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ГАВРИЛО ІВАНОВИЧ БІЛИК
(до 110-річчя від дня народження)

© В.С. ТКАЧЕНКО, 2014

У квіт ні 2014 р. ми ну ло 110 ро ків з дня на ро джен ня 
ви дат но го ук ра їнсь ко го гео бо та ні ка, од но го з фун-
да то рів Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го, 
бли ску чо го знав ця рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни, 
ви дат но го ор га ні за то ра нау ки, док то ра біо ло гіч них 
наук, про фе со ра Гав ри ла Іва но ви ча Бі ли ка (1904—
1985 рр.).

По ча ток його нау ко вої ді яль ності збіг ся зі ста-
нов лен ням та бурх ли вим роз ви тком тоді ще мо-
ло дої гео бо та ніч ної нау ки, ос но ви якої на по чат ку 
ХХ ст. за клав Й.К. Па чоський і по міт но по глиб-
лю ва ли його су час ни ки — О.М. Крас нов, Г.І. Тан-
філь єв, І.Г. Бор щов, В.І. Та лі єв, та інші ві до мі при-
ро до дос лід ни ки. У 1920-х ро ках цен тром роз ви тку 
гео бо та ні ки (фі то це но ло гії) стає Київ, де ус піш ну 
ді яль ність у цьо му на прям ку роз гор нули наш ви-
дат ний гео бо та нік, фло рист і сис те ма тик рос лин, 
бо та ні ко-гео граф Ю.Д. Кле о пов і його ві до мі учні 
Г.І. Бі лик, Ф.О. Гринь, Д.Я. Афа нась єв, М.І. Ко сець 
та ін. Саме уч ні Ю.Д. Кле о по ва сфор му ва ли в Ук-
ра ї ні нове по ко лін ня гео бо та ні ків по во єн но го часу, 
яке ус піш но, са мо бут ньо і са мостій но роз ви ва ло 
май же всі на прям ки гео бо та ні ки, що сти му лю ва-
ли ся гос по дарсько-еко но міч ни ми та по лі тич ни ми 
за пи та ми то го час но го СРСР. Зв’язок із ви то ка ми 
і спад ко єм ність у роз ви тку бо та ні ки фі то це но ло-
гіч но го спря му ван ня про я ви ли ся в тій спри ят ли-

вій ат мо сфе рі, яка скла да ла ся на в ко ло твор чості 
та ла но ви то го вче но го й учи те ля Ю.Д. Кле о по ва. 
На пев но, зав дя ки цьо му Г.І. Бі ли ку су ди ло ся під-
су му ва ти три ва лий і дуже важ ли вий етап у роз-
ви тку віт чиз ня ної фі то це но ло гії, який до зрі вав у 
дру гій по ло ви ні ХХ ст. На цей час були здій сне ні 
вда лі спро би док лад ної кла си фі ка ції рос лин ності, 
де та лі зо ва не гео бо та ніч не ра йо ну ван ня Ук ра ї ни, 
скла де ні ма ке ти дріб но мас штаб них та се ред ньо-
мас штаб них карт рос лин ності, з’ясовані ос нов ні 
риси роз ви тку і фор му ван ня рос лин ності ба га тьох 
ре гіо нів Ук ра ї ни тощо.

Г.І Бі лик на ро див ся 7 квіт ня 1904 р. у с. Бо гуш-
ко ва Сло бід ка (те пер с. Ча па їв ка Зо ло то нісь ко го 
ра йо ну Чер каської об лас ті), в се лянській ро ди ні. 
Вищу ос ві ту здо був у Ки ївсь ко му інсти ту ті про ф-
о сві ти (1927—1931 рр.), те пер це Ки ївський на ціо-
наль ний уні вер си тет іме ні Та ра са Шев чен ка.

