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 80-річчя академіка НАН України 
С.А. АНДРОНАТІ 

Видатний вчений у галузі біоорганічної та медичної хімії, пе-
дагог і організатор наукових досліджень, доктор хімічних наук, 
професор, академік НАН України, почесний член АН Молдови 
Сергій Андрійович Андронаті народився 19 вересня 1940 р. в 
Одесі. Вищу освіту здобув у Одеському національному універ-
ситеті (ОНУ) ім. І.І. Мечникова. З 1972 р. С.А. Андронаті пра-
цює в НАН України. Він обіймав посади старшого наукового 
співробітника, завідувача відділу, заступника директора з на-
укової роботи Фізико-хімічного інституту (ФХІ). З 1984 р. — 
директор ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України, голова 
Південного наукового центру НАН України та МОН Украї-
ни, водночас — завідувач кафедри фармацевтичної хімії ОНУ 
(1998—2018), науковий керівник Хіміко-фармацевтичного на-
вчально-науково-виробничого комплексу НАН і МОН України.

С.А. Андронаті створив в Одесі наукову школу в галузі біо-
органічної і медичної хімії. Він був науковим консультантом 4 
докторських і керівником 31 кандидатської дисертації; опублі-
кував разом зі співавторами 9 монографій, більш як 600 науко-
вих статей, одержав понад 125 патентів і авторських свідоцтв 
на винаходи. 

На основі фундаментальних досліджень С.А. Андронаті та 
його співробітників у співдружності з фармакологами ство-
рено перший вітчизняний анксіолітичний, снодійний і проти-
судомний засіб «Феназепам», анксіолітичний препарат денної 
дії «Гідазепам», перший у світі оральний індуктор ендогенного 
інтерферону з широким спектром противірусної активності 
«Аміксин», оригінальний снодійний і анксіолітичний препа-
рат Левана® ІС (Циназепам). Організовано промислове вироб-
ництво препаратів (феназепам, гідазепам, аміксин, левана) в 
Україні, використання їх у медицині, експорт за кордон.

С.А. Андронаті — лауреат Державних премій СРСР та Укра-
їни в галузі науки і техніки, премії президентів академій наук 
України, Білорусі і Молдови, премії імені А.І. Кіпріанова НАН 
України. Його відзначено почесним званням «Заслужений діяч 
науки і техніки України», нагороджено орденами «Знак поша-
ни», Дружби народів, «За заслуги» усіх трьох ступенів, почес-
ною грамотою Кабінету Міністрів України. 
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