
63СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ТОКСИКОЛОГИИ    2/2007 

23 травня 2007 року на 103 році

пішов з життя видатний українсь

кий вчений, патріарх і класик

вітчизняної біохімії, Герой України,

Лауреат державних премій СРСР та

УРСР, заслужений діяч науки УРСР,

академік НАН України Максим Фе

дотович Гулий.

Максим Федотович Гулий наро

дився 3 березня 1905  р. в с. Нова Ба

сань Чернігівської губернії в сім'ї

хліборобів.

19151925р.р. — навчання в се

редній школі;

19251932р.р. — студент, аспі

рант Київського ветеринарнозо

отехнічного інституту;

19322007р.р. — робота в Інсти

туті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН

України на посадах: наукового

співробітника, вченого секретаря,

старшого наукового співробітника,

завідувача лабораторії, завідувача

відділу, директора інституту, радни

ка при дирекції. 

19411943р.р. — учасник бойо

вих дій під час  війни.

У 19441970 роках одночасно з

роботою в Інституті біохімії працю

вав завідувачем кафедри органічної

та біологічної хімії ветеринарного

інституту Української сільськогос

подарської академії (до 1982 р. —

професор кафедри).

Наукові ступені, звання:
1932р. — кандидат біологічних наук;

1940р. — доктор біологічних наук;

1945р. — професор;

1948р. — членкореспондент Ака

демії наук УРСР;

1957р. — дійсний член Академії наук

УРСР.

Науково<організаційна діяльність:
19571963р.р. — віцепрезидент АН

УРСР;

19551978р.р. — член Центральної

ради Всесоюзного та Українсь

кого біохімічних товариств;

19651975р.р. — голова Наукової ра

ди з проблеми "Молекулярна

біологія" при Президії АН УРСР

і  член такої Ради при Президії

АН СРСР.

Впродовж  багатьох років був

президентом Українського біохіміч

ного товариства та головним редак

тором "Українського біохімічного

журналу".

Урядові нагороди та відзнаки:
Орден Леніна (1971р.), Орден

Трудового Червоного Прапора

(1954р., 1973р.), Орден князя Ярос

лава Мудрого V ступеня (2000р.), Ге

рой України (2005р.). Заслужений

діяч науки УРСР (1956р.).

Державна премія СРСР (1952р.),

Державна премія УРСР (1978р.,

1985р.), Премія О.В. Палладіна

(1974р.).                                                    

Наукові та методичні розробки
акад. М.Ф. Гулого знайшли широке
використання у сучасній токсико%
логічній науці. Його наукові праці
завжди будуть невичерпним джерелом
знань та наснаги для багатьох поколінь
вчених нашої держави. Світла пам'ять
про Максима Федоровича Гулого на%
завжди лишиться в наших серцях.  
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Товариство токсикологів України, 
Проблемні комісії МЗ України "Токсикологія" та 

"Екогігієна та токсикологія", 
Редакція журналу 




