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Директор Інституту мікробіології і 
епідеміології  Народного комісаріату 

освіти УРСР 
Михайло Іванович Штуцер  

01.02.1930-13.08.1930 

Директор Інституту мікробіології і 
епідеміології  Народного комісаріату 

освіти УРСР 
Микола Васильович Стадніченко 

1930-1932 р.р. 

3 



Директор Інституту мікробіології і 
епідеміології  Всеукраїнської 

академії наук 
Ручко Гнат Омелянович 

1932-1937 р.р. 

Ручко Гнат Омелянович серед 
співробітників Інституту 

1934 року Г.О. Ручко організував 
видання “Мікробіологічного 
журналу” і став його першим  
відповідальним редактором 
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Директор Інституту мікробіології 
і епідеміології  Всеукраїнської 

академії наук 
Марусенко Петро Єфремович 

1937-1941 р.р. 

Прокіп Данилович Ятель 

Київська область, Гребінківський район. 
Обстеження умов зберігання грубих кормів 

(соломи) і виявлення причини виникнення НЗ 
коней, 1938 р. П.Є. Марусенко (у центрі), 

В.Г.Дроботько (праворуч) 
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Наукові співробітники Інституту мікробіології та 
епідеміології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР, відзначені за 
видатні успіхи у справі вивчення і боротьби з невідомим 
захворюванням коней і людей. 
У першому ряду зліва направо: Д.Г. Кудлай, В.Г. Дроботько, 
П.Є. Марусенко, Б.Ю. Айзенман; 
у другому ряду: М.Г. Колєснік; П.Д. Ятель; М.М. Підоплічко; 
Б.І. Каган. 



Член-кореспонденти АН УРСР 
Білай Віра Йосипівна і  

Підоплічко Микола Макарович  

1952 року  Підоплічко М.М. і Білай В.Й. нагороджено 
Державною (Сталінською) премією  «За створення та 
впровадження у медичну практику нового 
лікувального препарату мікроцид» 

7 



Директор Інституту 
мікробіології  АН УРСР 

Дроботько Віктор 
Григорович 

1944-1962 р.р. 

Рашба О.Я. і  Бельтюкова К.Г. 

Бобир А.Д. зі співробітниками 

Продуцент новоіманіна 
Hypericum perforatum L. 

Продуцент сальвіна 
 Salvia officinalis L. 
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Директор Інституту мікробіології і 
вірусології АН УРСР член-

кореспондент АН УРСР 
Московець Семен Микитович 

1963-1971 р.р. 

Академік АН УРСР  
Гершензон Сергій Михайлович 

Член-кореспондент АН УРСР 
Квасников Євген Іванович 

1963 року до складу Інституту включено відділ генетики Інституту зоології АН УРСР та 
лабораторії хімії нуклеїнових кислот і хімії білків Інституту органічної хімії АН УРСР, 

а нашу установу перейменовано на 
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР. 

Ряд відділів було об'єднано в сектори: 
Сектор технічної мікробіології, який очолив Є.І. Квасников 
Сектор вірусології, який очолив С.М. Гершензон 
Директором Інституту обрано член-кореспондента АН УРСР 
Московця С.М.  

1968 року на базі Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного створено сектор 
молекулярної біології і генетики, який 

згодом став самостійною  науковою 
установою - Інститутом молекулярної 

біології і генетики АН УРСР 9 



Дослідження в галузі вірусології були спрямовані на вивчення фітопатогенних вірусів 
(С.М.Московець), аденовірусів людини (Н.С. Дяченко), ціанофагів (М.І. Менджул) і 

бактеріофагів (Я.Г. Кишко) 

С.М. Московець - фундатор фітовірусології в Україні. В ІМВ 
організував  та розвинув вірусологічні дослідження, створив 
школу фітовірусології в 1960-1971 рр. 

М.І. Менджул 

Н.С. Дяченко і Л.М. Носач 

Я.Г. Кишко із співробітниками відділу 
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Селекціоновано новий штам гриба 
Penicillium vitale, на основі якого спільно з 
Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна 
розроблено технологію одержання 
глюкозооксидази і каталази  (В.Й. Білай і 
О.О. Нікольська)  

Селекціоновано високопродуктивні раси 
мікроорганізмів для виробництва білково-
вітамінних концентратів на основі 
вуглеводнів нафти, природного газу, 
метилового та етилового спиртів, 
органічних відходів  (Є.І. Квасников, Ю.Р. 
Малашенко) 

 Член-кореспондент НАН України 
Малашенко Юрій Романович 11 



Очолив групу співробітників Петро Семенович 

Волосовець. З ним також виїхали 

Н.К.Коваленко, Світлана Чаленко, Лариса 

Діденко, Лариса Семернікова, Костянтин 

Марков, Євгеній Хаєцький, Анатолій Швед, 

Галина Єлісєєва, Анна Болдарева. 

