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8 квіт ня 2014 року ви пов нює ться 100 ро ків від дня 
наро джен ня укра їнсь кого ра дян сько го вче ного, 
док тора біо ло гіч них наук, про фесо ра ка фед ри фі-

зіо ло гії та біо хі мії рос лин Київ сько го дер жав ного 
уні вер сите ту іме ні Тара са Шев чен ка, ди рек тора 
Бота ніч ного саду іме ні ака демі ка О�В� Фомі на, за-
ступ ника голо ви Укра їнсь кого бота ніч ного това-
рист ва, за ступ ника голо ви Ради бота ніч них са дів 
Укра їни та Мол да вії, рек тора На род ного уні вер-
сите ту «При рода» в м� Киє ві Іва на Пет рови ча 
Біло коня� 

У нау ко вій спад щині вче ного мож на виді лити 
кіль ка на пря мів: фі зіо ло гія рос лин; ана ліз іно зем-
ної бота ніч ної літе рату ри; істо рія біо ло гії; охо рона 
при роди; попу ляри за ція нау ко вих до сяг нень� За-
галь на кіль кість його праць ся гає 300, при чому ос-
тан ні роки жит тя вче ного були най більш плід ними�

Як нау ко вець Іван Пет ро вич бага то часу від дав 
до слі джен ням� Свою кан ди дат ську ди сер та цію 
(1948) він при свя тив ярус ній будо ві рос лин� Цей 
на пря мок у біо ло гіч ній нау ці стає нада лі осно вою 
його нау ко вих інте ре сів� Зго дом Іван Пет ро вич 
роз ши рює до слі джен ня і за йма єть ся пи тан-
нями різ но якіс но сті орга нів рос лин� Так, у сво їй 
док тор ській ди сер та ції «Мета мер на різ но якіс ність 
веге та тив них і гене ра тив них орга нів та роз ви ток 
рос лин» (1968), про ана лізу вав ши 8,5 тис� пуб ліка-
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цій, уче ний зро бив уза галь нен ня щодо ос нов них 
фі зіо ло гіч них про блем: вод ного режи му рос лин, 
фото син тезу, ди хан ня, біо хі міч них по каз ни ків рос-
ту й роз ви тку рос лин, ста рін ня й омо ло джен ня, 
стій ко сті, гене тич ної різ но якіс но сті кло нів, зако-
но мір но стей цві тін ня та пло доно шен ня� На дум ку 
вче них, за сво єю зна чущі стю вона й досі зали шає-
ться ваго мим вне ском у тео ре тич ні ас пек ти бота-
ніч ної нау ки, зок рема фі зіо ло гії рос лин�

Бага то ро ків уче ний плід но пра цював у галу зі 
істо рії бота ніч ної нау ки� Ре зуль та там сво єї бага-
то річ ної ді яль но сті він при свя тив знач ну кіль кість 
праць, які міс тили мате ріа ли про жит тя та нау кову 
ді яль ність та ких ви дат них уче них, як К�А� Тімі-
ря зєв, І�В� Мічу рін, М�Г� Хо лод ний, С�Г� Нава-
шин, Д�К� Забо лот ний, В�В� Фінн, Д�К� Зе ров, 
М�О� Мак симо вич, Б� Нє мец та ін� 

Пра цюю чи в Київ сько му уні вер сите ті, І�П� Біло-
кінь при ді ляв ува гу та кож і мето доло гіч ній літе-
рату рі� Він був авто ром і спів авто ром по сіб ни ків 
для сту ден тів біо ло гіч них фа куль те тів уні вер сите тів 
і педа го гіч них ін сти ту тів, напи сав бага то нау ково-
попу ляр них бро шур і ста тей, зок рема в Укра їн ську 
Ра дян ську Ен цик лопе дію, був од ним із ре дак то рів 
і авто рів «Слов ника-до від ника з бота ніки»� Бага то 
праць уче ний при свя тив Бота ніч ному саду іме ні 
ака демі ка О�В� Фомі на, ди рек то ром яко го він був 
із 1961 року [15—18]�

Бага то гран на ді яль ність Іва на Пет рови ча як 
нау ков ця і гро мад сько го дія ча, без сум ніву, пот-
ребу вала вели чез ного обся гу ін фор ма цій ної літе-
рату ри, час тину якої він за своє до сить плід не, хоча 
й ко рот ке, жит тя зі брав у знач ній кіль ко сті� Восе-
ни 2008 року зі бран ня літе рату ри І�П� Біло коня 
було пере дано си ном уче ного до біб ліо теки Ін сти-
туту бота ніки імені М�Г� Холодного НАН Укріїни, 
де вже збе ріга лися дея кі його пра ці [2, 4—11, 14], 
пере важ но у від бит ках (50 од�)�

Віль не воло дін ня іно зем ними мова ми дало 
йому змо гу впро довж бага тьох ро ків пуб ліку вати в 
«Укра їнсь кому бота ніч ному жур налі» огля ди євро-
пей ських пе ріо дич них ви дань [12, 13]� У 2010 році 
біб ліо тека Ін сти туту одер жала ще й пе ріо дич ну 
нау кову літе рату ру�

