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До 60-ð³ччя в³д дíя íàðоджеííя

в²кÒÎр ÎлекÑаНдрÎвич федÎреНкÎ

öього року наукова сп³льнота в³дзначила чер-
говий юв³лей голови ëьв³вського обласного в³дд³-
лення óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
ц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, члена презид³ї óòã³ñ 
³ì. ì.І. âавилова, зав³дувача кафедри генетики та 
б³отехнолог³ї ëÍó ³ìен³ Івана Франка, доктора 
б³ол. наук, професора â³ктора îлександровича 
Федоренка.

â.î. Федоренко народився 22 вересня 1951 
року у ì. âинники ëьв³вської област³. П³сля зак³н-
чення у 1973 роц³ б³олог³чного факультету ëьв³всь-
кого ун³верситету ³ìен³ Івана Франка працював на 
кафедр³ ì³кроб³олог³ї цього ун³верситету, де вив-
чав б³осинтез в³таì³ну â12 ì³кроорган³зìаìи. 
ó 1976 роц³ поступив до асп³рантури âсесоюзного 

науково-досл³дного ³нституту генетики ³ селекц³ї проìислових ì³кроорган³зì³в 
(ì. ìосква) за спец³альн³стю «генетика», де навчався у â³дд³л³ ìолекулярної ге-
нетики п³д кер³вництвоì професора Í.ä. ëоìовської. З 1979 року працює на 
кафедр³ генетики та б³отехнолог³ї ëÍó ³ì. І. Франка, де пройшов шлях в³д асис-
тента до зав³дувача кафедри, яку очолює з 1994 року. ó 1988 роц³ â.î. Федо-
ренко створив науково-досл³дну лаборатор³ю генетики, селекц³ї та генетичної 
³нженер³ї продуцент³в б³олог³чно активних речовин, яка до 1991 року була 
ф³л³єю ì³жнародної лаборатор³ї генетичної ³нженер³ї продуцент³в антиб³отик³в, 
що функц³онувала на баз³ установ – виконавц³в êоìплексної програìи науково-
техн³чного прогресу країн – член³в ðåâ (проблеìи «ãенетика та генна ³нженер³я 
продуцент³в антиб³отик³в»). ó 1995 роц³ п³д кер³вництвоì â.î. Федоренка ство-
рено êолекц³ю культур ì³кроорган³зì³в – продуцент³в антиб³отик³в, яка є ун³-
кальною в óкраїн³ ³ з 2002 року включена до äержавного реєстру наукових 
об’єкт³в, що становлять нац³ональне надбання óкраїни.

П³д час навчання в асп³рантур³ â.î. Федоренко виконав кандидатську ди-
сертац³ю на теìу «ãенетическая нестабильность признаков устойчивости к ан-
тибиотикаì у Strepomyces coelicolor A3(2)», яку захистив у 1981 роц³. ó 2005 
роц³ захистив докторську дисертац³ю на теìу «ãенетичний контроль ст³йкост³ 
актиноì³цет³в до антиб³отик³в та його роль у б³осинтез³ антиб³отик³в». âчене 
звання доцента отриìав у 1985 роц³. ó 2006 роц³ йоìу присвоєно вчене звання 
професора. 

Професор â.î. Федоренко прид³ляє велику увагу орган³зац³ї навчального 
процесу на кафедр³ генетики та б³отехнолог³ї ëÍó ³ìен³ Івана Франка та п³дго-
товц³ фах³вц³в-генетик³в. â³н читає загальн³ курси «ãенетика», «îснови б³отех-
нолог³ї» для студент³в б³олог³чного факультету, а також спецкурси «ãенетика 
ì³кроорган³зì³в», «ãенетична ³нженер³я», «ìетоди ìолекулярного клонування» 
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та проводить практикуì з генетики та ге-
нетичної ³нженер³ї ì³кроорган³зì³в для сту-
дент³в кафедри генетики та б³отехнолог³ї. 
Є куратороì студентського наукового то-
вариства «ãенетичний клуб», який функц³о-
нує на б³олог³чноìу факультет³ з 1999 року. 
П³д його кер³вництвоì виконано 15 канди-
датських ³ 1 докторську дисертац³ю. â³н є 
автороì навчальних пос³бник³в «âеликий 
практикуì з генетики, генетичної ³нженер³ї 
та анал³тичної б³отехнолог³ї ì³кроорган³з-
ì³в» (2007 р³к) та «Задач³ та вправи з гене-
тики» (2008 р³к). Íагороджений знакоì 
«â³дì³нник осв³ти óкраїни».

