
392 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(3)

Орест Тео доро вич Демків наро див ся 27 квітня 1934 
року в селі Дуб’є Бродівського рай ону Львівської 
області. В його ди тинство ввірвалася війна, а в 
повоєнні роки — важкі селянські будні багатодітної 
сім’ї, в якій, окрім ньо го, зроста ло п’ять сес тер. Ці 
часи на кла ли не абия кий відбиток на сприй нят-
тя життєвих цінностей, став лен ня до обов’язків, 
розуміння життєвих негараздів і при кростей. 
Як вина горо ду після пере жито го сприй няв 
Орест Демків нав чан ня на фізичному факультеті 
Львівського дер жав ного університету імені Івана 
Фран ка, який він із відзнакою закінчив у 1957 році.

Спо чат ку О.Т. Демків пра цю вав інженером у 
радіобіологічній лабораторії університету, а з 1961 
року — мо лод шим нау ко вим співробітником у 
відділі ботаніки Львівського при ро доз нав чого 
му зею АН УРСР. Відділ за зна вав постійних пере-
тво рень, доки на його основі не був ство ре ний 
Інститут екології Кар пат НАН України, де Орест 
Тео доро вич пра цю вав і яко му віддавав усю життєву 
енергію та знан ня до того, як у 2008 році вий шов 
на пенсію. 

У 1967 році О.Т. Демків за хис тив кан ди датсь-
ку дисертацію «На гро мад жен ня радіоактивних 
ізотопів гірськими рос лина ми». Зустріч і твор-
ча співпраця з ви дат ним українським ботаніком, 
про фесо ром, чле ном-ко рес пон ден том АН УРСР 
Андрієм Со зон тови чем Лаза рен ком ста ла 
вирішальною в нау ково му житті фізика-тео рети ка 
О.Т. Дем кова, який зго дом до сяг рівня філігран-
ного ек спе ри мен тато ра-бріолога. З 1979 року Орест 
Тео доро вич керує відділом еко мор фоге незу рос-
лин і в 1980 році захищає док торсь ку дисертацію 
на тему «Функціональна організація мор фоге незу 
гаметофіту мохів». У 1997 році йому присвоєно 
зван ня про фесо ра. 

У 1965 році О.Т. Демків розпочинає оригінальні 
дослідження мор фоге незу та механізмів фор мо-
твор чих процесів мохоподібних, залу чаю чи до 
експериментальної робо ти ба гать ох співробітників 
відділу. Він вивчає особливості фор мо твор чих 
процесів мохів на клітинному й субклітинному 
рівнях, встановлює яви ще біоелектричної 
полярності, мем бран ного транс пор ту, коре ля-
тив них міжклітинних взаємозв’язків про тоне ми. 
Більшу час тину робо ти зай ма ють дослідження 
апікального рос ту, орієнтації дихроїчних моле кул 
фоторецепторів, галу жен ня клітин про тоне ми, 
диференціації та за кла дан ня брунь ок, фор му ван ня 
органів веге та тив ного розм но жен ня.

При дослідженні фор мо твор чих процесів Орест 
Тео доро вич нама гав ся застосувати принципи 
сис тем ного підходу. Спи раю чись на класичні 
теоретичні осно ви мор фоге незу, він спро бу вав 
уза галь нити на рівні клітин про тоне ми хвиль ову 
при роду мембранної проникливості, цито ске лет-
но-мемб ран них пере тво рень, клітинних поділів 
і галу жен ня клітин. Уче ний з’ясував, що важ ливу 
ініціювальну роль у морфогенезі вико ну ють струк-
тури, в яких мо жуть вини кати неоднорідності, 
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котрі при зво дять до самоорганізації. Та кою струк-
ту рою є плаз ма тич на мем бра на, біоелектрична 
поляризація якої ініціює концентраційну та 
метаболічну поляризацію клітин як пере думо ву 
мор фоге не тич них процесів. О.Т. Демків ро бить 
вис но вок про те, що пояс нен ня мор фоге не тич-
них процесів слід шука ти у внутрішньоклітинній 
організації метаболізму: ритмічності клітинних 
поділів активації/деактивації процесів метаболізму 
та метамерній будові рос лин ного організму.

Підсумком цьо го періоду діяльності О.Т. Дем-
кова ста ла монографія «Мор фоге нез архегоніат», 
яку високо оцінив док тор біологічних наук, про-
фе сор В.І. Кефелі (ІФР АН СРСР; Росія, Москва) 
й оха рак тери зу вав її як пріоритетний на прям вив-
чен ня фор мо твор чих процесів архегоніат і цілісну 
сис тему ек спе ри мен таль них досліджень механізмів 
диференціації.

