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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Ювілейні дати 

ДМИТРУ МИХАЙЛОВИЧУ ГРОДЗИНСЬКОМУ — 85!

© В.В. МОРГУН, О.П. ДМИТРІЄВ, Я.П. ДІДУХ, 2014

5 серп ня 2014 року ви пов ни ло ся 85 років ви дат но-
му вче но му Дмит ру Ми хай ло ви чу Грод зинсь ко му. 
Він — академік НАН України, двічі нагороджений 
ор де ном Яро сла ва Муд ро го та Державною премією 
України, За слу же ний діяч нау ки і техніки України, 
док тор біологічних наук, про фе сор, завідувач 
відділу Інституту клітинної біології та генетичної 
інженерії НАН України, рад ник Президії НАН 
України. Д.М. Грод зинсь ко го зна ють як пре крас ну 
лю ди ну, гли бо ко еру до ва но го вче но го з ен цик ло-
пе дич ни ми знан ня ми в різних га лу зях біологічної 
нау ки, чу до во го лек то ра, не втом но го ге не ра то-
ра ідей, який не лише встигає за стрімким роз-
вит ком сучасної нау ки, а й випереджає його про-
гностич ним ба чен ням но вих обріїв, фор му ван ням 
несподіваних підходів і оригінальних рішень. Коло 
його інтересів доволі ши ро ке. Радіобіологи вва жа-
ють Дмит ра Ми хай ло ви ча фахівцем з радіобіології, 
фізіологи рос лин — фізіологом, еко ло ги — еко-

ло гом, еволюціоністи — еволюціоністом... Така 
зацікавленість при ро дою, жага пізнання були 
успадковані від батьків, роз ви ну ли ся ще в дитинстві 
та юнацтві. Д.М. Грод зинсь кий на ро див ся в м. Біла 
Церк ва в родині ботаніків — викладачів Біло-
церківського сільськогосподарського інституту. 
Під впли вом батьків у ньо го з ди тя чих літ фор му-
ва ла ся прихильність до світу рос лин, інтерес до 
за га док і таємниць біологічних явищ, при ро ди за-
га лом. Ра зом з тим він цікавився ши ро ким ко лом 
наук — від історії до фізики, тому логічним було 
рішення от ри ма ти подвійну освіту. Закінчуючи 
агрономічний фа куль тет Білоцерківського 
сільгоспінституту, Дмит ро Грод зинсь кий вчить-
ся на механіко-ма те ма тич но му факультеті за-
оч но го відділення Мос ковсь ко го дер жав но го 
університету імені М.В. Ло мо но со ва. Далі була 
аспірантура при Інституті фізіології рос лин АН 
УРСР, де Д.М. Грод зинсь кий підготував і за хис тив 
кан ди датсь ку дисертацію, при свя че ну дії ма лих 
доз іонізуючих випромінювань на рос ли ни. Після 
закінчення аспірантури Дмит ро Михайлович 
продовжує дослідження в цьо му пер спек тив но му 
на прям ку і не за ба ром організовує відділ біофізики 
і радіобіології, яким беззмінно керує і до те пер.

Над зви чай но ве ли кий вплив на нау ко ву діяльність 
ювіляра мало постійне спілкування з ви дат ни ми вче-
ни ми-біологами. Зустрічі з ко ле га ми відбувалися в 
незмінно творчій атмосфері, коли формується нове 
ба чен ня і за род жу ють ся нові ідеї, гіпотези.

Уп ро довж 1974—1985 років Д.М. Грод зинсь кий 
очо лю вав Інститут фізіології рос лин АН УРСР. 
Керівництво інститутом у той період було спра вою 
не простою, оскільки за мас ко ва на лисенківщина 
вия вила ся доволі жи ву чою і дослідження низ ки 
відділів мали по вто рю ва ний і ру тин ний ха рак тер. 
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Щоб на бли зи ти ся до су час но го рівня нау ки, тре ба 
було рішуче пе ре бу до ву ва ти методологічні за са ди 
та нау ко ве мис лен ня співробітників. Цьо го до сяг-
ли зав дя ки вмінню Дмит ра Ми хай ло ви ча ге не ру-
ва ти оригінальні ідеї, за про по ну ва ти нові фор ми 
пла ну ван ня і звітності, модернізації приладової 
бази, роз ши рен ня інформаційного за без пе чен-
ня досліджень. Ре зуль та ти по зна чи ли ся до сить 
швид ко — були сформовані нові наукові на пря ми, 
отримані пріоритетні ре зуль та ти ви со ко го рівня. 
По шук но вих форм ро бо ти, за лу чен ня молоді, за-
про шен ня провідних зарубіжних дослідників мали 
знач ний вплив на роз ви ток Інституту, який із кож-
ним ро ком на бу вав дедалі більшої популярності в 
країні та за кор до ном.

