З
1974 р. по 1976 р. працював на посаді інженера в Інституті органічної хімії АН УРСР.
З 1978 р. по 1981 р. навчався в аспірантурі Інституту елементоорганічних сполук (ІНЕОС) АН СССР в лабораторії металоорганічних сполук.
В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансмиссионная способность биядерных мостиковых группировок ртуть-азот» за спеціальністю 02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук.
З 2003 р. працював в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на
посаді старшого наукового співробітника, а з 2008 р. працює на посаді завідувача відділу
гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів.
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Наукові інтереси: вивчення кінетики та механізмів каталітичної дії металоорганічних, комплексних сполук та нанорозмірних кластерів різного складу, розміру та будови в
процесах окиснення органічних сполук, дослідження впливу середовища на ефективність
дії присадок до паливно-мастильних матеріалів.
Встановив, що відомі присадки в альтернативних біопаливах не виявляють належної дії, визначив причини цього явища та обгрунтував концепцію домінуючої ролі структуроутворення супрамолекулярних кластерів з молекул розчинника навколо молекул каталізаторів, запропонував новітні присадки, дія яких в біопаливах в десятки разів перевищує дію загальновідомих сполук.
Автор понад 100 наукових публікацій, в тому числі авторських свідоцтв і патентів
на винаходи.
КОВТУН Григорій Олександрович
(1948 - 2008)
Народився 16 серпня 1948 р. на Полтавщині.
В 1971 р. закінчив хімічний факультет Чернівецького державного університету. Впродовж 1971 – 1974 рр. навчався в аспірантурі Інституту хімічної фізики АН СРСР і в 1974 р. захистив
кандидатську дисертацію. З 1974 р. до 1988 р. працював в Електрогорській філії ВНДІ нафтопереробки, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача наукового відділу. В
1984 р. захистив докторську дисертацію. В 1988 р. ініціював створення відділу гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів, який очолював до кінця свого життя. З 2003 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. В 1992 р. був обраний членом-кореспондентом
НАН України, в 1994 р. присвоєно вчене звання професора.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003 р.), лауреат премій
НАН України ім. О.І. Бродського та Л.В. Писаржевського.
Наукові інтереси: кінетика і механізми металокомплексного, металокластерного та
нанокластерного каталізу радикальних реакцій, фізико-органічні основи створення поліфункціональних присадок до нафтопродуктів та альтернативних палив, історія хімії.
Зробив вагомий внесок в розробку теоретичних основ металокомплексного та металокластерного каталізу, створення сучасних стабілізаторів окиснення органічних речовин, мастильних матеріалів, технологічних рідин для металообробки.
Автор понад 500 наукових публікацій, серед яких 15 монографій та посібників, 54
авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 15 кандидатів і 1 доктора наук.
Створена ним наукова школа плідно працює і зараз.
СТЕПАНОВ Анатолій Васильович
(1934 - 2012)
Народився 8 вересня 1934 р. в м. Хабаровськ (Росія).
В 1958 р. закінчив Київський політехнічний інститут, працював в Інституті газу АН УРСР, в 1963 – 1966 рр. навчався в аспірантурі, а в 1967 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1987 р. працював у Відділенні нафтохімії ІнФОВ АН УРСР,
а з 1989 р. - в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР на
посадах старшого і провідного наукового співробітника, завідувача
відділу та головного наукового співробітника.
В 1988 р. захистів докторську дисертацію.
Наукові інтереси: математичне моделювання і термодинамічний аналіз процесів переробки вуглеводнів; удосконалення процесів, апаратів і технологіч142

них схем нафтопереробки і нафтохімії; техніко-економічний аналіз і обгрунтування раціональної структури технологічних установок і підприємств нафтопереробної і нафтохімічної промисловості
Визнаний спеціаліст в галузі найважливіших проблем ресурсозбереження і екології. Зробив суттєвий вклад у розробку низки важливих хімічних продуктів з природного
газу та розробив схеми і обгрунтував принципи практичного використання в Україні
перспективних комбінованих газопаротурбінних установок для теплових електростанцій.
Розробив концепцію розвитку нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України.
Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 7 монографій та 23 патентів на винаходи.
ЦИПІНА Ольга Микитівна
Народилась 12 вересня 1937 р. в м. Севастополі.
В 1959 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої
промисловості за спеціальністю «хімічна технологія шкіри та хутра». Починаючи з 1959 р. працювала в Інституті хімії високомолекулярних сполук АН УРСР, Секторі (Відділенні) нафтохімії Інституту
фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР, Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах інженера, молодшого наукового і наукового співробітника.
У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Поліаміди та поліуретани з фторалкільними замісниками” за спеціальністю “хімія високомолекулярних сполук”.
Наукові інтереси: хімія фторовмісних мономерів різної будови та фторованих гетероланцюгових полімерів (поліуретани, поліаміди, полііміди).
Синтезувала фторовані біологічно активні речовини - ефективні гербіциди з високою вибірковою активністю по відношенню до однодольних бур’янів. Брала безпосередню участь у розробці металовмісних поліамідоімідів, здатних утворювати плівки Ленгмюра-Блоджетт. Розробила метод підвищення деформаційної міцності поліамідних плівок,
що дозволило використати їх для створення твердих змащувальних покриттів для роботи
в умовах сухого тертя. Синтезувала ряд основ Шиффа як лігандів для одержання координаційних сполук з металами, які в залежності від будови можуть бути як інгібіторами так і
промоторами окиснювальних процесів.
Автор понад 100 наукових публікацій, в тому числі авторських свідоцтв і патентів
на винаходи.

ШЕЛУДЬКО Євгеній Валентинович
Народився 28 жовтня 1942 р. в м. Менделєєвську (Росія).
В 1966 р. закінчив хімічний факультет Краснодарського політехнічного інституту за спеціальністю «хімічна технологія пластмас». З 1967 р. до 1970 р. навчався в аспірантурі Інституту хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) АН УРСР.
В 1971 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук за темою «Аліфатичні фторовані поліуретани». Працював в ІХВС АН УРСР, Відділенні нафтохімії Інституту
фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР, Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах молодшого і старшого наукового співробітника.
Наукові інтереси: синтез та дослідження властивостей фторовмісних гетероланцюгових полімерів (поліуретанів, поліамідів, поліімідів, поліакрилатів, поліпірронів та ін.) з
високою термо- та гідролітичною стійкістю, морозостійкістю, деформаційною міцністю.
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На основі фторованих полімерів розробив матеріали для електроізоляційних елементів електродвигунів насосів нафтовидобування, композиції сухого тертя для механізмів робототехнічних систем, призначених для роботи в зоні атомного реактора, а також в
системах управління механізмів крила літаків серії АН-70. Розроблені ним композиції під
впливом γ-радіації, теплових чи швидких нейтронів здатні суттєво підвищувати деформаційну міцність за високих температур.
Автор понад 90 публікацій, авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
КАМЕНЄВА Тетяна Михайлівна
Народилася 18 грудня 1949 р. в м. Вінниці.
У 1974 р. закінчила хімічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «фізикохімія полімерів і колоїдів».
З 1979 р. до 1982 р. навчалась в аспірантурі Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР,
після її закінчення працювала там же, а з 1989 р. у відділі гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах старшого інженера, молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника. В 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата хімічних наук.
Наукові інтереси: дослідження кінетики та механізмів реакцій інгібування окиснення органічних субстратів різними за хімічною будовою сполуками.
Виявила каталітичний характер антиоксидантної дії нанозолів металів (8–35 нм) в
процесах окиснення нафтопродуктів (дизельного палива, мінеральних олив, пластичних
мастил), вперше виявила антиоксидантні властивості фулеренів при стабілізації простих
ліпідів та біодизельного палива на основі ріпакової олії.
Автор майже 50 наукових робіт, в тому числі 4 авторських свідоцтва та патенти на
винаходи.
ПИЛЯВСЬКИЙ Володимир Степанович
Народився 11 травня 1951 р. на Брянщині (Росія).
В 1978 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «фізика
металів».
Впродовж 1978–1989 рр. працював у Відділенні нафтохімії
Інституту фізико-органічної хімії АН УРСР на посадах інженера,
молодшого наукового і старшого наукового співробітника. В 1987 р.
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
З 1989 р працює у відділі гомогенного каталізу та присадок
до нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посаді
старшого наукового співробітника.
Наукові інтереси: дослідження трибологічних та хіммотологічних властивостей
паливно-мастильних матеріалів, вивчення механізмів дії функціональних присадок, розробка мастильних матеріалів і технологічних рідин для процесів металообробки.
Виявив ефект аномального зменшення коефіцієнта тертя та швидкості зношування
вузлів тертя в металовмісних технологічних рідинах, розробив оригінальну дешеву технологію відновлення ресурсу двигунів внутрішнього згоряння (автомобільних і дизельних)
без їх розбирання. Технологія впроваджувалась на автотранспортних підприємствах
України.
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Автор понад 100 наукових праць, зокрема монографії "Повышение ресурса автомобильных двигателей", має ряд патентів та авторських свідоцтв на винаходи.
МЕЛЬНИКОВА Світлана Львівна
Народилася 2 квітня 1942 р. в м. Свердловську (Росія).
В 1964 р. закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “фізична хімія полімерів“. Впродовж 1965 – 1971 рр., працюючи
інженером Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН
УРСР, без відриву від виробництва закінчила аспірантуру того ж
інституту. В 1971 р. захистила кандидатську дисертацію «Дослідження розчинності ароматичних вуглеводнів газо-рідинною хроматографією».
Працювала в Київському філіалі Всесоюзного НДІ поліграфії, а з 1993 р. – в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України на посаді старшого наукового співробітника.
Наукові інтереси: аналітичні та фізико-хімічні аспекти газової хроматографії. Ідентифікація та кількісний аналіз складних органічних сумішей.
Дослідила інгібувальну дію присадок різної хімічної структури на кінетику окиснення компонентів моторних палив і міжмолекулярну взаємодію летких сполук з полімерними матеріалами. Вивчала чинники, що впливають на гетерогенний каталіз – альтернативні способи активації каталізаторів, вплив механохімічної обробки каталізатора на його
фізико-хімічні властивості та активність в процесах конверсії синтез-газу; розробляла
способи хроматографічного контролю процесів одержання моторних палив з біологічно
відновлювальної сировини.
Автор понад 100 наукових публікацій та 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
МАТУСЕВИЧ Галина Георгіївна
Народилась 16 січня 1939 р. в м. Березніки (Росія).
В 1961 р. закінчила Московський інститут нафти і газу ім. І.М.
Губкіна за спеціальністю «економіка і організація нафтової та газової
промисловості», а впродовж 1965 – 1968 рр. навчалась в аспірантурі
Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського
інституту нафтохімії (ВНДІПКНафтохім). Кандидат економічних
наук з 1971 р.
Працювала в УкрНДІПроект при Держплані УРСР, УкрНДІГіпронафта, Відділенні нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії
та вуглехімії АН УРСР та в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: економічні проблеми нафтопереробної і нафтохімічної промисловості.
Брала участь в розробці і науковому обгрунтуванні основних напрямів розвитку
нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України. Запропонувала шляхи економії
енергоресурсів, зниження собівартості та підвищення конкурентоздатності готової продукції на підприємствах галузі.
Автор понад 100 наукових праць.
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ВІДДІЛ ХІМІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Співробітники відділу: 1-й ряд: Огурцов М.О., Кругляк О.С., Шаповал Г.С., Миронюк І.Є.,
2-й ряд Дуборіз Є.П., Сидоров Д.О., Пуд О.А., Носков Ю.В.

В 1987 році за ініціативою доктора хімічних наук, професора Г.С. Шаповал і під її
керівництвом у Відділенні нафтохімії ІнФОВ АН УРСР створено лабораторію електрохімії органічних сполук, яка в 1988 р. була переведена до Інституту біоорганічної хімії (з
1989 – Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії) АН УРСР. В 1997 р. лабораторія, яка на
той час стала досить потужним дослідницьким підрозділом, була реорганізована в структурний науковий відділ. З 2008 року відділ очолює доктор хімічних наук, професор О.А.
Пуд. У зв’язку з частковою зміною наукової тематики підрозділ перейменовано у відділ
хімії функціональних матеріалів (2011 р.).
Основний науковий напрямок відділу - створення, дослідження властивостей та застосування поліфункціональних гібридних нанокомпозитів електропровідних полімерів,
зокрема, поліаніліну, політіофену, поліпіролу та їх похідних з полімерами іншої природи
(в тому числі промисловими полімерами), неорганічними наночастками (напівпровідниковими, діелектричними, магнітними) або з вуглецевими матеріалами (вуглецевими нанотрубками). Електрохімічне моделювання та регулювання редокс-процесів, що відбуваються в біосистемах за участю біологічно активних сполук кисню та активних інтермедіатів
його відновлення.
Співробітниками відділу відкрито і досліджено явище електрохімічної відновлювальної деструкції (ЕХВД) макромолекул та встановлено закономірності цього процесу
(Шаповал Г.С., Пуд О.А.).
Показано, що ЕХВД відкриває нові можливості функціоналізації макромолекул,
надання поверхні полімерів гідрофільності і напівпровідникових властивостей при збереженні фізико-механічних характеристик вихідного полімеру і вносить значний вклад у
катодне відшарування полімерних покрить при комплексному захисті металоконструкцій
від корозії (Шаповал Г.С., Пуд О.А.). Розроблено експрес-метод і створено прилад для
визначення стійкості полімерних покрить до катодного відшарування (Шаповал Г.С., Багрій В.А., Пуд О.А.).
Розроблено спосіб електрохімічного апретування вуглецевих волокон, який дозволяє суттєво знизити вагу конструкцій літаків (Пуд О.А., Шаповал Г.С.).
В рамках співробітництва ІБОНХ НАН України з Київською державною міською
адміністрацією у відділі був розроблений, випробуваний та впроваджений на підприємст146

вах комунального господарства м. Києва спосіб захисту залізобетону від руйнування в
біологічно активних середовищах, зокрема в каналізаційних колекторах, де стічні води
містять велику кількість мікроорганізмів (Шаповал Г.С., Пуд О.А.).
У відділі виконано значний обсяг досліджень впливу біологічно активних сполук
(БАС) на окремі стадії відновлення кисню, результати яких дозволили, по-перше, суттєво
поглибити уявлення про механізм їх дії та хімічну регуляцію окисно-відновних процесів
живих організмів (Г.С. Шаповал, В.П. Громова, І.Є. Миронюк, О.С. Кругляк), а по-друге,
розробити принципово новий експрес метод первинного скринінгу антиоксидантної і радіопротекторної активності БАС (Г.С. Шаповал, В.П. Громова).
З використанням результатів проведених досліджень було розроблено електрохімічну модель кисневого стресу організму, яка дозволила розділити ефекти, що пов'язані з
взаємодією БАС з пероксидом водню, молекулярним киснем і, головне, з гідроксильними
радикалами. Запропоновано механізм дії глутатіону як превентивного антиоксиданту (Г.С.
Шаповал, В.П. Громова, І.Є. Миронюк, О.С. Кругляк).
На замовлення науковців Запорізького медичного університету було проведено
оцінку реакційної активності ряду синтетичних антиоксидантів - хінолінових та тіопохідних, а також ацетилцистеїну (Г.С. Шаповал, О.С. Кругляк, О.О. Бражко, М.П. Завгородній).
Запропоновано принципово нові підходи до електрохімічного дослідження
антиоксидантної активності компонентів крові та встановлено вплив розчиненого кисню
на латеральні взаємодії амінокислот при формуванні самоорганізованих шарів на
негативно зарядженій поверхні (Г.С. Шаповал, В.П. Громова, І.Є. Миронюк).
Розроблено підходи до створення антикорозійних покрить на основі поліаніліну
(ПАНІ), допованого різними сульфокислотами, для захисту сталі та алюмінію. Знайдено,
що покриття на основі електропровідних форм ПАНІ, доповані сульфокислотами, мають
досить високу антикорозійну дію на сталі в кислому середовищі, а на алюмінії найбільший ефект отримано для неелектропровідної недопованої форми ПАНІ у нейтральних
середовищах (О.А. Пуд, Г.С. Шаповал, М.О. Огурцов, В.П. Громова).
При дослідженні умов формування напівпровідникових полімерних композиційних
матеріалів шляхом редокс-полімеризації мономеру (аніліну, піролу) в діелектричних матрицях промислових полімерів встановлено, що властивості цільового композиту визначаються кількістю абсорбованого мономеру, його дифузією в матричному полімері, окиснювачем і ступенем взаємодії мономеру з елементарною ланкою матричного полімеру
(О.А. Пуд, С.П. Рогальський, К.Ю. Фатєєва, Є.П. Дуборіз, Г.С. Шаповал). Показано, що
одержані композитні плівки поліанілін-поліетилентерефталатного композиту з шаруватою
структурою можуть бути використані як оптичні сенсорні елементи на аміак та кислоти.
Для використання таких плівок розроблено оптичну сенсорну систему та відповідне
програмне забезпечення, які дозволяють реєструвати в атмосфері агресивні речовини з кислотними та основними властивостями (Є.П. Дуборіз, О.А. Пуд).
Розроблено способи формування нових стабільних електропровідних нанокомпозитів, а також їх практичного використання як антистатичних, сенсорних, антикорозійних та
інших матеріалів з високими експлуатаційними характеристикам (О.А. Пуд, М.О. Огурцов, Г.С. Шаповал, Ю.В. Носков, К.Ю. Фатєєва, С.Д. Михайлов).
В останні роки у відділі проводяться роботи зі створення і дослідження гібридних
органічно-неорганічних гетероструктур для фотовольтаїчних пристроїв, які використовують для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (О.А. Пуд, М.О. Огурцов,
Ю.В. Носков).
Розвинено методичні підходи до фотоелектрохімічного формування наноструктур
полі-3-метилтіофену (П3МТ) у високоомному поруватому шарі нанострижнів ZnO та
отримано зразки нових гібридних полімер-неорганічних структур, для яких показано
можливість застосування у фотовольтаїчних пристроях (Д.С. Сидоров, О.А. Пуд).
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Розроблено нові гібридні фотолюмінесцентні нанокомпозити наночасток CdS та
CdSe з промисловим полімером, що синтезовані хімічним або електрохімічним шляхом у
водному та органічному середовищах (О.А. Пуд, М.О. Огурцов, Ю.В. Носков. Є.П. Дуборіз).
Створено і досліджено нові потрійні нанокомпозити магнітних наночасток Fe 3O4,
ПАНІ та нанорозмірної платини, що можуть бути використані як каталітичні матеріали в
електрохімічному відновленні кисню (Ю.В. Носков, О.А. Пуд).
Синтезовано нові гібридні нанокомпозити вуглецевих нанотрубок з ПАНІ з підвищеною стабільністю та досконалою молекулярною структурою полімерної фази і різким
прискоренням сенсорних відгуків (О.А. Пуд, М.О. Огурцов, Ю.В. Носков, О.С. Кругляк).
На основі діелектричних полімерів ПВДФ та ПВХ, ПАНІ, вуглецевих нанотрубок,
та магнетитових наночасток розроблено нові електропровідні гібридні гнучкі плівкові
наноматеріали з високою електропровідністю та здатністю до ефективного електромагнітного екранування (О.А. Пуд, М.О. Огурцов, Ю.В. Носков, М.В. Петричук, Д.С. Сидоров).
Синтезовано наноструктуровані сенсорні гібридні композити поліаніліну (ПАНІ),
допованого різними кислотами, з наночастками неорганічних оксидів та полімерів (С.Д.
Михайлов, О.А. Пуд, М.О. Огурцов, Ю.В. Носков, І.Є. Миронюк).
Науковці відділу активно співпрацюють з науковими установами НАН України та
університетами МОН України. Співробітники відділу стажувались і виконували спільні
дослідження в закордонних наукових центрах. К.Ю. Фатєєва та С.Д. Михайлов успішно
виконали дисертаційні роботи під спільним україно-французьким керівництвом.
Співробітники відділу
ПУД Олександр Аркадійович
Народився 7 грудня 1954 р. на Черкащині.
В 1979 р. закінчив Київський політехнічний інститут за
спеціальністю «технологія електрохімічних виробництв».
Працював в Інституті фізичної хімії, Відділенні
нафтохімії ІнФОВ, Відділенні біоорганічної хімії ІОХ, а з 1987 р.
– в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на
посадах техніка, інженера, старшого інженера, молодшого
наукового, наукового, старшого наукового і провідного
наукового співробітника. З 2008 р. - завідувач відділу
електрохімії органічних сполук (нині – відділ хімії
функціональних матеріалів). Кандидат хімічних наук (1985 р),
доктор хімічних наук (2004 р.), вчене звання старшого
наукового співробітника присвоєно в 2000 р, звання професора – в 2011 р. Лауреат премії
ім. А.І. Кіпріанова.
Наукові інтереси: вивчення закономірностей хімічного і електрохімічного
утворення, властивостей і функціонування електропровідних полімерних структур в
дисперсійних та твердофазних середовищах.
Виявив і дослідив явище електрохімічної відновної деструкції макромолекул, розробив експрес-метод і створив прилад для визначення стійкості полімерних покрить до
катодного відшарування. Створив та дослідив ряд гібридних органічно-неорганічних гетероструктур для фотовольтаїчних пристроїв (сонячних комірок), розробив нові електропровідні гібридні гнучкі плівкові наноматеріали.
Автор понад 230 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 5 оглядів, 11
авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготував 5 кандидатів наук.
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ШАПОВАЛ Галина Сергіївна
Народилась 6 березня 1934 р. в м. Києві.
В 1957 р. закінчила Київський технологічний інститут
харчової промисловості, в 1962 р. – аспірантуру Інституту фізіології рослин АН УРСР, кандидат хімічних наук (1964 р.), доктор
хімічних наук (1978 р.), професор (1990 р.).
Працювала в Інституті хімії високомолекулярних сполук
АН УРСР, Відділенні нафтохімії Інституту фізико-органічної
хімії та вуглехімії АН УРСР та в Інституті біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України на посадах молодшого наукового,
старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, завідувача відділу електрохімії органічних сполук.
Наукові інтереси: електрохімічне ініціювання реакцій
полімеризації та деструкції полімерів, реакційна здатність мономерів, електрохімічна тривимірна полімеризація, моделювання реакцій з переносом
електрону, визначення ефективності антиоксидантів в біосистемах.
Розробила метод електрохімічного моделювання реакцій кисневого стресу організму, запропонувала принципово нові підходи до електрохімічного дослідження антиоксидантної активності компонентів крові, які дозволяють виявляти порушення в системі
антиоксидантного захисту клітин крові. Запропонувала три моделі для характеристики
антиоксидантної активності широкого ряду біологічно активних сполук.
Автор понад 250 наукових публікацій, серед яких 2 монографії, 4 оглядові статті,
13 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготувала 1 доктора наук та 6 кандидатів
наук. Член Міжнародного електрохімічного товариства ISE.
ОГУРЦОВ Микола Олександрович
Народився 21 жовтня 1957 р. у м. Львові.
В 1979 р. закінчив хімічний факультет Московського
державного університету ім. М.В. Ломоносова. З 1984 до 1986 р.
навчався в аспірантурі Інституту фізичної хімії АН УРСР. Кандидат хімічних наук за спеціальністю “радіаційна хімія” (1991 р.)
(тема дисертації “Радіаційно-хімічні перетворення п’ятичленних
циклічних сульфонів у водних розчинах”). Працював у Науководослідному інституті атомних реакторів (Димитровград, Росія),
Інституті фізичної хімії АН УРСР на посадах інженера і наукового співробітника. З 2001 р. – старший науковий співробітник
відділу електрохімії органічних сполук Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України (нині - відділ хімії функціональних матеріалів).
Наукові інтереси: вивчення закономірностей синтезу та
співвідношення структура-властивості поліфункціональних наноструктурованих гібридних матеріалів на основі електропровідних полімерів з наночастками неорганічних сполук,
вуглецевими нанотрубками та полімерними діелектриками.
Знайшов нові підходи до формування і дослідив властивості антикорозійних
покриттів на основі поліаніліну (ПАНІ) для захисту сталі та алюмінію. Запропонував способи формування нових стабільних електропровідних нанокомпозитів. Розробив нові гібридні фотолюмінесцентні нанокомпозити з неорганічними наночастками, гібридні нанокомпозити вуглецевих нанотрубок з поліаніліном та поліпіролом. Запропонував новий
напівкількісний метод оцінки кінетичних параметрів основних стадій реакції полімеризації аніліну.
Автор понад 115 наукових публікацій, серед яких 2 огляди та 13 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
149

