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27 груд ня 2013 ро ку ра зом зі сво ї ми ко ле га ми, уч
ня ми, дру зя ми та рід ни ми від зна чи ла свій юві лей
ний день на ро джен ня Те тя на Ле о ні дів на Ан д рі єн
ко — про від ний на у ко вий спів ро біт ник Ін сти ту ту 
бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни, до к
тор біо ло гі ч них на ук, про фе сор, гео бо та нік, фі то
со зо лог, фло рист, ла у ре ат Дер жав ної пре мії Ук ра ї
ни в га лу зі на у ки і тех ні ки, на го ро дже на ор де ном 
Кня ги ні Оль ги, от ри ма ла єв ро пей сь ку від зна ку — 
«Сріб ний ли с ток» від «Planta Europa».

З іме нем про фе со ра Т.Л. Ан д рі єн ко в ук ра їн сь
кій бо та ні ці пов’язані на сам пе ред та кі на пря ми 
до слі джень, як бо ло то зна в с т во, вивчення ро с лин ного 
світу По ліс ся, охо ро на ро с лин но сті та фло ри Ук ра ї ни, 
фор му ван ня си с те ми при род ноза по від них те ри то рій.

Бо ло то зна в с т во. Ще з 1961 ро ку, будучи сту дент
кою Ки їв сь ко го дер жав но го уні вер си те ту іме ні Та
ра са Шев чен ка, Те тя на Ле о ні дів на по ча ла пра цю
ва ти у від ді лі гео бо та ні ки Ін сти ту ту бо та ні ки іме ні 
М.Г. Хо лод но го АН УРСР. У цьо му від ді лі в 1965—
1968 ро ках во на нав ча ла ся в ас пі ран ту рі під ке рів
ни ц т вом до к то ра біо ло гі ч них на ук, про фе сора, ві
до мо го бо ло то зна в ця Єли за ве ти Мо де стів ни Бра
діс. У 1969 ро ці ус піш но за хи с ти ла кан ди дат сь ку 
ди сер та цію на те му «Бо ло та Ук ра їн сь ких Кар пат та 
При кар пат тя». Рід кі с ні гір сь кі бо ло та Ук ра їн сь ких 
Кар пат, ви ді ле ні ди сер тан т кою, ста ли пер ши ми, 
які бу ли взя ті в Ук ра ї ні під дер жав ну охо ро ну в рам
ках між на род ної про гра ми «Тел ма». В на шій кра ї ні 
цю про гра му очо лю ва ла Є.М. Брадіс, а її за ступ ни
ком бу ла Т.Л. Ан д рі єн ко. Во ни під го ту ва ли пе ре
лік бо літ Ук ра ї ни, що по т ре бу ють охо рони (1973), 
який у по даль шо му по с тій но по по вню вав ся. Чи
ма ло цін них бо літ, що ввійш ли до ньо го, вда ло ся 
збе рег ти, хо ча ба га то не менш цін них боліт було 
втра че но вна с лі док не про ду ма ної та мас штаб ної 
ме лі о ра ції. Те тя на Ле о ні дів на вив ча ла ро с лин ні уг
ру по ван ня бо літ, їх ню ди на мі ку, зо к ре ма вплив на 
них осу шу валь ної ме лі о ра ції, по ши рен ня й цено
ти ч ні особ ли во сті бо лот них ви дів. 

До слі джен ня ро с лин но го сві ту По ліс ся. Ос нов
ним ре гі о ном на у ко вих до слі джень Т.Л. Ан д рі єн
ко ста ло Ук ра їн сь ке По ліс ся. Є.М. Бра діс пі ш ла з 
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жит тя у 1975 ро ці й на че за по ві ла сво їй уче ни ці пі с
ля за вер шен ня гео бо та ні ч но го ра йо ну ван ня ре гі о
ну про дов жу ва ти йо го вив чен ня. Те тя на Ле о ні дів на 
пра цює в Ук ра їн сь ко му По ліс сі по над 30 ро ків, ра
зом із ко ле га ми та уч ня ми вив чає йо го ро с лин ність, 
фло ру, рід кі с ні ви ди й це но зи, за йма є ть ся фор му
ван ням еко ло гі ч ної ме ре жі. Во на на пи са ла се рію 
ста тей (ча ст ко во у спів ав тор ст ві зі сво ї ми ко ле га ми 
та бі ло русь ки ми бо та ні ка ми) про та кі рід кі с ні ви
ди Ук ра їн сь ко го По ліс ся, як Scheuchzeria palustris, 
Carex dioica, Chamaedaphne calyculata, Drosera 
intermedia, Juncus bulbosus, J. squarrosus, види дріб
них бо лот них верб, бо лот ні ви ди ор хід них то що.

