
95ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2013, № 12

70-річчя члена-кореспондента НАН України
М.Я. СПІВАКА

24 грудня відзначає своє 70-річчя Микола 
Якович Співак — член-кореспондент НАН 
Ук раїни, доктор біологічних наук, професор, 
завідувач відділу проблем інтерферону та 
імуномодуляторів Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН Укра-
їни, лауреат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки, заслужений винахідник 
України. 

Основними напрямами наукової діяль-
ності М.Я. Співака є: визначення фізіологіч-
ної ролі системи інтерферону та інших іму-
норегуляторних цитокінів за фізіологічної 
норми та при різних патологічних процесах; 
розроблення науково обґрунтованих підхо-
дів до оптимізації технологій отримання но-
вих високоефективних пробіотиків, препа-
ратів на основі наноматеріалів, рекомбінант-
ного інтерферону та інтерфероногенних і 
противірусних препаратів (похідних і ана-
логів аміксину), а також молекулярних 
комплексів одноланцюгових РНК у поєд-

нанні з мономерними синтетичними інтер-
каляторами; розроблення біотехнологічних 
основ конструювання діагностичних тест-
систем для ідентифікації збудників вірус-
них та бактеріальних інфекцій на основі ре-
комбінантних білків вірусів людини і тва-
рин тощо.

Талановитий учений, діяльний організа-
тор науки, М.Я. Співак створив власну нау-
кову школу, яка успішно працює над ви-
рішенням названих вище проблем. Він був 
консультантом 7 докторських і керівником 
22 кандидатських дисертацій.

Про актуальність, високий професійний 
рівень і практичну важливість досліджень 
Миколи Яковича свідчить нагородження 
його Золотою медаллю ВДНГ СРСР за роз-
роблення оригінальної технології одержан-
ня препаратів інтерферону та їх клінічного 
використання, орденом «За заслуги в розви-
тку науки і економіки Росії», Золотою ме-
даллю Всесвітньої організації інтелектуаль-
ної власності. Він є лауреатом цілої низки 
іменних премій НАН України: ім. Д.К. Забо-
лотного, ім. І.І. Мечникова, ім. О.О. Бого-
мольця, ім. О.В. Палладіна, а також премії 
ім. І.П. Павлова (Росія). Інститут мікробіо-
логії та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН 
України (Харків) та Ужгородський націо-
нальний університет присвоїли М.Я. Співа-
ку звання почесного професора. 

Наукова громадськість, колектив Інсти-
туту мікробіології і вірусології ім. Д.К. За-
болотного НАН України, учні і друзі щиро 
вітають Миколу Яковича зі славним ювіле-
єм і зичать йому доброго здоров’я, творчих 
успіхів, наснаги, щастя, добробуту і родин-
ної злагоди.