За всієї ши ро ти і різнобічності нау ко вих 
інтересів Д.М. Грод зинсь ко го в його творчості 
мож на виділити певні ета пи. Так, великі на-
пра цю ван ня були у вивченні ролі природної 
радіоактивності в житті рос лин. Підсумком цієї ро-
бо ти ста ла монографія «При род на радіоактивність 
рос лин і ґрунтів». Тоді ж ра зом зі своїм бра том, 
відомим академіком-фізіологом Андрієм Ми хай-
ло ви чем Грод зинсь ким, ювіляр видає «Ко рот кий 
довідник з фізіології рос лин», який на довгі роки 
став настільною кни гою для всіх, кого цікавила ця 
га лузь. У той час були здійснені й дослідження з 
реутилізації фос фо ру і сірки, впли ву фо то син те зу 
на над ход жен ня мінеральних ре чо вин у рос ли ни, 
радіопротекторної дії іонів низ ки металів.

Чільну ува гу Д.М. Грод зинсь кий приділив фор-
му ван ню но во го нау ко во го на прям ку — теорії 
надійності біологічних сис тем. Він організував 

і ке ру вав Нау ко вою ра дою АН СРСР з про блем 
надійності. Про тя гом кількох років у Чернігові, 
в дні вес ня них розливів Дес ни, про во ди ли ся 
всесоюзні симпозіуми, присвячені різним ас пек там 
біологічної надійності — від механізмів старіння 
до надійності еко систем. За редакцією Д.М. Грод-
зинсь ко го сис те ма тич но ви хо ди ли збірники 
матеріалів цих симпозіумів. Надійності рос лин-
них сис тем була при свя че на його монографія, яка 
є ак ту аль ною і сьогодні, користується по пи том 
фахівців різних нау ко вих напрямів.

Після аварії на ЧАЕС Дмит ро Ми хай ло вич од-
ним із пер ших вис ту пив про ти за сек ре чу ван-
ня відомостей про радіаційну ситуацію. В цей 
час він ак тив но виступає на вче них ра дах, збо-
рах колективів, у пресі і пояснює наслідки ка-
таст ро фи, дає цінні рекомендації з мінімізації 
радіаційних ризиків. У цей період відділ пе ре-
йшов на дослідження наслідків радіонуклідного 
за бруд нен ня еко систем. У перші дні після ка таст-
ро фи співробітники відділу про во дять обсте жен-
ня територій як у безпосередній близькості до 
аварійного бло ку, так і по всій Україні. Роз гор ну то 
дослідження ранніх і віддалених ефектів хронічного 
опромінення рос лин. Роз роб ля ють ся нові ме то-
ди оцінки ризиків, обу мов ле них радіоактивністю 
се ре до ви ща про жи ван ня, ви про бо ву ють ся 
різноманітні прий о ми, що да ють змо гу ке ру ва ти 
міграцією радіонуклідів у системі «ґрунт—рос ли-
на», а та кож нові технології реабілітації територій, 
за бруд не них радіонуклідами. Ра зом з тим 
досліджуються кумулятивні ефек ти опромінення, 
вплив хронічного опромінення на адаптивні про-
це си, а та кож індукція геномної нестабільності, 
роль ди п лонт но го та га п лонт но го клітинних 
відборів у захисті від за гро зи зростан ня ге не тич но-
го ван та жу в опромінених популяціях рос лин.