ГРОМОВА Валентина Пилипівна
Народилась 23 квітня 1947 р. на Київщині.
В 1970 р. закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю
«хімія мономерів і полімерів». Впродовж 1983 – 1986 рр. навчалась в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту
целюлозно-паперової промисловості. Кандидат хімічних наук
(1987 р.) за спеціальністю «електрохімія». Працювала в Науково-виробничому об’єднанні целюлозно-паперової промисловості
на посадах інженера, молодшого наукового, наукового і старшого наукового співробітника. З 1989 р. – старший науковий співробітник відділу електрохімії органічних сполук Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (нині - відділ хімії
функціональних матеріалів).
Наукові інтереси: дослідження стартових реакцій кисневого стресу організму, реєстрація активних форм кисню, їх взаємодії з антиоксидантами,
визначення антиоксидантної активності біологічно активних сполук (БАС).
Дослідила вплив БАС на окремі стадії відновлення кисню, розробила принципово
новий експрес-метод первинного скринінгу антиоксидантної активності БАС, який був
рекомендований до впровадження в клініках МОЗ України, створила електрохімічну
модель для визначення впливу ультрафіолетового опромінення на генерацію активних
форм кисню у водних розчинах.
Автор 88 наукових публікацій.
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ВІДДІЛ СИНТЕЗУ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
СПОЛУК ФОСФОРУ

Співробітники відділу (2019 р.). Зліва направо: Колодяжна А.О., Колодяжна О.О. Верьовка О.С.,
Гришкун Є.В., Шейко С.Ю., Колодяжний О.І., Шибирин О.В., Кібірєв В.К., Осадчук Т.В.,
Присяжнюк Д.С.

Співробітники відділу (2011 р.). Сидять: Гуляйко І.А., Качковський Г.О., Колодяжна А.О.;
Стоять: Нестеров В., Шейко С.Ю., Колодяжний О.І., Гришкун Є.В.

Відділ синтезу фізіологічно активних сполук фосфору Інституту біоорганічної хімії
та нафтохімії НАН України був створений в 1991 р. на базі однойменної лабораторії, що
входила до складу відділу тонкого органічного синтезу, яким керував академік НАН України Кухар В.П. З моменту cтворення відділу синтезу фізіологічно активних сполук фосфору ним керував і продовжує керувати доктор хімічних наук, професор Колодяжний О.І. (з
2012 р. член-кореспондент НАН України). Основними напрямками наукових досліджень
відділу є органічний синтез, хімія ілідів фосфору, асиметричний синтез, хімія фосфоровмісних біологічно активних сполук.
Починаючи з 90-х років у відділі розвивається хімія високореакційних сполук фосфору - фосфоалкенів та ілідів фосфору. Іліди фосфору є одними з найважливіших реагентів органічної і біоорганічної хімії. Вони широко застосовуються в експериментальних дос151

лідженнях і в промисловості. Найбільш загальним і важливим підходом до синтезу Рілідів, розробленим хіміками відділу (Колодяжний О.І., Голохов Д.Б., Гришкун Є.В.), є
"окиснювальне ілідування" сполук тривалентного фосфору. Під терміном "окисне ілідування" мається на увазі перетворення, в результаті якого підвищується координаційне число тривалентного атома фосфору і утворюється зв’язок Р=С. Науковцями відділу розроблено методи синтезу, що грунтуються на окисному ілідуванні, за допомогою яких були
синтезовані іліди з різними функціональними групами біля атома фосфору. Одним з найцікавіших прикладів окисного ілідування є реакція сполук тривалентно фосфору типу
R2PCHR'2 з тетрагалогенідами метану, яка приводить до утворення ілідів фосфору. Найбільш важливим типом Р-функціоналізованих ілідів фосфору є іліди, що містять атоми галогенів біля атома фосфору, або, як їх ще називають, Р-галогеніліди.
Співробітниками відділу було виявлено, що Р-галогеніліди реагують із карбонільними сполуками "аномально", без розриву зв’язку фосфор-вуглець, що відкрило широкі
можливості для синтезу фосфоровмісних алкенів. Було показано, що Р-хлор- і Р-броміліди
дають вінілфосфонати, а Р-фторіліди реагують із карбонільними сполуками з утворенням
алілфосфонатів - важливих вихідних реагентів для синтезу різноманітних біологічно
активних сполук.
Показано, що Р-галогеніліди утворюють порівняно стійкі продукти [2+2]- циклоприєднання карбонільної групи до зв’язку Р=С: 2-хлор- або 2-фтор-1,2λ5-оксафосфетани,
які виділяли у вигляді кристалічних речовин, або рідин, що переганяються у вакуумі. РФторіліди також приєднують карбонільні сполуки з утворенням ще більш стійких 2-фтор1,2- λ5-оксафосфетанів. Було синтезовано і охарактеризовано різноманітні стійкі продукти
[2+2]-циклоприєднання Р-фторілідів до алкілі арилізоціанатів, арилкетонів, діоксиду вуглецю, ізоціанатів (Колодяжний O.І., Головатий О.Р.).
За допомогою Р-галогенілідів вперше
були синтезовані і вивчені фосфорильовані
кетени та тіокетени, що мають значну цінність
для синтезу нових фосфороорганічних сполук.
Ці сполуки набагато більш реакційноздатні,
ніж звичайні органічні кетени. Фосфорильовані кетени легко приєднують різні нуклеофіли з рухливим атомом водню, вступають у реСт. наук співр. відділу Гришкун Є В.
акції циклізації, [2+2]-циклоприєднання. Були
вперше синтезовані стабільні гетерокумулени, що містять двокоординований атом фосфору біля аленового атома вуглецю.
Дослідниками відділу були виявлені таутомерні перетворення у фосфорілідних системах, дослідження яких дозволило краще
зрозуміти природу ілідів фосфору (Голохов Д.Б., Колодяжний О.І.).
У відділі були вперше відкриті і вивчені діадні й тріадні таутомерні
перетворення у фосфорілідних системах: фосфін-РН-ілідна діадна
прототропія, фосфіноксид-Р-ОН-ілідна тріадна прототропія. Була
відкрита і вивчена фосфазоілідна тріадна прототропія, що узгоджується з закономірностями кислотно-основних прототропних рівноваг.
Результати досліджень Р-ілідів були опубліковані в семи
оглядах та двох монографіях, одна з яких видана видавництвом
Wiley-VCH. За результатами виконаних робіт були захищені кандидатські дисертації С.М. Устенком та Д.Б. Голоховим.
У відділі також досліджувались фосфоалкени - сполуки двокоординованого атома
фосфору із зв’язком Р=С. Серед найбільш важливих досліджень цього напрямку слід ви152

ділити синтез фосфааленів — перших стабільних представників гетерокумуленів, що містять двокоординований атом фосфору біля sp-гібридизованого атома вуглецю. Фосфоалени є високоактивними реагентами, мають цікаві хімічні властивості, вступають в реакції
циклоприєднання. Одержані у відділі результати стимулювали інтенсивні дослідження
фосфоаленів дослідниками інших країн, які використали фосфоалени як ліганди в комплексах перехідних металів. За матеріалами виконаних робіт була захищена кандидатська дисертація І.В. Шевченком.
Останнім часом велику увагу хіміків привертають фосфорні аналоги природних
сполук, серед яких знайдено багато біологічно активних речовин. Одними з найбільш цікавих сполук є фосфонові кислоти, представники яких зустрічаються в природі. Багато з
них мають бактерицидні та антивірусні властивості, здатні гальмувати ріст пухлин, інгібувати терапевтично важливі ферменти. Біологічна активність фосфонових кислот значною мірою визначається абсолютною конфігурацією стереогенного α-атома вуглецю. Тому дослідження останніх 15-20 років у відділі були присвячені асиметричному синтезу
біологічно активних і природних фосфороорганічних сполук. Були розроблені методи
синтезу хіральних фосфороорганічних сполук з використанням природних сполук як доступних вихідних реагентів і синтетичних блоків на основі перетворень α- і β-кетофосфонатів. Дослідниками відділу було запропоновано методи асиметричного синтезу
фосфороорганічних сполук за допомогою біокаталізу. Досліджено метод подвійної асиметричної індукції для підвищення стереоселективності реакцій. Серед синтезованих фосфороорганічних сполук, які є аналогами природних сполук, було виявлено речовини з потенційною біологічною активністю, в тому числі потенційні інгібітори фосфатаз (Шейко
С.Ю., Колодяжний О.І.).
Було встановлено, що енантіомерна чистота функціоналізованих фосфонових кислот і абсолютна конфігурація атомів фосфору та α-вуглецю надзвичайно сильно впливають на біологічну активність сполук. Стереоізомери функціоналізованих фосфонових кислот (ФФК) сильно відрізняються за своєю токсичністю, у зв'язку з чим енантіомерночисті
фосфонові кислоти мають меншу токсичність і значно менші негативні побічні ефекти у
порівнянні з рацематами.
Розробки в області стереоселективного синтезу фосфонатів обумовлені високою
біологічною активністю цих сполук. Наприклад (2S, 3R)-ізостатин є найважливішим фрагментом депсипептидів дідемнінів – ізольованих з морських організмів, потужних природних препаратів з антивірусною активністю проти вірусів ДНК і РНК, таких як герпевірус
людини.
Науковцями відділу було розрозроблено високоенантіоселективний «глюкофуранозильний метод» синтезу фосфінів і фосфіноксидів, асиметричний синтез на основі С2- і
С3-симетричних хіральних амінофосфінів і фосфітів, запропоновано нові прості методи
синтезу оптично активних функціоналізованих фосфінових кислот (Колодяжний О.І.,
Гришкун Є.В.).
Завідувач відділу Колодяжний О.І. узагальнив методи асиметричного синтезу фосфороорганічних сполук, дав сучасне тлумачення асиметричної індукції біля атома фосфору та опублікував свої результати в оглядовій статті в журналі «Tetrahedron: Asymmetry»
та описав у книзі «Advances of Asymmetric
Synthesis» (Saul Patay Pbl), яка присвячена досягненням асиметричного синтезу органічних сполук останніх років. За матеріалами виконаних робіт були захищені кандидатські дисертації С.Ю.
Шейком, Н.В. Андрушко.
Г.О. Качковським та О.І. Колодяжним були вивчені реакції циклоприєднання для синтезу
фосфонатів з потенційною біологічною активністю. Широкий спектр реакційної здатності фураМ.н.с. Качковський Г.О.
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нового циклу інтенсивно застосовується в органічному синтезі, в тому числі, і спрямованому синтезі природних сполук. Були вивчені реакції [4+2]- і [4+3]-циклоприєднання. Були синтезовані фурановмісні α-амінофосфонати, які були введені в реакцію тандемного
ацилювання [4+2]-циклоприєднання з малеїновим ангідридом (внутрішньомолекулярна
реакція Дільса-Альдера). Дегідративною ароматизацією одержаних продуктів циклоприєднання були одержані фосфонові кислоти з фармакофорним фрагментом ізоіндолін-1-ону. За
матеріалами виконаних робіт Г.О. Качковським була захищена кандидатська дисертація.
Науковцями відділу розроблено ефективний метод асиметричної індукції біля атома фосфору. Доведено що реакція нуклеофільного заміщення біля тривалентного або
п’ятивалентного атома фосфору в присутності хіральних каталізаторів приводить до утворення оптично активних фосфонатів. Була вивчена асиметрична фосфаальдольна реакція
на прикладі приєднання хіральних діалкілфосфітів до хіральних і оптично активних альдегідів. Було розроблено концепцію мультистереоселективності, методи якої було використано для підвищення стереоселективності органічних реакцій. Було вивчено ефект подвійної асиметричної індукції в реакції приєднання диметилфосфіту до основ Шиффа
(Шейко С.Ю., Колодяжний О.І.).
У відділі вперше був виявлений ефект потрійної асиметричної індукції. З високими
виходами були синтезовані і виділені в індивідуальному стані нові оптично активні
функціоналізовані гідроксиалкілфосфонові кислоти та їх похідні (Гуляйко І.В., Колодяжний О.І.). Вивчено вплив природи алкоксильної групи біля атому фосфору діалкілфосфітів
на конфігурацію новостворених амінофосфонових
кислот. Доведено, що підвищення енантіоселективності реакцій може бути досягнуто в результаті адитивної дії декількох хіральних індукторів, які беруть
участь в одному реакційному процесі. Було продемонстровано численні приклади успішного використання цього методу в органічному синтезі, запропоновано стереоселективні методи синтезу оптично
активних естерів амінофосфонових кислот і гідроксифосфонових кислот як потенційно біологічно активних речовин. Так, А.О. Колодяжна синтезувала низку
Ст.н.с. А.О. Колодяжна
нових енантіомерно чистих фосфороорганічних сполук, а також фосфорних аналогів природних сполук. Були синтезовані фосфонатні аналоги
бічного C13-ланцюга таксоїдів, (R)-фосфокарнітин, (R)-фосфо-гамма-аміномасляна кислота. За матеріалами виконаних робіт А.О. Колодяжна захистила кандидатську дисертацію.
В. Нестеров розробив новий високоефективний енантіоселективний метод відновлення карбонільних сполук, який полягає у створенні хірального комплексу борану і винної кислоти, здатного відновлювати карбонільні сполуки з високою стереоселективністю.
За допомогою цього методу були синтезовані
хіральні β-гідрокси-γ-амінофосфонові кислоти.
Було синтезовано фосфорний аналог ізостатину, що є компонентом дідемнінів, які мають
широкий спектр біологічної активності. За матеріалами виконаних робіт В. Нестеровим була
захищена кандидатська дисертація.
О.О. Колодяжна розвинула нові напрями асиметричного синтезу. Розробила методи
біокаталітичних методів синтезу α- й βгідроксифосфонатів
ліпазою
Burkholderіa
cepacіa. Були синтезовані енантіомери фосфонаспарагінової кислоти на основі природного L- Науковий співробітник О.О. Колодяжна
серину. Були розроблені енантіоселективні реагенти, за допомогою яких було розроблено
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доступні методи синтезу енантіомерно чистих фосфороорганічних аналогів важливих
природних сполук (фосфоноGABOB,
фосфонотреонінова
кислота, фосфоноаспарагінова
кислота, фосфононеопролін та
інші). За матеріалами виконаних робіт О.О. Колодяжною була захищена кандидатська дисертація.
Співробітниками відділу
за час його існування опубліковано понад 400 наукових робіт,
серед яких 4 монографії (3 монографії опубліковано за кордоном у видавництвах
JohnWiley-VCH, Springer), близько 30 оглядів, патенти на винаходи.

О.І. Колодяжний, В.І. Кальченко, О.М. Пінчук
на конференції ICPC (1992 р., Тулуза)

В.Д. Романенко, О.М. Пінчук,
В. Вейдерман, О.І. Колодяжний
на конференції в Шанхаї (1991 р.)

