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До 70-ð³ччя в³д дíя íàðоджеííя

АКАДЕÌ²К  
ГАННА ВАЛЕНÒИН²ВНА ЄЛЬÑЬКА 

15 жовтня 2010 року виповнилося 70 рок³в в³д 
дня народження доктора б³олог³чних наук, профе-
сора, д³йсного члена ÍàÍ óкраїни, лауреата äе-
ржавної преì³ї óкраїни у галуз³ науки ³ техн³ки, лау-
реата преì³ї ³ì. î.â. Паллад³на ÍàÍ óкраїни, 
 Заслуженого д³яча науки ³ техн³ки óкраїни, в³це-
президента óкраїнського б³ох³ì³чного товариства, 
головного редактора журналу «Biopolymers and 
cell», члена редколег³ї журналу «â³сник óкраїнсь-
кого товариства генетик³в ³ селекц³онер³в», актив-
ного члена óкраїнського товариства генетик³в ³ се-
лекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова ãанни âалентин³вни 
Єльської.

ã.â. Єльська народилася у ì. äонецьку. ó 16 ро-
к³в зак³нчила ³з золотою ìедаллю середню школу. 
Поступила у äонецький ìедичний ³нститут, який зак³нчила з в³дзнакою. 1965 
року вступила до асп³рантури Інституту б³ох³ì³ї ÍàÍ óкраїни у щойно створений 
в³дд³л нуклеїнових кислот, який очолював ã.õ. ìацука, ìайбутн³й акадеì³к ³ ди-
ректор Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни. 1968 року до-
строково захистила кандидатську, а у 1976 роц³ – докторську дисертац³ї за спе-
ц³альн³стю «ìолекулярна б³олог³я». 1986 року їй присуджено звання професо-
ра. З 1978 року зав³дує в³дд³лоì ìехан³зì³в трансляц³ї генетичної ³нфорìац³ї 
Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни, з 1996 року заступник 
директора Інституту з наукової роботи, з 2003 року – директор Інституту. 

îсновн³ фундаìентальн³ досл³дження ã.â. Єльської сконцентрован³ на ви-
вченн³ фактор³в та ìолекулярних ìехан³зì³в, як³ обуìовлюють ефективн³сть ³ 
точн³сть експрес³ї геноìу на р³вн³ трансляц³ї у вищих еукар³от³в. âперше вона 
встановила (на приклад³ б³лк³в ìолока), що у регуляц³ї синтезу специф³чних б³л-
к³в надзвичайно важливу роль в³д³грає адаптац³я набору тðÍê та аì³ноацил-
тðÍê синтетаз (ARSas) до аì³нокислотного складу б³лк³в, що ³нтенсивно у пев-
ний час синтезуються спец³ал³зованиìи кл³тинаìи. П³зн³ше явище «функц³о-
нальної адаптац³ї тðÍê» було п³дтверджене у заруб³жних лаборатор³ях, а ãанна 
Єльська разоì з ã.õ. ìацукою отриìали 1989 року äиплоì на в³дкриття у äе-
ржавноìу êоì³тет³ у справах в³дкритт³в та винаход³в ñðñð.

Професор ã.â. Єльська була серед перших учених, хто отриìав докази ун³-
кальної структурно-функц³ональної орган³зац³ї апарату трансляц³ї у вищих 
 еукар³от³в, обуìовленої коìпартìентал³зац³єю ìетабол³чних процес³в у 
 еукар³отичн³й кл³тин³. ö³ роботи простягаються в³д перших спостережень про 
наявн³сть високоìолекулярних коìплекс³в ARSas у тваринних тканинах та зì³-
ну їхнього складу за р³зних патолог³чних ³ ф³з³олог³чних стан³в орган³зìу до не-
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щодавно отриìаних доказ³в щодо участ³ 
фактора елонгац³ї EF-1 у створенн³ «незви-
чайних» коìплекс³в та його рол³ разоì з 
ARSas у «каналюванн³» тðÍê/аì³ноацил-
тðÍê у цикл³ елонгац³ї пол³пептидного лан-
цюга.

Фундаìентально-прикладний напря-
ìок д³яльност³ в³дд³лу, керованого ã.â. Єль-
ською, – це науково-техн³чн³ роз робки та 
створення нов³тн³х анал³тичних систеì 
(б³о- та хеìосенсор³в) на основ³ р³зно-
ìан³тних електрох³ì³чних перетворювач³в 
та б³олог³чного ìатер³алу або б³оì³ì³к³в 
синтетичного походження. Íайвагоì³ш³ 
результати отриìано при розробц³ сен-
сор³в для ìедичної д³агностики, потреб 
б³отехнолог³ї, харчової проìисловост³ та 
охорони довк³лля. âизнанняì пр³оритет-
ност³ та важливост³ досягнень у галуз³ б³о-
сенсорної технолог³ї ìожна вважати де-
к³лька ì³жнародних грант³в з ц³єї теìатики, 
т³сну кооперац³ю з пров³дниìи науковцяìи 
Япон³ї, Франц³ї, Í³ìеччини, âеликої Бри-
тан³ї та Італ³ї, численн³ допов³д³ на наукових 
форуìах, а також включення до складу ор-
ган³зац³йних та наукових коì³тет³в ì³жна-
родних форуì³в.