Уривок зі статті 
«Эпидемия холеры в 
СССР в 1970-м году» 

Олексія Попова у газеті 
«Совершенно 

секретно» 

1970 рік. Участь Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного у боротьбі зі 
спалахом холери на півдні України. Масштаби  епідемії  та її причини замовчувались 
владою, і в засобах масової інформації того часу можна знайти лише заклики до 
санітарного порядку.  Але було вжито безпрецедентних заходів щодо ліквідації 
епідемії 
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Член-кореспондент НАН України 

Мацелюх Богдан Павлович та к.б.н. 

Стрижкова Ганна Михайлівна 

Створено генетичну карту стрептоміцетів, 
встановлено двонаправленість реплікації 
їх хромосом, визначено оптимальні умови 
утворення, трансформації, злиття і 
регенерації протопластів бактерій і грибів з 
метою одержання високоактивних 
продуцентів біологічно активних речовин 
(Б.П. Мацелюх) 
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Діагностика бактеріальних хвороб рослин 

Ізоляція збудника 
Хемодіагностика Серологічна діагностика 

Симптоми хвороби 

Бельтюкова К.Г. 

Екстракція ДНК Збудник хвороби 
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Циркадні ритми стійкості рослин Явище полібіотрофії 

Гвоздяк Р.І. S-форма і R-форма P. syringae pv. atrofacіens  

Гетерогенність популяції фітопатогенних бактерій 

Гвоздяк Р.І. із 

співробітниками відділу 

фітопатогенних бактерій 

Д.б.н. Гвоздяк Р.І.  
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Директор Інституту мікробіології 
і вірусології АН УРСР 

член-кореспондент АН УРСР 
Дмитро Григорович Затула 

1971-1976 р.р. 

Під керівництвом Д.Г. Затули в 
ІМВ АН УРСР розпочалися 
інтенсивні дослідження  
аеробних спороутворюючих 
бактерій як основа для 
створення протипухлинних 
засобів   

1977 року Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного АН УРСР, а згодом НАН України, очолив академік 

Валерій Веніамінович Смирнов, який дуже успішно і 
ефективно керував ним майже 25 років 

(1977-2002 р.р.) 

У відділі антибіотиків, яким керував В.В.  Смірнов, 
розпочалися еколого-таксономічні дослідження 
бактерій родів Pseudomonas та Bacillus, 
закономірностей продукування ними та створення 
на їх основі антибіотиків, пробіотиків та інших 
біопрепаратів 
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Отримання штаму P.batumici 17 з підвищеним 

синтезом батуміну: Смірнов В.В., Кіпріанова 

О.А., Чуркіна Л.М., Муквич М.С. 

Ізоляція штаму "Pseudomonas batumici“ і 

отримання антибіотика-сирця: Кіпріанова О.А., 

Бойко О.І., Рабінович А.С., Айзенман Б.Ю. 

Вивчення механізму дії батуміну: Чуркіна Л.М. 

Встановлення хімічної структури батуміну: 

Єсипов С.О., Мір-Кадирова О.Я. 

Розробка батумінової мазі і дисків для лікування 

і діагностики стафілококів: Смурний А.Г., 

Смірнов В.В., Кіпріанова О.А., Гарагуля О.Д.,  

Хмельницький Л.Г., Гвоздяк О.Р. 17 



Резнік Семен Рафаїлович, Сорокулова 

Ірина Борисівна   
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Член-
кореспондент 
НАН України 

Іутинська 
Галина 

Олександрівна 

Член-кореспондент НАН 
України Андріюк Катерина 

Іванівна, д.б.н. Козлова 
Ірина Панасівна Встановлено явище 

позитивного 

радіотропізму у 

міцеліальних грибів 

та їх здатність 

руйнувати гарячі 

частинки 

чорнобильського 

походження та 

полігонні частинки 

Показано, що корозійно 

небезпечне мікробне 

угрупування на поверхні металу 

або покритті утворює біоплівку, 

архітектоніку якої сформовано 

відновленими сполуками сірки 

та екзополімерами 

мікроорганізмів, серед яких 

домінують сульфат-

відновлювальні бактерії (К.І. 

Андреюк, І.П. Козлова, Г.О. 

Іутинська).  

Д.б.н. Жданова Неллі 
Миколаївна 
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Премія ім. Д.К. Заболотного НАН України 

Дяченко Н.С., Носач Л.М. - за цикл робіт «Молекулярні 

властивості лімфотропних вірусів людини, включаючи 

ВІЛ, та їх взаємовідносини з клітинами в умовах 

монозмішаної інфекції як основа розробки засобів 

етіотропної терапії та методів специфічної діагностики» 

Практичними розробками є 
 - перша вітчизняна імуноферментна тест-система для діагностики 
захворювань, спричинених вірусом Епштейна-Барр, а саме інфекційного 
мононуклеозу, лімфопроліферативних хвороб.  
- разом з заводом “Біофарма” (м. Київ) розроблено і налагоджено  
випуск специфічних імуноглобулінів проти цитомегаловірусу та вірусу 
Епштейна-Барр. 