Наукові досягнення завідувача відділу чл.-кор. НАН України О.І. Колодяжного
отримали міжнародне визнання. Він є членом редколегії міжнародного журналу
"Phosphorus, Sulfur and Sіlіcon", що видається в США (з 1989 р. дотепер). За фундаментальні роботи в області хімії ілідів Колодяжному О.І. в 1985 р. було присуджену премію
НАН України ім. А.І. Кіпріанова, а в 2013 р. він у складі авторського колективу був удостоєний Державної премії України в галузі науки й техніки.
Співробітники відділу
КОЛОДЯЖНИЙ Олег Іванович
Народився 19 січня 1942 р. в м. Дніпропетровську.
В 1965 р. закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. В 1969 р. після закінчення аспірантури Інституту органічної хімії АН УРСР захистив кандидатську дисертацію.
Працював в Інституті органічної хімії АН УРСР на посадах
молодшого, наукового та старшого наукового співробітника. З
1983 р. працював у Відділенні біоорганічної хімії, а з 1987 р. – в
Інституті біоорганічної хімії АН УРСР завідувачем лабораторії,
а потім відділу синтезу фізіологічно активних сполук фосфору.
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В 1982 р. захистив докторську дисертацію, вчене звання професора присвоєно в
1986 р. В 2012 р. був обраний членом-кореспондентом НАН України.
Наукові інтереси: асиметричний синтез і стереохімія органічних і фосфороорганічних сполук, хімія ілідів фосфору.
Дослідив «окисне ілідування» - перетворення, внаслідок якого збільшується координаційне число атома фосфору і утворюється подвійний зв’язок Р = С. Вперше синтезував фосфорильовані кетени, тіокетени та кетеніміни – специфічні реагенти для одержання
нових фосфорорганічних сполук, виявив і дослідив явище таутомерії в фосфоілідних системах.
Автор понад 500 наукових публікацій, в т.ч. декількох монографій, виданих провідними міжнародними видавництвами: John Wiley, Springer, Saul Patai.
Підготував 1 доктора і 10 кандидатів хімічних наук.
Результати наукової діяльності О.І. Колодяжного відзначені премією ім. А.І. Кіпріанова НАН України (1985 р.) та Державною премією України в галузі науки і техніки (2013 р.).
ГРИШКУН Євген Володимирович
Народився 26 листопада 1950 р. на Житомирщині.
В 1972 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю хімія.
Працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті Хімпроект (ВНДІХімпроект), Київському інституті епідеміології,
мікробіології та інфекційних захворювань МОЗ України, Інституті органічної хімії АН УРСР та Інституті біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України на посадах інженера, молодшого наукового і наукового співробітника. З 1992 р. – старший науковий
співробітник відділу синтезу фізіологічно активних сполук фосфору.
Кандидат хімічних наук (1982 р.) зі спеціальності «хімія елементоорганічних сполук» (тема дисертаційної роботи «Фосфазосполуки, що містять 4,5-бензо-1,3,2-діоксафосфоновий цикл»).
Наукові інтереси: хімія фосфороорганічних сполук, методи одержання енантіомерно чистих фосфонових кислот, методи асиметричного синтезу хіральних речовин, іліди
фосфору, хімія біологічно активних сполук фосфору.
Розробив оригінальний метод синтезу β-амінофосфонових кислот, синтезував невідомі раніше монохлорангідриди алкілфосфонових кислот.
Автор понад 60 наукових праць.
ГУДИМА Андрій Олегович
Народився 8 травня 1961 р. в м. Києві.
В 1983 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1992 р. захистив кандидатську дисертацію «Координаційні сполуки лантаноїдів з бісфосфорильними амідними лігандами» за спеціальністю «неорганічна хімія». Стажувався в Лабораторії координаційної хімії
CNRS (Тулуза, Франція), Інституті неорганічної хімії (Бонн, Німеччина) та Академії Яна Длугоша (Ченстохова, Польща).
Працював в Інституті органічної хімії, Інституті загальної
та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського на посадах інженера,
молодшого та старшого наукового співробітника. З 2016 року старший науковий співробітник відділу синтезу фізіологічно-активних сполук фосфору
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
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Наукові інтереси: хімія фосфорорганічних сполук незвичної координації, вивчення
комплексних сполук (комплексоутворення). Дослідив різноманітні сполуки низькокоординованного атома фосфору (циклічні, ациклічні, фосфонієві солі, фосфаціанінові барвники тощо), розробив метод отримання нових фосфоровмісних комплексонів.
Автор понад 60 наукових праць та патентів на винаходи.
КОЛОДЯЖНА Анастасія Олегівна
Народилася 24 травня 1982 р. м. Києві.
В 2005 р. закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 до 2009 р. навчалася в аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію.
Працює у відділі синтезу фізіологічно активних сполук
фосфору Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посаді старшого наукового співробітника. В 2017 р. захистила дисертацію «Асиметричний синтез модифікованих аналогів
природних сполук» та отримала науковий ступінь доктора хімічних наук.
Наукові інтереси: асиметричний синтез і стереохімія органічних і фосфорорганічних сполук, хімія ілідів фосфору та інших сполук з високою реакційною здатністю, ензиматичне розділення рацемічних органічних та фосфороорганічних сполук. Дослідила багатократну асиметричну індукцію, вперше реалізувала «узгоджену» потрійну асиметричну
індукцію.
Автор понад 80 наукових публікацій.
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ВІДДІЛ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
Лабораторія, а згодом (1967 р.) відділ поверхнево-активних речовин (ПАР), були
створені у жовтні 1966 р. постановою Президії АН УРСР, за якою групу співробітників з 8
чоловік на чолі з доктором хімічних наук П.О. Демченком переведено з Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР в Сектор нафтохімії Інституту хімії високомолекулярних
сполук АН УРСР. Демченко Петро Олександрович – учень і соратник академіка А.В.
Думанського, будучи вже знаним фізико-хіміком, автором
теорії класифікації ПАР за їх критичною концентрацією міцелоутворення, швидко і конструктивно розгорнув роботу по
розбудові відділу з охопленням повного циклу наукових досліджень: від синтезу ПАР з наперед заданою будовою,
комплексного дослідження їх фізико-хімічних властивостей в
об'ємі водних і вуглеводневих розчинів та на поверхні поділу
фаз до визначення напрямків і сфер їхнього використання в
народному господарстві.
Наукова тематика відділу цього періоду була зосереджена на вивченні залежності між будовою ПАР і їх фізикохімічними властивостями. Науковці відділу синтезували нові
як низькомолекулярні, так і полімерні ПАР іоногенного,
неіонного і амфотерного типів та проводили системні дослідДемченко
ження їх поверхневого натягу на межі поділу з повітрям, соПетро Олександрович
любілізуючої здатності, теплових ефектів, піноутворення і
змочування в різноманітних системах.
Розроблені у відділі наукові основи стали підгрунтям композиційних технічних
ПАР для пригнічення вугільного пилу в шахтах і дістали схвальну оцінку при дослідних
випробовуваннях на копальні Ясиноватська-Глибока і сталеплавильних печах м. Донецька. Закономірності створення полімерних мил і поліамфолітів стали важливими для одержання мастильно-холодильних рідин для різання, штампування і волочіння, а також захисних і протизношувальних додатків до мастил. За результатами досліджень захистили
дисертаційні роботи і стали кандидатами хімічних наук: Шаповал Б.С. (1968 р.), Ярошенко Н.А. (1970 р.), Бойко В.П. (1973 р.), Черніков О.І. (1974 р.), Поп Г.С. (1976 р.) та ін.
Дослідження колоїдно-хімічних властивостей розчинів ПАР як водних і неводних
піноутворювачів на замовлення військового відомства привели до розроблення стабільних
вуглеводневих пінних систем для об'ємного вибуху (Черніков О.І., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П.).
В 1981 р. відділ очолив кандидат хімічних наук Главаті
Олдржих Людвикович, який зосередився на розробці функціональних присадок до мастил і матеріалів для дорожнього будівництва. Разом з аспірантом, а згодом кандидатом хімічних
наук Курилом С.М., ними вперше вивчено профатеритну карбонатацію, за якою у двохфазній системі, в одній з яких знаходиться ПАР і вуглеводень, а в іншій – вода, гідроксид кальцію і метанол, формується ядро СаСО3 фатеритної кристалічної модифікації. Висока адсорбційна активність його поверхні
відносно іонів Са2+ і ОН- з наступним формуванням алкіларилсульфонатами ліпофільної іонно-сольватної оболонки запобігає зрощуванню частинок і забезпечує стабілізацію переважно
ультрадисперсного СаСО3. Розуміння перебігу процесу дозволило вдосконалити технологію виробництва детергентноГлаваті
диспергувальної сульфонатної присадки до моторних олив і
Олдржих Людвикович
зменшити утворення грубодисперсного СаСО3 переважно каль158

цитної модифікації, яку у вигляді сульфонатного шламу скидали у відвали чи спалювали.
Для дорожнього будівництва у відділі було розроблено технологію нових адгезійних додатків до бітумів і організовано на Надвірнянському нафтопереробному заводі дослідно-промислове виробництво адгезійної присадки Дорад-1. З її використанням побудовані дослідні ділянки дороги Львів-Мукачево і Херсон-Білозірка-Олександрівка (Назарчук
Н.М.). На базі доступних відходів від виробництва парафінів, вуглеводнів і кальційвмісних сполук було розроблено хімічний стабілізатор грунтів і технологію його виробництва
(Курило С.М.).
В 1999 р., після захисту докторської дисертації, відділ
очолив Поп Григорій Cтепанович, який не тільки активізував
роботи з практичного використання розроблених ПАР з наднизьким міжфазовим натягом, а й поглибив фундаментальні
дослідження з синтезу ПАР, встановлення закономірностей
впливу хімічної будови на їх структуру в розчинах та взаємозв’язку з фізико-хімічними й експлуатаційними властивостями композиційних систем. Цьому передувало встановлення
недосконалості технологічних рідин і процесів при розробці
вуглеводневих покладів, що призводило до незворотної закупорки колекторів, рiзкого зниження продуктивності свердловин
і передчасного виключення їх з експлуатації. Водночас,
загальноприйняті емпіричні методи підбору технологічних
Поп
систем, що базувалися на капілярно-гравітаційному або капіГригорій Степанович
лярно-гідродинамічному співвідношеннях цих систем з використанням "ізовіскозної" моделі нафти, або ж на покращенні змочувальної здатності й
відмиваючому ефекті розчинів ПАР у поєднанні зі збільшенням фазової проникності реагентів та зміні співвідношення рухливостей агенту, що витісняється, і природних вуглеводнів, були надто складними, потребували проведення багатьох експериментів і часто
виявлялися мало ефективними при переході від лабораторних досліджень до промислового використання. Запропонований відділом науковий підхід цілеспрямованого синтезу
ПАР з наперед визначеними властивостями виявився не лише актуальним у загальнонауковому плані, а й винятково ефективним при їх застосуванні для підвищення видобутку
нафти і газу.
Іншим важливим науковим досягненням відділу стало встановлення незвичної моделі будови міцел, за якою о- та п-ізомери оксиетильованих діізононілфенолів (ОДНФ)
одним із алкільних ланцюгів утворюють внутрішнє ядро міцели, а іншим разом з ізононільними ланцюгами наступних молекул ОДНФ формують перехідний гiдрофобногiдрофiльний шар. За такого розташування iзононiльних груп оксиетильнi ланцюги надійно екранують гiдрофобну частину молекул від води. Ця модель отримала всебічне
пiдтвердження результатами досліджень фотокореляційної спектроскопії, акустичної релаксацiї, малокутового рентгенівського розсіювання нейтронів і визнана науковою громадськістю.
Іншим важливим здобутком відділу цього періоду було встановлення закономірностей впливу вуглеводневої фази на властивості ПАР. З цією метою співробітниками відділу була розвинута концепція моделювання природних вуглеводневих систем чистими
алканами. З позицій цієї концепції, сутністю якої є знаходження алканового числа, тобто
мінімуму міжфазового натягу σmin на межі поділу ”розчин ПАР – вуглеводні (їх суміші)”,
проведено цілеспрямований підбір систем з наднизьким міжфазовим натягом в заданому
діапазоні алканових чисел 6-9, які еквівалентні вуглеводням нормальної будови від гексану до нонану і відповідають алкановому числу більшості нафт конкретних родовищ.
Ці результати у поєднанні з запропонованою міцелярною структурою дволанцюгових ПАР стали науковим підгрунтям створення численних ПАР і їх найрізноманітнішого
застосування в технологічних операціях з підвищення та інтенсифікації видобутку вугле159

водневої сировини. Яскравим прикладом цього підходу було розроблення конкретних технологічних систем для капітального ремонту свердловин (КРС). Так, в процесі напрацювання ПАР для нафтогазоконденсатних родовищ Західного Сибіру було переконливо доведено неприпустимість використання відпрацьованих глинистих бурових дисперсій чи
будь-яких водних розчинів в операціях глушіння та інтенсифікації. Натомість, не тільки
запропоновано, а й розроблено та впроваджено системні технології – від наукового пошуку сировинних ресурсів до розбудови концентрату і технологічних дисперсних систем,
способів їх приготування та технології проведення робіт на свердловинах.
Через складну економiчну ситуацію, яка унеможливлювала організацію виробництва
алкiларилсульфонатiв, для одержання технічних ПАР увагу було зосереджено на побiчних
продуктах, які відділяються в процесі очистки сульфонатних присадок до мастил у вигляді так званого шламу. Останній тривалий час не знаходив квалiфiкованого використання
через поверхові уявлення про хiмiчний i дисперсiйний склад та вiдсутнiсть рекомендацiй з
доведення їх властивостей до споживчих вимог. Було встановлено ці характеристики
"сульфонатного шламу" і показано, що обробленням його підкисленою водою від виробництва СЖК під тиском 0,35 МПа за температури 65-70 оС з наступною карбонатацією
грубодисперсний кальцит дезагрегується до колоїдного СаСО3 з одночасним ущільненням
адсорбційного шару сульфонатів кальцієвими солями органічних кислот. В заводських
умовах відпрацьовано технологічну схему і технічні умови ТУ 38.302-03-3-90, за якими
випускалася присадка “Дисін” (дисперсія інвертна). Значний вміст ПАР, низький міжфазовий натяг і підвищена в’язкість дозволяли легко диспергувати в присадці “Дисін” до
90% води при збереженні стійкості систем. Розроблення методології створення і приготування технологічних рідин з регульованими властивостями забезпечило розробку оригінальних способів їх використання в процесах підвищення коефіцієнтів нафтовилучення,
інтенсифікації видобутку вуглеводнів та КРС, які були впроваджені на газових, газоконденсатних та нафтових родовищах з високими технічно-економічними показниками.
В процесі розроблення альтернативних нафтохімічних ПАР було проведено маркетинг і встановлено прогнозні показники виробництва і застосування паливно-мастильних
матеріалів з відновлюваної рослинної сировини. Вийшовши на європейський рівень,
Україна зможе виробляти 10-15 млн. тонн ріпакової олії, повністю забезпечивши найбільш чутливі сільське і лісове господарства екологічно сприятливими паливномастильними матеріалами, що, в свою чергу, приведе до покращення екологічного стану
землі, водойм і повітря. Так, додаванням до рослинних олій, переважно ріпакової, пакету
сучасних присадок, було створено зразки екологічно чистих біоолив, що характеризуються покращеними в'язкісно-температурними властивостями та здатністю до біорозкладання
(понад 90%).
Співробітниками відділу були розроблені наукові засади створення воднопаливних мікроемульсій, використання яких дозволяло економити до 10% вуглеводневого
палива, зменшити теплонапруженість двигунів і збільшити на 10-15% термін їх експлуатації при зниженні рівня токсичності відпрацьованих газів на 30-40%, скороченні на 10%
викидів парникових газів і шкідливих оксидів азоту NOx, оксидів вуглецю (СО і СО2),
оксиду сірки (SOx), а також вуглеводнів CnHm і твердих частинок сажі.
За науково-технічним рівнем розроблені у відділі ПАР, матеріали і технологічні
системи не мають аналогів у вітчизняній практиці і знаходяться на рівні світових зразків.
В 2018 році, у зв’язку зі смертю завідувача відділу доктора хімічних наук Попа
Григорія Степановича, відділ поверхнево-активних речовин було ліквідовано, а співробітників відділу переведено у відділ каталітичного синтезу.
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Співробітники відділу
ПОП Григорій Степанович
(1945-2018)
Народився 4 березня 1945 р. на Закарпатті.
В 1968 р. закінчив хімічний факультет Ужгородського
державного університету, одержав кваліфікацію хіміка, викладача хімії.
Починаючи з 1969 р. – співробітник академічних установ: Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР (з
1969 р.), Сектора (Відділення) нафтохімії Інституту фізикоорганічної хімії та вуглехімії АН УРСР (з 1976 р.), Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (з 1989 р.).
Обіймав посади старшого інженера, молодшого, старшого і
провідного наукового співробітника.
В 1977 р. захистив кандидатську, а в 1999 р. – докторську
дисертацію за темою «Наукові основи створення і застосування
поверхнево-активних систем для підвищення видобутку нафти і газу". Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1986 р.
Протягом 1990 - 2000 рр. був завідувачем лабораторії фізико-хімії та застосування
ПАР, а з 2000 р. очолив відділ поверхнево-активних речовин.
Ліквідатор аварії на ЧАЕС, в травні 1986 р. брав безпосередню участь у пилопригніченні та закріпленні піщаних територій, забруднених радіонуклідами.
Наукові інтереси: теоретико-експериментальні дослідження з синтезу екологічно
безпечних ПАР та ультрадисперсних речовин з подальшим створенням на їх основі сучасних наноматеріалів і технологічних систем з поліпшеними властивостями для нафтогазовидобування та інших галузей техніки.
Автор понад 250 наукових публікацій, в т.ч. 110 авторських свідоцтв і патентів на
винаходи. Підготував 5 кандидатів наук.
ДЕМЧЕНКО Петро Олександрович
(1912 – 2007)
Народився 13 вересня 1912 р. на Харківщині.
В 1938 р. закінчив Харківський хіміко-технологічний
інститут, одержав кваліфікацію інженера-технолога. З 1938 р. до
1950 р. обіймав інженерні та керівні посади на різних хімічних
підприємствах.
Починаючи з 1950 р. працював у наукових установах АН
УРСР: Інституті загальної та неорганічної хімії, Інституті хімії
високомолекулярних сполук, Відділенні (Секторі) нафтохімії
Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії на посадах молодшого і старшого наукового співробітника, завідувача наукового відділу поверхнево-активних речовин.
Впродовж 1968 - 1971 рр. – заступник директора ІХВС АН
УРСР з наукової роботи, а з 1979 р. до 1985 р. – науковий співробітник-консультант Відділення нафтохімії ІнФОВ АН УРСР.
Кандидатську дисертацію захистив у 1953 р., докторську – в 1965 р.
Наукові інтереси: хімія поверхнево-активних речовин, дослідження їх фізикохімічних властивостей, розробка нових речовин і матеріалів для різних галузей народного
господарства. Один з провідних спеціалістів у галузі ПАР, був членом Національного комітету СРСР з проблеми ПАР.
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На основі виконаних під його керівництвом фундаментальних досліджень створено
нові композиційні технічні ПАР для пригнічення вугільного пилу в шахтах, ефективні
мастильно-охолоджуючі рідини для різання, штампування і волочіння, нові захисні і
протизношувальні присадки до мастил.
Автор понад 220 наукових публікацій, в т.ч. 45 авторських свідоцтв на винаходи.
ГЛАВАТІ Олдржих Людвикович
(1933-2003)
Народився 7 червня 1933 р. на Закарпатті.
В 1957 р. закінчив нафтовий факультет Львівського політехнічного інституту зі спеціальності «технологія переробки нафти і
газу».
З 1957 р. до 1960 р. працював на Орському нафтопереробному заводі (Орськ, Росія) оператором цеху, головним інженером
управління капітального будівництва, заступником начальника дослідницької лабораторії.
Впродовж 1960 - 1963 рр. навчався в аспірантурі Інституту
нафтохімічного синтезу АН СРСР (Москва), а після її закінчення
був направлений на роботу до Всесоюзного НДІ синтетичних волокон (Калінін, Росія) на посаду старшого наукового співробітника. З 1967 р. до 1981 р. –
старший науковий співробітник і завідувач лабораторії Всесоюзного науково-дослідного і
проектно-конструкторського інституту нафтохімічної промисловості, а з 1981 р. до 1999 р.
– завідувач відділу Відділення нафтохімії ІнФОВ (з 1989 р. – Інституту біоорганічної хімії
та нафтохімії АН УРСР).
Кандидат хімічних наук (1963 р., тема «Радіаційна стереоспецифічна полімеризація
в сполуках включення»), доктор хімічних наук (1988 р., тема «Колоїдно-хімічні основи
технології детергентно-диспергуючих присадок до олив»).
Наукові інтереси: розробка наукових засад і технологій промислового виробництва
поверхнево-активних речовин, мастильних матеріалів різного призначення, детергентнодиспергувальних присадок до олив, адгезійних добавок до бітумів для дорожнього будівництва.
Автор понад 150 наукових праць, 4 монографій та 40 авторських свідоцтв і патентів
на винаходи. Підготував 12 кандидатів наук.
ДЕЦ Мар'ян Михайлович
Народився 13 грудня 1933 року на Тернопільщині.
В 1957 р. закінчив нафтовий факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «технологія переробки нафти і
газу».
З 1957 р. до 1960 р. працював на Орському нафтопереробному заводі (Орськ, Росія) оператором цеху, інженером, старшим
інженером, начальником пілотної установки.
Впродовж 1961–1964 рр. навчався в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту нафтопереробки (Москва), а після
її закінчення направлений на роботу до Всесоюзного науководослідного і проектно-конструкторського інституту нафтохімічної
промисловості, де обіймав посади молодшого, старшого і провідного наукового спів робітника, завідувача сектора, завідувача лабораторії.
З 1993 р. до 2004 р. працював на посаді провідного наукового співробітника відділу
поверхнево-активних речовин Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Кандидат технічних наук (1967 р.); вчене звання старшого наукового співробітника
присвоєно в 1976 р.
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Наукові інтереси: розробка олив різного призначення (трансмісійних, гідравлічних, холодильних, для двотактних двигунів тощо), створення детергентнодиспергувальних присадок до олив і технологічних рідин.
Автор понад 80 наукових праць, 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
КУРИЛО Стефан Михайлович
Народився 1 квітня 1961 р. в м. Бориславі Львівської області.
В 1983 р. закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і почав працювати у відділі поверхнево активних речовин Сектора (Відділення) нафтохімії ІнФОВ
АН УРСР на посаді стажиста-дослідника.
В 1985 - 1988 рр. навчався в аспірантурі Відділення нафтохімії, в 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Надмолекулярна структура лужних детергентно-диспергувальних присадок
до моторних олив».
В 1991 р. очолив лабораторію фізико-хімічних досліджень
ПАР з групою елементного аналізу.
Наукові інтереси: вивчення структури та властивостей колоїдних систем, особливостей їх формування під впливом різних чинників, дослідження детергентнодиспергувальних присадок до олив, удосконалення технології синтезу ПАР та розробка
нових методів оцінки їх ефективності.
Розробив методику дослідження структури високолужних детергентів з використанням малокутового розсіяння рентгенівських променів, що дозволило встановити структуру високолужних алкілсаліцилатних присадок в неполярних середовищах, максимально
наближених до реальних умов використання присадок. Брав участь у розробці стабілізатора грунтів для шляхового будівництва, реагентів-стабілізаторів для ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС, процесів утилізації відходів на Кременчуцькому та Дрогобицькому НПЗ.
БУРЛАКА Григорій Григорович
Народився 23 березня 1944 р. на Київщині.
В 1966 р. закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «фінанси і кредит». З 1973 р. до 1975 р.
навчався в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного проектно-конструкторського інституту нафтохімічної промисловості
за спеціальністю «економіка, планування і організація управління промисловістю та її галузями».
Кандидат економічних наук (1983 р.), доктор економічних наук (1995 р.), вчене звання професора присвоєно в 2008 р.
Працював на посадах економіста райфінвідділу, провідного наукового співробітника ВНДІПКНафтохім та головного
наукового співробітника Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Наукові інтереси: дослідження з підвищення ефективності переробки нафти та поліпшення якості нафтопродуктів, тенденцій розвитку наукомістких виробництв мастильних матеріалів та присадок до них, економіки наукомістких виробництв та інноваційних
проблем їх розвитку.
Брав безпосередню участь у підготовці концепції розвитку наукомістких виробництв нафтопереробної промисловості в Україні та національної концепції виробництва
мастильних матеріалів, інноваційних проблем розвитку нафтопереробної промисловості
України.
Автор понад 200 публікацій, 13 навчально-методичних праць та 6 монографій.
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ЖЕЛЕЗНИЙ Леонід Віталійович
(1964-2018)
Народився 16 березня 1964 р. на Чернігівщині.
В 1987 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу», інженерхімік-технолог.
З 1987 р. працював у ДП УкрНДІНП «МАСМА» на посадах інженера, наукового співробітника, завідувача лабораторії,
завідувача відділу, завідувача науково-технічного центру
мастильних матеріалів. З 2009 р працював старшим науковим
співробітником відділу поверхнево-активних речовин Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
В 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив структурнотехнологічних чинників на кінетику окиснення комплексних літійових мастил» за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія».
Наукові інтереси: розробка високотемпературних мастил, дослідження властивостей та пошук шляхів підвищення їх якості, нафтохімічний і олеохімічний синтез ПАР та
створення на їх основі композиційних систем різного призначення.
Під його керівництвом і за його безпосередньою участю були створені композиції
нових мастил для різних видів техніки, у тому числі авіаційної, вдосконалені і впроваджені на вітчизняних та закордонних підприємствах технології виготовлення комплексних
літійових і полісечовинних мастил. Розробив мастильно-консерваційні та мастильні матеріали нового покоління. На базі олій, пташиних жирів та побічних продуктів від їх виробництва синтезував багатофункціональні біододатки та розробив композиції екобезпечних
мастильних матеріалів.
Автор понад 150 наукових праць, 35 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
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Наукові підрозділи,
які раніше працювали в Інституті
Впродовж 30 років діяльності Інституту його структура періодично змінювалась.
Для реалізації перспективних наукових ідей, які відбирались за підсумками внутрішньоінститутського конкурсу, в 90-х роках створювались тематичні групи і лабораторії, які у
випадку успішного розвитку стартової наукової ідеї з часом перетворювались у відділи.
З іншого боку, організовані в кінці 80-х років галузеві підрозділи як форма співробітництва Академії наук УРСР з міністерствами і відомствами Радянського Союзу, після
розпаду останнього вимушено припинили свою діяльність, або ж вийшли із складу Інституту (бюджетної установи) і перейшли в підпорядкування державних госпрозрахункових
організацій, або акціонерних товариств.
Тим не менше, підрозділи, що займались створенням і впровадженням науковотехнічних розробок, зробили досить вагомий внесок у досягнення Інституту.
У відділі хімізації нафтової і газової промисловості АН
УРСР і Міннафтохімпрому СРСР (завідувач відділу к.т.н. М.Ш. Кендіс) розроблено теорію лінійності вільних енергій в процесі міцелоутворення, вивчено невідоме раніше явище зростання в’язкості водних розчинів макромолекул з підвищенням температури, розроблено
інгібітори корозії «Тарін» і «Нафтохім» для захисту трубопроводів
та бурового обладнання, технічну документацію (технічні умови і
технологічний регламент) і технологічний процес виробництва інгібіторів. На Дрогобицькому нафтопереробному заводі була введена в
дію установка з виробництва інгібіторів потужністю 25 тис. тонн на
рік. Вровадження згаданих інгібіторів лише в 1989 р. дало значний,
документально підтверджений економічний ефект у Виробничому об’єднанні «Головтюменьнафтогаз» (1,5 млн. руб.) та у Виробничому об’єднанні «Татнафта» (12,9 млн. руб.).
Відділ біологічно активних білків і пептидів АН УРСР і
Мінагропрому УРСР (завідувач відділу д.х.н. О.П. Іванов) займався
дослідженням способів виділення та вивченням особливостей
функціональної дії окремих фракцій білків і олігопептидів репродуктивних органів і ембріональних тканин великої рогатої худоби. Було
встановлено, що в дослідженому матеріалі є білкові фактори, які
виявляють як імуно-стимулюючу так і імуносупресорну дію. Результатом проведених досліджень стала розробка кількох нових ефективних лікарських засобів, серед яких «Пропес» (використовується в
комплексній терапії онкологічних захворювань), «Цереброкурин»
(ноотропний засіб, що поліпшує церебральний кровообіг), «Інфламафертин» (імуностимулятор, ефективний при лікуванні хронічних запальних хвороб).
Відділ хімічної регуляції росту і розвитку рослин (завідувач
відділу к.х.н. С.П. Пономаренко).
Науковці відділу створили, випробували і зареєстрували в Держхімкомісії низку ефективних екологічно чистих препаратів нового
покоління: синтетичних (івін, потейтін), природних (емістим С),
комплексних (агростимулін, бетастимулін, біолан, біосил) і розробили технології їх застосування у рослинництві. В 2008 р. відділ перейшов до створеного за ініціативою С.П. Пономаренка Міжгалузевого науково-технологічного центру (МНТЦ) «Агробіотех», підпорядкованого МОН України і НАН України, де продовжуються фундаментальні дослід165

