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ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ ГЕЛЮТА
(до 60-річчя вченого)

7 січ ня 2014 року бота ніки та міко логи Укра їни 
від зна чили 60-річ чя від дня наро джен ня відо мого 
укра їнсь кого міко лога, бота ніка, при родо знав ця, 
фа хів ця в галу зі созо ло гії, го лов ного нау ково го 
спів ро біт ника Ін сти туту бота ніки іме ні М.Г. Хо-
лод ного НАН Укра їни, док тора біо ло гіч них наук, 
про фесо ра, лау реа та Пре мії іме ні М.Г. Хо лод ного 
НАН Укра їни Васи ля Пет рови ча Гелю ти.

Ва силь Пет ро вич наро див ся в селі Ви сунськ 
Березнегуватського райо ну Мико лаїв ської об лас ті. 
Зго дом сім’я переїхала на Волинь, де він і розпочав 
навчання у школі. Пі сля її за кін чен ня всту пив до 
Київ сько го дер жав ного уні вер сите ту іме ні Тара са 
Шев чен ка на біо ло гіч ний фа куль тет. Ще нав чаю-
чись в уні вер сите ті, вия вив не аби який інте рес до 
міко ло гії та бота ніки. Об’єктом його ди плом ної 
робо ти ста ли бо рош ни сто рося ні гри би Укра їнсь-
кого сте пово го запо від ника. Інте рес до цієї важ-
ли вої гру пи облі гат них пара зи тів рослин Ва силь 
Пет ро вич збе ріг і в по даль шому. Всту пив ши в 1976 
році до аспі ран тури в Ін сти туті бота ніки іме ні 
М.Г. Хо лод ного АН УРСР, він про тя гом трьох ро-
ків нав чан ня під готу вав кан ди дат ську ди сер та цію 
«Бо рош ни сто рося ні гри би (Erysiphaceae) сте по вої 
зони Укра їни», яку ус піш но за хис тив у 1980 році. 
По тяг В.П. Гелю ти до гли бо ких роз ві док у галу зі 

© І.О. ДУДКА, А.С. БУХАЛО, В.П. ГАЙОВА, Т.В. АНДРІАНОВА, 
Ю.Я. ТИХОНЕНКО, М.П. ПРИДЮК, 2014

філо гене тич них зв’язків бо рош ни сто рося них гри-
бів, їх ево лю ції та сис тема тики вия вив ся вже в цій 
нау ко вій пра ці. Саме тут він об ґрун ту вав розу мін-
ня роди ни Erysiphaceae як філо гене тич но ці ліс ної 
гру пи ро дів, що похо дять від спіль ного пред ка, 
пов’язаного з при мі тив ними аско міце тами типу 
су час них Eurotiales. Шля хи ево лю ції в ме жах роди-
ни В.П. Гелю та ви зна чив як поси лен ня пара зи тич-
них вла сти во стей, осво єння но вих суб стра тів, під-
ви щен ня рів ня спе ціа ліза ції до жи виль них рос лин.

Усе по даль ше життя Васи ля Пет рови ча 
пов’язане з Ін сти ту том бота ніки, де він прой шов 
шлях від  інже нера до го лов ного нау ково го спів ро-
біт ника. У сті нах рід ного Ін сти туту була вико нана 
й док тор ська ди сер та ція — «Бо рош ни сто рося ні 
гри би (поря док Erysiphales): поши рен ня на тери то-
рії Укра їни, ево лю ція і сис тема тика» (1992), в якій 
ви кла дено тео ре тич ні уза галь нен ня щодо цен трів 
похо джен ня цієї гру пи гри бів, на пря мів ірра діа ції, 
гео гра фіч них еле мен тів і ти пів ареа лів, а та кож за-
про поно вано нову сис тему по ряд ку Erysiphales. 

