
Коваленко Сергій Іванович
доктор фармацевтичних наук, професор,
завідувач кафедри органічної та біоорганічної хімії 
Запорізького державного медичного університету 

Майбутній фахівець у галузях органічної, біоорганічної та
медичної хімії народився 1 жовтня 1962 року в м. Новоукраїн;
ка Кіровоградської області. Саме із цим містом і були пов’язані
ранні роки життя та часи навчання в середній школі. Цікави;
тися хімією Сергій почав тільки перед завершенням шкільної
освіти, але саме це захоплення, разом з уже чітко усвідомле;
ним бажанням працювати над збереженням людського здо;
ров’я, обумовило його вступ до фармацевтичного факультету
Запорізького медичного інституту. 

Під час навчання Сергій усе більше розуміє, що саме хімія є
його покликанням, та робить усе можливе для того, щоб розпо;
чати наукову роботу на одній із кафедр хімічного профілю. Ці

зусилля не залишаються непоміченими, і доля зводить амбіційного студента з людиною, яка віді;
грає визначальну роль у його житті. Раїса Степанівна Синяк, на той час ще кандидат наук,
асистент кафедри фармацевтичної хімії Запорізького медичного інституту, а згодом доктор наук
та професор, була чи не завзятішим науковцем серед хіміків інституту. Її працелюбність, вимог;
ливість до себе та принциповість були прикладом для оточуючих. Раїса Степанівна працювала над
спрямованим пошуком біоактивних молекул серед похідних хіназоліну, виконувала докторську
дисертацію. Саме під її керівництвом Сергій Іванович робить свої перші кроки як дослідник, зас;
воює техніку синтетичних робіт, системно вивчає органічну хімію. Повагу та вдячність до Раїси
Степанівни Сергій пронесе через усе своє життя, а її приклад буде надихати ще не одне поколін;
ня науковців у Запорізькому державному медичному університеті. 

Результатом наукової роботи Сергія став блискучий захист дипломної роботи в 1985 році. Од;
нак продовжити наукову роботу одразу після завершення навчання у виші молодому фахівцю не
судилося, адже в ті часи майбутнє місце роботи випускників визначалося державою. 

Сергій одержав диплом провізора і був направлений на роботу до рідного міста, де майже одра;
зу очолив центральну районну аптеку. Згадуючи ті роки, Сергій Іванович зазначає, що він хоч і
втратив певні знання та навички як хімік, але здобув неоціненний досвід як організатор. Однак з
часом до Сергія приходить усвідомлення того, що без науки він не зможе жити. І в 1988 році він
змінює посаду завідувача аптеки на робоче місце старшого лаборанта кафедри фармацевтичної
хімії Запорізького медичного інституту. Ця посада хоч і була значно нижчою за рівнем, аніж попе;
редня, але дала змогу займатися дослідницькою роботою та розпочати виконання дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук. 

Після успішного захисту кандидатської дисертації на тему «Синтез, фізико;хімічні та біологіч;
ні властивості 1,4;заміщених хіназоліну» в 1991 році Сергій не полишає наукової роботи та про;
довжує дослідження в згаданому вище напрямі. У 2000 році на засіданні спеціалізованої вченої ра;
ди при Львівському національному медичному університеті Сергію Івановичу Коваленку було
присуджено науковий ступінь доктора фармацевтичних наук (тема роботи «Синтез, перетворен;
ня, фізико;хімічні і біологічні властивості похідних хіназолону;4 та 4;амінохіназоліну»), але цьо;
му передувало майже десятиріччя кропіткої і виснажливої роботи із синтезу масивної комбіна;
торної бібліотеки похідних хіназоліну, дослідження їх біологічної дії, поглибленого вивчення най;
більш перспективних сполук, опрацювання технології лікарської форми та методів контролю
якості. Слід зауважити, що зазначені дослідження велись у вкрай несприятливий для України та
української науки час, і їх проведення потребувало неабиякої наполегливості й самопожертви.

З 2002 року навколо Сергія Івановича починається формування нової наукової групи, з’явля;
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ються перші аспіранти. Формуються ділові й одночасно дружні відносини з науковими установа;
ми в Україні та за її межами. Хімічний акцент досліджень зміщується із заміщених хіназоліну до
його конденсованих похідних. У значній мірі розширенню напрямів досліджень сприяла робота
одного з учнів Сергія Івановича — к.х.н. О.В. Карпенка. Саме він разом з науковим керівником ука;
зали унікальний потенціал хіназолін;4;іліденгідразину як вихідної сполуки для синтезу цілого
ряду анельованих похідних хіназоліну: [1,2,4]триазино[4,3;с]хіназолінів, [1,2,4]триазино[2,3;с]хі;
назолінів, [1,2,4]триазоло[1,5;с]хіназолінів і тетразоло[1,5;c]хіназолінів. 

З 2006 року починається період співробітництва з Національним інститутом раку (США), що
дає змогу здійснити тестування майже 600 сполук на наявність протиракової дії в умовах in vitro.
У цьому ж році з’являються перші публікації співробітників наукової групи у визнаних міжнарод;
них виданнях (Monatshefte fhr Chemie — Chemical Monthly, Heterocycles, Synthetic communica;
tions). 

Подальше налагодження наукових зв’язків сприяло підвищенню рівня досліджень колективу,
яким керував Сергій Іванович. Так, наприклад, співробітництво з науковою групою під керівниц;
твом професора Г.І. Степанюка дало змогу провести комплекс робіт із вивчення аналгетичної, про;
тизапальної, церебропротекторної, актопротекторної активності синтезованих сполук, а реаліза;
ція спільних проектів із д.х.н., проф. С.І. Оковитим та його співробітниками дозволила використо;
вувати сучасні підходи розрахункової хімії.

У вересні 2012 року Сергія Івановича призначено завідувачем кафедри органічної та біоорга;
нічної хімії Запорізького державного медичного університету. З цього ж періоду група дослідни;
ків під його керівництвом починає активно впроваджувати в наукову роботу методи скринінгу in
silico, зокрема молекулярний докінг та QSAR;дослідження. Для впровадження цих методів у нау;
кову роботу кафедри аспірант О.М. Антипенко проходив стажування в Університеті Джексона
(Міссісіпі, США).

В 2014 році налагоджено співробітництво з відділом біомедичної хімії, який очолює д.х.н., проф.
С.М. Ярмолюк (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). Зазначений колектив є
піонером в Україні у вивченні здатності органічних речовин впливати на активність ензимів.

Нині доктор фармацевтичних наук, професор Сергій Іванович Коваленко є керівником потуж;
ного наукового колективу, який працює на світовому рівні та відіграє значну роль у становленні
хімії похідних хіназоліну і його конденсованих аналогів. 

Під керівництвом Сергія Івановича захищено 11 кандидатських дисертацій, він є науковим
консультантом 4 докторських та керівником ще 3 кандидатських дисертаційних робіт. Роботи
Сергія Івановича і його учнів опубліковано в таких виданнях, як European Journal of Medicinal
Chemistry, ChemPlusChem, Medicinal Chemistry Research, Journal of Physical Chemistry A,
Scientia Pharmaceutica, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, Archiv der Pharmazie та ін. Також
він є співавтором значної кількості патентів і навчально;методичних робіт. Незважаючи на знач;
ні наукові досягнення Сергій Іванович ні на хвилину не полишає активної наукової діяльності,
концентруючись на підготовці молодих науковців, які продовжують його справу.
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