ження і розгорнуто промислове виробництво нових препаратів. У відділі була сформульована і успішно реалізована на практиці ідея поєднання в одному препараті біостимулюючих і біозахисних (біоінсектицидних) властивостей (препарати Регоплант, Стимпо), що відкрило новий шлях до зменшення пестицидного навантаження на довкілля.
Сьогодні МНТЦ «Агробіотех» займає одну з чільних позицій в Україні в галузі
створення, виробництва і впровадження в аграрний комплекс і лісове господарство технологій з використанням регуляторів росту рослин.
Відділ структури і функції білків і пептидів (завідувач відділу д.б.н., проф. Ю.Л. Радавський).
Науковий напрям досліджень – вивчення капсидних білків деяких вірусів рослин і білкових токсинів збудників кашлюку (коклюшу)
і дифтерії як основа для пошуку нових методів боротьби з вірусними
патологіями рослин і тяжкими хворобами людей.
Співробітники відділу виділили у гомогенному вигляді специфічні білки, дослідили їх будову і антигенні властивості. Виділили
високочистий кашлючний токсин, здійснили аналіз антигенних детермінант його субодиниць, одержали поліклональні антитіла і встановили ділянки амінокислотної послідовності, які найбільш активно розпізнаються антитілами. У відділі було
одержано високопродуктивний сероваріант штаму збудника кашлюка (Bordetella
pertussis), придатний для використання у виробництві протикашлюкових вакцин. Була
розроблена нова методика дослідження реакції антигенів з антитілами, попередньо фракціонованими ізоелектричним фокусуванням, і вивчено антигенні властивості С-кінцевого
фрагменту пертактину – одного з головних функціональних білків збудника кашлюку.
Виділено капсидні білки вірусів рослин, досліджено їх антигенну структуру, одержано відповідні поліклональні антитіла, встановлено амінокислотну послідовність внутрішніх і кінцевих олігопептидів, визначено області імунодомінантних послідовностей.
Досліджено антигенні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць у дітей із різними формами дифтерійної інфекції та після вакцинації, а також імунобіологічну
активність дифтерійного токсину, завдяки якій він пригнічує імунну систему. Розроблено
імуноферментний метод виявлення дифтерійного токсину та антитіл проти нього для вдосконалення діагностики дифтерії. При обстеженні дітей цей метод дозволив ефективно диференціювати дифтерію із синдромом ангіни, виявляти носіїв дифтерійного збудника.
Відділ хімії і технології вітамінів Д (завідувач відділу д.х.н.
Р.І. Яхимович), створено у 1991 р. на базі однойменної лабораторії
Відділення біоорганічної хімії ІОХ АН України.
Науковий напрям досліджень – розробка наукових основ
удосконалення технології одержання вітамінів D і створення нових
профілактичних і лікувальних препаратів на їх основі. На основі проведених досліджень були розроблені нові ресурсо- і енергозберігаючі
варіанти окремих стадій технологічного процесу виробництва вітамінів D2 і D3.
У відділі було розроблено оригінальну технологію одержання емульсійних препаратів комплексу жиророзчинних вітамінів, яка була успішно впроваджена на птахофабриці «Петропавлівська» в Дніпропетровській області.
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Відділ сигнальних систем клітини (завідувач відділу д.м.н.
В.В. Жирнов).
Науковий напрям досліджень – вивчення механізмів дії фізико-хімічних факторів на структурно-функціональні властивості клітин
крові людини і контрактильну активність гладеньких м’язів тварин
під впливом іонізуючого випромінювання малої потужності.
Співробітниками відділу показано, що малі дози іонізуючого
випромінювання дозозалежно модифікують провідну ланку сигнальних систем та рецепторні відгуки клітин. Вивчено порогові ефекти впливу інкорпорованого випромінювання на ферменти основних сигнальних систем. Експериментально встановлено, що у полі E-випромінювання малої потужності достовірно знижується осмотична
резистентність еритроцитів людини. Це свідчить про модифікацію структурного стану
мембран еритроцитів полем іонізуючого випромінювання, що було підтверджено за допомогою флуоресцентних зондів. На підставі експериментальних даних показано, що дія малих доз іонізуючої радіації опосередковується мембранними сигнальними системами клітини.
Відділ поверхневих явищ (завідувач відділу д.х.н., проф.
Л.М. Роєв).
Науковий напрям досліджень – теоретичні та експериментальні дослідження механізмів взаємодії газів та рідин з поверхнею металів і сплавів у різних середовищах.
У відділі було вивчено особливості механізмів гетерогенного
каталізу на поверхні твердих тіл, вплив тонких полімерних та металополімерних плівок на процеси енергетичного обміну при динамічному навантаженні металів, здійснено хіммотологічні та трибологічні
випробування новітніх мастил. Результати робіт було використано при створенні технологічних мастильних матеріалів та спеціальних покрить для запобігання руйнуванню деталей машин і механізмів при терті, а також в процесах обробки металів тиском (штамповкою та глибоким витягуванням).
Відділ ненасичених вуглеводнів (завідувач відділу д.т.н., проф. Д.М. Тменов).
Діяльність відділу була спрямована на розробку і
впровадження процесів отримання необхідних для виробництва синтетичних каучуків. За час існування відділу
були розроблені теоретичні основи процесу дегідрування бутану в бутадієн та ізопентану в ізопрен.
Було створено серію високоефективних дрібнодисперсних і таблетованих каталізаторів окиснювального дегідрування н-бутану, бутенів та ізобутану, розроблено лабораторні методи та технологія їх отримання. Розроблено методику і створено імпульсну установку для вивчення
активності каталізаторів і механізмів окислювальних перетворень вуглеводнів; виконано
пошукові дослідження з метою створення каталізатора для очищення газових викидів від
оксиду вуглецю (чадного газу).
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Відділ ресурсозбереження та економіки в нафтопереробці
(завідувач відділу д.т.н. А.В. Степанов).
Завдання відділу – техніко-економічний аналіз роботи підприємств нафтопереробної і нафтохімічної промисловості України.
Відповідно до науково-технічної програми «Енергокомплекс»
було виконано порівняльний аналіз економічних показників діяльності нафтопереробних заводів України, обгрунтовано необхідні умови
для їх реконструкції та збільшення глибини переробки сирої нафти,
створення нових потужностей для поглиблення переробних процесів.
Науковцями відділу було запропоновано пропозиції щодо удосконалення процесів, апаратів і технологічних схем нафтопереробки і нафтохімії; поліпшення раціональної структури технологічних установок і підприємств нафтопереробної і
нафтохімічної промисловості.
Відділ біоінженерії (завідувач відділу д.б.н. А.П. Галкін).
Відділ був створений з метою вивчення процесів регуляції експресії генів в рослинах-еукаріотах, пошуку нових підходів до розробки нових генно-інженерних методів і вивчення сільськогосподарських
культур.
Співробітниками відділу було клоновано та секвеновано три
органо-специфічних промотори генів окремих представників родини
пасльонових. Сконструйовано векторні молекули, що забезпечують
органо-специфічну експресію гетерологічних генів в клітинах рослин
тютюну та картоплі. В подальшому ці піонерські розробки дозволили отримати трансгенні
рослини тютюну і картоплі, трансформовані хімічно синтезованим геном металотіонеіну.
Відділ хімічної регуляції стресостійкості рослин (завідувач
відділу к.х.н. О.Є. Давидова).
Науковий напрям досліджень - розробка на основі амонійнокарбонатних сполук нових агрохімікатів, рецептур і регламентів їх
застосування, створення композиційних препаратів для поліпшення
фосфорного живлення пшениць.
Науковцями відділу було виконано розробку низки оригінальних агрохімікатів для підвищення ефективності кормовиробництва,
тваринництва, рослинництва і льонарства. Препарати для кормовиробництва були успішно випробувані і впроваджені в господарствах
України, Росії, Казахстану, Естонії для консервування силосу, фуражного зерна, сіна і сінажу, а також в господарствах комунального об’єднання "Київзеленбуд" при вирощуванні
посівного та садівного матеріалу декоративних деревних культур.
Лабораторія хімії нуклеїнових кислот (завідувач лабораторії к.б.н. Д.М. Федоряк).
Науковий напрям досліджень - розробка і вдосконалення методів хімічного синтезу фрагментів нуклеїнових кислот.
Співробітниками лабораторії було розроблено універсальний
варіант твердофазного Н-фосфонатного синтезу олігонуклеотидів,
запропоновано принципово новий метод Н-фосфонатного синтезу
фрагментів ДНК у розчині. Виконано цикл досліджень, пов’язаних з
міченням фрагментів нуклеїнових кислот, зокрема, розроблено метод
подвійного мічення олігонуклеотидів металопорфірином та флуоресцеїном, завдяки якому
вдалось вивчити транспорт олігопептидопорфіринових кон’югатів у клітину та їх внутрішньоклітинний розподіл.
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Цикл робіт колективу авторів і розроблений принципово новий підхід до створення
засобів лікування захворювань, заснований на використанні антисенсової технології та
модифікованих олігонуклеотидів, комплементарних до певних ділянок найбільш консервативних біологічних макромолекул (рибосомальних РНК), були удостоєні Державної
премії України в галузі науки і техніки (2001 р.).
Лабораторія пептидного синтезу (завідувач лабораторії к.х.н.
В.В. Шилін).
Науковий напрям досліджень – розробка методів синтезу олігопептидів різної будови для дослідження білкових об’єктів. В лабораторії здійснювалась модифікація залишків деяких амінокислот, розробка методів одержання кон’югатів гормонів з ізо-флавонами, дизайн і синтез амінокислотних та пептидних похідних хромонів. Співробітниками синтезовано ряд аміноацильних похідних хромонів – потенційних препаратів гіпоглікемічної дії, окремі представники яких за
рівнем активності переважали відомі лікарські препарати.
В лабораторії було розроблено лабораторний регламент одержання ефективного
імуномодулятора – тимогену, який виявляє стимулюючий вплив на організм в умовах радіоактивного опромінення та гальмівну дію на ріст експериментальних пухлин. Вперше
було розроблено ефективний підхід до синтезу О-аміноацильних та О-пептидних похідних ізофлавоноїдів, які виявили широкий спектр фармакологічної дії. Запропоновано нові
методи одержання пептидів, що містять залишки непротеїногенних амінокислот, удосконалено методи синтезу циклоспорину А – циклічного пептиду з потужною імунодепресивною активністю, необхідного при трансплантації органів.
Галузева лабораторія антикорозійних покрить створена в
1985 р. за ініціативою і під керівництвом к.т.н. О.І. Чернікова в складі
Відділенння нафтохімії.
Основним науковим напрямом лабораторії були дослідження,
спрямовані на вивчення і підвищення надійності і довговічності антикорозійних покрить для нафто- і газопроводів. Цей напрям включав
не тільки фундаментальні дослідження взаємозв’язку фізико-механічних властивостей покрить з їх захисними властивостями, а й вирішення цілого ряду прикладних задач.
В лабораторії були одержані нові наукові результати щодо вирішення проблеми стійкості адгезійних зв’язків у системі метал антикорозійне покриття в обводнених середовищах. Розроблено рецептури комплексу ізоляційних матеріалів для антикорозійного захисту підземних трубопроводів (двошарова
стрічка холодного нанесення, грунтовка), проведені міжвідомчі випробування, підготовлено технологічні регламенти для проектування промислового виробництва згаданих матеріалів на Стахановському заводі технічного вуглецю.
Лабораторія структури і динаміки біомолекул (завідувач
лабораторії к.ф.-м.н. Т.О. Гуща).
Науковий напрям досліджень – досдідження механізмів регуляторного впливу низькомолекулярних лігандів на структурну
організацію глобулярного білка і його внутрішню динаміку, вивчення термодинаміки взаємодій ліганд-білок і наслідки для молекулярного дизайну.
Співробітниками лабораторії вивчено показники властивостей сольватованого білка – сироваткового альбуміну людини в різних умовах. Досліджено кінетику релаксації об’єму сольватованого білка при змінах тиску і температури в інтервалі часу від пікосекунд до мікросекунд. Визначена роль агрегації
білка, конформаційної мобільності поліпептидного ланцюга, перебудов гідратної оболон169

ки та динаміки вільної води у зміні термодинамічних та кінетичних властивостей розчинів
сироваткового альбуміну. Оптимізовано алгоритми розрахунків параметрів релаксації
структури сольватованого білка методом молекулярної динаміки, розроблено метод розрахунку парціального об’єму молекули глобулярного білка на основі неявного представлення її поверхні через щільність сусідніх атомів.
Лабораторія старіння та стабілізації продуктів нафтохімії
(завідувач лабораторії к.х.н. М.І. Ліцов).
Науковий напрям досліджень – дослідження процесів фотохімічної модифікації поліолефінових матеріалів і використанням їх як
антикорозійних покриттів для трубопроводів.
В лабораторії було вивчено основні закономірності фотосенсибілізованого зшивання поліолефінів за допомогою ароматичних кетонів і хінонів. Визначено оптимальні умови фотохімічної модифікації поліетиленових плівок, здійснено підбір фотосенсибілізаторів і
термостабілізаторів для створення зшитих матеріалів як основи двошарових термоусадкових ізоляційних стрічок. Розроблена нова технологія одержання ізоляційних стрічок з поліпшеними фізико-механічними властивостями. Технологію було
використано на Новокуйбишевському заводі ізоляційних матеріалів, де було виготовлено
понад 4 тонни нової стрічки для випробувань у різних регіонах країни.
Лабораторія екологічних досліджень (завідувач лабораторії
к.б.н. М.І. Павленко).
Науковий напрям досліджень – пошук нових способів використання мікроорганізмів для очищення стічних вод від органічних
забруднювачів, зокрема нафтопродуктів різної будови, та очищення
грунтів сільськогосподарського призначення від радіонуклідів.
На замовлення Лисичанського нафтопереробного заводу співробітниками лабораторії були підготовлені рекомендації щодо інтенсифікації біологічного очищення стічних вод заводу від нафтопродуктів, яке може здійснюватись в 2-3 рази швидше порівняно з традиційним. Аналогічна технологія була впроваджена на АТП 13029 м. Києва для очищення стоків ділянки мийки автомобілів.
Разом з колегами з Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського
НАН України було розроблено і випробувано в 10-кілометровій зоні ЧАЕС фітомікробний
метод дезактивації орного шару грунту від радіонуклідів.
Лабораторія окиснювальних перетворень вуглеводнів (завідувач лабораторії к.х.н. Л.П. Шаповалова).
Діяльність лабораторії була спрямована на розробку нових
способів одержання ненасичних мономерів для виробництва високомолекулярних сполук. Було розроблено новий каталізатор і спосіб
одностадійного дегідрування н-бутану в бутадієн на традиційному технологічному обладнанні з високими виходом і селективністю, а також
запропонований спосіб дегідратації етилбензолу в стирол, який
дозволяв суттєво збільшити селективність процесу. Співробітниками
лабораторії зроблено вагомий вклад у вирішення екологічних проблем м. Києва – розроблено і сконструйовано оригінальний газоочисний апарат «Біотрон»
потужністю 20 тис. м3 на годину для очищення повітря від газоподібних вуглеводнів та
випарів інших розчинників, який був споруджений на київському заводі «Вулкан».
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Лабораторія хімічної ензимології (завідувач лабораторії
к.х.н. І.А. Бутович).
Діяльність лабораторії була спрямована на дослідження властивостей ферментів каскаду поліненасичених жирних кислот - ліпоксигеназ і гідропероксидліаз. Співробітниками лабораторії було
розроблено оригінальні методи виділення і очистки цих ферментів,
нові способи визначення їх активності. Були вивчені кінетичні характеристики дії ліпоксигеназ, запропоновані нові інгібітори цих ферментів.
В лабораторії були вперше виявлені і досліджені активатори 5ліпоксигенази – ключового фермента біосинтезу лейкотриєнів. Одержані препарати ферментів були іммобілізовані на поверхні нерозчинних матриць і застосовані для синтезу
біологічно активних метаболітів лінолевої і арахідонової кислот. Було розроблено фізикохімічні та математичні моделі каталітичних процесів за участю ліпоксигенази, визначено
біотехнологічні напрямки використання ферменту в тонкому органічному синтезі біологічно активних сполук ряду поліненасичених жирних кислот – потенційних протизапальних препаратів.
Лабораторія цеолітних каталізаторів і сорбентів (завідувач
лабораторії к.х.н. В.А. Бортишевський - змінив на цій посаді к.х.н.
А.А. Галинського, за ініціативою якого була створена лабораторія).
Науковий напрям досліджень - розробка нових цеолітних каталізаторів нафтохімічних процесів (алкілування ароматичних вуглеводнів олефінами, метанолом в бічний ланцюг), нових способів синтезу цеолітних каталізаторів, створення дезактивуючих препаратів
для атомних електростанцій, коагулянтів-флокулянтів типу «Сизол»
для очищення води. Співробітники лабораторії досліджували новітні
мембранні каталізатори, вперше вивчили вплив потоку гідратованих протонів на активність каталітичних протонопровідних мембран в реакціях кислотно-основного та окисновідновного типу.
В лабораторії було розроблено нові високотемпературні полімерні матеріали з
інжектованою протонною провідністю, що входили до складу нових трифункціональних
мембранних контактів для процесу конверсії синтез-газу у компонент дизельного палива диметиловий етер.
Практичним втіленням розробок лабораторії було застосування мембранних каталізаторів в процесах гідротермальної конверсії низькосортного вугілля та біовідновлюваної
вуглецевої сировини за умов суб- і надкритичного тиску з утворенням суміші СО2 і Н2 як
альтернативної дешевої сировини для одержання синтетичних моторних палив.
Випробувальний-сертифікаційний центр «Сепронафтотерм» (керівник центру к.х.н. А.І. Зеленіна).
Центр заснований як незалежна структура між виробниками
(постачальниками) і споживачами продукції був уповноважений
здійснювати роботу з сертифікації продукції та оцінювання сертифікованих систем управління якістю.
Метою діяльності Центру було надання науково-технічних
послуг на безприбутковій основі. Його співробітники на підставі господарських договорів визначали в сертифікованій випробувальній
лабораторії якісні показники продукції, видавали сертифікати відповідності продукції для підприємств-замовників, здійснювали технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції протягом терміну дії виданих сертифікатів. За період діяльності Центру було виконано значну кількість госпдоговірних робіт з надання науково-технічних послуг.
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Лабораторія сорбентів та носіїв (завідувач лабораторії
к.х.н. Л.В. Головко).
Науковий напрям досліджень - розробка методів спрямованого регулювання хімічних та фізичних властивостей адсорбентів з
метою створення високоефективних носіїв біооб’єктів, каталізаторів та вдосконалення якості відомих сорбентів.
В лабораторії була розроблена схема двостадійної активації
антрациту, яка дозволяє направлено формувати структуру адсорбента з необхідним співвідношенням мікро- та мезопор (нанопор).
Було створено нові вуглецеві матеріали з оптимізованою нанопоруватою структурою на різних рівнях впорядкованості темплатним методом та методом
активації природних антрацитів. На їх основі було розроблено нові електрокаталізатори з
високими показниками потужності для електрохімічних генераторів струму, а також високоефективні електроди для суперконденсаторів. Співробітниками лабораторії були синтезовані нові гібридні нанопоруваті каталізатори процесу кислотного гідролізу біомаси на
основі кремнезему, що забезпечило високий вихід гідроксиметилфурфуролу і похідних
фурфуролу, які є перспективними для отримання високоенергетичного біопалива.
Випробувальна лабораторія (завідувач лабораторії Г.П.
Матвієнко) функціонувала в складі відділу органічного та нафтохімічного синтезу і була акредитована в Національному агентстві з
акредитації України. Сфера акредитації: випробування нафтопродуктів, мийних засобів, хімічних продуктів технічного призначення
(автохімія, охолоджуючі рідини, розчинники).
Співробітники лабораторії здійснювали аналітичний супровід планових досліджень відділу і надавали науково-технічні послуги виробничим і комерційним підприємствам, визначаючи фізико-хімічні показники якості хімічних продуктів.
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Науково-допоміжні підрозділи
Відділ науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності
Науково-організаційна робота, спрямована на забезпечення основної діяльності
Інституту – проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі біоорганічної
хімії та нафтохімії, на сьогоднішній день зосереджена у відділі науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності (завідувач відділу к.х.н. С.В. Попільніченко). Основними напрямами діяльності відділу є підготовка науково-організаційних документів,
пов’язаних з плануванням і виконанням науково-дослідних робіт та з підготовкою наукових кадрів. У відділі також виконується робота з охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності та робота зі стандартизації і нормоконтролю науковоорганізаційних документів.

