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17 люто го 2014 року ви пов нило ся 85 ро ків від дня 
наро джен ня і 60-річ чя нау ко вої, педа го гіч ної та 
гро мад ської ді яль но сті відо мого вче ного в галу зі 
гео бота ніки, боло то знав ства, луко знав ства, охо-
рони при роди та  еко ло гії док тора біо ло гіч них наук 
Лева Сер гійо вича Бала шова.

Лев Сер гійо вич наро див ся в м. Ле нін гра ді (те-
пер Санкт-Пе тер бург, Росія) у роди ні служ бов ців. 
Його дитя чі роки про мину ли се ред ма льов ни чої  

при роди пів ніч ного краю, яка ще від тоді зача рува-
ла та заці кави ла його. Увесь рослинний світ йому 
здавався дивовижним. Він хо тів зна ти про кві ти, 
дере ва, про всі рос лини яко мога біль ше. Од ним 
сло вом, — усе. Став ши під літ ком, Лев Сер гійо вич 
захо плю вав ся ви знач ними все світньо відо мими 
істо рико-архі тек тур ними пам’ятками та пала-
цово-пар кови ми ком плек сами Ленінграда, яки ми 
сла вило ся міс то та його око лиці. Лю бов до ма лої 
Бать ків щини він про ніс че рез усе своє жит тя. 

Лев Сер гійо вич, як і бага то ін ших ді тей, пере жив 
лихо літ тя вій ни. Коли поча лася вій на, його роди-
на пере їха ла до міс та Воло гди, куди мобі лізу вали 
бать ка — Сер гія Іва нови ча, який слу жив у інже нер-
них вій ськах. Пер ші міся ці вій ни були особ ливо 
дра ма тич ними та важ кими. Мати, Ма рія Сер гіїв-
на, яка пере жила гро ма дян ську вій ну і розу міла, 
на скіль ки вели чез ні мас шта би цієї  гі гант ської 
ката стро фи, не була впев нена в тому, що вій на не 
роз’єднає роди ну, і напи сала на арку ши ках папе-
ру для ді тей сво го роду на став лен ня. У ньо му, крім 
мате рин ських бла го сло вінь і поба жань, були випи-
сані прин ципи жит тя, яких мали дот риму вати ся 
діти. Цей лист Лев Сер гійо вич збе рі гає й дони ні. 
У пос лан ні вра жає й захо п лює муд рість і гли бина 
мис лен ня цієї жін ки, мате рі, яка так бажала щас-
ли вої долі сво їм ді тям і наче нама гала ся за хис тити 
їх сво єю лю бов’ю у ті страш ні роки. З на сту пом ра-
дян ських військ час тина бать ка була пере дис локо-
вана на за хід. Тому сім’я пев ний час пере бува ла в 
Руму нії, а на при кін ці вій ни — в Бес сара бії. Пі сля 
демо білі за ції бать ка за ста ном здо ров’я роди на 
пере їха ла в Укра їну, до Ніжи на. Саме тоді поно-
вив робо ту Ні жин ський дер жав ний  педа го гіч ний 
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ін сти тут іме ні М.В. Гого ля. На його при род ни чий 
фа куль тет і був зара хова ний у 1948 році Лев Сер-
гійо вич. Нав чати ся саме на цьо му фа куль теті  — то 
була юна цька мрія юві ляра. 

У 1952 році він з від зна кою за кін чує Ін сти тут і 
роз почи нає тру до вий шлях спо чат ку лабо ран том, 
а з січ ня 1953 року — аси стен том ка фед ри бота-
ніки. У сту дент ські роки він слу хає лек ції відо мого 
вче ного-гео бота ніка та фло ри ста, вихо ван ця хар-
ків ської бота ніч ної шко ли С.О. Му ляр чука. Си сой 
Олек сан дро вич по над усе лю бив бота ніку, а тому 
сти мулю вав у сту ден тів лю бов до сво го пред мета, 
допо ма гав сфор мува ти на вич ки до слід ни цької 
робо ти, вмін ня помі чати, спос тері гати й ана лізу-
вати при род ні яви ща. Саме він за про пону вав Леву 
Сер гійо вичу тему нау ко вої робо ти — «Луки за пла-
ви р. Снов», яка зго дом ста ла те мою кан ди дат ської 
ди сер та ції юві ляра. 

У 1959 році Лев Сер гійо вич всту пає до аспі-
ран тури у від діл гео бота ніки Ін сти туту бота ніки 
АН УРСР. Його ке рів ник — ви дат на уче на-боло то-
зна вець, док тор біо ло гіч них наук, про фе сор Єли-
заве та Моде стів на Бра діс сво єю доб ро зич ли вою 
ви мог ливі стю і допо мо гою спри яла фор му ван ню 
моло дого до слід ника.

