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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Ювілейні дати

14 бе рез ня 2015 року моє му до ро го му по бра ти мо
ві Сте па ну Ми хай ло ви чу Стой ку ви пов ню єть ся 95 
ро ків. До цьо го по важ но го юві лею він пі ді йшов із 
ва го ми ми і гід ни ми здо бут ка ми в нау ко вій, пе да го
гіч ній і гро мадській ді яль ності.

Я знаю Сте па на Ми хай ло ви ча ще з ас пі
рантських ро ків і з ра дістю зга дую його як щи ро го, 
вір но го, на дій но го дру га, ви дат но го учня ве ли ко го 
лі со знав ця ака де мі ка П.С. По греб ня ка, та й просто 
пре крас ну лю ди ну. 

С.М. Стой ко – док тор біо ло гіч них наук, про фе
сор, док тор го но ріс кау за аг ро куль тур них і лі со вих 
наук Зво ленсько го тех ніч но го уні вер си те ту (Сло
вач чи на), дійс ний член Ук ра їнської еко ло гіч ної 
ака де мії наук та Ук ра їнської лі сів ни чої ака де мії 
наук, по чес ний член Ук ра їнсько го бо та ніч но го то
ва рист ва, дійс ний член Нау ко во го то ва рист ва іме

ні Шев чен ка, лау ре ат Дер жав ної пре мії Ук ра ї ни в 
га лу зі нау ки і тех ні ки, на го ро дже ний «Ор де ном за 
за слу ги ІІІ сту  пе ня», лау ре ат Єв ро пейської пре мії 
іме ні Пе те ра Йо зе фа Лен не за до сяг нен ня в га лу зі 
охо ро ни при ро ди.

Сте пан Ми хай ло вич на ро див ся 14 бе рез ня 1920 
року на За кар пат ті, в селі Кри че ве Тя чівсько го ра
йо ну, в ро ди ні свя ще ни ка. Нав чав ся в кла сич ній 
гім на зії міс та Хус та, де знач ну ува гу при ді ля ли при
род ни чим нау кам та іно зем ним мо вам. Ще в гім на
зії чеський про фе сор Ан то нін Шір мер усі ля ко за
охо чу вав Сте па но ве за ці кав лен ня при род ни чи ми 
нау ка ми.

У 1938 році мі ністерст во За кар патської Ук ра ї ни 
при зна чи ло С.М. Стой ка на по са ду вчи те ля в село 
Но во се ли цю. За два роки Сте па на Ми хай ло ви ча 
пе ре ве ли на ад мі ніст ра тив ну ро бо ту до Угор щи ни, 
де він пра цю вав у різ них ус та но вах.

Уп ро довж 1943—1944 ро ків С. Стой ко – сту
дентза оч ник юри дич но го фа куль те ту уні вер си те ту 
м. Печ (Угор щи на). На при кін ці вій ни пра цює пе
ре кла да чем з угорської мови у військо вій час ти ні. 
В 1945 році С.М. Стой ка при зна ча ють ре фе рен том 
від ді лу со ці аль но го за без пе чен ня На род ної Ради 
За кар патської Ук ра ї ни в Уж го ро ді, звід ки зго дом 
його від ря джа ють на нав чан ня до Льво ва. 

У 1949 році Сте пан Стой ко пі сля за кін чен
ня лі со гос по дарсько го фа куль те ту Львівсько го 
сільсько гос по дарсько го інсти ту ту при йшов за на
прав лен ням в Уж го родський ліс госп, де пра цю вав 
ін же не ром лі со во го гос по дарст ва та ліс ни чим. 

У 1951 році з ек спе ди ці єю на За кар пат тя при їхав 
ака де мік П.С. По греб няк, там і від бу ла ся пер ша 
зуст річ Сте па на Ми хай ло ви ча з ви дат ним уче ним, 
яка ста ла до ле нос ною для юві ля ра. С.М. Стой ко 
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су про во джу вав ек спе ди цію по за по від них міс цях 
краю. По ба чив ши гли бо кі знан ня і ве ли кі здіб ності 
Сте па на Ми хай ло ви ча до при род ни чих наук, ака
де мік за про сив його до ас пі ран ту ри при Інсти ту ті 
лісу АН УРСР, який він тоді очо лю вав.

Че рез три роки в Інсти ту ті бо та ні ки іме ні 
М.Г. Хо лод но го АН УРСР С.М. Стой ко ус піш но 
за хис тив кан ди датську ди сер та цію, при свя че ну 
ду бо вим лі сам За кар пат тя. На той час я вже пра
цю вав у цьо му Інсти ту ті, ми по то ва ри шу ва ли і час
то зуст рі ча ли ся. Від то ді і до ни ні ми зі Степаном 
Михайловичем дру зі та ба га то в чому од но дум ці, а 
спіл кую чись, він до мене звер та єть ся не інак ше, як 
«бра те мій». 