1931 року Г.І. Бі лик всту пив до ас пі ран ту ри 
Інсти ту ту бо та ні ки АН УРСР, де під ке рів ництвом 
Ю.Д. Кле о по ва вив чав рос лин ний по крив Ук ра ї ни, 
зок ре ма рос лин ність за со ле них ґрун тів, про яку 
на той час було над то мало ві до мостей. З пі знан-
ням еко ло гіч них та струк тур них особ ли востей га-
ло філь ної рос лин ності в ньо го не ухиль но зростав 
ін те рес до те ри то рі аль ної ди фе рен ціа ції, еко ло-
гіч них особливостей, ево лю ції та ге не зи су цієї 
спе ци фіч ної рос лин ності. Тому Гав ри ло Іва но вич 
здій снив чис лен ні ек спе ди ції в різ ні ре гіо ни Ук-
ра ї ни, пе ре важ но до ба сей ну Сі версь ко го Дін ця, 
При дніп ровської та При чор но морської ни зо вин. 
Зі бра ні й оп ра цьо ва ні ним ма те ріа ли були уза галь-
не ні в низ ці нау ко вих пуб лі ка цій, які ста ли зна чу-
щим вне ском у пі знан ня еко ло гіч ної спе ци фі ки, 
так со но міч но го скла ду та гео гра фіч ної при уро че-
ності га ло філь ної рос лин ності Ук ра ї ни. У бе рез ні 
1939 р. Г.І. Бі лик за хис тив кан ди датську ди сер та цію 
на тему «Рос лин ність за со ле них ґрун тів лі во бе реж-
жя се ред ньо го Дін ця». Не за ба ром пі сля цьо го він 
уза галь нив і тео ре тич но ос мис лив ма те ріа ли про 
га ло філь ну рос лин ність на уз бе реж жі Азовсь ко го 
і Чор но го мо рів, річ ко вих до лин та при морських 
ли ма нів і по дав до дру ку мо но гра фію «Со лон ча ко-
ва рос лин ність при морської сму ги УРСР» (Ки їв: 
Вид-во АН УРСР, 1941, 132 с.). Ця кни га мог ла ста-
ти наступ ним ета пом у пі знан ні рос лин ності за со-
ле них зе мель, про те Дру га сві то ва вій на зруй ну ва ла 
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всі пла ни і за ду ми, а на клад зга да ної мо но гра фії і 
всі ек спе ди цій ні збо ри та ру ко пи си за ги ну ли в оку-
по ва но му Киє ві. Сам ав тор з труд но ща ми діс тав ся 
сто ли ці, по вер таю чись із ек спе ди цій но го від ря-
джен ня в Та тар бу нарський ра йон, і не вдов зі доб-
ро воль цем пі шов на фронт.

Наста ли роки най важ чих ви про бу вань у жит-
ті Г.І. Бі ли ка, який ра зом із бій ця ми 6-ї Ар мії 
В.І. Чуй ко ва (під Ста лін гра дом її пе рей ме ну ва ли 
на 8-му Гвар дійську ар мію) по до лав шлях від міс та 
на Во лзі до Бер лі на. За зви тя гу його бу ло на го ро-
дже но ор де на ми Чер во ної зір ки, Віт чиз ня ної вій ни 
ІІ сту  пе ня і чис лен ни ми ме да ля ми.

Пі сля де мо бі лі за ції у жовт ні 1945 р. Г.І. Бі лик 
про дов жує пра цю ва ти в Інсти ту ті бо та ні ки. Він 
зо се ре джує нау ко во-ор га ні за цій ну і до слід ни цьку 
ро бо ту на най більш на галь них у часи по во єн ної 
руй на ції на прям ках: це ор га ні за ція й участь у ком-
плекс них бо та ніч них ек спе ди ці ях до різ них ре-
гіо нів Ук ра ї ни (За кар пат тя, Ми ко ла їв щи на, Оде-
щи на, зони зро шен ня та ін.); про ве ден ня ек спе-
ри мен таль них до слі джень з ме ліо ра ції за со ле них 
угідь; ре конст рук ція про від них кор мо вих угідь, 
роз роб ка тео ре тич них за сад фі то ме ліо ра ції, уза-
галь нен ня ста ціо нар них до слі джень та ек спе ри-
мен тів тощо. Всі ці ро бо ти Гав ри ло Іва но вич тіс но 
пов’язував із тео ре тич ни ми дослідженнями з гео-
бо та ні ки, що було най важ ли ві шим ас пек том його 
твор чості (кла си фі ка ція рос лин ності, її ди на мі ка, 
ге не зис, іс то рія, ево лю ція, еко ло гіч ні особ ли вості, 
зреш тою фік са ція різ но ма ніт ності різ них ти пів 