ãалуз³ наукових ³нтерес³в професора 
â.î. Федоренка — генетика, селекц³я та 
генетична ³нженер³я актиноì³цет³в, гене-
тичний контроль б³осинтезу антиб³отик³в ³ 
ст³йкост³ до антиб³отик³в, ìехан³зìи неста-
б³льност³ геноìу бактер³й. â³ктор îлексан-
дрович є автороì понад 300 наукових пуб-
л³кац³й, у тоìу числ³ ìонограф³ї «Natural 
products via enzymatic reactions», що 
вийшла у видавництв³ Springer-Verlag у 
2010 роц³, а також 8 патент³в. П³д його 
кер³вництвоì виконано понад 20 науково-
досл³дних проект³в, у тоìу числ³ ì³жнарод-
них (INTAS, BMBF).

ó 1980-х роках â.î. Федоренко досл³д-
жував явище генетичної нестаб³льност³ 
природної ìножинної ст³йкост³ актиноì³-
цет³в до антиб³отик³в як у ìодельного 
об’єкту генетики актиноì³цет³в Strepto-
myces coelicolor A3(2), так ³ актиноì³-
цет³в – проìислових продуцент³в антиб³о-
тик³в. Було доведено, що природна ìно-
жинна ст³йк³сть актиноì³цет³в до 
антиб³отик³в контролюється хроìосоìни-
ìи генаìи, а її генетична нестаб³льн³сть 
переважно зуìовлена перебудоваìи хро-
ìосоìної äÍê. îбґрунтовано важлив³сть 
вивчення законоì³рностей генетичної 
нестаб³льност³ та їх використання в селек-
ц³ї проìислових штаì³в актиноì³цет³в.

Починаючи з 1986 року п³д кер³вниц-
твоì â.î. Федоренка проводилося гене-

тичне вивчення проìислових штаì³в акти-
ноì³цет³в – продуцент³в антиб³отик³в, зок-
реìа еритроì³цину Saccharopolyspora 
erythraea та канаì³цину Streptomyces 
kanamyceticus. óперше створено та до-
сл³джено колекц³ї ìутант³в цих штаì³в, 
ст³йких до антиб³отик³в, та обґрунтовано 
п³дходи до їх використання в генетичноìу 
конструюванн³ та селекц³ї актиноì³цет³в. 
ðозроблено ìетоди кл³тинної ³нженер³ї 
щодо штаì³в-продуцент³в антиб³отик³в 
еритроì³цину Sacch. erythraea та канаì³-
цину S. kanamyceticus ³ доведено перс-
пективн³сть їхнього використання для вив-
чення та конструювання проìислових 
культур. êлоновано низку ген³в, що контро-
люють б³осинтез еритроì³цину ³ канаì³ци-
ну, створено векторн³ ìолекули для уве-
дення ген³в в кл³тини проìислових проду-
цент³в цих антиб³отик³в. îтриìано 
рекоìб³нантн³ штаìи Sacch. erythraea, що 
несуть клонован³ гени б³осинтезу еритро-
ì³цину ³ характеризуються п³двищениì 
р³внеì його б³осинтезу. 