Осно вою нау ко вих здо бут ків юві ляра ста ли жага 
до пі знан ня рід ної при роди, ціка вість до всьо-
го ново го, сис тема тич ність при ко лек ціо ну ван-
ні міко ло гіч ного мате ріа лу, ува га до дета лей. На 
мате ріа лах і ре зуль та тах здій сне них бага то річ них 
до слі джень В.П. Гелю та ви дав моно гра фію із се рії 
«Фло ра гри бов Украины», при свя чену бо рош ни-
сто рося ним гри бам, кот ра отри мала висо ку оцін ку 
як віт чиз ня них, так і зару біж них міко ло гів і на да-
ний час ста ла рари те том. Роз роб лена ним для цієї 
моно гра фії схе ма райо ну ван ня тери то рії Укра їни  
вико ри сто вува лась і в по даль ших ви пус ках бага то-
том ного ви дан ня «Фло ра гри бов Украины». 

Нау ко вий доро бок В.П. Гелю ти до сить ваго-
мий. Він є авто ром по над 348 пуб ліка цій, з них 
авто ром чи спів авто ром 17 книж ко вих ви дань. 
Се ред ста тей уче ного знач ну част ку скла да ють 
опуб ліко вані в про від них зару біж них жур на-
лах: Mycological Research, Mycotaxon, Mycologia, 
Mycological Progress, Sydowia та ін. В.П. Гелю та 
опи сав 74 но вих для нау ки так со нів гри бів із різ-
них сис тема тич них груп, зок рема рід Golovinomyces 
(U. Braun) V.P. Heluta, низ ку внут ріш ньо родо-
вих так со нів, 22 но вих для нау ки види (Erysiphe 
moroczkovskii, E. malvae, Gyromitra slonevskii, 
Podosphaera salatai та ін.), за про пону вав принаймні 
35 но вих ком біна цій видо вого рів ня.
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Ва силь Пет ро вич є ви зна ним у сві ті спе ціа лі с-
том із сис тема тики, ево лю ції та гео гра фії бо рош-
ни сто рося них гри бів. Він плід но пра цює в між на-
род ній гру пі з моле ку ляр ної філо гене тики по ряд ку 
Erysiphales. Сфор му льо вана В.П. Гелю тою ще на по-
чат ку 1980-х ро ків гіпо теза про цен три похо джен ня 
та шля хи мі гра ції бо рош ни сто рося них гри бів зна-
йшла своє під твер джен ня в нещо дав но про веде них 
моле ку ляр но-філо гене тич них до слі джен нях. 

Нау кові інте реси Васи ля Пет рови ча ніко ли не 
обме жува лися лише його улюб ле ною гру пою ери-
зи фаль них гри бів. Він доб ре знає та кож гри би 
дея ких ін ших так соно міч них груп, про що свід-
чить під го тов ле ний ним ви пуск «Фло ры гри бов 
Украины», при свя че ний гри бам по ряд ку Boletales.

Юві ляр є від да ним та енер гій ним фа хів цем у 
галу зі охо рони при роди. Як член На ціо наль ної 
комі сії з пи тань Чер во ної кни ги, він док лав бага-
то зу силь до під го тов ки ос тан ньо го ви пус ку «Чер-
во ної кни ги Укра їни» (2009). Знач ним є його вне-
сок у цей фун да мен таль ний доку мент не лише як 
міко лога, але й як бота ніка широ кого про філю та 
до свід чено го нау ково го ре дак тора. Якіс на та ін-
фор ма тив на ілю стро ва ність цьо го ви дан ня ста ла 
мож ли вою зав дяки зі бра ній і впорядкований ним 
вели чез ній фото теці рід кіс них і зни каю чих ви-
дів су дин них рос лин, у якій представлені не лише 
його власні фотографії, але й матеріали інших 
фотографів. Ос тан нім ча сом В.П. Гелю та долу-
чив ся до спра ви під го тов ки но вої ре дак ції зако ну 
про «Чер вону кни гу Укра їни». Чима лу робо ту про-
вів уче ний та кож щодо роз ши рен ня та опти міза-
ції мере жі при родо охо рон них об’єктів Укра їни. 
Так, В.П. Гелю та під готу вав План управ лін ня для 
одні єї з діля нок Укра їнсь кого при род ного сте пово-
го запо від ника, а саме для Хому тов сько го сте пу; 
він був та кож од ним із авто рів нау ково го об ґрун ту-
ван ня необ хід но сті ство рен ня ре гіо наль ного ланд-
шафт ного пар ку «Трах теми рів».