У 1980х ро ках Т.Л. Ан д рі єн ко роз по ча ла 
детальне вив чен ня най цін ні ших ді ля нок Ук ра їн сь
ко го По ліс ся з ме тою ство рен ня й по даль шо го до
слі джен ня при род ноза по від них те ри то рій — ни ні 
май бут ніх ядер еко ло гі ч ної ме ре жі. Од ним із пер
ших се ред них був По лі сь кий за по від ник. Ок рім 
ньо го, бу ли вив че ні й оха ра к те ри зо ва ні ін ші ці ка ві 
та цін ні при род ні ді лян ки, які піз ні ше на бу ли за
по від но го ста ту су. В 1992 ро ці Те тя на Ле о ні дів на 
за хи с ти ла до к тор сь ку ди сер та цію на те му «Ро с
лин ність Ук ра їн сь ко го По ліс ся — те ри то рі аль ний 
роз по діл, ди на мі ка, охо ро на». За га лом ро с лин но
му сві ту цьо го ре гі о ну во на при свя ти ла де кіль ка 
мо но гра фій. В ос тан ній із них, на пи са ній спіль но 
з О.В. Лу ка шем, ха ра к те ри зу ю ть ся рід кі с ні ви ди 
рос лин усьо го По ліс ся, яке охо п лює те ри то рію чо
ти рьох кра їн.

Охо ро на ро с лин но сті та фло ри Ук ра ї ни, фор му-
ван ня си с те ми за по від них те ри то рій. Те тя на Ле оні
дів на зна ч ну ува гу при ді ляє охо ро ні рід кі с них так
со нів фло ри Ук ра ї ни. Во на під го ту ва ла ха ра к те
ри сти ки 20 ви дів для пер шо го ви дан ня «Чер во ної 
кни ги Ук ра їн сь кої РСР» (1980), 42 ви дів — до дру
го го (1996), 39 — до її тре тьо го ви дан ня (2009). Під 
ке рів ни ц т вом Те тя ни Ле о ні дів ни скла де ні спи ски 
ре гі о наль но рід кі с них ви дів для ни з ки по лі сь ких 
об ла с тей Ук ра ї ни. Спіль но з М.М. Пе ре гри мом 
під го то в ле ний до від ник «Офі цій ні пе ре лі ки ре гі о
наль но рід кі с них ро с лин ад мі ні ст ра тив них те ри то
рій Ук ра ї ни» (2012), у яко му уза галь не ні да ні що до 
та ких спи сків у 23 об ла с тях, в мі с тах Ки їв і Се ва с
то поль.

Се ред важ ли вих син фі то со зо ло гі ч них ви дань, 
у на пи сан ні яких бра ла участь Те тя на Ле о ні дів на, 
слід на зва ти «Зе ле ну кни гу Ук ра ї ни» (1987, 2009), 
про ект якої Ю.Р. Ше лягСо сон ко і Т.Л. Ан д рі єн ко 

в 1983 ро ці пре зен ту ва ли на VII з’їзді Все со юз но го 
бо та ні ч но го то ва ри ст ва.