Вагомість й аргументованість дій Д.М. Грод-
зинсь ко го, спря мо ва них на по ря ту нок жит тя лю дей 
та ух ва лен ня відповідних рішень, змог ли оцінити 
знач но пізніше. У 2013 р. вийш ла кни га «Адап-
тив на стратегія фізіологічних процесів рос лин», в 
якій зроб ле но гли бо кий син тез і підбиті підсумки у 
вивченні цих про блем.

Уп ро довж 1999—2008 років Дмит ро Ми хай ло-
вич працює академіком-сек ре та рем Відділення 
загальної біології НАН України. Він успішно 
керує роз вит ком біологічної нау ки, особ ли ву ува-
гу звер таю чи на фор му ван ня но вих пер спек тив-
них напрямів, опікується розв’язанням важ ли вих 

Президент України Л.Д. Кучма вручає орден Ярослава 
Мудрого академіку НАН України Д.М. Гродзинському 
(2004 р.)

President of Ukraine L. Kuchma presents the Order of Prince 
Yaroslav the Wise to Academician D. Grodzinsky
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для країни і по даль шо го роз вит ку нау ки про блем. 
Ве ли ку ува гу Д.М. Грод зинсь кий приділяє пи тан-
ням збе ре жен ня та зба га чен ня біорізноманіття, 
біологічного за бруд нен ня, біобезпеки, роз-
вит ку но вих біотехнологій, генної та клітинної 
інженерії, ство рен ню та функціонуванню 
заповідників, про гно зу ван ню наслідків гло баль-
но го потепління. Д.М. Грод зинсь кий незмінно 
уваж ний до підготовки кадрів, він ство рив ве ли ку 
радіобіологічну шко лу. Під його керівництвом за-
хис ти ли кандидатські дисертації близь ко 80 мо ло-
дих фахівців не тільки з України, а й з інших країн. 
П'ятнадцять підготовлених ним дослідників ста ли 
док то ра ми наук, з яких п'ять очо лю ють ка фед ри 
у ви щих нав чаль них за кла дах. Д.М. Грод зин ський 
читає різні кур си в Київському національному 
університеті імені Та ра са Шев чен ка, де за його 
ініціативою ство ре на ка фед ра радіобіології та 
за сно ва на відповідна спеціалізація. Він на пи-
сав підручник «Радіобіологія», був співавтором 
підручників «Біофізика» і «Біоніка». Всьо го ж 
його перу на ле жить по над 810 нау ко вих праць і 30 
монографій.

Дмит ро Ми хай ло вич — організатор і керівник 
Радіобіологічного то ва рист ва України, Української 
асоціації біологів рос лин, го ло ва Комітету наукової 
термінології НАН України, член редколегій ба-
гатьох нау ко вих журналів, комісій і комітетів. Його 
го лос зав жди є зва же ним, ар гу мен то ва ним і ва-
го мим для ух ва лен ня відповідних, іноді до ле нос-
них, рішень, не за леж но від того, сто су ють ся вони 
окремої лю ди ни чи наукової про бле ми загалом.

Ба га то ува ги Д.М. Грод зинсь кий приділяє 
міжнародним нау ко вим зв'язкам та організації нау-
ко вих досліджень.

І сьогодні ювіляр перебуває у постійному по-
шу ку но вих істин, не підкоряється часу і не 
заспокоюється на до сяг ну то му, його дум ки 
спрямовані до гли бо ко го ба чен ня суті та механізмів 
біологічних процесів. Не дає спо кою вче но му і 
його дав ня мрія — роз кри ти регуляторні механізми 
сис тем репарації ДНК, пов'язані з про це са ми 
старіння.

Ювілярові властиві нев'януча енергія, 
доброзичливість, незмінний інтерес і відданість 
науці. Його по пра ву мож на на зва ти щас ли вою лю-
ди ною, яка при свя ти ла жит тя улюбленій справі.

Учні, друзі та ко ле ги щиро вітають Дмит ра Ми-
хай ло ви ча зі слав ним ювілеєм, зи чать йому міцного 
здо ров'я, щас тя, но вих твор чих ви сот і звер шень.

В.В. МОРГУН, О.П. ДМИТРІЄВ, Я.П. ДІДУХ

В Оксфорді на алеї біля університету серед дивовижних 
дерев рогу достатку (1994 р.)

In Oxford, in the alley near the University, among amazing 
cornucopia trees (1994)