За вер шив ши нав чан ня в аспі ран турі 1962 року, 
Лев Сер гійо вич почи нає пра цюва ти у від ділі гео-
бота ніки Ін сти туту мо лод шим нау ко вим спів ро-
біт ни ком, у 1965 році захи щає кан ди дат ську ди-
сер та цію, а в 1969 його оби ра ють стар шим нау-
ко вим спів ро біт ни ком. У 1994 році Л.C. Бала шов 
захи щає док тор ську ди сер та цію за те мою «Ан тро-
по ген ні змі ни, опти міза ція вико ри стан ня і охо-
рона трав’янистої рос лин но сті По ліс ся і Лісо сте пу 
Укра їни» та про дов жує пра цюва ти у від ділі гео-
бота ніки про від ним нау ко вим спів ро біт ни ком.

Лев Сер гійо вич — гео бота нік широ кого про-
філю. Він  був від пові даль ним вико нав цем і ке-
рів ни ком  бага тьох нау ково-до слід них тем із вив-
чен ня луч ної, бо лот ної та ін ших ти пів орга ніза ції 
рос лин но сті різ них ре гіо нів Укра їни. Зок рема, він 
здій снив моно гра фіч не до слі джен ня змі ни фло ри 
та рос лин но сті бо літ під впли вом осу шу валь ної ме-
ліо ра ції; вив чав сук це сії луч ної рос лин но сті, спри-
чине ні гос по дар ською ді яль ні стю, і на дав реко-
мен да ції з опти міза ції вико ри стан ня й охо рони 
при род них кор мо вих угідь, де таль но до слі джу вав 
фло ру та рос лин ність По лісь кого дер жав ного запо-
від ника й за про пону вав при родо охо рон не впо ряд-
ку ван ня його тери то рії тощо.

За цикл праць із пи тань луко знав ства та лу-
ків ництва Л.С. Бала шову ра зом із коле гами в 
1990 році при су дже но Пре мію іме ні М.Г. Хо лод-
ного АН УРСР.

Лев Сер гійо вич орга ніч но поєд нує тео ре тич ні 
та при клад ні ас пек ти до слі джень. На осно ві ре-
зуль та тів по рів няль ного вив чен ня су час ного ста ну 
рос лин но сті лук і бо літ в Укра їні він вия вив їх іс-
тот ні змі ни, які ста лися  про тя гом ос тан ніх 60-ти 
ро ків під впли вом гос по дар ської ді яль но сті люди-
ни: змен шен ня площ, збід нен ня цено тич ного та 
фло ри стич ного скла ду, зни жен ня їх ньої про дук-
тив но сті. Л.С. Бала шов ок рес лив ос нов ні шля хи 
та на прям ки си нан тро піза ції луч ної рос лин но сті 
за іс ную чої тоді сис теми гос пода рю ван ня. За допо-
мо гою гра ді єнт ного ана лізу він роз ро бив шка лу 
ін дек сів осу шен ня май же для 400 ви дів  су дин них 
рос лин і ме тод ви зна чен ня сту пеня осу шен ня/об-
вод нен ня тери то рії.

Ваго мим є вне сок Лева Сер гійо вича у спра ву 
охо рони рос лин ного сві ту. Крім до слі джень, про-
веде них у По лісь кому дер жав ному запо від нику, 
він опи сав і за про пону вав для охо рони в Укра їні 
бли зько двох де сят ків об’єктів луч ної та бо лот-
ної рос лин но сті. Л.С. Бала шов ра зом із коле гами 
роз ро бив (на при кла ді ба сей ну Дес ни) прин цип 
ство рен ня опти маль ної мере жі при родо охо рон них 
тери то рій у ба сей ні річ ки.

Пос тій ну ува гу вче ний при ді ляє опти міза ції 
вико ри стан ня при род них рос лин них ре сур сів. 
Спіль но з ко лек ти вом авто рів він роз ро бив гос по-
дар ську типо ло гію кор мо вих угідь Укра їни за фло-
ри стич ними кри те рія ми, а та кож еко ло гіч ну кла-
сифі ка цію луч ної рос лин но сті. Ре зуль тати цих до-
слі джень ста ли нау кови ми заса дами реко мен да цій 
щодо пи тань ра ціо наль ного вико ри стан ня та охо-
рони кор мо вих угідь для низ ки райо нів і окре мих 
гос по дарств Чер ні гів ської та Рів нен ської об лас тей.