У 1991 ро ці бу ла ство ре на між ві дом ча ком п лекс
на ла бо ра то рія на у ко вих ос нов за по від ної спра ви 
НАН Ук ра ї ни та Мін при ро ди, яку очо ли ла Те тя на 
Ле о ні дів на. Ос нов ни ми на пря ма ми ро бо ти ла бо
ра то рії ста ли роз роб ка те о ре ти ч них і ме то ди ч них 
пи тань за по від ної спра ви, до слі джен ня, що ма ють 
за без пе чи ти роз ви ток оп ти маль ної ме ре жі при род
ноза по від них те ри то рій та об’єктів, роз роб ка ре
ко мен да цій сто сов но збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя 
і ре жи мів охо ро ни, ін вен та ри за ція біо ти при род
ноза по від них те ри то рій Ук ра ї ни. Під го то в ле ні 
при род ни чі та со зо ло гі ч ні ча с ти ни про ек тів ни ні 
ство ре них важ ли вих при род ноза по від них те ри то
рій, та ких як Рів нен сь кий при род ний за по від ник, 
ни з ка на ці о наль них при род них («Ви жни ць кий», 
«Де с нян сь ко–Ста ро гут сь кий», «Цу ман сь ка пу ща», 
«Ма ле По ліс ся», «Ме зин сь кий», «Прип’ять–Сто
хід» і де я кі ін ші) та ре гі о наль них ланд шафт них 
пар ків. Спів ро біт ни ки ла бо ра то рії під го ту ва ли на
у ко ві об ґрун ту ван ня, які да ли змо гу роз ши ри ти 
ме ре жу при род ноза по від них те ри то рій в Іва но
Фран ків сь кій, Ки їв сь кій, Кі ро во град сь кій, Пол
тав сь кій, Рів нен сь кій, Сум сь кій і Хмель ни ць кій 
об ла с тях. Особ ли во слід від зна чи ти важ ли ву роль 
ла бо ра то рії та її ке рів ни ка Т.Л. Ан д рі єн ко як на у
ко во го ре да к то ра при під го тов ці «Про гра ми Лі то
пи су для за по від ни ків та на ці о наль них при род них 
пар ків» (2002), за якою ни ні здій с ню ють по с тій ні 
до слі джен ня в за по від ни ках і На ці о наль них при
род них пар ках Ук ра ї ни. В чи с лен них мо но гра фі ях 
і стат тях юві ляр ки ха ра к те ри зу ю ть ся при род ноза
по від ні те ри то рії, рід кі с ні ви ди й це но зи Ук ра ї ни.

Те тя на Ле о ні дів на бра ла ак тив ну участь у ви
ко нан ні ни з ки між на род них про грам і про ек тів, 
спря мо ва них на збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя, ство
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рен ня тран с кор дон них при род ноза по від них те
ри то рій, роз роб лен ня еко ло гі ч ної ме ре жі, у між
на род но му спів ро біт ни ц т ві фа хів цівсо зо ло гів 
(TACIS, ECONET, UNESCOJFIT, ПРО ОН, Planta 
Europa).

Те тя на Ле о ні дів на — ав тор і спів ав тор бли зь ко 
400 на у ко вих ро біт, зо к ре ма 28 мо но гра фій, кіль кох 
на у ко воме то ди ч них книг і до від ни ків.

Вона керівник 10 ус піш но за хи ще них кан ди
датсь ких ди сер та цій. Слід та кож зга да ти й про те, 
що Те тя на Ле о ні дів на — чу до вий ви кла дач. Сот ні 
сту ден тів ви щих нав чаль них за кла дів різ них ре гі о
нів Ук ра ї ни ма ли змо гу не ли ше слу ха ти її лек ції, 
а й про йти нав чаль нопо льо ві пра к ти ки з бо та ні ки 
під її ке рів ни ц т вом.

Те тя на Ле о ні дів на Ан д рі єн ко бе ре ак тив ну 
участь у на у ко воор га ні за цій ній ро бо ті: є чле ном 
На ці о наль ної ко мі сії з пи тань «Чер во ної кни
ги Ук ра ї ни», го ло вою сек ції охо ро ни ро с лин но
го сві ту Ук ра їн сь ко го бо та ні ч но го то ва ри ст ва, у 
2003—2004 ро ках бу ла чле ном Ви щої ате ста цій ної 
ко мі сії, є чле ном на у ко вотех ні ч них рад де кіль
кох на ці о наль них при род них пар ків. Во на ак тив
но пра цює у скла ді вче ної ра ди Ін сти ту ту бо та ні ки, 
багато рецен зує, ви сту пає офі цій ним опо нен том 
на захис тах ди сер та цій.

Від щи ро го сер ця ві та є мо до ро гу Те тя ну Ле о ні
дів ну з юві ле єм, ба жа є мо міц но го здо ров’я, ща с тя, 
твор чої на сна ги, оп ти міз му, здій снен ня но вих за
ду мів і пла нів.
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види. Для всіх вивчених груп рослин наведено рідкісні види та подано їхні характеристики. Коротко 
проаналізовано, як впливають зміни клімату на рослинність і флору заповідника.
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