рос лин ності). У цей час ви хо дять у світ такі йо го 
ві до мі мо но гра фії, як «Рос лин ність За кар патської 
об лас ті УРСР» (1954), «Рос лин ність Ниж ньо-
го При дніп ров’я» (1956), «Рос лин ність за со ле них 
ґрун тів Ук ра ї ни, її роз ви ток, ви ко ристан ня та по-
ліп шен ня» (1963). Ос тан ня праця є під сум ком ба-
га то річ но го вив чен ня Г.І. Бі ли ком га ло філь ної рос-
лин ності Ук ра ї ни, вона й досі за ли ша є ть ся ос нов-
ним по сіб ни ком для всіх, хто док лад но до слі джує 
цей тип рос лин ності Ук ра ї ни і су між них те ри то рій. 
Ця мо но гра фія ста ла ос но вою його док торської ди-
сер та ції, за хи ще ної в 1964 р.

З 50-х ро ків ми ну ло го сто літ тя Г.І. Бі лик при ді-
ляє пиль ну ува гу сте по вій рос лин ності. У по даль-
ші де ся ти літ тя він здій снює чис лен ні ек спе ди ції 
в пів ден но-схід ні та пів ден ні ре гіо ни Ук ра ї ни і до 
рів нин ної час ти ни Кри му. Знач на час ти на цих ек-
спе ди цій мала ін спек цій ний ха рак тер з ме тою на-
ла го джен ня ко ор ди на ції та кон тро лю ста ціо нар них 
до слі джень на ді лян ках за по від них сте пів, фор му-
ван ня охо рон них ре жи мів, вив чен ня ди на мі ки і 
про дук тив ності сте по вих тра восто їв. Інша час ти на 
цих до слі джень слу гу ва ла для роз роб ки кла си фі ка-
ції сте по вої рос лин ності, док лад но го гео бо та ніч-
но го ра йо ну ван ня та скла дан ня пер шої дріб но мас-
штаб ної (1:1 000 000) кар ти рос лин ності Ук ра ї ни.

Г.І. Бі ли ка ці ка ви ли та кож пи тан ня фло ристи ки, 
еко ло гії й охо ро ни при ро ди. Гав ри ло Іва но вич опи-
сав два но вих для нау ки види — Puccinellia fominii 
Bilyk (1940) і P. syvaschica Bilyk (1952), йому на ле-
жить ряд ці ка вих фло ристич них зна хі док, він пер-
шим за фік су вав низ ку но вих міс це зна хо джень рід-
кіс них ви дів рос лин. Г.І. Бі лик став ав то ром кіль-
кох гео бо та ніч них карт Ук ра ї ни різ них мас шта бів, 
ряду до від ко вих і нав чаль них кар то гра фіч них ви-
дань та ат ла сів. Спо рід не ним із кар то гра фу ван ням 
рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни є гео бо та ніч не ра йо-
ну ван ня, яке у нас роз ви ва ло ся під ке рів ництвом 
Г.І. Бі ли ка і від зна ча ло ся не до сяж ною те пер де та-
лі за ці єю (мо но гра фія «Гео бо та ніч не ра йо ну ван ня 
Ук ра їнської РСР», 1977). Іс тот ним до сяг нен ням в 
уні фі ка ції під хо дів до роз чле ну ван ня рос лин но го 
по кри ву знач ної за роз мі ра ми те ри то рії на кла си-
фі ка цій ні оди ни ці, роз роб ле ним на еко ло го-фі-
то це но тич ній ос но ві, була кла си фі ка цій на схе ма 
рос лин ності Ук ра ї ни. Під ке рів ництвом Гав ри ла 
Іва но ви ча цю ро бо ту здій сни ла гру па про від них 
спів ро біт ни ків від ді лу гео бо та ні ки, до ве ла її до 
рівня ок ре мих фор ма цій, пов но охо п люю чи всю 
рос лин ність Ук ра ї ни і до пус каю чи до віль ні до пов-

