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Старовойт С. 

Електронна виставка до 110-річчя від дня народження члена-

кореспондента НАН України Білай Віри Йосипівни. 

Віра Йосипівна Білай – видатний учений-ботанік, наукові дослідження 

якого присвячені питанням експериментальної мікології, таким як вивчення 

токсинотворних грибів, біологічно активних метаболітів грибів, фізіології та 

екології мікроміцетів. Майже 60 років свого життя В. Й. Білай присвятила 

успішній науковій праці в Інституті мікробіології та вірусології 

ім.Д.К.Заболотного НАН України. Вона є одним з розробників нового на той 

час антибіотика «Мікроцид». Ще одним важливим здобутком, над яким В. Й. 

Білай працювала майже 25 років, було отримання ферментів каталази та 

глюкооксидази. Остання з них зараз активно використовується в 

хлібопекарській промисловості. За впровадження цих розробок в медичну та 

народногосподарську практику В. Й. Білай було присуджено Державні премії 

СРСР  (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). 

Творчий доробок ученого складає понад 300 наукових праць. Та ще 

більш цінним для української науки є створена нею наукова школа фізіологів 

грибів. Була вона відома й своєю активною громадською позицією. Здобутки 

В. Й. Білай вшановано Державними преміями СРСР (1952, 1978), званням 

«Заслужений діяч науки УРСР» (1968), премією імені Д. К. Заболотного 

НАН України (1970). 

12 липня 2018 р. виповнюється 110 років від дня народження В. Й. 

Білай. З цієї нагоди підготовлено електронну виставку «Білай Віра Йосипівна 

(12.07.1908 – 12.06.1994) – учений-ботанік, член-кореспондент 

НАН України. До 110-річчя від дня народження». На виставці представлено 

29 документів за 1942–1986 рр. з особового фонду ученого, що зберігається в 

Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського (фонд № 45, 133 одиниці зберігання за 1942–1989 рр.). До 

уваги користувачів запропоновано окремі наукові праці, документи, що 

висвітлюють науково-організаційну і громадську діяльність В. Й. Білай, 

зокрема її участь у засіданнях Генеральної асамблеї ООН, та документи 

біографічного характеру. Представлено також низку фотодокументів, серед 

яких світлини В. Й. Білай з колегами-науковцями – членами Українського 

мікробіологічного товариства, з членами Ради наставників Інституту 

мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР та ін. 

З електронною виставкою можна ознайомитися за 

адресою: http://www.nbuv.gov.ua/node/4165. 
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