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Пам’яті Олексія Степановича Микоші

Н

а 85-му році життя
після тяжкої хвороби
пішов з життя видатний вчений, заслужений діяч
науки і техніки України, лауреат премії ім. акад. О. В. Палладіна НАН України, доктор
медичних наук, професор
Микоша Олексій Степанович.
Понад півсторіччя він віддав
науковій діяльності, зробивши вагомий внесок в розвиток
медичної науки в галузі ендокринології та біохімії гормонів.
Олексій Степанович народився 9 вересня 1935 року
у м. Макіївка Донецької обл.
У 1958 р. з відзнакою закінчив Донецький медичний інститут за спеціальністю «лікувальна
справа». Після закінчення працював асистентом
кафедри біологічної хімії цього вузу. Післядипломну освіту здобував в аспірантурі Інституту
біологічної та медичної біохімії Академії медичних наук СРСР (Москва) (1960–1963). 1964 року
захистив кандидатську дисертацію «Влияние
эстрона на образование гидрокортизона у морских свинок» під науковим керівництвом членакореспондента, а пізніше академіка АМН СРСР,
професора М. О. Юдаєва.
Із 1965 р. Олексій Степанович працював в
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», в
який його запросив засновник інституту акад.
В. П. Комісаренко як спеціаліста з біохімії гормонів. У 1985 р. захистив докторську дисертацію
«Основные процессы, обеспечивающие стероидогенез, и биохимические аспекты торможения
функции коры надпочечных желез», а у 2005 р.
йому було присвоєно звання професора.
О. С. Микошею було опубліковано понад
200 наукових публікацій. Під його керівництвом

було виконано дві докторські
і три кандидатські дисертації. Він був членом правління Асоціації ендокринологів
України, Українського біохі
мічного товариства, працював
заступником головного редактора журналів «Ендокринологія» та «Український біохімічний журнал» (Ukrainian
Biochemical Journal), входив
до складу кваліфікаційних
вчених рад Інституту ендокринології (заступник голови
спеціалізованної ради) та Інституту біохімії НАН України.
Президія Академії медичних наук України відзначила науково-дослідну роботу «Роль метаболітів фосфоліпідів
у переносі та ампліфікації сигналів у клітинах
кори наднирників», якою керував О. С. Микоша,
як найкращу, що була виконана у 1995 р. Нау
кову діяльність Олексія Степановича у 2001 р.
відзначено премією ім. акад. О. В. Палладіна
НАН України за цикл досліджень, присвячених
проблемі регуляції обміну речовин у нормі та за
патології. Йому присвоєно звання «Заслужений
діяч науки і техніки України» (2015 р.). Його нагороджено медаллю «В ознаменование 1500-летия Киева» – 1982 р., значком «Отличник здравоохранения» – 1983 р.
Глибокі знання та постійна готовність поділитися ідеями з колегами – головні складові високого авторитету, яким користувався Олексій
Степанович Микоша в нашому Інституті.
Це величезна втрата не лише для колег та
друзів, а й для всієї наукової спільноти країни.
Світла пам’ять про Вченого з великої літери назавжди збережеться в наших серцях.
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