Г.І. Білик у роки Великої Вітчизняної війни 

G.I. Bilyk during the Second World War



756 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(6)

нен ня та де та лі за цію. З пли ном часу й досі від чу-
ва єш ва го мість цьо го вне ску до віт чиз ня ної фі то-
це но ло гії, який не зне ці нив ся і нині, за то таль но го 
пе ре хо ду до кла си фі ка ції на фло ристич ній ос но ві.

Г.І. Бі лик, очо лив ши в по во єн ні роки (1955—
1976) центр гео бо та ніч ної нау ки в Ук ра ї ні, гід-
но роз ви вав за по чат ко ва ні Ю.Д. Кле о по вим і 
Є.М. Лав рен ком на прям ки вив чен ня рос лин но-
го по кри ву Ук ра ї ни. За га лом він пра цю вав у такі 
ча си, коли здій сню ва ли ся справ ді мас штаб ні та 
фун да мен таль ні до слі джен ня рос лин но го по кри ву 
всіх ку точ ків Ук ра ї ни, із знач ни ми уза галь нен ня-
ми за ко но мір ностей його роз по ді лу, скла ду та іс-
то рії фор му ван ня. Ціл ком очі ку ва ни ми були на мі-
ри під би ти пев ні під сум ки, щоб пе ре йти до но вих 
об рі їв. Такою іде єю ста ла під го тов ка уза галь нюю-
чого чо ти ри том но го ви дан ня «Рос лин ність УРСР» 
(1968—1973), до ви пус ку яко го док лав чи ма лі зу-
сил ля Г.І. Бі лик. До ньо го з пов ним пра вом мож на 
до да ти зга да ну ра ні ше мо но гра фію «Рос лин ність 
за со ле них грун тів Ук ра ї ни … » (Г.І. Бі лик, 1963). 
За ви дан ня цієї се рії у 1973 р. ав то ри (Г.І. Бі лик, 
Г.Ф. Ба чу ри на, Д.Я. Афа нась єв) були удостоє ні 
ака де міч ної пре мії іме ні М.Г. Хо лод но го. За га лом 
Гав ри ло Іва но вич на пи сав бли зько 140 праць, які 
досі ма ють ве ли ке нау ко ве і при клад не зна чен ня. 
За свою нау ко ву ді яль ність він був на го ро дже ний 
ор де ном Тру до во го Чер во но го Пра по ра та кіль ко-
ма ме да ля ми.

Гав ри ла Іва но ви ча Бі ли ка зна ли як лю ди ну 
доб рої душі, ви со кої чес ті, чис то го сум лін ня, се-
лянської ґрун тов ності та інтелигентної ре тель-
ності, та ла но ви то го природодо слід ни ка. Він ві до-
мий ор га ні за тор нау ки, не нав’язливий де мо кра-

тич ний ке рів ник, який очо лю вав від діл гео бо та ні-
ки впро довж 1949—1974 ро ків, пра цю вав заступ ни-
ком ди рек то ра Інсти ту ту (1949—1963) та ди рек то-
ром (1963—1968). За га лом не лег ким і слав ним був 
його жит тє вий шлях, який обір вав ся 9 лис то па ла 
1985 р. Цей шлях є при кла дом без за віт но го слу жін-
ня нау ці і Бать ків щи ні.

Світ ла пам’ять про Гав ри ла Іва но ви ча Бі ли ка на-
зав жди за ли шить ся в на ших сер цях, її ще дов го не 
зіт ре час, як ре лік то ве світ ло над да ле кої, вже згас-
лої зорі.
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