Із середини 1990-х рок³в â³ктор îлек-
сандрович основну увагу прид³ляв актино-
ì³цетаì – продуцентаì протипухлинних 
антиб³отик³в, зокреìа, доксоруб³цину 
(штаìи S. peucetius), ландоì³цин³в (S. 
globisporus, S. cyanogenus) ³ ногалаì³ци-
ну (S. nogalater). â³н клонував та сиквену-
вав понад 30 ген³в, що контролюють р³зн³ 
етапи б³осинтезу ландоì³цину å. îпрацю-
вання ефективних ìетод³в перенесення 
рекоìб³нантних äÍê у кл³тини актиноì³-
цет³в у систеì³ кон’югац³йних схрещувань 
Esherichia coli – Streptomyces дало зìогу 
вивчити генетичний контроль ключових 
етап³в б³осинтезу ландоì³цину å, розроби-
ти ìетоди нокаутування ген³в б³осинтезу 
ландоì³цин³в та їх гетеролог³чної експрес³ї, 
а також уперше опрацювати п³дходи до 
коìб³наторного б³осинтезу нових ландоì³-
цин³в з³ зì³неною б³олог³чною активн³стю. 
За допоìогою цих ìетод³в сконструйова-
но штаìи з п³двищениì синтезоì ландоì³-
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цину å, а також штаìи-продуценти нових 
ландоì³цин³в. Значною ì³рою завдяки до-
сл³дженняì лаборатор³ї, якою керує про-
фесор â.î. Федоренко, б³осинтез ангу-
цикл³чних антиб³отик³в, до яких належать 
ландоì³цини, став одн³єю з найкращих ìо-
делей коìб³наторного б³осинтезу ароìа-
тичних пол³кетид³в.

îстанн³ì часоì досл³дження â.î. Фе-
доренка зосереджен³ на регуляц³ї б³осин-
тезу антиб³отик³в, а також використанн³ ре-
гуляторних ìехан³зì³в для конструювання 
проìислових продуцент³в антиб³отик³в. 
Зокреìа, вивчаються ìереж³ регулятор-
них ген³в, що контролюють б³осинтез лан-
доì³цин³в, ногалаì³цину, л³поì³цину, си-
ìоцикл³нону, ав³лаì³цину, ìоеноì³цину та 
тейкоплан³ну.

âелику увагу прид³ляє â³ктор îлексан-
дрович розвитков³ наукових зв’язк³в очо-
люваного ниì колективу. êафедра генети-
ки та б³отехнолог³ї ëÍó ³ìен³ Івана Франка 
пл³дно сп³впрацює з науковцяìи Фрайбур-
зького ун³верситету (ФðÍ), ãарвардської 
ìедичної школи (ì. Бостон, ñШà), ун³вер-
ситету êентукк³ (ì. ëексингтон, ñШà), Інс-
титуту фарìацевтичних досл³джень ãельì-
гольца (ì. ñаарбрюкен, ФðÍ), Інституту 
б³оф³зичної х³ì³ї ìакса Планка (ì. ãетт³н-
ген, ФðÍ), а також низкою ³нших в³тчизня-
них та заруб³жних установ.

Професор â.î. Федоренко бере актив-
ну участь у гроìадськ³й робот³. â³н є голо-
вою ëьв³вського обласного в³дд³лення та 
членоì Презид³ї óкраїнського товариства 
генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì. І. âавило-
ва, головниì редактороì журналу «â³сник 
ëьв³вського ун³верситету. ñер³я б³олог³ч-
на», членоì редколег³й журнал³в «â³сник 
óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
ц³онер³в», «ì³кроб³олог³я та б³отехноло-
г³я», «Б³олог³чн³ студ³ї» та «The Scientific 
World Journal», є членоì двох спец³ал³зо-
ваних вчених рад ³з захисту дисертац³й.

Бажаєìо юв³ляров³ довгих рок³в життя, 
ì³цного здоров’я, щасливого творчого 
довгол³ття, подальших наукових звершень 
та наснаги, усп³х³в у вс³х починаннях. õай 
зд³йсняться ус³ âаш³ бажання та задуìи.

З роси ³ води – на ìног³ творч³ ³ щедр³ 
л³та! óс³х âаì гаразд³в, шановний â³кторе 
îлександровичу!

Президія Óкраїнськоãо товариства 
ãенетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова
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