Крім нау ко вої ді яль но сті, Ва силь Пет ро вич про-
я вив себе і в нау ково-орга ніза цій ному ас пек ті. Так, 
у 1993—1994 та 2004—2009 рр. він плідно пра цю вав 
за ступ ни ком ди рек тора Ін сти туту бота ніки з нау-
ко вої робо ти. 

Вели ку ува гу В.П. Гелю та при ді ляє та кож ре дак-
тор ській робо ті. Він є чле ном ред коле гії «Укра їнсь-
кого бота ніч ного жур налу», ви мог ли вим і вод но-
час доб ро зич ли вим нау ко вим ре дак то ром ста тей з 
міко ло гії. 

Ва силь Пет ро вич Гелю та — ак тив ний гро мад-
ський діяч. Три ва лий час він є чле ном Цен траль-
ної ради Укра їнсь кого бота ніч ного това рист ва, а в 
1992—1997 рр. був його віце-пре зи ден том.

Ва силь Пет ро вич вия вив себе і як не втом ний 
по льо вий до слід ник. Почи наю чи зі сту дент ських 
ча сів і до сьо го ден ня він об сте жив прак тич но всі 
ре гіо ни Укра їни від За кар пат тя до Доне цько го 
кря жа і від По ліс ся до Пів ден ного бере га Кри-
му. В.П. Гелю та був спів ке рів ни ком здій сне ної в 
1998 році дво мі сяч ної ком плекс ної укра їн сько-
бри тан ської ек спе ди ції фон ду Раль фа Брау на до 
прип’ятських бо літ Укра їни, яка об’єднала в одно-
му ко лек тиві не лише міко ло гів і бота ні ків, але й 
зоо ло гів, гео гра фів, гід ро біо ло гів, істо ри ків, а та-
кож уч нів ську мо лодь обох кра їн. Ре зуль тати цієї 
ек спе ди ції були висо ко оці нені Коро лів ським гео-
гра фіч ним това рист вом Вели кої Бри та нії. Гли бокі 
знан ня вче ного фло ри су дин них рос лин Укра їни, 
яки ми він за люб ки ді лить ся з коле гами, час то ста-
ють у при годі всім учас ни кам ек спе ди цій.

Знач ну ува гу Ва силь Пет ро вич при ді ляє ви-
кла да цькій робо ті та під го тов ці ква ліфі кова них 
спе ціа лі стів-міко ло гів. Дов гий час він ви кла дав 
міко ло гію сту ден там біо ло гіч ного фа куль тету Між-
на род ного Соло моно вого уні вер сите ту (м. Київ). 
Уче ний ус піш но ке рує під го тов кою аспі ран тів за 
спе ці аль ні стю міко ло гія: під його нау ко вим ке рів-
ництвом вико нані та захи щені три кан ди дат ські 
ди сер та ції. Ва силь Пет ро вич воло діє особ ли вим 
да ром — кри тич но оці нити робо ту моло дого нау-
ков ця і дати слуш ні пора ди щодо її по ліп шен ня. У 
2008 році йому при своє не вче не зван ня про фесо ра.

Васи леві Пет рови чу вла сти ва широ та нау ко вих 
інте ре сів, на тхнен ний твор чий по шук, не стрим-
ний по тяг до но вих знань. Нау ко вий доро бок уче-
ного висо ко оці не ний ака де міч ною спіль но тою.

Йому при та ман ні най кра щі люд ські властивості: 
чес ність, по ряд ність, прин ципо вість, пра це люб-
ність, зако ха ність у рід ну при роду, її рос лин ний 
світ. За від да ність міко ло гії та бота ніці, за висо ко-
дос той ні риси вда чі коле ги з від ділу міко ло гії, весь 
ко лек тив Ін сти туту бота ніки, чле ни Укра їнсь кого 
бота ніч ного това рист ва гли боко пова жа ють і щиро 
шанують В.П. Гелю ту й сер деч но віта ють його зі 
слав ним юві леєм.

Ба жає мо Вам, вель миша нов ний Васи лю Пет-
рови чу, міц ного здо ров’я, неви черп ної енер гії, 
на сна ги для вті лен ня в жит тя но вих твор чих пла-
нів і заду мів, віри в най кра ще — світ ле май бут нє 
України.
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