Усьо го зі бран ня літе рату ри налі чува ло по над 500 
віт чиз ня них і 180 зару біж них нау ко вих книг, які 
сто сува лися пере важ но біо ло гії, бота ніки, зок рема 
ек спе ри мен таль ної, гео бота ніки, фі зіо ло гії, ана то-
мії та мор фоло гії, біо хі мії, а та кож роз ви тку, виро-
щу ван ня та вико ри стан ня рос лин; зем ле роб ства; 

біб ліо гра фії вче них� Се ред них були пода рун кові 
ви дан ня з дар чими напи сами різ них уче них� Ко-
лек ція міс тила пра ці Є�П� Вот чала, Ч�Р� Дар віна, 
В�Л� Кома рова, Б�М� Козо-По лян сько го, Ф� Кона, 
В�М� Люби мен ка, А�А� Сапє гіна, В�М� Сука-
чова, ви бра ні тво ри В�І� Вер над сько го, В�Р� Віль-
ямса, Б�О� Кел лера, Д�І� Мен де лєє  ва, І�В� Мічу-
ріна, Д�М� Пря ниш нико ва, К�А� Тімі рязє ва, 
М�Г� Хо лод ного та ін� У збір ці є та кож кни ги зару-
біж них уче них: A� Burgerstein «Die Transpiration der 
Pflanzen» (1904), H� Molisch «Pflanzen physiologie 
als Theorie der Gärtnerei» (1922), J� Sachs «Lehrbuch 
der Botanik» (1873), H� Vöchting «Über Organbildung 
im Pflanzenreich» (1873), B� Němec «Nauka o Buňce 
Anatomie Rostlin» (1930) та ін�

Бага то ви дань при свя чено біб ліо гра фії та твор-
чо сті вче них: О�Ф� Бата ліна, Л�С� Бер га, О�О� Бого-
моль ця, О�М� Бут леро ва, М�І� Вави лова, К�К� Гед-
рой ця, В�В� Доку чає ва, О�А� Гросс гей ма, Б�Л� Іса-
чен ка, В�Л� Кома рова, С�П� Кра ше нин нико ва, 
К� Лін нея, О�І� Опа ріна, В�М� Сука чова, О�П� Фед-
чен ка та ін� [1, 3]�

У зі бран ні є та кож пуб ліка ції щодо окре мих рос-
лин, особ ливо стей виро щу ван ня кві тів, ку щів, де-
рев; про ко ристь вико ри стан ня рос лин у меди цині; 
про рос лин ність Киє ва (А�А� Лап тев, Е�Д� Бара-
нов ский «Зеленые бо гат ства Кие ва и его ок рес нос-
тей») та ін�

Віт чиз няні пе ріо дич ні ви дан ня пред став лені 
часо писа ми: «Жур нал Рус ско го бота ниче ско-
го обще ства» (1916—1930); «За пис ки Киев ско го 
обще ства естествоиспытателей» (1910—1913, 1915—
1917); «Нау кові за пис ки Київ сько го дер жав ного 
уні вер сите ту» (1937—1957); «Віс ник Київ сько го 
уні вер сите ту» (1958—1967, 1971—1974); «Віс ник 
Київ сько го бота ніч ного саду» (1924—1934); «Філо-
соф ські про бле ми су час ного при родо знав ства» 
(1965—1969); «Укра їн ський бота ніч ний жур нал»; 
«Успе хи со вре мен ной био ло гии»; «Фи зио ло гия 
и био хи мия куль тур ных рас те ний»; «Віс ник АН 
УРСР» та ін� 

У біб ліо теці збе ріга єть ся знач на кіль кість від-
бит ків праць Іва на Пет рови ча, а та кож ін ших віт-
чиз ня них авто рів; авто рефе ра тів, бро шур і нау-
ково-попу ляр них ви дань�

Літе ра тур на збір ка нау ково го мате ріа лу Іва на 
Пет рови ча Біло коня по пов нила фонд біб ліо теки 
Ін сти туту бота ніки НАН Укра їни та зай няла в ньо-
му на леж не міс це�
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СОБРАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
БЕЛОКОНЯ В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ ИНСТИТУТА 
БОТАНИКИ ИМЕНИ Н�Г� ХОЛОДНОГО НАН УКРАИНЫ

В статье кратко освещен научный путь и научно-
организаторская деятельность известного ботаника Ивана 
Петровича Белоконя� Рассматривается вопрос о собрании 
научной литератури, переданной в фонд библиотеки 
Института ботаники�
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BOOK COLLECTION OF IVAN P� BILOKON IN THE 
LIBRARY OF THE M�G� KHOLODNY INSTITUTE OF 
BOTANY, NAS OF UKRAINE

The article highlights scientific life, organizational activity and 
heritage of the known botanist, I�P� Bilokon� The collection of 
scientific publicatios transferred to the library fund of the M�G� 
Kholodny Institute of Botany is briefly described�
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