ãанна âалентин³вна Єльська – голова 
спец³ал³зованої âченої ради ³з захисту кан-
дидатських та докторських дисертац³й, в³-
це-президент óкраїнського б³ох³ì³чного 
товариства, член êоì³с³ї з питань подаль-
шого п³двищення ефективност³ д³яльност³ 
ÍàÍ óкраїни, кер³вник науково-техн³чної 
програìи ÍàÍ óкраїни «ñенсорн³ систеìи 
для ìедико-еколог³чних та проìислово-
технолог³чних потреб», голова групи нау-
ково-орган³зац³йного супроводу коìплек-
сної програìи ÍàÍ óкраїни «Фундаìен-
тальн³ основи ìолекулярних та кл³тинних 
б³отехнолог³й»; головний редактор журна-
лу «Biopolymers and cell», член редакц³й-
ної колег³ї наукових журнал³в «Ukrainica 
Bioorganica Acta» та «â³сник óкраїнського 
товариства генетик³в ³ селекц³онер³в», член 
редакц³йної ради наукових журнал³в 

 «óкраїнський б³ох³ì³чний журнал» та «Б³о-
технолог³я», зб³рника наукових праць 
«Фактори експериìентальної еволюц³ї ор-
ган³зì³в».

òворчий доробок ãанни Єльської – по-
над 350 наукових праць, включаючи науко-
ве в³дкриття, 6 ìонограф³й, 10 авторських 
св³доцтв на винаходи та патент³в. 
ó 1986 роц³ за цикл роб³т з³ структурно-
функц³ональних особливостей транспорт-
них рибонуклеїнових кислот (тðÍê) та аì³-
ноацил-тðÍê синтетаз (àðñаз) тваринного 
походження ã.â. Єльськ³й разоì ³з ã.õ. ìа-
цукою та ³ншиìи сп³вавтораìи присудже-
но äержавну преì³ю óкраїнської ðñð у га-
луз³ науки та техн³ки.

âелику роботу акадеì³к ÍàÍ óкраїни 
ã.â. Єльська виконує в галуз³ виховання на-
укових кадр³в. П³д її науковиì кер³вниц-
твоì п³дготовлено 26 кандидат³в та 5 до-
ктор³в б³олог³чних наук за спец³альн³стю 
«ìолекулярна б³олог³я» та «Б³отехноло-
г³я». Професор ãанна Єльська – «â³дì³нник 
осв³ти óкраїни».

Профес³йн³ в³дзнаки ãанни âалентин³в-
ни: Преì³я ÍàÍ óкраїни ³ì. î.â. Паллад³на 
(1976 р.), ãраìота Презид³ї âерховної 
ðади óðñð (1982 р.), äержавна преì³я 
 óкраїнської ðñð у галуз³ науки ³ техн³ки 
(1986 р.), äиплоì на в³дкриття у äержав-
ноìу êоì³тет³ у справах в³дкритт³в та вина-
ход³в ñðñð (1989 р.), Заслужений д³яч на-
уки ³ техн³ки óкраїни (1998 р.), ìедаль 
«â паì’ять 1500-р³ччя êиєва» (2003 р.), 
«Знак Пошани» êиївського ì³ського голови 
(2003 р.), Почесна ãраìота âерховної 
ðади óкраїни (2004 р.), Знак «â³дì³нник 
осв³ти óкраїни» (ì³н³стерство осв³ти ³ на-
уки óкраїни) (2004 р.), Золота ìедаль 
 óкраїнської федерац³ї вчених (2005 р.), 
ëауреат десятої загальнонац³ональної 
програìи «ëюдина року» в ноì³нац³ї «âче-
ний року» (2006 р.), îрден княгин³ îльги 
III ступеня (2008 р.), â³дзнака «European 
Quality Award» та диплоì Європейської 
Б³знес àсаìблеї (2009 р.).
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Із св³тлиì юв³леєì в³таєìо âас, шанов-
на ãанно âалентин³вно! äозеìний укл³н 
âаì за âашу натхненну працю, за âаш ва-
гоìий внесок у в³тчизняну б³олог³чну науку. 
âдячн³, що âи ³з г³дн³стю продовжили еста-
фету тих, хто стояв б³ля виток³в створення 
Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики 
ÍàÍ óкраїни. õай ³ надал³ п³д âашиì вì³лиì 
кер³вництвоì збер³гається атìосфера 
творчост³, взаєìорозуì³ння, доброзичли-
вост³. І âаì, ³ колективу Інституту бажаєìо 
нових наукових знах³док ³ в³дкритт³в. â³ри-
ìо, що св³й ³нтелект, профес³онал³зì ³ до-
св³д âи ³ надал³ в³ддаватиìете на розвиток 

р³дного ³нституту, б³олог³чної науки, на 
благо нашої держави.

õай зд³йсняться ус³ âаш³ бажання! 
Здоров’я, щастя, наснаги ³ творчого дов-
гол³ття, родинного затишку, тепла, добра, 
гордост³ за усп³хи д³тей ³ онук³в, н³жної вт³хи 
в³д правнук³в.

З роси ³ води âаì, шановна ãанно âа-
лентин³вно!

ìног³ї л³та!

Президія Óкраїнського товариства  
генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова 

Редколегія журналу «Вісник Óкраїнського  
товариства генетиків і селекціонерів»