Від разу ж пі сля Чор но биль ської ката стро фи Лев 
Сер гійо вич як від пові даль ний вико на вець і ке рів-
ник нау ково-до слід них тем, що ввійш ли до дер-
жав них про грам із міні міза ції на слід ків ава рії, вив-
чає змі ни рос лин но сті в зоні від чу жен ня ЧАЕС і 
вплив ра діо ак тив ного за бруд нен ня на фіто цено зи. 
Ра зом із коле гами він здій снив типі за цію тери то-
рії 30-кіло мет ро вої зони ЧАЕС за фіто фак тора ми, 
вели ко мас штаб не кар ту ван ня рос лин но сті окре-
мих полі го нів, роз ро бив мето дику моні то рин гу 
фіто біо ти в сис темі за галь ного ра діо еко ло гіч ного 
моні то рин гу зони. Ре зуль тати цих та ін ших до слі д-
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жень із чор но биль ської тема тики широ ко вико ри-
сто вую ться при опра цю ван ні об ґрун ту ван ня щодо 
необ хід но сті ство рен ня Чор но биль сько го біо сфер-
ного запо від ника, за кла ден ня яко го пла нує ться 
здій сни ти у 2014 році. В 1998—1999 ро  ках Лев Сер-
гійо вич бере участь у до слі джен ні ста ну рос лин нос-
ті та мі гра ції ра діо нук лі дів у рос лин но-ґрун тово му 
по кри ві на тери то рії Семи пала тин сько го ядер ного 
полі гону (Ка зах стан). Як учас ника лік віда ції на-
слід ків ава рії на ЧАЕС Пре зи дія НАН Укра їни в 
1990 році від зна чила Л.С. Бала шова Подя кою «За 
ви знач ний осо би стий вне сок у лік віда цію на слід-
ків Чор но биль ської ката стро фи та вияв лені при 
цьо му висо кий про фе сіо на лізм і муж ність».

Лев Сер гійо вич Бала шов зав жди ціка вив ся і 
ціка вить ся гро мад ським жит тям ко лек тиву, бере 
ді яль ну участь у нау ково-орга ніза цій ній робо ті. 
Три ва лий час він був уче ним сек рета рем Про блем-
ної ради з бота ніки.

У 2001 році Лев Сер гійо вич ви йшов на за слу-
же ний від почи нок, од нак не при пи няє нау ко вої 
ді яль но сті. Він був від пові даль ним вико нав цем 
кіль кох про ек тів. Те пер Л.С. Бала шов є ке рів ни-
ком нау ко вої теми “Тео рія та роз роб ка тех ноло гії 
моні то рин гу еко си стем НПП «По діль ські Тов т-
ри»” (Кам’янець-По діль ський на ціо наль ний уні-
вер си тет). У 2006 році його обра но на поса ду заві-
дува ча ка фед ри біо ло гії та мето дики її ви кла дан ня 
цього уні вер сите ту, а в 2013 пере обра но на но вий 
термін. Як і рані ше, він спри яє під го тов ці моло дих 
фа хів ців, кон суль тую чи сту ден тів ву зів, аспі ран тів, 

нау ко вих спів ро біт ни ків, є чле ном ред коле гій низ-
ки пе ріо дич них ви дань, попу ляри зує нау кові знан-
ня в галу зі бота ніки, еко ло гії, охо рони при роди.

Лев Сер гійо вич опуб ліку вав по над 200 нау ко вих 
праць, зок рема дев’ять моно гра фій. Він є авто ром 
(спів авто ром) кіль кох нау ково-попу ляр них ви-
дань, най відо міше з яких — «В краю ландыша и 
аза лии».

Лева Сер гійо вича Бала шова гли боко шану ють 
як прин ципо вого вче ного, що ви різ няє ться широ-
кою бота ніч ною та за галь но нау ко вою еру диці єю, 
вели ким до сві дом і неви черп ною енер гією, скром-
ну й чуй ну люди ну. Всі ці його чудо ві яко сті, ваго ма 
нау кова та нау ково-гро мад ська ді яль ність є гід ним 
взір цем для моло дих бота ні ків.

Лев Сер гійо вич вихо вав двох си нів, уже до рос-
лими ста ли чоти ри вну ки, рос туть три пра вну ки. 
Став відо мим нау ков цем його внук — зоо лог, кан-
ди дат біо ло гіч них наук Ігор Бала шов.

Лев Сер гійо вич від зна чає ться вели кою пра це-
люб ні стю, при страс ні стю і лю бов’ю до при роди. У 
свої 85 він спов не ний енер гії і твор чих заду мів. Від 
іме ні спів ро біт ни ків від ділу гео бота ніки й еко ло гії, 
усьо го ко лек тиву Ін сти туту бота ніки іме ні М.Г. Хо-
лод ного НАН Укра їни щиро ві тає мо Лева Сер гійо-
вича з юві леєм. Ба жає мо йому міц ного здо ров’я, 
дов гих ро ків жит тя та но вих твор чих звер шень у 
бота ніч ній нау ці на бла го Укра їни!
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