Нау ко ва ді яль ність юві ля ра над зви чай но ба га то
гран на, вона охо п лює фі то гео гра фію, лі со ву еко
ло гію, фло ристи ку, біо ло гію де рев них по рід, лі со
ву тер мі но ло гію, іс то рію нау ки, охо ро ну при ро ди. 
Біль шість нау ко вих праць С.М. Стой ка при свя че на 
Кар па там. Щоб оз на йо ми ти ся з при ро дою та ста
ном її охо ро ни в ін ших гірських ре гіо нах, він здій
снив нау ко ві ек скур сії та ек спе ди ції до Кри му, на 
Кав каз, Урал, по бу вав в Авст рійських і Ні мецьких 
Аль пах, Шу мавських і Пен нінських го рах, від ві
дав Сло вацькі та Польські Тат ри, вив чав за по від ні 
об’єкти в Угорських і Ру мунських Кар па тах, а та
кож на Бал ка нах – на те ри то рії Бол га рії та Ру му нії.

Най на дій ні ше збе ре жен ня біо тич ної, фі то це но
тич ної та ланд шафт ної різ но ма ніт ності мож на за
без пе чи ти в сис те мі при род ноза по від но го фон ду. 
З ог ля ду на це юві ляр об ґрун ту вав нау ко ві за са ди 
його фор му ван ня як за по від ної біо гео це но тич ної 
сис те ми, кот ру слід ор га ні зо ву ва ти на рів ні гео бо

та ніч них ра йо нів, ок ру гів, об лас тей і на віть – дер
жа ви, ви пе ре див ши на ба га то ро ків су час ні ідеї 
щодо фор му ван ня еко ме ре жі.

Тео ре тич ні, ме то до ло гіч ні та прак тич ні роз роб
ки очо лю ва но го С.М. Стой ком від ді лу охо ро ни 
при род них еко систем Інституту екології Карпат 
НАН України да ють підста ви вва жа ти, що у Льво
ві сфор му ва ла ся й ак тив но функ ціо нує спе ці аль на 
при ро до охо рон на шко ла.

Сте пан Ми хай ло вич брав участь у нау ко во
му об ґрун ту ван ні не об хід ності ство рен ня Кар
патсько го біо сфер но го за по від ни ка, при род но го 
за по від ни ка «Роз точ чя», на ціо наль них при род них 
пар ків – Кар патсько го, Яво рівсько го, «Си не вир», 
«Ско лівські Бес ки ди», Шацько го, Ужансько го й 
ба гатьох ре гіо наль них ланд шафт них пар ків.

Юві ляр під три мує нау ко ві зв’язки із за ру біж ни
ми уні вер си те та ми й нау ко водо слід ни ми інсти ту
та ми. Він висту пав із лек ція ми у Ві денсько му аг
ро но міч но му уні вер си те ті (Авст рія), Тех ніч но му 
уні вер си те ті в Зво ле ні (Сло вач чи на), Сільсько гос
по дарсько му уні вер си те ті іме ні Г. Мен де ля у Брно 
(Че хія), Ульмсько му уні вер си те ті, Віль но му Ук ра
їнсько му уні вер си те ті в Мюн хе ні (Ні меч чи на), Бо
та ніч но му інсти ту ті Чеської ака де мії наук у Пра зі. 

Знач ну ува гу вче ний при ді ляє під го тов ці нау
ко вих кад рів ви щої ква лі фі ка ції. Під його ке
рів ництвом за хис ти ли кан ди датські ди сер та ції 
десятки ас пі ран тів і по шу ку ва чів, се ред яких уже є 
док то ри наук.

Сте пан Ми хай ло вич — світ ла осо бистість, 
справж ній ли цар нау ки, лю ди на ен цик ло пе дич
них знань. Нау ко ві пра ці вче но го ві до мі да ле ко за 
ме жа ми Ук ра ї ни. Його пе ру на ле жить близько 500 
нау ко вих пуб лі ка цій, із яких по над 100 над ру ко
ва ні в за ру біж них ви дан нях. Він зро бив не оці нен
ний вне сок y до слі джен ня і збе ре жен ня при ро ди 
рід но го краю. По при всі свої нау ко ві до сяг нен ня і 
ре га лії, юві ляр ви різ ня єть ся над зви чай ною скром
ністю, муд рістю, щи рістю, з ве ли кою ува гою та по
ша ною ста вить ся до сво їх уч нів та ко лег. 

Я вдяч ний долі за те, що мені по та ла ни ло пра цю
ва ти і жити по ряд зі Сте па ном Ми хай ло ви чем — лю
ди ною осяй но го і гли бо ко го ін те лек ту та щед рої душі.

З юві ле єм, до ро гий дру же! Щиро зи чу тобі здо
ров’я, енер гії твор чості, яку ти зав жди чер пав у без
смерт ній скарб ни ці При ро ди, у спів пра ці зі сво ї ми 
од но дум ця ми та ша ну валь ни ка ми і в за тиш ку рід
ної до мів ки.
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