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Богдан Павлович Мацелюх (до 80-річчя від дня народження)
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(До 80-ð³ччя â³д дíя íàðоджåííя)

бÎГДАН  ПАВЛÎВИч  ÌАЦЕЛÞх

2 жовтня 2012 р. виповнилося 80 рок³в з 
дня народження в³доìого вченого в галуз³ 
генетики ì³кроорган³зì³в, доктора б³олог³ч-
них наук, професора, члена-кореспондента 
ÍàÍ óкраїни Богдана Павловича ìацелюха. 

ó 1948 р. Богдан Павлович зак³нчив ñШ 
№2 в ì. Яворов³ на ëьв³вщин³, а в 1959 р. – 
л³кувальний факультет ëьв³вського держав-
ного ìедичного ³нституту – п³сля 5 рок³в 
ув’язнення в концтаборах ì. âоркути. 
ó 1960–1963 рр. Богдан Павлович навчався 
в асп³рантур³ при Інститут³ ì³кроб³олог³ї ³ в³-
русолог³ї ³ì. ä.ê. Заболотного ÍàÍ óкраїни, 
в якоìу з 1965 р. ³ до цього часу зав³дує в³д-
д³лоì генетики ì³кроорган³зì³в.

Б.П. ìацелюх побудував к³лька генетич-
них карт ³ показав двосторонню репл³кац³ю хроìосоìи стрептоì³цет³в, в³д-
крив новий протипухлинний антиб³отик ландоì³цин å ³ ìолекулярний ìеха-
н³зì його д³ї (апоптоз), новий регулятор б³осинтезу антиб³отик³в ³ ìорфоге-
незу з родини д³кетоп³перазин³в, розробив систеìу вектор – господар ³ 
клонував низку ген³в, селекц³онував ³ впровадив у виробництво штаìи ì³-
кроорган³зì³в – високоактивн³ продуценти пол³ì³ксину â, бета-каротину, 
хлортетрацикл³ну (б³ов³ту), олеандоì³цину ³ канаì³цину.

âисокий р³вень фундаìентальних ³ прикладних досл³джень дав ìожли-
в³сть Б.П. ìацелюху одержати патенти на проìислов³ продуценти бета-ка-
ротину ³ пол³ì³ксину â ³ продати їх у вигляд³ л³ценз³й закордонниì ф³рìаì.

Б.П. ìацелюх був науковиì кер³вникоì 13 кандидатських дисертац³й, 
викладачеì спец³альних курс³в лекц³й ³з генетики ì³кроорган³зì³в ³ в³рус³в у 
êиївськоìу нац³ональноìу ун³верситет³ ³ì. ò. Шевченка.

Богдан Павлович – член двох спец³ал³зованих рад ³з захисту докторських 
дисертац³й, брав участь у робот³ âàê óкраїни, входить до складу редакц³й-
них колег³й видань «Biopolymers and Cell», «ì³кроб³олог³чного журналу», 
редакц³йної ради «â³сника óкраїнського товариства генетик³в ³ селекц³оне-
р³в», презид³ї òовариства ì³кроб³олог³в ³ì. ñ.ì. âиноградського, бюро в³д-
д³лення б³ох³ì³ї, ф³з³олог³ї ³ ìолекулярної б³олог³ї ÍàÍ óкраїни.

Б.П. ìацелюх опубл³кував 270 наукових праць, у тоìу числ³ три ìоногра-
ф³ї, є сп³вавтороì 6 авторських св³доцтв ñðñð ³ 4 патент³в óкраїни. â³н сп³в-
працював з учениìи ×ехословаччини, Болгар³ї, Í³ìеччини, Іспан³ї ³ ñШà, 
брав участь у ì³жнародних конгресах ³ сиìпоз³уìах з генетики ³ ì³кроб³оло-
г³ї. â³н є лауреатоì преì³ї ³ì. ä.ê. Заболотного àÍ óðñð (1989), äержавної 
преì³ї óкраїни в галуз³ науки ³ техн³ки (1991) ³ заслужениì д³ячеì науки ³ тех-
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н³ки óкраїни (2003). Íагороджений ор-
деноì князя âолодиìира ІІІ ступеня óПê 
êП, знакоì ордена князя âолодиìира  
ІІІ ступеня óПê ìП, в³дзнакою ÍàÍ óкраї-
ни «За науков³ досягнення», знакоì 
«60-р³ччя óПà».

ðазоì ³з братоì, художникоì Яро-
славоì, Богдан Павлович опубл³кував 
книги «äвокрилля» (2000) ³ «óкраїна ³де» 
(2012), як³ ì³стять поетичн³ ³ живописн³ 
твори на актуальн³ теìи ³стор³ї ³ сього-
дення óкраїни.

ãенетики óкраїни, колеги ³ друз³ щиро 
в³тають Юв³ляра ³ бажають йоìу доброго 
здоров`я, творчої наснаги, нових досяг-
нень у науков³й ³ поетичн³й сферах ³ щас-
ливого довгол³ття.

Президія Óкраїнського товариства генетиків 
і селекöіонерів ім. М.І. Вавилова
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