Співробітники відділу: Шибирин О.В., Попільніченко С.В., Бондаренко О.М.
Бойко О.П., Абдурахманова Е.Р.

Діяльність відділу організована за напрямами:
- організація виконання робіт, пов’язаних з плануванням досліджень, з охороною
прав на об’єкти права інтелектуальної власності і підготовкою відповідних науковоорганізаційних документів;
- державна реєстрація НДР та їх етапів, реєстрація відповідних звітів про виконання
НДР;
- документальне оформлення набору в аспірантуру, контроль за підготовкою індивідуальних планів роботи аспірантів, проведення щорічної атестації аспірантів, документальне забезпечення питань, пов’язаних з підготовкою кадрів вищої кваліфікації;
- робота з об’єктами права інтелектуальної власності, їх реєстрація та облік, підготовка звітних матеріалів, організація патентно-інформаційної роботи зі співробітниками
Інституту;
- робота в галузі науково-технічної інформації, підготовка буклетів, виставкових
зразків та інше;
- нормоконтроль науково-технічної документації, що розробляється в Інституті (звіти про НДР, технічні завдання, технологічні регламенти, технічні умови та інше).
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Наукова бібліотека
Фонд наукової бібліотеки Інституту становить понад 70 тисяч примірників. З них
10,2 тис. – монографії, 53,9 тис. – періодичні видання, в т.ч. 16,8 тис. – іноземна періодика.
Початок комплектації бібліотеки, зокрема виданнями з питань біоорганічної хімії,
прийшовся на складний період кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття. В бібліотеку Інституту були передані з бібліотеки Інституту органічної хімії книги та періодичні
видання, придбані Відділенням біоорганічної хімії в 1983–1986 рр. Значним поповненням
бібліотечного фонду була передача наукової і науково-технічної літератури з реорганізованого галузевого науково-дослідного інституту м’ясної та молочної промисловості.
В 1989 р. після приєднання Відділення нафтохімії бібліотека суттєво розширилась
за рахунок літератури нафтохімічного і технологічного профілю. Значний вклад в поповнення бібліотечних фондів внесли В.С. Гутиря, В.П. Кухар, В.Т. Скляр, Б.С. Драч, О.О.
Качан, С.Б. Серебряний, О.О. Ясников, О.І. Колодяжний, І.В. Шевченко. Злагоджену роботу бібліотеки, збереження фондів, зручні умови для читачів забезпечували в різні роки
Л.П. Котова, С.В. Гриб, В.М. Король, С.О. Семененко, І.В. Бузарова, Л.В. Крамарова,
Н.Ю. Постникова, Г.В. Компаніченко, Т.В. Красовська.

Т.В. Красовська

Г.В. Компаніченко

Н.Ю. Постникова

Впродовж 80-х – 90-х років наукова література хоч і в обмеженій кількості, надходила через Державну республіканську науково-технічну бібліотеку, Національну бібліотеку ім. В.І. Вернадського, видавництва «Наукова думка» та «Академперіодика», а в останній період поповнення відбувалось значною мірою за рахунок спонсорів, а також дарунків
з особистих бібліотек співробітників Інституту та з інших наукових установ. Понад 3 тис.
томів було одержано від іноземних колег: професора Брауншвейзького університету Рейнгарда Шмутцлера, професорів Байротського університету Макса Херберхольда і Ганса
Крауса, професора італійського Центру технології фармацевтичних препаратів Джузеппе
Парато.
Крім українських фахових видань бібліотека має комплекти низки російських журналів (до 2015 р.): «Журнал общей химии» (з 1940 р.), «Журнал органической химии» (з
1965 р.), «Известия РАН» (з 1977 р.), «Успехи химии» (з 1972 р.), «Нефтехимия» (з 1961 р.),
«Химия гетероциклических соединений (з 1965 р), а також неповні комплекти міжнародних журналів: “Chemical Abstracts” (з 1939 р.), «Angewandte Chemie” (1959-2001 р.),
“Chemical Communication” (1972-2001 р.), “Inorganic Chemistry” (1971-1997 р.), “Chemische
Berichte” (1960-1972 р.), “Phosphorus, Sulfur and Silicon” (1987-2009 р.), Organic Reactione
(vol. 1–66).
Бібліотекою користуються співробітники Інституту, інших науково-дослідних
установ та вищих навчальних закладів м. Києва.
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ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ
Помічник директора

Помічник директора Шутко М.М.

Відділ кадрів

Начальник відділу Черноморченко Т.І., провідний інженер Половко Ю.А.

Науково-технічний архів

Завідувач науково-технічного архіву Логвіна Л.Б.
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Бухгалтерія

Головний бухгалтер Кот А.О., заступник головного бухгалтера Федоренко Н.А.,
бухгалтер І кат. Красовська Т.В., бухгалтер І кат. Микал О.І.,
заступник головного бухгалтера Жовтобрух О.С., провідний бухгалтер Митько Л.В.

Планово-економічний відділ

Провідний економіст Супрун Я.І., провідний економіст Тригуб-Пашкова Ю.О.,
завідувач відділу Бондаренко В.С.

Відділ матеріально-технічного постачання

Нач. відділу Татуєва О.Г.

пров. інженер Мітюхіна О.В.,
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інженер Комар В.Є.

Експлуатаційно-технічний відділ

Пров. інженер Лук’янець В.М., зав. відділу Логвін В.В., електромонтер 5 розр. Балика М.І.

Відділ головного механіка

Шліфувальник 3 розр. Трофімов О.В., слюсар 6 розр. Чубенко С.В.,
головний механік Радченко В.М., столяр 3 розр. Ковалєвський А.Є.

Відділ головного енергетика

Головний енергетик Пачковський С.Т., електрик Міщенко С.А., електрик Глушко І.Ю.,
інженер Копилов О.В., інженер Дідковський В.І.
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ДОДАТКИ (СПОГАДИ. ОКРЕМІ СТАТТІ)
ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ КУХАР. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
Олександр Бойко
Валерій Павлович Кухар – видатний хімік, доктор хімічних наук, професор, академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України в галузі науки і
техніки, лауреат премії Всесвітньої федерації
вчених “Premio “Terni – San Valentino
«Un anno d’Amore», нагороджений відзнакою
“Global – 500”, (Програма ООН з проблем
довкілля – UNEP), удостоєний Міжнародної
Арбузовської премії в галузі фосфорорганічної хімії та багатьох інших наукових і державних нагород.
В.П. Кухар народився 26 січня 1942 р.
в м. Києві. Після звільнення міста від окупантів сім’я В.П. Кухаря перебралась до Миколаєва, де пройшло дитинство і шкільна
юність Валерія Павловича. З того періоду
збереглась фотографія середини 40-х років
минулого століття – майбутній академік в 3–4 річному віці.
В 1958 р. юний (16 років) Валерій закінчив із Золотою
медаллю Миколаївську середню школу № 2, як медаліст був зарахований без вступних іспитів до Дніпропетровського хімікотехнологічного інституту (ДХТІ) на факультет технології органічних речовин і з головою занурився у вир студентського життя.
Мабуть ще в школі, а особливо – в студентські часи повною мірою проявились особливі риси характеру юнака – надзвичайна допитливість і жадоба знань, наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість. Чеканний профіль першокурсника не залишає сумніву, що його власник має чітку мету і несхитну волю до її досягнення.
Найбільш яскраво і повно
охарактеризував
Кухаря-студента
його однокурсник (нині – член-кореспондент НАН України)
Валерій Васильович Шевченко в своїх спогадах (газета ДХТІ
«Дзержинець» № 24 від 21.06.1978 року):
«Наукові інтереси Валерія чітко проявились уже на
другому курсі, коли він розпочав роботу в студентському науковому товаристві під керівництвом доцента Олени Олександрівни Абражанової. Цілеспрямованість, наполегливість і працелюбство, відмінне навчання і великий інтерес до хімії, який
виходив далеко за межі учбової програми, - всі ці якості
характеризують Кухаря – студента.
Його інтереси в ті роки не обмежувались лише навчанням і науковою роботою – для його життєрадісної вдачі цього було замало. Ми пам’ятаємо його блискучі відповіді на міському конкурсі Клубу веселих
і допитливих, без його гострих, дотепних і веселих малюнків просто не можна було уявити інститутську сатиричну стінгазету «Крапива».
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Чудове знання джазової музики та історії джазу виділяли Валерія серед численних
прихильників модного в ті роки захоплення.
Валерій не стояв осторонь і від спорту. Він неодноразово захищав честь ДХТІ у
змаганнях з веслування, виступав за факультет на турнірах з настільного тенісу».
В 1963 р. студент Валерій Кухар захистив на «відмінно» дипломну роботу «Дослідження впливу деяких замісників циклогексаноноксиму на його перегрупування в лактам»,
одержав диплом з відзнакою і рекомендацію вченої ради ДХТІ для вступу до аспірантури.
З 1963 р. до 1966 р. Валерій Павлович навчався в аспірантурі Інституту органічної
хімії під керівництвом академіка О.В. Кірсанова і професора В.І. Шевченка.
Аспірантські роки були заповнені напруженою працею і складались лише з буднів, бо вихідних
просто не було. Експериментальні дослідження за
дисертаційною темою були достатньо складними і
виконувались з використанням агресивних речовин.
В 60-і роки значна кількість співробітників
ІОХ займалась дослідженням хімії фосфазосполук –
науковим напрямом, започаткованим в 50-і роки академіком О.В. Кірсановим. Фосфазосполуки одержували фосфорилюванням амінів, амідів та інших азотовмісних речовин, а фосфорилюючими агентами
були пентахлорид фосфору та його похідні.
За жартівливим визначенням аспіранта Кухаря
«всі фосфорилювали все», а він сам фосфорилював
нітрили двоосновних карбонових кислот і одержав
невідомі раніше бісфосфазосполуки та дослідив їх
Аспірант 1-го року навчання
основні властивості. Характер цієї роботи відобраВ. Кухар
жений гумористичним малюнком аспіранта В. Кухаря.

Аспирант: «Реакция идет хорошо, шеф, но очень надоело синтезировать это исходное!»

Незважаючи на труднощі, завдяки цілеспрямованості, глибоким знанням і непересічній експериментальній майстерності, аспірант за три роки виконав весь запланований
обсяг досліджень і в 1967 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Фосфорилювання нітрилів двоосновних карбонових кислот».
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Протягом 1966-1968 рр.
к.х.н. В.П. Кухар обіймав посади
старшого інженера і молодшого
наукового співробітника відділу
фосфорорганічних сполук (ФОС),
керував роботою групи дослідників, а в 1969 р. був обраний і
затверджений на посаді старшого
наукового співробітника відділу
ФОС.
Група наукової молоді,
очолювана молодим, енергійним
керівником, чисельно виросла і в
1970 р. була переведена до відділу
хімії елементоорганічних ізоціаК.х.н. Валерій Кухар із співробітниками
натів. Тематика досліджень молодого колективу суттєво розширилась – фосфорилювання «по Кірсанову» супроводжувалось хлоруванням хоча б одного з продуктів реакції, що приводило до утворення трихлорфосфазополіхлоралканів, молекули яких містили в α-положенні активні атоми хлору.
Сполуки подібної будови могли бути цінними реагентами в органічному синтезі, а
тому Валерій Павлович з великим ентузіазмом розпочав дослідження процесів хлорування
і вивчення властивостей одержаних речовин. В гумористичному вступі до майбутньої докторської дисертації він писав:
«... Мы сейчас можем ввести в молекулу в тысячи раз больше хлора, чем профессор 1873 года. Мы можем заменить в органической молекуле на атомы хлора все остальные, в том числе избитые углерод и водород....
Для начала мы решили ввести в метильную групу амина только три атома хлора.
После многочисленных опытов и ошибок это стало возможным. Синтезировав трихлоралкиламины, мы открыли новую, большую область органической химии.... Полученные
нами хлоралкиламины помимо большого теоретического интереса, дающего нам стабильную зарплату, в ближайшие годы могут произвести переворот в народном хозяйстве».
Пошук способів одержання α-хлоралкіламінів, дослідження їх будови та реакційної
здатності, складні експерименти і осмислення одержаних результатів забирали багато часу
і сил, та незважаючи на згадані труднощі
Валерій Павлович наполегливо займався
експериментальною роботою і всього за
шість років виконав надзвичайно цікаве
дослідження, яке академік І.Л. Кнунянц
назвав вишуканим, і за результатами цього дослідження блискуче захистив у 1974 р.
докторську дисертацію «Альфа-хлоралкіламіни та їх похідні».
З 1975 р. молодий вчений очолив
відділ хімії полігалогеноорганічних сполук (ХПС) Інституту органічної хімії, в
якому крім вивчення хімії хлоро-, бромо- і фторопохідних органічних речовин різних класів група біологів здійснювала первинний скринінг нових речовин і відбір найбільш перспективних для використання в рослинництві як регуляторів росту і розвитку, а також
інсектицидів для захисту від комах-шкідників. До цього періоду відносяться роботи із завершення державних випробувань препарату № 31 (N-оксиду диметилпіридину), названого пізніше Івіном на честь його творця Іващенка Ярослава Миколайовича. Препарат Івін

180

став «родоначальником» цілої низки створених в Інституті оригінальних регуляторів росту, які зараз широко використовуються в рослинництві.

Відділ хімії полігалогеноорганічних сполук - 1976 р.

Експериментальна робота великої кількості співробітників та широка тематика їх
досліджень постійно ставили перед керівником низку питань методичного і теоретичного
характеру, тому Валерій Павлович з властивим йому гумором пропонував «альтернативні» шляхи їх вирішення:

«Карты говорят, что фосфин и N-хлор дают…»

«Эту реакцию я бы провела так…»

Під керівництвом Валерія Павловича досліджувались методи синтезу і хімічні перетворення полігалогенопіридинів, фторовмісних похідних адамантану та інших поліедранів. В цей період були синтезовані невідомі раніше представники гемінальних поліфосфонатів, які в спеціальній літературі одержали назву «фосфонати Кухаря». Продовжувався
пошук нових сполук з практично корисними
властивостями (антипіренів, регуляторів росту рослин, гербіцидів, фунгіцидів тощо).
В.П. Кухар брав участь в роботі міжнародних і всесоюзних наукових конференцій, був членом кваліфікаційних вчених рад
Інституту органічної хімії та Київського державного університету імені Тараса Шевченка,
членом вчених рад ІОХ, всесоюзного
об’єднання «Йодобром», проблемної ради з
Відкриття міжнародного симпозіуму
хімії елементоорганічних сполук АН УРСР,
з регуляторів росту рослин (2007 р.)
читав лекції студентам хімічного факультету
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Київського державного університету імені Тараса Шевченка, керував роботою аспірантів,
здобувачів наукового ступеня і виконавців дипломних проектів.
Наукові досягнення Валерія Павловича та
його науково-організаційна робота були високо
оцінені науковою громадськістю. В 1978 р. його
обрали членом-кореспондентом АН УРСР за спеціальністю «органічна хімія» і академікомсекретарем Відділення хімії та хімічної технології
АН УРСР, в 1985 р. – дійсним членом АН УРСР, а
в 1988 р. – першим віце-президентом АН УРСР.
Притаманні йому широту наукових інтересів, глибоку ерудицію, вміння знаходити оригінальні напрями досліджень на стику різних наукових дисциплін Валерій Павлович вміло поєднував з
науково-організаційною роботою на посадах завіАкадемік-секретар ВХХТ АН УРСР
дувача відділу, керівника Відділення біоорганічної
хімії, засновника і беззмінного впродовж 25 років директора Інституту біоорганічної хімії
та нафтохімії, академіка-секретаря Відділення хімії та хімічної технології АН УРСР, першого віце-президента Академії наук.
Відразу ж після Чорнобильської трагедії, що сталась 26 квітня 1986 р., вже 29 квітня Валерій Павлович разом з академіком В.І. Трефіловим увійшов до складу ініціативної
групи, започаткованої академіками В.Г. Бар’яхтаром і І.М. Вишневським. За рекомендаціями цієї групи за активної підтримки Київської держадміністрації були негайно розгорнуті
діючі цілодобово дозиметричні пости контролю забруднення молока і молочних продуктів.
3 травня 1986 р. на основі ініціативної групи була створена Оперативна
комісія Президії АН УРСР під головуванням академіка В.І. Трефілова, а його
заступниками були призначені В.П. Кухар і В.Г. Бар’яхтар. Ця Оперативна комісія, пізніше перейменована в Постійно
діючу, стала за визначенням чл.-кор. АН
УРСР Б.М. Малиновського «мозковим
центром» і впродовж наступних років
координувала спільну діяльність науковців, військових і членів Урядової комісії.
Валерій Павлович разом з науковцями очолюваного ним Відділення хімії На Чорнобильській АЕС. В.П. Кухар (третій зліва)
та хімічної технології Академії наук оперативно і якісно організував надзвичайно складні
роботи, пов’язані з очищенням питної води для Києва, пилопригнічення і закріплення курних територій в 30-кілометровій зоні, очищення стічних вод Пунктів санітарної обробки
(ПуСО) і кубових залишків дихлоретану (засіб для дезактивації техніки і спецодягу) від
радіонуклідів.
В результаті реалізації згаданих заходів суттєво (на кілька порядків) зменшилось
«вторинне» забруднення 30-кілометрової зони і прилеглих територій.
Незважаючи на величезний обсяг науково-організаційної роботи у Відділенні хімії
та хімічної технології АН УРСР, завантаження роботою у різних комісіях і комітетах, Валерій Павлович не припиняв наукову діяльність, керував дослідженнями відділу, слідкував за новітніми досягненнями хімічної науки і тенденціями її розвитку.
І коли в кінці 70-х – на початку 80-х років фізико-хімічна біологія, як теоретична
основа біотехнології, вийшла в число пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
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Валерій Павлович ініціював і обґрунтував необхідність створення в Академії наук України наукового центру для проведення систематичних фундаментальних досліджень в галузі
біоорганічної хімії – важливої дисципліни для вирішення багатьох наукових і практичних
задач методами органічної хімії, біохімії, біотехнології та інших наук. Цю пропозицію
підтримала Президія академії наук і в 1983 р. було організовано Відділення біоорганічної
хімії (ВБХ), керівництво яким було покладено на академіка В.П. Кухаря.
За рекордно короткий термін у ВБХ створили нові відділи і лабораторії, в яких розгорнули систематичні дослідження хімії природних низькомолекулярних біорегуляторів,
їх елементоорганічних аналогів, механізмів дії цих речовин та механізмів модельних біологічних процесів.
В 1987 р. на виконання постанови Уряду про подальший розвиток нових напрямів
біології та біотехнології на базі Відділення біоорганічної хімії ІОХ було створено Інститут
біоорганічної хімії, в якому об’єднались зусилля науковців різного профілю (синтетиків,
фізико-хіміків, біологів, фізиків, медиків), що дозволило розгорнути широкі систематичні
дослідження, пов’язані з синтезом і вивченням властивостей нових фізіологічно активних
речовин.
Через два роки постановою Президії АН УРСР до «юного» Інституту було приєднано Відділення нафтохімії, що набагато збільшило обсяг науково-організаційної і адміністративної роботи директора, який у той час обіймав посаду першого віце-президента
НАН України. Багато сил і уваги вимагав нагляд і контроль за будівництвом нового лабораторно-адміністративного корпусу Інституту. Та попри величезну завантаженість, Валерій Павлович знаходив час для зайнять хімічною наукою – справою всього свого життя.
Він систематично стежив за науковими публікаціями і створив (у доінтернетну епоху!)
величезну картотеку (понад 25 тис. карток) з рефератами публікацій, відслідковував нові
напрями досліджень, керував роботою Інституту, відділу тонкого органічного синтезу,
аспірантів, вченої ради.
Значне місце в діяльності вченого займала робота в міжнародних комісіях, комітетах, наглядових радах, асоціаціях тощо. Він був заступником голови Міжнародної консультативної ради незалежних експертів з комплексного вирішення проблем, пов’язаних з
ЧАЕС, співголовою Виконавчої ради Українсько-Американської Ради сприяння усталеному розвитку України, членом асоціації «Україна – Римський клуб», експертомконсультантом міжнародного проекту “Network of universities and institutes for raising
awareness on dual-use concerns of chemical materials”.