Як високопрофесійний керівник відділу й дале-
ко гляд ний уче ний, О.Т. Демків нама гав ся знай-
ти обґрунтування для но вих пошу ко вих тем, які 
були б пер спек тив ними для нау ково го рос ту моло-
дих дослідників і творчої праці всіх співробітників 
відділу. Він роз почав дослідження особ ливостей 
фенотипної пластичності бріофітів природної 
фло ри; стійкості мохів до стре су та їх адаптації до 
не спри ятли вих змін екологічних факторів. Ак-
тив но обго ворю вали ся можливості вико ристан-
ня но вих напрямів сучасної біологічної нау-
ки — дослідження епігенетичної регуляції генної 
експресії та участі епігенетичних сис тем у роз вит ку 
за хис них адап тив них реакцій мохоподібних. 

Слід зазначити, що як фізик О.Т. Демків над-
зви чай но вміло вико ристо ву вав мате ма тич ну 
ста тисти ку, що дава ло можливість отри мати з 
біологічного ек спе ри мен ту ви черп ну інформацію 
і зро бити обґрунтовані уза галь нен ня. Як відомого 
знав ця методів мате ма тич ного аналізу його неод-
нора зово за про шува ли про вес ти нав чан ня з 
біометрії в нау ко вих уста но вах Льво ва та Києва. 
Він охо че кон суль ту вав біологів, екологів і навіть 
деко го з математиків, які зай мали ся аналізом 
біологічних сис тем. 

Особ ли вий інтерес до мохів, як об’єкта 
досліджень, у біологів-ботаніків з’явився тоді, 
коли для вив чен ня впли ву факторів космічного 
поль оту на ріст і роз ви ток рос лин за про пону вали 
підібрати декілька видів мохів. Космічна біологія 
на той час уже успішно роз вива лася в Росії та США. 
Тому, коли для про ве ден ня спільних досліджень за-
про сили українських уче них, О.Т. Демків вия вив-

ся од ним із лідерів у підготовці експериментів на 
російських біосупутниках, а зго дом — українсько-
американської про гра ми «Shuttle’97». 

Космічна біологія на дов го захо пила Ореста Тео-
доро вича. Він за про пону вав низ ку оригінальних 
підходів для з’ясування при роди взаємодії світла 
та гравітації у тропізмах, морфогенезі брунь ок 
гаметофорів, рос то вих спіральних ру хах; ви зна чив, 
що гравітація є регу ля тор ним фак то ром брунь ко-
тво рен ня в мохів. За зви чай усі ек спе ри мен ти про-
води ли як на Землі, так і в умо вах невагомості. 
О.Т. Демків був вико нав цем трьох експериментів у 
Космосі: на російських біосупутниках «Бион-11», 
«Фо тон» і американському космічному кораблі 
«Columbia».

Слід та кож за зна чити, що свій вне сок про фе-
сор О.Т. Демків зро бив і в дослідження струк тури 
виду та видо у тво рен ня, аналізуючи з учня ми й 
коле гами внутрішньовидову мор фо-фізіологічну 
та біохімічну мінливість, екологічну пластичність, 
роль поліплоїдії та хро мо сом них рас у структурі 
виду й особливості їх поши рен ня у бріофітів.

Про фе сор О.Т. Демків — ав тор двох монографій 
і по над 200 публікацій у вітчизняних і за кор-
дон них жур на лах. Під його керівництвом де сять 
співробітників відділу й аспірантів за хис тили 
кандидатські дисертації.

Нау кове поле зору Ореста Тео доро вича до-
сить широ ке, його ідеї оригінальні й актуальні, 
скеровані на по даль ший роз ви ток улюбленої 
спра ви та збе ре жен ня відділу як інтелектуального 
осе ред ку науковців-бріологів, з яки ми кон суль-
ту ють ся не лише українські, а й іноземні коле ги. 
Нині співробітники відділу ак тив но роз вива ють 
започатковані про фесо ром робо ти. Для наукової 
діяльності та уза галь нен ня біології мохоподібних 
є чима ло акту аль них і пер спек тив них напрямів, 
і зу сил лями лю дей, які зацікавлені в їхньому 
розв’язанні, вив чен ня даної гру пи рос лин три вати-
ме.

Час ле тить. Цієї вес ни ми привітали Ореста 
Тео доро вича з ювілеєм. Від усь ого сер ця щиро 
побажали йому доб рого здо ров’я, сили духу, успіхів 
і здобутків і щоби ще бага то чудо вих ве сен при-
носи ли Вам, доро гий Оресте Тео доро вичу, радість 
і щас тя. Мно гая літа, із роси й води, доро гий Учи-
телю! Із гли бо кою поша ною і щи рою лю бов’ю 
співробітники відділу екоморфогенезу рослин 
Інституту екології Карпат НАН України.
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