Ювілеї
До 90-річчя від дня народження

ВІТАЛІЙ АРНОЛЬДОВИЧ КОРДЮМ
Кордюм Віталій Арнольдович народився
у Києві 31 липня 1931 року. Після закінчення з
відзнакою 1955 року Київського державного університету імені Тараса Шевченка розпочав свою
наукову діяльність спочатку як аспірант біологічного факультету університету, а потім як співробітник Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.
К. Заболотного АН УРСР. У 1968 році В. А. Кордюм разом із керованим ним відділом перейшов
до Сектору молекулярної біології і генетики Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР та став його співзасновником.
З 1973 року і понині очолює відділ регуляторних
механізмів клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
Видатний учений у галузі наук про життя,
доктор біологічних наук (1972), професор (1993),
член-кореспондент НАН України (1991), дійсний
член НАМН України (2000), лауреат Державної
премії УРСР з науки і техніки за цикл робіт з
космічної біології (1979); має почесне звання
«Заслужений діяч науки і техніки України» (2008 р.). Є членом Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова із дня його заснування у 1967 р., бере активну участь у роботі редколегії збірника наукових праць «Фактори експериментальної
еволюції організмів» та інших заходах, що їх організовує та проводить Товариство.
Віталій Арнольдович Кордюм послідовно розробляв найновіші в світі і, фактично,
перші в СРСР наукові напрями — повітряну мікробіологію, мікробіологічні проблеми
замкнених екологічних систем, космічну біологію, вивчення біологічної дії екзогенних
нуклеїнових кислот (напрям, який передував генній інженерії). В. А. Кордюм провів велику роботу у галузі генних технологій — біотехнології та генної терапії. Розроблено
промислові технології отримання таких продуктів як бета-галактозидаза, інтерферон
людини альфа-2а (препарат під торговою маркою «Лаферон» виробляється в Україні
та успішно використовується у медичній практиці), інтерферон людини альфа-2b (препарат має імуномодулюючу, антивірусну та протипухлинну активність), гормон росту
людини тощо.
Творчий доробок — понад 410 наукових робіт, у т. ч. 9 монографій, 56 авторських
свідоцтв на винаходи та патентів. В. А. Кордюм підготував 2 докторів і 25 кандидатів
наук.
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В. А. Кордюм — щедро обдарована людина, яка весь свій яскравий науковий талант віддає розвитку вітчизняної та міжнародної біологічної науки. Він веде велику науково-організаційну та громадську роботу і є
членом Наукової Ради при Президії Національної академії медичних наук України з теоретичної та профілактичної медицини, членом секції Комітету з Державних премій в
галузі науки і техніки, членом редакційної
колегії журналів «Biopolymers and Cell» та
«Світогляд», членом вченої ради та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій
ІМБГ НАН України та Інституту генетичної і
регенеративної медицини НАМН України.

В. А. Кордюм має низку державних нагород України: Орден «Знак Почета» (1976),
Державна премія УРСР з науки і техніки за
серію робіт у галузі космічної біології (1979),
Медаль «За трудовую доблесть» (1986),
Медаль «Ветеран труда» (1989), Почесна
грамота Верховної Ради України (2003), Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2008), Ордени князя Ярослава
Мудрого V та IV ступенів (2012, 2021).
Вітаємо Віталія Арнольдовича із круглою датою і бажаємо міцного здоров’я, щасливого творчого довголіття, подальших наукових звершень та наснаги, успіхів у всіх
починаннях. Хай здійсняться усі Ваші бажання та задуми!
Президія
Українського товариства
генетиків і селекціонерів
імені М. І. Вавилова
Редколегія журналу
«Вісник Українського товариства
генетиків і селекціонерів»
Редколегія збірника
наукових праць «Фактори
експериментальної еволюції організмів»
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