Академік В.П. Кухар представляє Україну на одному з міжнародних форумів
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В.П. Кухарю, як уже зазначалось, були притаманні широта наукових інтересів, глибока ерудиція в хімії та інших суміжних галузях науки, в яких він був авторитетним експертом, але це не заважало йому прислухатись до думок і оцінок колег незалежно від їх
наукового рангу. В колективах, які він очолював, завжди панувала доброзичлива і одночасно вимоглива атмосфера наукової творчості, заохочувалась ініціатива співробітників.
Величезний обсяг наукової, науково-організаційної та громадської роботи Валерія
Павловича майже не залишав вільного часу, та все ж він знаходив можливості для спілкування з колегами, обговорення наукових, «білянаукових» і житейських проблем, завжди
був готовий підтримати співрозмовника теплим словом і допомогти мудрою порадою.

Дискусії в кабінеті Валерія Павловича

Характерними рисами Кухаря - керівника були глибока повага до людей, вміння їх
вислухати і зрозуміти, готовність при необхідності допомогти. В керованому ним науковому колективі завжди панувала чудова атмосфера творчості, доброзичливості і взаємодопомоги. Валерій Павлович ніколи не озвучував свої розпорядження в категоричній, імперативній формі, вони висловлювались як поради або навіть як прохання, але виконавці
сприймали їх як накази, які не можуть бути не виконані.
Валерій Павлович був всебічно обдарованою людиною, любив літературу, джазову
музику, прекрасно малював, спеціалізуючись на карикатурах і дружніх шаржах, цінував
гумор у всіх його проявах, але головною справою його життя була хімічна наука. Він мав
непересічний талант бачити її та суміжні галузі «з висоти» (термін «погляд з висоти» запропонував А. Азімов), охоплюючи «науковим поглядом» величезний масив природничих і
технічних знань, що давало змогу генерувати нові наукові ідеї не тільки в галузі синтетичної органічної хімії та її «відгалужень», а й в технологічних питаннях нафтопереробки і
нафтохімії, практичному вирішенні екологічних проблем, пошуку альтернативних джерел
енергоресурсів та хімічної сировини, розробці концептуальних засад сталого розвитку
природно-ресурсного потенціалу країни. Працями В.П. Кухаря та його учнів зроблено вагомий внесок у розвиток багатьох напрямів сучасної хімічної науки.
Одне з останніх фото (2016 рік) зафіксувало мудрий погляд багатознаючої людини,
доброзичливу, лагідну і водночас сумну посмішку Валерія Павловича.
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ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ ЛУЙК
Лариса Метелиця
Олександр Ігорович Луйк – доктор
медичних наук, професор, член-кореспондент
НАН України народився 28 квітня 1947 р. у
м. Києві.
В 1965 р. він закінчив середню школу
№ 106 із Золотою медаллю, того ж року поступив у Київський медичний інститут
ім. О.О. Богомольця на лікувальний факультет і закінчив його з відзнакою у 1971 р.
З 1971 р. до 1974 р. навчався в аспірантурі Київського науково-дослідного інституту фармакології і токсикології (КНДІФТ)
МОЗ УРСР і відразу ж після її закінчення в
1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю «токсикологія». Як випускник
аспірантури був направлений Міністерством
охорони здоров’я до КНДІФТ на роботу за
спеціальністю.
Протягом 1974-1985 рр. працював на
посадах фармацевта, молодшого наукового і
старшого наукового співробітника, займався
дослідженням особливостей фармакологічної дії та фармакокінетики біологічно активних
речовин – ксенобіотиків. Наукові дослідження в КНДІФТ поєднував з роботою лікаряконсультанта санітарної авіації МОЗ УРСР.
Результати наукових досліджень Олександра Ігоровича були покладені в основу його докторської дисертації, захищеної в 1984 р., які частково опубліковані в
монографії «Сивороточный альбумин и биотранспорт
ядов» («Медицина», Москва, 1974), написаній разом з
В.Д. Лук’янчуком.
Олександром Ігоровичем вперше було показано,
що поруч із системою імунного захисту організму існує
еволюційно обумовлений, високоспецифічний механізм
регуляції реакції організму на зовнішні ксеногенні сигнали. При цьому сироватковий альбумін як ключовий
фактор такої регуляції, забезпечує процеси розпізнавання, зворотної фіксації та спрямованого транспорту ксенобіотиків у відповідні органи та тканини організму.
При цьому фіксації молекул ксенобіотика передує специфічна конформаційна перебудова альбуміну.
Ця монографія й сьогодні є унікальним посібником для широкого кола фахівців, хто працює у галузі
хімії фізіологічно активних речовин.
З 1985 р. Олександр Ігорович працював у Відділенні біоорганічної хімії Інституту
органічної хімії АН УРСР на посаді завідувача створеної за його ініціативою лабораторії
фармаколого-біохімічних досліджень і розпочав дослідження молекулярних механізмів
регуляції клітинних функцій ендо- і екзогенними біологічно активними сполуками. Вивчення процесів біорегуляції продовжувалось у відділі медико-біологічних досліджень,
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створеному у 1988 р. на базі лабораторії.
В кінці квітня 1986 р. ця робота була тимчасово припинена. О.І. Луйк як доктор
медичних наук, досвідчений лікар-токсиколог був мобілізований і в складі окремого медичного батальйону в зоні ЧАЕС займався невідкладними роботами, пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії. Реальним наслідком цієї героїчної роботи стала втрата здоров’я
Олександром Ігоровичем. Роботи за спеціальністю для військовослужбовців-медиків не
було, а тому вони займались розчищенням завалів і збиранням радіоактивних матеріалів.
Крім того, Олександр Ігорович виконував обов’язки дозиметриста батальйону.
Після тривалої відпустки, лікування і періоду реабілітації Олександр Ігорович разом із колегами свого відділу продовжив перервані Чорнобилем дослідження. Починаючи
з 1988 р. його затвердили на посаді завідувача відділу та призначили заступником директора Інституту з наукової роботи. Крім науково-організаційних питань йому довелось
займатись проблемами, пов’язаними з будівництвом нового корпусу на вул. Мурманській,
1, проводити щотижневі досить емоційні наради з будівельниками, контролювати якість
робіт, що виконувались. Проте дослідницька робота була і залишалась для Олександра
Ігоровича основною.
Під керівництвом О.І. Луйка було створено оригінальний комплекс фізичних і математичних методів вивчення механізмів взаємодії біомакромолекул з регуляторними лігандами – фізіологічно активними речовинами різної природи. Отримано нові дані, що
дозволяють підвищити результативність пошуку речовин, ефективних при лікуванні ішемічної хвороби серця, і розроблено відповідні методи їх синтезу, а також модернізовано
комп’ютерні програми для прогнозування фармакологічних властивостей хімічних сполук; спрогнозовано і підтверджено експериментально антиліпоксигеназну активність
кверцетину; впроваджено нові методи синтезу фторовмісних похідних лінолевої кислоти,
ефективних при лікуванні патології ішемічного походження.
Вперше виявлено і доведено здатність мономолекулярних ліпідних шарів розпізнавати загальні риси хімічної будови низькомолекулярних фізіологічно активних речовин.
На основі узагальнення експериментальних даних Олександром Ігоровичем була
сформульована і обгрунтована гіпотеза біорегуляторної стереотипії, опублікована у виданій в 1992 р. монографії «Химия биорегуляторных процесов» (Наукова думка, Київ). В
монографії детально проаналізовано результати експериментів, одержані О.І. Луйком із
співробітниками, і літературні дані про молекулярні механізми дії ендо- і ксеногенних біорегуляторів.
В монографії обговорюється проблема виявлення найбільш загальних особливостей електронної будови речовин,
фізіологічні ефекти яких вкладаються в два провідних стереотипи. В цілому область досліджень, що стосуються хімічних
основ процесів біорегуляції, Олександр Ігорович запропонував розглядати як спеціальний розділ біоорганічної хімії – хімію біорегуляторних процесів.
Оприлюднена в монографії концепція біорегуляторної
стереотипії дозволила по новому підійти до аналізу співвідношень між хімічною структурою і біологічною активністю.
На її основі О.І. Луйк запропонував нову раціональну класифікацію фізіологічно активних речовин і в тому числі ліків.
На думку автора, згадана концепція дає підстави певною мірою переглянути загальну ідеологію підходу до розробки нових лікарських засобів та їх використання в медикаментозній
терапії.
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Доповідь про нову класифікацію фізіологічно активних речовин Олександр Ігорович зробив на засіданні Президії НАН України в 1997 р. В
процесі обговорення відбулась жвава дискусія стосовно
запропонованих автором нових підходів і в цілому доповідь
одержала високу оцінку.
Доповідач, як лікар, що залишився вірним клятві Гіппократа, переконливо показав, що традиційне прагнення до
пошуку і створення нових лікарських препаратів далеко не
завжди виправдано з точки зору підвищення ефективності
лікування тієї чи іншої хвороби. Зокрема, він зазначив: «Если
раньше интерес к лекарствам определялся преимущественно заботой о здоровье больных, то в последнее время на передний план выступают интересы бизнеса и комерции. К
настоящему времени созданы и продолжают создаваться
тисячи новых лекарственных средств, в море которых уже
не могут толком разобраться ни больные, ни даже врачи.
Часто, выбирая тот или иной препарат из числа сходно
действующих, врач ориентируется не на особенности
болезни и организм больного, а на интересы аптеки или
Рукопис доповіді О.І. Луйка
фирмы, которую он представляет. Поэтому я считаю, что
сегодня нужно думать не о создании все новых и новых однотипных лекарств, а о том,
как разобраться в том «хаосе» препаратов, которые уже существуют».
Своє бачення нової класифікації фізіологічно активних речовин за їх призначенням
Олександр Ігорович продемонстрував на схемі, наведеній нижче. В доповіді він виклав засадничі міркування, якими керувався при створенні нової класифікації ліків:
1. В основу раціональної класифікації має бути покладена дія лікарської речовини не
на органи або хвороби, а на клітину як на мінімальну функціональну одиницю живого.
2. Жодна лікарська речовина не може якісно змінити функцію клітини, тобто примусити клітини печінки скорочуватись, а серця – виробляти жовч. Ліки лише підсилюють
або ослаблюють природні фізіологічні функції
клітин.
3. Всі фізіологічні функції клітин керуються
двома основними системами регуляції: аденілатциклазною і Са-мобілізуючою поліфосфоінозитидною, які у всіх клітинах влаштовані однотипно і якраз на ці системи діють практично всі лікарські речовини.
Запропонований підхід до класифікації
лікарських речовин і виявлені універсальні
компоненти механізмів їх дії відкрили достатньо широкі перспективи для вирішення практичних завдань. Так, наприклад, для лікування
фарктів міокарду Олександр Ігорович вперше
запропонував використовувати комплексний
блокатор Са-поліфосфоінозитидної системи –
кверцетин, який раніше при цій патології не
стосовувався.
Випробування,
які
були
ні в Київському інституті кардіології і в клініці
Луганського медичного університету, показали,
що введення кверцетину в перші години розвитку інфаркту на 15 – 20% знижує кількість ран187

ніх смертельних наслідків, суттєво зменшує віддалену летальність, прискорює процеси
видужування та реабілітації.
Враховуючи, що в основі таких важких захворювань як панкреатит і псоріаз лежить
патологічна активація Са-поліфосфоінозитидної системи з одночасним гальмуванням
аденілатциклазного каскаду, О.І. Луйком було рекомендовано клініцистам розширити
схему лікування цих захворювань шляхом введення додаткових препаратів – блокаторів
Са-каналів (верапаміл), речовин, що впливають на зовнішньомембранні рецептори (ізадрин, похідні фенотіазину) і малих доз протипухлинних хіміопрепаратів. Застосування рекомендованих схем при гострих панкреатитах, що було випробувано в клініках Інституту
експериментальної та клінічної хірургії, дозволило скоротити більш як на 30% необхідність оперативного втручання і досягти суттєвого зниження смертності.
Рекомендовані схеми лікування псоріазу були випробувані в клініці кафедри дерматології Київського медичного університету. Досягти повного видужання від цієї невиліковної хвороби не вдалося, але стало можливим продовжити в 2 – 3 рази період між загостреннями.
Запропоновані схеми терапії цих і деяких інших хвороб було впроваджено в клінічну практику інструктивно-методичними документами Міністерства охорони здоров’я
України. При цьому, крім підвищення ефективності лікування була показана можливість
відмови від застосування дорогих і не завжди надійних імпортних препаратів за рахунок
раціонального використання доступних і добре вивчених лікарських засобів.
Чільне місце в науковій діяльності Олександра Ігоровича займало дослідження кількісного зв’язку між біологічними властивостями речовин, зокрема, лікарських засобів, та
структурою їх молекул, що є одною з найбільш важливих задач біоорганічної та медичної
хімії. Використання методів штучних нейронних мереж (ШНМ) та еволюційного моделювання для вивчення загальних структурних ознак речовин, що відрізняються як специфікою дії на клітинному рівні, так і хімічною будовою, дозволило сформулювати гіпотезу
про наявність загального фармакофору в структурі сполук, які односпрямовано впливають
на головні сигнальні каскади клітини, а також відкрило широкі можливості для розробки
спеціальних комп’ютерних програм і експертних систем, які з достатньо високим ступенем імовірності дозволяють прогнозувати фармакологічні властивості тих чи інших речовин.
Під керівництвом О.І. Луйка була створена загальна програма використання методу
ШНМ для вивчення залежностей «структура-активність», розроблено методи відбору
інформативних ознак та показано їх ефективність як на прикладі класичних задач теорії
розпізнавання образів, так і практичних задачах пошуку кількісних залежностей. Згадані
методи було використано для автоматичного знаходження інформативних кластерних зон,
що дозволило локалізувати області навколо молекул, які обумовлюють біологічну активність досліджених сполук. Створено комп’ютерну графічну програму, що дозволяє
візуально спостерігати та аналізувати зони активності навколо молекул. Результати візуалізації можуть використовуватися дослідниками для оцінки впливу функціональних груп
в молекулах на прояв біологічної активності та прогнозування активності нових сполук.
Особливу увагу фармакологів і синтетиків привертають олігопептидні сполуки,
зокрема імуномодулятори (тафцин, тимозини, циклоспорини та інші). Підвищений інтерес
до пептидних препаратів обумовлений їх ключовим значенням для вирішення таких
важливих медико-соціальних проблем сучасності як злоякісні новоутворення, СНІД,
трансплантація органів і тканин, лікування хронічних інфекційних, алергічних, автоімунних захворювань та наслідків впливу на організм іонізуючого випромінювання. Останнє
стало особливо актуальним після Чорнобильської катастрофи. Враховуючи значення пептидних сполук і необхідність створення нових ефективних пептидних препаратів, під керівництвом О.І. Луйка розрахунковими методами досліджено просторову будову імуномодулятора тафцину. На основі створеного банку даних відомих пептидних імуномодуля-
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торів розроблено комп’ютерну експертну систему, яка дозволяє швидко та ефективно
прогнозувати тафциноподібну активність нових сполук.
Роботи з використанням методів штучних нейронних мереж та еволюційного моделювання виконувались на високому науковому рівні, про що свідчить їх публікація в міжнародних журналах, таких як Journal of Medicinal Chemistry, Journal of Chemical
Information and Computer Sciences.
Олександр Ігорович Луйк був енциклопедично освіченою людиною – крім медицини, фармакології, токсикології, загальної і молекулярної біології мав грунтовні знання в
галузі хімії, біохімії, біофізики, математики. Йому були притаманні здатність до глибокого аналізу експериментальних і літературних даних, уміння робити широкі узагальнення,
експериментальна майстерність фармаколога в дослідах in vivo.
О.І. Луйк був вимогливим і в той же час демократичним керівником, з глибокою
повагою відносився до своїх колег і підлеглих, вмів вислухати їх і зрозуміти, а при необхідності – допомогти. Особливу увагу приділяв молоді – охоче передавав свої знання, підтримував їхні ініціативи, виховував талановиту наукову зміну, підготував 2 докторів і 12
кандидатів наук. В неформальному спілкуванні він завжди був душею компанії, веселим,
дотепним, іронічним співрозмовником. Крім науки цікавився літературою, мистецтвом,
спортом, мав тонке почуття гумору, критичне, але доброзичливе відношення до гримас
сьогодення.
За своє коротке життя Олександр Ігорович вніс вагомий вклад у розвиток науки,
створення і становлення Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, у підготовку молодих талановитих дослідників, які продовжують справу свого Вчителя.
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ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОВТУН
Володимир Суховєєв
Григорій Олександрович Ковтун належить до тієї когорти науковців, які вже за життя стали легендою, а після –
символом талановитого вченого і педагога. Він – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,
заступник директора з наукової роботи Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, професор кафедри хімії
Ніжинського державного університету, був як гарним теоретиком, так і чудовим хіміком-практиком.
Багатогранність постаті цієї талановитої людини
відслідковується як у його наукових, так і педагогічних здобутках. Якщо діяльність Григорія Олександровича як науковця відома широкому загалу вчених не тільки України, але
й близького і далекого зарубіжжя, то його педагогічні надбання відомі меншому колу науковців.
Слід зазначити, що він саме в історії природничогеографічного факультету Ніжинської вищої школи залишив
досить велику педагогічну спадщину. Григорій Олександрович
вперше приїхав до природничо-географічного факультету Ніжинського вищого навчального закладу в 1988 році на запрошення свого земляка, завідувача кафедри хімії Домбровського
Андрія Володимировича, виступити на
тематичному семінарі викладачів з
проблем сучасної нафтохімії.
За часів навчання Григорія Олександровича у Чернівецькому університеті А.В. Домбровський був деканом
хімічного факультету. В подальшому їх об'єднували і спільні наукові інтереси – металокомплексні сполуки (А.В. Домбровський
досліджував у 70-ті роки хімію фероцену). Згодом Григорій Олександрович розвинув металокластерні підходи в процесах каталізу,
які було узагальнено в монографії "Катализ: механизмы гомогенного и гетерогенного катализа, кластерные подходы" (Державна
премія в 2003 р.).
Слід зазначити, що з першої його доповіді
ми побачили не тільки знаного на той час ученого, але й талановитого лектора, який умів зачарувати аудиторію своєю ерудицією, умінням відокремити основні наукові проблеми від другорядних. Легкий гумор робив розповідь цікавою і
доступною до широкого загалу аудиторії.
Тому з першої зустрічі Григорій Олександрович гармонійно увійшов до колективу кафедри
хімії. Він полюбив Ніжин за козацьку славу міста,
Зліва направо: академік НАН України
яке навіювало йому спогади про рідну ПолтавщиМ.О.
Лозинський, чл.-кор. НАН України
ну, класичність і монументальність споруди стаГ.О. Ковтун, академік НАН України В.А.
ровинного навчального корпусу, за мальовничість
Смолій, академік НАН України Б.Є. Патон
і затишок ботанічного саду і графського парку.
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В 1994 році на базі кафедр хімії
та ботаніки Ніжинського державного
педагогічного інституту була створена спільна науково-дослідна лабораторія НДПІ та ІБОНХ НАН України,
якій надано приміщення для синтезу
нових металокомплексних сполук і
фізіологічні ділянки на території
агробіостанції для проведення біологічних досліджень. Завідувачем лабораторії було призначено В.В. Суховєєва, а науковим консультантом –
Г.О. Ковтуна. Відкриття спільної науково-дослідної лабораторії дозволило
покращити не тільки наукові дослідження
кафедри, але й посилити науково-педагогічну діяльність та кадровий склад факультету.
На базі цієї лабораторії було підготовлено
одну докторську та п’ять кандидатських дисертацій (В.В. Суховєєв, Г.Г. Сенченко, О.В. Москаленко, С.О. Приплавко, С.А. Циганков, О.В. Суховєєв), виконано чотири держбюджетні теми, понад
30 дипломних і магістерських робіт, численні курсові та наукові роботи студентів. Найкращі випускники рекомендувалися до вступу в аспірантуру
провідних наукових центрів України.
Саме підтримка молодих науковців серед
студентів, магістрантів і викладачів дозволила
сформувати цілу наукову школу, яка склала викладацьке ядро не тільки кафедри хімії, але і ботаніки. Григорієм Олександровичем залишено цілу
плеяду вихованців, які створюють сьогоднішнє
обличчя не лише Ніжинського державного університету, а й інших вищих навчальних закладів та
наукових установ України і зарубіжжя.
Перебуваючи на посадах професора кафедри
хімії та провідного наукового співробітника НДЛ
НДУ, Григорій Олександрович плідно займався не
лише науковою, а й навчальною та методичною
роботою. Ним розроблено навчальні програми та
спецкурси з основ нафтохімії, хімії метолокомплексних сполук, історії
хімії, хімічної освіти в
Україні тощо. Разом з колективом спільної науково-дослідної лабораторії
він брав участь у написанні новаторських навчальних та наукових видань, а
саме: „Вивчення загальної хімії за модульно-рейтинговою системою", (навчальний посібник написано у 1998 році, а лише в 2004
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році вийшов наказ Міністерства освіти і науки України „Про проведення педагогічного
експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу"). Для
викладання дисциплін за вибором студентів опубліковано „Металокомплексні сполуки диригенти фотосинтезу", „Металокомплексні сполуки: фармакологічні властивості", „Металовмісні лікарські препарати". Його перу належать також підручники „Академічна еліта
хімії в Україні", "Про хіміків" та інші.
Неодноразово Григорій Олександрович очолював державну екзаменаційну комісію
природничо-географічного факультету НДУ, керував курсовими, дипломними, магістерськими та науковими роботами студентів, консультував наукові дослідження ліцеїстів з хімічних дисциплін у рамках Малої академії Наук, рецензував численні навчальні та робочі
програми, навчальні посібники з хімічних дисциплін, монографії та інші методичні і наукові праці. Його лекції збирали повні аудиторії. Серед слухачів були як студенти й викладачі природничо-географічного, так і інших факультетів. Слід зазначити, що він умів не
лише переконувати у науково-педагогічних дискусіях, але й з повагою ставитися до своїх
опонентів.
Викладаючи в Ніжинській вищій школі
Григорій Олександрович цікавився не лише
хімією, а й історією вищого навчального
закладу та Ніжинщини, історіографією краю
тощо. Його публікації про 200-річну історію
університету викликали захоплення багатьох
вчених і він з гордістю зазначав, що має безпосереднє відношення до цього вишу.
Григорій Олександрович був одним із
ініціаторів та членом редколегії наукових
збірників „Наукові записки", „Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету" тощо.
У 2002 році він був ініціатором, співорганізатором та відповідальним редактором
проведення Домбровських хімічних читань,
присвячених 90-річчю з дня народження
Андрія Володимировича Домбровського знаного педагога-наставника і науковця.
Перша конференція „Актуальні питання органічної та елементоорганічної хімії і аспекти
викладання органічної хімії у вищій школі"
була проведена у стінах Ніжинського педагогічного університету.
Григорій Олександрович брав участь і в
організації та проведенні III Всеукраїнської
конференції „Домбровські хімічні читання",
яка відбулася у 2007 році на базі Тернопільського національного педагогічного університету. Він очолював секцію „Будова та реакційна
здатність органічних сполук". Слід зазначити,
що його доповідь була ідеальною не лише у
науковому, а й методичному плані, викликала
неабияку зацікавленість і жваву дискусію.
Наукова та педагогічна діяльність пов'язувала Григорія Олександровича не лише з
Ніжинським державним університетом, а й з багатьма іншими вищими навчальними
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закладами України. Це, насамперед, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка і Національний авіаційний університет, де він читав лекційні курси, а також
Національний університет „Львівська політехніка", Харківський університет імені Каразіна, Чернівецький державний університет, Тернопільський національний педагогічний університет та інші.
Григорій Олександрович Ковтун залишив багату наукову та педагогічну спадщину,
яка гідно репрезентує хімічну науку України світовій науковій спільноті. Без сумніву,
діяльність Г.О. Ковтуна матиме продовження у роботах його учнів, порадником і наставником яких він був до останнього дня свого життя.
Пам’яті Григорія Олександровича присвячуються наступні рядки.
Життя, як мить
Йому зозуля більше не кує
І соловейко зранку не співає –
Миттєво він прожив життя своє,
А двох життів, як звісно, не буває…