Член-кореспондент НАН України 
Дяченко Наталя Сергіївна 
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Д.б.н. Кишко Ярослав Григорович в 
оточенні учнів 

Член-кореспондент НАН 
України Співак М.Я. 

Створено оригінальні технології одержання -інтерферонів людини і 
тварин (Я.Г. Кишко, М.Я. Співак). Для ціанофагів встановлено, що в 
процесі  їх репродукції  клітина-хазяїн повністю втрачає свій генетичний 
апарат і багато життєвих функцій. Сформований вірус-клітинний 
комплекс перетворюється в потужний генератор нуклеотидів та 
амінокислот (М.І. Менджул).  

У відділі вірусів рослин було освоєно нові системи 
протопластів як модельні об'єкти для вивчення стійкості 
рослин до вірусів та розроблено технологію отримання 
протоклонів та сомаклонів методами культури клітин і 
тканин. Спільно з Кримською ЗДС на основі сомаклональної 
селекції створено нові форми тютюну, стійкого до вірусу 
бронзовості томатів та виведено сорт тютюну Амерікан 61 
(А.Л. Бойко, О.Г. Коваленко, І.С. Щербатенко) 

Д.б.н. Щербатенко Іван Степанович і 
Коваленко Олексій Григорович 
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Член-кореспондент НАН 
України Коваленко Надія 

Костянтинівна  
Електрофореграма 

продуктів ампліфікації з 

родо- та 

видоспецифічними 

праймерами і ДНК, 

виділеної з біфідобактерій: 

М – маркер молекулярної 

маси DNA ladder mix; 1, 4 - 

10 – B. bifidum (277 п.н.), 2 

– B. breve (568 п.н.), 3 – B. 

longum (831 п.н.), 11 – 

Bifidobacterium sp. (520 

п.н.). 

Дендрограма подібності штамів 

ентерококів за якісним складом 

жирних кислот 
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Схема серологічних взаємозв’язків досліджуваних штамів  Ralstonia solanacearum 

Д.б.н. Захарова Ірина Яківна і 

співробітники відділу біохімії 

Д.б.н. Варбанець 

 Людмила Дмитрівна 

Д.б.н. Здоровенко Галина 

Михайлівна і к.б.н. Яковлева 

Людмила Михайлівна 
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Розроблено новітню технологію отримання 
субстанції бактеріального лектину для 
профілактики і терапії грипозної інфекції  

Бацилярний лектин – найбільш активний інгібітор 
адсорбції та репродукції вірусів грипу 

Переваги розробленого препарату: 
- висока специфічна активність; 
- терапевтична ефективність  та широкий спектр дії; 
- відсутність формування резистентності  вірусів; 
- відсутність токсичності та ускладнень при 
застосуванні. 

Електрофореграма позаклітинного лектину 
штама B. subtilis ІМВ В-7014  

Фарбування азотнокислим 
сріблом 

Фарбування реактивом Кумасі 

М - 
маркерні 
білки 
Л - лектин 
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Метод термодинамічного прогнозування для створення новітніх 

природоохоронних біотехнологій 

Біотехнології: 

1. Деструкції органічних відходів 

2. Синтезу енергоносіїв (Н2, 

СН4) 

3. Очищення стічних вод 

Н2 
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У псевдолізогенних фітопатогенних 
ервіній виявлено феномен фаг-
фагової індукції. Введено поняття 
гетерологічної фагової системи.  

Товкач Ф.І., Кишко Я.Г., 
Фалтус І.І. в лабораторії 

Сигнатурні ділянки-мішені, до яких було створено антисенсові 
олігодезоксирибонуклеотиди як суперспецифічні антимікробні 
засоби проти молікутів - збудників інфекційних хвороб 

Член-кореспондент НАН 
України Скрипаль Іван 

Гаврилович 

В рамках даної 
концепції розглянуто 
особливості взаємодії 
бактеріофага E. coli з 
неспорідненими 
бактеріями роду 

Erwinia на рівні літичного, 
лізигенного і рекомбінаційного 
розвитку (Товкач Ф.І.) 
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Діють 38 ліцензійних договорів на 16 препаратів і продуктів, створених в ІМВ НАНУ;  

з них у 2013-2017 р. р. укладено 20 ліцензійних договорів на 10 нових препаратів і продуктів. 

На підприємствах України (13) і Словаччини (1) випускається 14 препаратів і продуктів 

Для медицини (4) 

 

 

 

 

 

Для ветеринарії (4) 

 

 

 

 

 

Для промисловості (2) 

                                                                                                                      

Біоспорин Субалін Поліміксин В 
Проходить 
дослідно-

промислову 
перевірку 

Лективір 

Пробіол Ендоспорин Лактин К 
Субалін ветеринарний 

Геролакт 

Гелевий 
препарат 
ЕПАА-10 

Проходить 
дослідно-

промислову 
перевірку 
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З ювілеєм! 
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