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З  ЮВІЛЕЄМ !

Народився Борис Олександрович 9 вересня 1939 р. у м. Синельникове. У 
1963 р. закінчив Запорізький фармацевтичний інститут. Трудову діяльність 
розпочав із посади завідувача аптеки в Запоріжжі. Його життєвий шлях тісно 
пов’язаний із Запорізьким державним медичним інститутом (університетом): 
1965 р. – асистент кафедри органічної хімії, 1974 р. – старший викладач, 
згодом – доцент, а з 1975 р. – завідувач кафедри органічної хімії. У 1971 р. 
Б.О. Прийменко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата хімічних наук за темою «Синтези та перетворення у ряді похідних 
2-аміноімідазолу» за фахом 02.00.03, а в 1983 р. – дисертацію на здобуття 
вченого ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Анельовані іміда-
зольні системи, їхня реакційна здатність і біологічна активність» за фахом 
15.00.02. У 1985 р. Б.О. Прийменку присвоєно звання професора на кафедрі 
органічної хімії. Близько сорока років, обіймаючи посади завідувача і про-
фесора кафедри органічної та біоорганічної хімії, він щедро віддає життєвий 
досвід і професійні знання справі підготовки висококваліфікованих фахівців 
для наукової та практичної фармації і медицини.

Вітаємо з 75-річчям 
професора кафедри органічної та біоорганічної хімії 

Прийменка Бориса Олександровича, 
життєвий шлях якого пов’язаний зі становленням і розбудовою 

Запорізького державного медичного університету
як наукового та педагогічного закладу нашого краю. 

Ректорат Запорізького державного медичного університету, 
деканат, профспілкова організація, 

колектив кафедри органічної та біоорганічної хімії 

Основні наукові роботи присвячені створенню біологічно активних сполук у ряді імідазолу та його конденсованих 
систем. Розробив засоби синтезу ряду циклічних імідазольних систем і вивчив їхні фізико-хімічні властивості. 
Б.О. Прийменко вивчив ряд залежностей біологічної активності від структури синтезованих сполук і їхніх фізико-
хімічних властивостей. 
Борис Олександрович Прийменко є співавтором двох препаратів, автором понад 500 друкованих робіт, у тому 

числі 150 авторських свідоцтв і патентів на засоби отримання біологічної активності вперше синтезованих сполук. 
Підготував 3 докторів і 16 кандидатів наук.
Б.О. Прийменко – член спеціалізованої ради Українського державного хіміко-технологічного університету 

(Д 08.078.03) із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: 02.00.03 – органічна хімія, 
02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук (хімічні сполуки); 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних 
матеріалів (технічні науки); член спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій при За-
порізькому державному медичному університеті.
Борис Олександрович Прийменко – активний громадський діяч, учений, педагог, організатор, звитяжна праця якого 

неодноразово вшановувалась університетом та державою. Нагороджений знаками «Відмінник охорони здоров’я 
СРСР», «Винахідник СРСР», «За відмінні успіхи у праці в галузі вищої освіти СРСР», грамотами Міністерства 
охорони здоров’я України. У 1996 р. обраний дійсним членом Нью-Йоркської академії наук.
Ректорат Запорізького державного медичного університету, науково-педагогічна громадськість, колектив і 

студенти, друзі та учні щиро вітають ученого, талановитого педагога, знаного організатора, патріота фармації, 
порядного сім’янина, життя якого є яскравим прикладом відданого служіння інтересам освіти, науки, здоров’я 
людей, інтересам держави. Хочемо побажати Вам, шановний Борисе Олександровичу, міцного здоров’я, творчої 
наснаги і подякувати за багаторічну працю та вагомий внесок у розвиток фармації та медицини нашої країни. Не-
хай кожен день Вашого життя наповнюється щастям і любов’ю, а праця на благо людей приносить тільки радість 
і задоволення.