Та час іде – його не зупинити,
А що пройшло, того не повернеш,
І, головне, – він з нами буде жити:
Ми живемо, і він із нами – теж!

Його душа на небі майорить,
Вона і є та справжня, вічна сила,
Тому життя для часу – лише мить,
А мить, буває, – наче вічність ціла…

За ним на небо й друзі вже пішли,
Їх об’єднали справи чоловічі,
А душі їх до нас уже прийшли,
Але у невідомому обличчі.

Тож хай зозуля знову їм кує
І соловейко вранці теж співає.
Життя, мабуть, і після смерті є,
Тому душа ніколи не вмирає!
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СКЛЯР ВОЛОДИМИР ТИХОНОВИЧ
Короткий нарис життя та творчості
Леонід Шкарапута
Юрій Іщук
Доктор технічних наук, професор, Заслужений
діяч науки і техніки України, академік Української
нафтогазової академії, видатний фахівець з технології, виробництва та застосування паливномастильних матеріалів Володимир Тихонович
Скляр (14.07.1923 р. – 09.03.1998 р.) належить до
плеяди провідних дослідників, вчених та організаторів, зусиллями яких створювалась та розвивалась сучасна нафтопереробна і нафтохімічна промисловість України. Притаманні йому творчий підхід до справи, постійне прагнення до практичної
реалізації одержаних наукових результатів, надзвичайні організаторські здібності по праву забезпечили Володимиру Тихоновичу почесне місце
серед видатних нафтопереробників та нафтохіміків не лише в Україні, а й поза її межами.
Народився В.Т. Скляр 14 липня 1923 р. у селі
Хоминці на Сумщині в сім’ї коваля. Закінчивши в 1940 р. Глинську середню школу, вступив до Новосибірського інституту військових інженерів залізничного транспорту, деякий
період працював токарем на оборонному заводі. У травні 1942 р. був відряджений з інституту до евакуйованого Київського піхотного училища, де виховував майбутніх офіцерів. В
1945 р. його відрядили до Управління військового коменданта м. Києва.
В 1946 р. В.Т. Скляр демобілізувався і вступив на другий курс Нафтового факультету Львівського політехнічного інституту. В 1951 р. Скляр В.Т. на відмінно захистив
дипломний проект, отримав диплом із відзнакою за фахом “Інженер-технолог з переробки
нафти та газу” і був залишений працювати на кафедрі “Технологія нафти та газу”. В подальшому обіймав посади асистента та старшого викладача, працював заступником декана. В
1954 р. Міністерство вищої освіти СРСР відрядило В.Т. Скляра до річної аспірантури в
Інститут нафти АН СРСР, де під керівництвом всесвітньо відомого вченого академіка С.Р.
Сергієнка Володимир Тихонович виконав, а в 1955 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. В квітні 1956 р. його обрали за конкурсом на посаду керівника лабораторії геохімії нафти Українського науково-дослідного геолого-розвідувального інституту, а в
1959 р. – на посаду завідувача лабораторії нафтохімії Державного науково-дослідного
проектного інституту (УкрНДІпроект) і призначили виконуючим обов’язки заступника
директора з наукової роботи.
Є всі підстави вважати 1959 рік знаковим, визначальним для нафтопереробки та
нафтохімії України. Саме в цьому році Володимир Тихонович закінчив головним чином
розробку концепції сучасного розвитку нафтопереробки в Україні, її місця в контексті
всього народногосподарського комплексу, розпочав величезну організаторську роботу зі
створення в Україні потужного науково-дослідницького потенціалу в галузі нафтопереробки та нафтохімії, заявив про серйозні наміри України вирішувати складні науковотехнічні проблеми нафтохімії союзного значення, і по суті кинув виклик провідним науковим установам Москви, Баку, Уфи, інших міст. На базі лабораторій і відділів нафтового
профілю УкрНДІпроект, у томі числі його Львівської філії, в 1963 р. за ініціативою та безпосередньою участю В.Т. Скляра був створений Всесоюзний науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
(ВНДІПКнафтохім). Його першим директором призначили кандидата хімічних наук
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Скляра Володимира Тихоновича. На посаді директора новоствореного інституту яскраво
висвітлились надзвичайно великі здібності В.Т. Скляра як науковця, проектувальника, керівника та організатора.
ВНДІПКнафтохім являв собою комплексну організацію, в яку входили наукове
відділення (головна структурна одиниця) в Києві, науково-дослідний відділ у Львові,
проектне відділення в Києві (нині – ВАТ “Укрнафтохімпроект”) і його проектна філія у
Львові (нині – “Львівдіпронафтохім”) та дослідний завод у Дрогобичі (нині – ВАТ “ГАЛОЛ”). Загальна чисельність співробітників цього комплексного інституту становила понад 2 тис. осіб. Для плідної роботи Інституту В.Т. Скляр запрошував із відомих центрів
нафтопереробки і нафтохімії (Грозний, Новокуйбишевськ, Омськ, Уфа, Львів, Дрогобич,
Бердянськ, Шебекіно, Невиномиськ та ін.) молодих вчених, талановитих дослідників, проектантів і виробників. Невдовзі ВНДІПКнафтохім став одним із найбільших в колишньому СРСР сучасних наукових центрів нафтопереробної та нафтохімічної промисловості.
В.Т. Скляр постійно сприяв творчій діяльності молодих дослідників, розкриттю та
розвитку потенційних можливостей, доручав їм відповідальні наукові та керівні посади, в
результаті чого виросли широко відомі вчені – доктори наук Н.Я. Рудакова, В.О. Бугров,
Ю.Т. Гордаш, Г.Б. Фройштетер, Л.М. Шкарапута, К.К. Триліський, О.Л. Главаті, Г.Г. Бурлака, М.А. Альтшулер, Ю.Л. Іщук, Є.В. Лебедєв, а також понад 120 кандидатів наук за
різними напрямами нафтохімічної діяльності.
У ВНДІПКнафтохім (нині – УкрНДІНП “МАСМА”) за доброзичливого і активного
сприяння В.Т. Скляра як директора і наукового керівника почали своє становлення і згодом сформувались такі наукові школи:
- хімія і технологія присадок до мастильних матеріалів;
- хімія, технологія, реологія і трибологія пластичних мастил;
- колоїдна хімія міжфазного масообміну у трифазних дисперсних системах;
- інженерна реологія і теплофізика дисперсних систем у нафтопереробці та нафтохімії.
На превеликий жаль сталося так, що В.Т. Скляру не судилося тривалий час працювати у створеній ним науково-дослідній і проектній установі. Як людина винятково віддана справі, він оцінював колег і підлеглих за науковими і виробничими результатами їх
діяльності, за їх особистий внесок в те, що створювалось «для загального добра», і далеко
не завжди прислухався до рекомендацій ідеологічних інстанцій.
У вину В.Т.Скляру ставилась і його кадрова політика: він залучав до роботи в
інституті висококваліфікованих спеціалістів, незважаючи на те, що вони досить критично
відносились до внутрішньої та міжнародної політики на той час. Результат – звільнення з
посади з подальшими жорстокими обмеженнями у працевлаштуванні.
За клопотанням академіка В.С. Гутирі, який в той час очолював Сектор нафтохімії
Інституту хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) АН УРСР і одночасно був віцепрезидентом АН УРСР, академік Б.Є. Патон дав згоду прийняти В.Т. Скляра в Сектор на
посаду старшого наукового співробітника. Віддаючи належне неординарності Володимира Тихоновича, академік Б.Є. Патон через деякий час звернувся до ЦК КПУ з проханням
зняти ”тавро” з особи В.Т. Скляра. Результатом цього звернення стало призначення
В.Т. Скляра заступником директора ІХВС АН УРСР, а пізніше (після смерті академіка
В.С. Гутирі) і керівником Відділення нафтохімії ІнФОВ АН УРСР. Володимир Тихонович
із притаманними йому наполегливістю і завзяттям знову поринув у творчу діяльність. В
1984 р. на вченій раді провідного союзного інституту ВНДІНП (Москва) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Більше 10 років В.Т. Скляр
очолював Відділення нафтохімії ІнФОВ АН УРСР, багато зробив для перетворення його в
провідний науковий центр із питань нафтохімії в системі Академії наук. У цей період було
побудовано обладнаний за сучасними вимогами новий корпус Відділення, який і досі
успішно функціонує у складі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
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Згодом, починаючи з 1991 р. і до кінця свого життя, В.Т. Скляр працював генеральним директором створеної ним міжнародної асоціації ”Високонадійний трубопровідний
транспорт”, що діяв безпосередньо під патронатом академіка Б.Є. Патона. І тут Володимир Тихонович проявив свій талант чудового організатора і науковця.
Ранні наукові дослідження Володимира Тихоновича були присвячені вивченню
природного зв'язку нафти родовищ Прикарпаття та мілінітових утворень Карпатського регіону і узагальнені в його кандидатській дисертації на тему ”Изучение высокомолекулярной части битковской и сагайдакской нефтей”. Вже тоді виявилась одна з найхарактерніших рис В.Т. Скляра як науковця-дослідника: прагнення до найповнішої реалізації отриманих наукових результатів. Так, знайдені закономірності генезису нафти стали підґрунтям для будівництва нафтопереробного заводу на Івано-Франківщині.
У подальшому наукові інтереси Володимира Тихоновича були пов'язані із синтезом і технологією алкілсаліцилатних, сукцинімідних, сульфонатних та інших присадок до
олив, високоефективних інгібіторів корозії, захисних покриттів та інших продуктів нафтохімії. Важко переоцінити внесок В.Т. Скляра у розробку та створення виробництв високоефективних в'яжучих матеріалів для дорожнього будівництва, пластичних мастил, продуктів коксохімії, мастильно-холодильних рідин і технологічних засобів, поверхневоактивних речовин для інтенсифікації видобутку нафти і газу та захисту нафтопромислового устаткування від корозії, першого оригінального вітчизняного протруйника насіння
цукрових буряків Сульфокарбатіону-К. Низку розробок В.Т. Скляра використано під час
вирішення проблем ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Під його безпосереднім науковим керівництвом було створено та у стислі терміни освоєно виробництво
понад 50 найменувань нафтопродуктів, призначених для забезпечення процесів виробництва і експлуатації автомобілів ВАЗ та КАМАЗ, більшість з яких не поступалась якістю
кращим світовим аналогам, а деякі і переважали їх.
Дослідження В.Т. Скляра відзначаються чіткістю постановки задач, широким використанням методів математичного моделювання та оптимізації, обґрунтованістю висновків.
Він був одним із тих, хто своїми роботами довів, що справжній зміст терміну ”технологія”
– це не узагальнююча назва сукупності пристроїв чи послідовності процедур, а насамперед – це наукові засади раціонального виробництва.
Професор В.Т. Скляр підкреслював, що технологічні дослідження мають ґрунтуватись на глибокому розумінні закономірностей процесів, що розробляються, інакше в промисловості ніколи не втратять актуальності питання забезпечення сировиною та утилізації
відходів, гостро стоятиме проблема охорони навколишнього середовища. Блискучим взірцем таких досліджень стала докторська дисертація В.Т. Скляра ”Исследование и разработка промышленного производства алкилсалицилатных и сукцинимидных присадок”, де
були майстерно вирішені питання оптимального промислового виробництва високоефективних присадок до олив. Науково-дослідним роботам В.Т. Скляра притаманні глибина
теоретичних розробок й узагальнень з одночасним розв’язанням актуальних прикладних
завдань, пов’язаних із підвищенням економічної ефективності нафтопереробної та нафтохімічної промисловості.
В.Т. Скляр був причетним до створення потужної нафтопереробної промисловості
України, важко переоцінити його вагомий внесок у розробку техніко-економічних обґрунтувань, проектування та будівництва таких нафтопереробних заводів, як Лисичанський,
Надвірнянський, Кременчуцький, у реконструкцію Дрогобицького, Одеського, Херсонського нафтопереробних заводів та Бердянського нафто-оливного заводу.
Серед його учнів 1 доктор і 10 кандидатів наук. З великим задоволенням і віддачею
Володимир Тихонович передавав свій досвід та знання науковій та виробничій молоді.
Результати багаторічних досліджень узагальнені Володимиром Тихоновичем у 6
монографіях і оглядах, 137 винаходах і патентах, 180 статтях, численних виступах на конференціях і з’їздах.
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Праця Володимира Тихоновича Скляра відзначена орденами Леніна і Трудового
Червоного Прапора, багатьма медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради
УРСР, грамотами та подяками за самовіддану роботу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В.Т. Скляр був Заслуженим діячем науки України, академіком Української нафтогазової академії, головним редактором і членом редколегій відомих наукових
видань, престижних наукових товариств, головував у вченій раді із захисту кандидатських
дисертацій. Він був природженим лідером, вирізнявся масштабним мисленням, науковою
та інженерною ерудицією, вмінням сміливо ризикувати заради справи. Час підтвердив
правоту вчинків і задумів В.Т. Скляра – створені ним науково-дослідницькі та проектні
організації, технологічні процеси, наукові здобутки і нині відіграють велику роль у розвитку нафтохімічної науки і промисловості в Україні та за її межами.
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СПОГАДИ ПРО 86-й рік
Валерій Кухар
Згадки про час 86-го Чорнобильського року у мене викликають змішане почуття
суму і напруженої безперервної роботи. Я був залучений до роботи Академії наук з ліквідації аварії з перших днів травня, і тоді тільки я дізнався про першу оцінку масштабів катастрофи, ще фрагментарну і неповну. Вже в травні за ініціативою Бориса Євгеновича
Патона Академія була переведена майже у “надзвичайний стан” – значна частка академічних установ виконувала окремі доручення, що надходили від Урядової комісії, на прохання або за пропозицію окремих, задіяних на ліквідації органів, за власною ініціативою, а
частка – знаходилась у стані готовності і чергування.
Найбільш вражаючою була ініціатива людей, які намагалися зробити все можливе
для відвернення, або хоча б мінімізації загрози населенню. Вони йшли до Надзвичайної
комісії з своїми пропозиціями, ідеями або розробками, які могли бути корисними у вирішенні численних проблем. За ініціативою вчених було розгорнуто контроль за якістю молока та питної води, продуктів харчування і загальним рівнем радіоактивності. В стислий
строк було розроблено методи очистки питної води від йоду та інших радіоактивних забруднень, виконаний і реалізований проект наповнення водопроводу Деснянською водою,
що була чистою в той час, та розраховано будівництво підводних дамб у Київському водосховищі для гальмування переміщення радіонуклідів. Розроблені методи дезактивації
техніки і організовані пункти дезактивації... Зараз важко перерахувати щоденні нові і нові
пропозиції...
Багато вчених були готові просто до роботи, яка буде запропонована, або знаходили такі завдання самі. Завдяки такій самовіддачі ми в штабі знали про всі новини з Зони,
одержували інформацію про нові завдання і могли відповідно реагувати, розробляючи
власні пропозиції. Довгий час Україна не мала офіційної інформації про стан радіоактивного забруднення території Зони (таку карту, як я пригадую, офіційно було передано Уряду лише в грудні 1986 р.), але в Академії ми мали щоденні данні від військових про результати вимірювання радіоактивності та місця концентрації забруднень, і така карта суттєво допомагала нам у підготовці позиції Академії та пропозицій до Уряду. Співпраця з
військовими хіміками була по справжньому тісною – вони швидко перевели аналітичні
роботи до наших інститутів, не відсилаючи зразки до Семипалатинська.
Такою ж тісною була співпраця вчених Академії та вищої школи з Урядовою комісією України, органами цивільної оборони України, керівництвом міста, міністерством
водного господарства, будівельниками, медиками, енергетиками, українським Гідрометом, іншими міністерствами та відомствами. Швидко виникла проблема стабільного і оперативного зв’язку між Академією та Урядовою комісією, що працювала в Чорнобилі, і
тоді було розгорнуто Штаб АН УРСР в місті Чорнобилі. З перших днів травня в Зоні постійно працювали групи вчених, які встановлювали рівень забруднення радіоактивними
речовинами, прокладали найбільш безпечні (!) (а чи були вони тоді?) маршрути і намагалися налаштувати фізичні вимірювання на 4-му блоці, щоб оцінити можливість нових небажаних подій.
Робота в Комісії починалась десь перед 8-ю годиною ранку з наради у Президента і
закінчувалась опівночі. Ми займали майже все приміщення другого поверху будинку Президії, де безперервно йшли наради стосовно підготовки тих чи інших дій, працювали численні групи, дзвонили телефони, готувалися документи... І хоч окремі члени Комісії мали
визначені напрями, кожен працював з повною віддачею і за всіх, якщо цього вимагав час.
Я не пам’ятаю яких-небудь суперечок між нами, це була справжня спільна дружня робота,
побудована на високій відповідальності за свої слова та дії. Суперечки виникали під час
окремих обговорень, переважно, з представниками Міністерством охорони здоров’я СРСР
та Гідромету СРСР, в діях яких спостерігалось бажання “покращити” реальну ситуацію і
не “драматизувати” події.
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Високу відповідальність ми відчували кожної хвилини від вчених, наукових інститутів, різних організацій та підприємств. Я пригадую, що підняв телефонну трубку, коли
дзвонив Віктор Гаврилюк про завдання виставити прилади під зруйнований 4-й блок. Для
цього треба було терміново доставити кабель з Запорізької області. Мені треба було тільки переговорити з Держпостачем України і авіаторами, і за лічені хвилини завдання було
вирішено. В “мирний час сьогодення” на це знадобилося може з тиждень численних узгоджень та листів. Я з вдячністю можу відзначити високу повагу і довіру до вчених Академії,
яка виявлялася в ті часи. І це суттєво полегшувало нашу роботу, викликаючи тепер навіть
відчуття задоволення і, навіть, заздрості. У 1986 р. таких почуттів не було – була тільки
нескінченна робота, без вихідних, без відпусток...
Перший візит до Чорнобиля в травні 86-го, коло над зруйнованим реактором на вертольоті, над берегами Прип’яті і вулицями Чорнобиля справили на мене гнітюче враження, особливо підкреслене квітучими покинутими садами і дворами. На аеродромі, де ми
чекали вертольота на Київ, яскраво зеленіла висока трава, яка вабила до себе і водночас
примушувала думати про її високу забрудненість. На мої слова про це Ю.А. Ізраель, голова Гідромету СРСР, зауважив, що коли він почав працювати з Середмашем, то йому сказали – “Якщо хочеш працювати з нами, то пам’ятай, що стронцій – наш вітамін”. До речі, і
в ці непрості часи наш народ не залишав гумор - своєрідний потік часом сумних анекдотів, породжених Чорнобилем, був наче ковток «докатастрофного», свіжого повітря.
Однією з головних проблем перших днів та тижнів було знання радіаційної ситуації. Приладів просто не було, а старі військові прилади були розраховані на зовсім інші
обставини. На доручення С. Гуренка, який очолював комісію з радіаційного контролю
Ради Міністрів, було організовано вивчення забруднення Києва, взяті проби в різних точках міста і відправлені до Інституту ядерних досліджень. Про цю роботу знала тільки невелика група людей, тому що ми боялися забруднення міста плутонієм, що могло бути
зовсім трагічним для стародавнього Києва. Аналіз на плутоній тягнувся довго, і тільки
днів через десять ми з полегшенням дізналися про заспокійливі результати. В місті переважало забруднення короткоживучими ізотопами, переважно, групи металів. Йод в травні
“гуляв” у повітрі, а його специфічний запах відчували після чергових “викидів” з реактора. Пам’ятаю, коли ми прикладали трубку СРП до щитовидної залози, стрілка свідчила,
що “ми раді і активні”.
В Інституті ядерних досліджень швидко було встановлено, що вимірювання радіоактивності проб грунту не давали стабільних результатів. Це було наслідком забруднення
окремими радіоактивними частинками, які були включені в матрицю графіту або інших
матеріалів. Тому для одержання надійних результатів аналізу треба було добре перемішувати проби і робити вимірювання значної кількості зразків з тієї ж самої проби. Та і самі
методики відбору проб були різними у різних відомств. Довго тривала суперечка між
аграрниками і Гідрометом про забруднення територій сільськогосподарських угідь, і тільки в липні 1986 р. було з’ясовано помилки і прийнято єдині методики відбору проб та
аналізів. В перші місяці ми ще не знали про особливості розповсюдження радіонуклідів
під час вибуху та пожежі на 4-му блоці, які суттєво відрізнялися від забруднення землі
після ядерних вибухів. Ізотопи різних хімічних елементів, що були або утворилися в реакторі за час його роботи, мали різну леткість, по різному переносилися вітрами і по різному
осідали на поверхню землі. Радіонукліди включалися в графіт, що горів, і летіли з ним,
осідаючи і утворюючи “краплі” забруднення. Все це – в першу чергу плямистість - потім
проявилося на карті забруднення України та інших країн.
Всі ми проходили в той час своєрідний “лікнеп” з радіохімії, і експериментально
(що переважало), і теоретично – з ЦНБ до нас приносили численні книжки, низку матеріалів надсилали українські дипломати. Дзвонили, писали і просто приходили вчені, інженери зі своїми пропозиціями та міркуваннями. В Комісії вирував калейдоскоп завдань та
проблем, які майже неможливо перерахувати. У нас було все – і малі перемоги, і невдачі.
Крім “бойових” годин роботи перше місце в наших обов’язках посідало передбачення –
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від нас чекали, а ми були зобов’язані як вчені робити саме це, тобто прогнозувати що буде
завтра і як запобігти очікуваним негативним подіям. Саме тому було організовано моніторинг і комп’ютерне передбачення забруднення Дніпра, оцінка подібних Чорнобилю подій
на інших АЕС України, і багато іншого. Попередні розрахунки і обґрунтування здійснювались по всіх справах, до яких ми були причетні. І на цьому фоні дуже гірко виглядала
наша неготовність до дій в перші години після аварії, я маю на увазі – і відсутність йодної
профілактики, і затримки з евакуацією, і замовчування дійсної інформації, і повільні дії...
Переконаний, що краще бути готовим до самих неприємних подій і намагатися зробити
все для їх запобігання, ніж метушливо і часом безпорадно бігти у ”хвості” катастрофи.
Чорнобильський рік, спільна небезпека і спільна робота зріднила мене з великою
кількістю людей, в першу чергу – ліквідаторів, частина яких вже пішла з життя, і мені
важко виділити окремі імена – всі, про яких я пам’ятаю, робили свою справу чесно. І я їм
низько вклоняюсь.
Київ. 2003.08.04
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК
Григорій Поп
Характерною особливістю наукової діяльності вчених-нафтохіміків був і залишається комплексний підхід до вирішення наукових, науково-технічних і технологічних
проблем нафтопереробки, нафтохімії, нафтогазовидобування та суміжних галузей. Дослідники завжди прагнули знайти практичне застосування одержаним фундаментальним
знанням, створити на базі останніх затребувані життям речовини, матеріали, технології.
Одним з яскравих прикладів реалізації згаданого комплексного підходу є робота науковців, присвячена синтезу і вивченню властивостей поверхнево-активних речовин, створенню з їх використанням нових технологічних рідин, мастил, функціональних присадок,
розробці технологій їх одержання і застосування. А нові високоефективні ПАР потрібні в
усіх сферах людської діяльності: металургії і металообробці, машино- і моторобудуванні,
будівництві доріг, наземному, повітряному, водному і підводному транспорті, нафто- і газовидобувній промисловості, виробництві товарів побутового призначення, предметів санітарії і гігієни, косметичних і фармацевтичних препаратів тощо.
На початку 80-х років у відділі проводився цикл робіт з розроблення нових ПАР і
оригінальних підходів до створення композицій з ультранизьким міжфазним поверхневим
натягом. Виконання цих робіт дозволили нашому невеликому колективу не лише синтезувати низку ПАР нового покоління і створити високоефективні ПАС, а й розробити з відходів виробництва сульфонатних детергентно-диспергувальних присадок до моторних
олив комплексний композиційний концентрат дисперсії інвертної «Дисін» та технологію
її одержання. Було підготовлено технічні умови і організовано на Уфимському НПЗ його
промислове виробництво в обсязі 6 тис. тонн на рік. Використовуючи напрацювання та
досвід роботи зі створення емульсійних систем з використанням емульгаторастабілізатора "Дисін" та адгезійної присадки "Дорад-1", за завданням комісії з ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС в найкоротші терміни були розроблені композиції з високою
плівкоутворюючою здатністю на поверхні грунтів, а також регламенти на їх дослідне виробництво і закріплення піщаних грунтів, забруднених радіонуклідами.
Вже 7-11 травня 1986 р. на дослідному виробництві Інституту органічної хімії були
напрацьовані партії емульсії і разом з головним інженером Інституту О.Є. Селіверстовим,
заступником голови республіканського об'єднання з агрохімічного обслуговування сільського
господарства П.М. Барановським і головою Іванківського об'єднання "Сільгоспхімія" І.П.
Герасименком на забрудненій місцевості було визначено площі оброблення, а також
підготовлено конкретний план дій з урахуванням напрямку вітру, рельєфу та рослинного
покрову. Через рухливість поверхневих шарів піску і перенесення їх вітром, перш за все
зупинилися на відкритих площах, частково вкритих кущами та невисокими деревами. Роботу проводили як безпосереднім обробленням забрудненої території тонкодисперсною
емульсією у вигляді аерозолю літаками АН-2, які були належним чином оснащені і використовувались підприємствами сільгоспхімії для нанесення засобів захисту рослин, так і в
лабораторії Інституту. Відповідно, якість оцінювали візуальним оглядом оброблених ділянок та шляхом щоденного відбору численних проб забрудненого піщаного грунту (до
слова, зразки доставляли у звичайних поліетиленових пакетах мікроавтобусом, в якому
співробітники їздили в "зону") і аналітичного контролю їх в лабораторії Інституту на ступінь забруднення і переміщення радіонуклідів при зрошенні водою (моделювання випадання дощів).

