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Цьогоріч флагман української біохімічної науки Інститут біохімії             

ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України святкує подвійний 

ювілей: 90 років від дня заснування установи й 130-років від дня народження 

засновника й першого директора інституту президента АН УРСР (1946–        

1962 рр.), академіка Академії наук УРСР  академіка  О. Палладіна. З цієї нагоди 

виставковий сектор відділу комплексних наукових та науково-інформаційних 

проектів Інституту бібліотекознавства НБУВ підготував книжкову виставку 

«Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна  НАН України – 90» із циклу «Історія та 

сучасний розвиток академічної науки в Україні». 

Заснований 1925 р. у Харкові як Український біохімічний інститут 

Народного комісаріату освіти УРСР (згодом – Інститут біохімії АН УРСР) 

перший інститут біохімії на теренах колишнього СРСР та один з перших 

українських науково-дослідних інститутів (сьогодні – Інститут біохімії                       

ім. О. В. Палладіна НАН України) є незаперечним лідером у своїй галузі в 

Україні й користується високим авторитетом на міжнародному рівні. 

За дев’ять історичних десятиліть тут опубліковано кілька сотень 

монографій, підручників, збірників праць, оглядів, наукових статей, 

енциклопедичних та історичних довідок, що відображають широкий спектр 

наукових студій фахівців Інституту. 

У розгорнутій книжковій експозиції представлені видання з основного 

фонду НБУВ, що ілюструють історичний поступ інституту та репрезентують 

результати  наукових досліджень його фахівців у сфері біохімічної науки: 

збірники досліджень, матеріали біохімічних з’їздів та міжнародних 

конференцій, а також наукові доробки видатних учених М. Гулого («О 

биологическом значении процессов постоянного обновления составных 

компонентов живих органи змов»,1968 р.; «Основные метаболические циклы», 

1968 р.; «Метаболічні порушення при алкоголізмі та наркоманії і їх корекція 

(лікування) у людей», 2001 р.); Г. Донченка («Биохимия убихинона», 1988 р.); 

Е. Луговського, Є. Макогоненка та С. Комісаренка («Молекулярные механизмы 

образования и разрушения фибрина», 2013 р.) та ін. 

Почесне місце в експозиції посідає добірка книжок, що ілюструють 

життєвий шлях і наукову діяльність корифея української біохімії й засновника 

Інституту академіка О. Палладіна.  З-поміж численних експонатів особливо 

цінними тут є прижиттєві видання вченого – вибрані наукові праці, монографії, 

підручники, зокрема «О химическомъ взаимодействіи органовъ человека»  

(1913 р.), «Изледованія надъ образованіемъ и выделеніемъ креатина у 

животныхъ» (1916 р.), «Механика жизни» (1923 р.), «Курс физиологической 

химии», «Біохемія» (1938 р.) та ін. 



Ювілейна експозиція розміщена у виставковому залі головного корпусу 

бібліотеки (Голосіївський просп. 3). Ознайомитися з її експонатами можна до 

30 грудня – щоденно в години роботи НБУВ (Книжкова виставка на 

відзначення славного ювілею Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН 

України // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/node/2523). – 2015. – 29.10). 
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