201

Ст.н с. Г.С. Поп і гол. інж. О.Є. Селіверстов (ліворуч і праворуч на передньому плані) за уточненням маршруту польотів та перевірки результатів оброблення поверхні грунту.

13-14 травня 1986 р. після детального огляду обробленої з літака АН-2 території
виявилося, що ефективність плівкоутворення незадовільна. Емульсія зноситься вітром, лягає плямами чи смугами, тобто зв'язування поверхневого шару піску і пилу локальне, а
обширні території з кущами і деревами залишаються не обробленими.
Стало зрозумілим, що авіація не підходить. Знову проблема – а що? Якими засобами? Оскільки часу на роздуми не було, зупинилися на дорожній техніці, яка вже наступного ранку повільно рухалася до Прип'яті, а після обіду ми приступили до оброблення
забруднених ділянок широкосмуговими гудронаторами. Все проходило добре – адгезив
лягав рівно, утворюючи міцну хоча і крихку плівку на поверхні; зв'язаний поверхневий
шар піску попереджав рознесення радіонуклідів вітром, проте легко руйнувався механічно.
Тим часом, лабораторні дослідження численних щоденних проб із зони відчуження, які різнилися за складом і концентрацією емульсій та природою і складом поверхневого шару грунтів, показали, що сам пісок з включеннями негативно заряджених частинок
глинистих мінералів добре утримує радіонукліди на своїй поверхні. Адгезивні плівкоутворюючі добавки лише закріплюють поверхневий шар піску. Водночас підрахунки вказували, що наявних запасів ПАР вистачить для закріплення не більше 5 % забрудненої
поверхні зони відчуження. Та й використання катіонних ПАР могло б сприяти вимиванню
радіонуклідів в процесі випадання дощів, що разом з їх низькою здатністю до біологічної
деградації привнесло б додаткове навантаження на довкілля. Тому в подальшому ці роботи було припинено, а пилопридушення на узбіччях доріг проводили з використанням
екологічно безпечної сульфітспиртової барди.
Незважаючи на те, що застосування Дисіну в зоні
відчуження ЧАЕС через об’єктивні причини не дало бажаного результату, одержаний в процесі роботи досвід був
дуже повчальним. Він показав, що об’єднаними зусиллями
самовідданих виконавців – науковців, технологів, механізаторів, транспортників, представників влади та інших
працівників можна успішно вирішувати надзвичайно
складні завдання в рекордно короткі терміни.
Активний розвиток тематики з фізико-хімічних
основ створення ефективних ПАС і прогресивних технологій, їх широке використання на
газових і нафтогазоконденсатних родовищах Західного Сибіру в тісній співпраці з
виробничими об'єднаннями ВАТ "Газпром" – "Уренгойгазвидобування" і "Ямбурггазвидобування" на госпрозрахунковій основі, обумовили реорганізацію очолюваної мною тематичної групи у 1991 р. в окрему лабораторію фізико-хімії та застосування ПАР. Усвідомлюючи покладену відповідальність, співробітниками лабораторії в стислі терміни була
проведена клопітка робота з аналізу стану фонду свердловин.
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Зліва направо: В.М. Кучеровський, Г.С. Поп, К.О. Барсуков (головний геолог УПНП КРС) –
після успішного завершення ремонту і прогріву свердловини (факел позаду праворуч)
В 1999 р. було активізовано роботи з практичного використання результатів НДР і
організовано поглиблені теоретико-експериментальні дослідження з синтезу екологічно
безпечних ПАР та ультрадисперсних речовин з подальшим створенням на їх основі сучасних матеріалів і технологічних систем з поліпшеними властивостями.
Серед впроваджених прогресивних методів і технологій, які характеризувались високою надійністю і забезпечили суттєве підвищення продуктивності свердловин, слід
відзначити:
- "обмеження водоприпливів" гідрофобізацією порового простору присвердловинної зони пласта чи їх ліквідації глікольцементними суспензіями газонаповнених мікросфер, водонабухаючих полімерів і ПАР в режимі неповного глушіння газових свердловин
з використанням колтюбінга;
- "інтенсификація припливу вуглеводневої сировини" очищенням привибійної зони
свердловин (ПЗС), підземного і нафтопромислового обладнання від асфальтосмолопарафінових відкладень поверхнево-активними емульсійними системами, включаючи вуглеводневу фазу, яка активно відфільтровується і розчиняє ці відкладення;
- "вторинне розкриття продуктивних пластів (перфорація)", у поверхнево-активних
системах заданої густини на вуглеводневій основі дозволило забезпечити нативні
фільтраційні характеристики ПЗС, а численне поновлення перфорації на діючих свердловинах – підвищення дебету в середньому на 150 тис.м3 на добу;
- "декольматація ПЗС" шляхом поєднання хімічної дії комплексоутворюючих фосфоровмісних активних сполук і змінних тисків у свердловині, а також бурінням похило
спрямованих свердловин з попередженням руйнування ПЗС, закріпленням слабозцементованих порід продуктивного пласта композиційними реагентами з високою адгезійнокогезійною міцністю.
- "двокомпозиційна технологія ліквідації міжколонного та заколонного плину газу"
водно-спиртовим розчином омиленого талового пеку (ОТП), яка дозволяє ліквідувати чи
зменшити у 5-16 раз приплив газу з міжколонного простору, зменшити міжколонний тиск
у свердловинах до безпечного рівня і уведення свердловин в експлуатацію впродовж 4-6
діб. При цьому витрати ОТП на свердловино-операцію зменшуються у порівнянні з базовою технологією в 2-3 рази.
- "технологія розкольматації ПЗС", помпуванням і витримкою у пласті підігрітого
водного чи водно-органічного концентрованого розчину нейоногенних ПАР, очищення
ПЗП продувкою газом з наступним довідмиванням залишків диспергованих забруднень
водним розчином аніонактивних ПАР низької концентрації в динамічному режимі впливу
203

"репресія-депресія" забезпечила підвищення продуктивності свердловин в середньому на
12 %.
Проте досягнуте - тільки плацдарм для того, щоб рухатися далі - вдумливо, з меншими втратами і розумінням, що вчорашнє нове - сьогодні вже старе. Роздумуй, дій, доганяй мерехтливо зникаючий горизонт. Задач багато і всі вони головні.
Перша задача – глобальна, з пошуку альтернативних нафтохімічним ПАР і хімічних реагентів, зумовлена виснаженістю експлуатаційного фонду, збільшенням частки
важковидобувних запасів вуглеводневої сировини, зростаючим забрудненням навколишнього природного середовища нафтопродуктами, що відносяться до біологічно стійких речовин (10-30 %). Виходячи з комплексного аналізу сировинної бази і новітніх технологій, розроблено нові концептуальні і практичні рішення з використання відновлювальної біосировини.
Для її реалізації у відділі було проведено дослідження властивостей і встановлення
можливості як безпосереднього використання побічних продуктів від очищення рослинних олій (фуз, гідрофуз, кофос) і виробництва біодизеля, так і хімічних перетворень олій і
фосфатидів з метою отримання багатофункціональних ПАР (фосфатидін, Са-фосфатидін,
олеодін, фосфолідін) - емульгатори, стабілізатори, гідрофобізатори, структуруючі агенти,
адгезиви, інгібітори корозії тощо. У порівнянні з відомими нафтохімічними реагентами
(емультал, ЕС-2, нафтохім-1, нафтенол) нові ПАР мали високу термічну стабільність, що
дозволило використати їх для розроблення технологічних систем, ефективних в ускладнених термобаричних умовах в процесах нафтогазовидобутку.
У відділі було розроблено технологію глушіння і освоєння свердловин, яка заснована на використанні полегшених інвертних дисперсій (ПІД), що складаються з емульсійного розчину і дисперсного наповнювача у вигляді газонаповнених або цільних скляних,
алюмосилікатних чи полімерних мікрокульок. Ефект від використання ПІД забезпечувався ефективним склепіннєутворенням полідисперсним наповнювачем і блокуванням порових каналів продуктивного пласта структурованою інвертною дисперсією. Це була єдина
на той час технологічна система з програмним забезпеченням і автоматизованою системою підбору інгредієнтів, відповідно до умов приготування і використання, що забезпечувала надійне і якісне глушіння свердловин в умовах сеноманских газових і неокомських
газоконденсатних свердловин Західного Сибіру. Ключовий чинник її - максимальний рівень протифонтанної безпеки ремонтних робіт, завдяки відсутності фільтрації ПІД в пласт
при ремонті свердловин з дефіцитом пластової енергії. Реальність цих переваг була
підтверджена дослідно-промисловими випробуваннями технології глушіння на сеноманських газових свердловинах Ямбурзького ГКР з пластовим тиском у свердловинах на
момент проведення ремонтних робіт – 3-4 МПа, середньозваженою проникністю піщаника
по газу – 1,5 мкм2.
У відділі було узагальнено наукові напрацювання з вирощування, переробки і використання олійних культур. Передбачалося не лише виробництво біосинтетичних поліфункціональних ПАР-додатків, пластичних мастил і мастильно-холодильних рідин на базі
фузів, фосфатидного концентрату і продуктів їх хімічної трансформації , а й опрацювання
технологій одержання етилових і бутилових естерів ВЖК олій (біодизельне паливо) та
утилізацію всіх побічних продуктів з обгрунтуванням виготовлення природних барвників
і антиоксидантів для харчової промисловості, спиртів для виробництва біодизелю і паливних гранул (брикетів) з соломи і лушпиння, комбікормів з олійного жмиху, органомінеральних добрив з гліцеринової фази і відходів тваринництва, охолоджуючих рідин, теплоносіїв і акумулюючих засобів з гліцеролу.
За науково-технічним рівнем, розроблені у відділі ультрадисперсні речовини, технологічні системи і ПММ не мали аналогів у вітчизняній практиці і знаходилися на рівні
кращих світових аналогів. Ощадливе відношення до природно-ресурсного потенціалу, мінімізація всіх видів відходів і покращення якості природного навколишнього середовища,
створення системи промислового екомененджменту і формування екологічно204

відповідальної свідомості при переході індустріально-споживацького суспільства до сталого розвитку – основні принципи роботи відділу ПАР. Завдяки цьому частина з описаних
розробок вже використовується в нафтогазовидобувній галузі, чи опрацьована в лабораторних і дослідно-промислових умовах, інші – за розробленими технічними умовами ТУ
У 24.6-03563790-004:2011 і тимчасовими технологічними регламентами ТТР 03563790104:2011 "Присадка до нафтопродуктів Фосфолідін", ТУ У 20.5-03563790-015:2016 і ТТР
03563790–11–005–2016 "Присадка етерол–S" та ТУ У 19.2-03563790-011:2016 "Мастило
ЖРО" напрацьовані в дослідних умовах і проходять експлуатаційні випробування.
Об’єднання зусиль з виробниками – реальними інвесторами і споживачами цієї продукції,
та практична реалізація наукових здобутків в промислових і фермерських господарствах
України – мрія і завдання колективу відділу ПАР на найближчу перспективу.
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