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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Становлення України як незалежної демократичної держави сприяло 

переосмисленню її історії, відкриттю багатьох імен, явищ, фактів, які тривалий час залишалися 

поза увагою вчених або отримали неповну чи необ’єктивну оцінку. Персоналізація української 

історії науки дає змогу визначити етапи розвитку наукових напрямів, надає історії вітчизняної 

науки й техніки портретної конкретики, у сукупності визначає актуальність поставленої проблеми. 

Об’єктивне відтворення процесів становлення та розвитку вітчизняної науки, зокрема ботаніки, 

було б неповним без визначення внеску наукових здобутків академіка Андрія Михайловича 

Гродзинського (1926–1988).  

Наукова та організаційна діяльність А.М. Гродзинського була надзвичайно багатогранною та 

змістовною і зробила вагомий внесок у ботанічну науку. Очолюючи впродовж 23-х років 

Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР (ЦРБС АН УРСР, нині це – 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України) і Раду ботанічних садів України та 

Молдови, А.М. Гродзинський розробив нові підходи до розв’язання проблем з інтродукції та 

акліматизації рослин, зеленого будівництва й паркознавства, що залишаються актуальними й 

дотепер. Ученим розроблено наукові засади з питань алелопатії (хімічної взаємодії рослин) та 

здійснено масштабні дослідження, які зараз активно розвиваються в сільському господарстві й 

лісівництві багатьох країн. Дослідником розроблено теоретичні основи нового наукового напряму 

– фітодизайну, популярність якого в сучасних умовах урбанізації постійно зростає. 

Однак, не зважаючи на це, наукова, суспільна та організаційна діяльність визначного 

вченого, яка заслуговує на найвищу оцінку, комплексно не досліджена, тому актуальність 

дисертаційного дослідження полягає у висвітленні багатогранної творчості А.М. Гродзинського. 

Проведення історико-наукового дослідження творчої спадщини вченого дасть можливість 

реконструювати картину перебігу певних історичних подій і явищ у вітчизняній та світовій науці. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження 

виконувалося відповідно до загального напряму наукових досліджень Центру історії аграрної 

науки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН і є складником наукових 

тем «Історія становлення та діяльності науково-дослідних і освітніх закладів аграрного профілю в 

Україні (номер державної реєстрації 0107U003107) і «Науково-організаційні та концептуальні 

основи становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: теоретико-

методологічні, історико-наукознавчі, біографічні та джерелознавчі аспекти дослідження» (номер 

державної реєстрації 0111U003538).  

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі критичного 

аналізу доступних джерел і наявної літератури комплексно дослідити творчий шлях, наукову та 
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організаційну діяльність академіка А.М. Гродзинського, відтворити погляди 

вченого в контексті розвитку світової та вітчизняної ботанічної науки в 40–80-х рр. ХХ ст. 

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: 

–  проаналізувати ступінь наукової розробки зазначеної проблеми, а також джерельну базу 

дослідження, ввести до наукового обігу малоз’ясовані відомості з біографії видатного вченого;  

–  охарактеризувати умови й фактори, що вплинули на розвиток наукового світогляду 

А.М. Гродзинського, дослідити основні етапи та розробити періодизацію його становлення як 

ученого; 

–  проаналізувати основні напрями наукових пошуків дослідника: алелопатію, інтродукцію й 

акліматизацію рослин, медичну ботаніку та фітодизайн; 

–  дослідити творчі здобутки А.М. Гродзинського з питань будівництва та організації 

діяльності ботанічних садів; 

–  здійснити комплексний аналіз наукової школи академіка А.М. Гродзинського; 

–  визначити роль і місце наукової спадщини вченого в контексті розвитку вітчизняної та 

світової ботанічної науки. 

Об’єктом дослідження є наукова та організаційна робота академіка АН УРСР 

А.М. Гродзинського в 40–80-х рр. ХХ ст. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні розробки та практичні впровадження 

академіка А.М. Гродзинського в галузях алелопатії, інтродукції й акліматизації рослин, медичної 

ботаніки, зеленого будівництва й паркознавства, фітодизайну. 

Хронологічні межі дослідження окреслені періодом формування наукового світогляду та 

науково-організаційної роботи академіка А.М. Гродзинського – 1934–1988 pp.  

Методи дослідження. Методологічна основа дослідження передбачає вивчення науково-

організаційної діяльності академіка А.М. Гродзинського в розвитку та перспективі на основі 

єдності історичного й логічного, загального та особливого, з урахуванням внутрішньої логіки 

досліджуваних процесів, їх систематичності та неперервності, у зв’язку з розвитком суспільства. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на методологічних принципах історизму та об’єктивності. 

При виконанні поставлених завдань використано такі методи дослідження: порівняльно-

історичний, системно-структурний, проблемно-хронологічний, бібліографічний, інші 

загальнонаукові та допоміжні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в постановці та розробці проблеми, яка 

на сьогодні в історичній науці всебічно й об’єктивно не розкрита. 

У дисертації вперше: 

- в українській історіографії здійснено всебічне, комплексне вивчення творчого шляху, 

наукової й організаційної роботи видатного вченого-ботаніка А.М. Гродзинського (1934–1988); 
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- виділено чинники його становлення як науковця; 

- запропоновано періодизацію творчого шляху та наукової роботи А.М. Гродзинського;  

- проведено історико-науковий аналіз творчих здобутків А.М. Гродзинського за основними 

напрямами його наукової діяльності; 

- проаналізовано особистий внесок А.М. Гродзинського в розвиток ботанічної науки в 

Україні, зокрема таких її напрямів, як алелопатія, фітодизайн, інтродукція й акліматизація рослин, 

зелене будівництво, паркознавство, медична ботаніка; 

удосконалено й доповнено бібліографію наукових праць ученого, які ввійшли до створеного 

біобібліографічного покажчика, що став складником національної галузевої біобібліографії; 

- систематизовано джерельний матеріал (літературний та архівний), який дає змогу 

відтворити цілісну картину становлення А.М. Гродзинського як ученого-алелопата, ботаніка 

широкого профілю;  

набув подальшого розвитку напрям наукової роботи з відтворення діяльності видатних 

вітчизняних учених-природознавців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в заповненні прогалини у вивченні 

наукової спадщини видатного вченого й організатора ботанічної науки в Україні – академіка АН 

УРСР А.М. Гродзинського. Матеріали дисертації можуть бути використані в навчальному процесі 

при викладанні спецкурсів «Історія науки й техніки», «Історія України», «Фізіологія рослин», 

«Історія ботаніки», а також при написанні галузевих підручників, навчальних посібників, 

довідників, словників, енциклопедій тощо. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертації наукові результати дослідження та 

висновки отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та висновки дисертації 

доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях, семінарах, наукових історико-

бібліографічних читаннях, а також на засіданнях методичної комісії Центру історії аграрної науки, 

вченої ради Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Зміст окремих розділів та основних наукових результатів дослідження було оприлюднено на 

міжрегіональних науково-практичних семінарах молодих учених: 1) VІ Всеукраїнській 

конференції молодих учених і спеціалістів, (27 травня 2011 р., м. Київ), 2) 10-ій Всеукраїнській 

конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (6–8 жовтня 2011 р., м. Київ), 

3) І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняна наука: сучасний стан, 

актуальні проблеми та перспективи розвитку» (29–31 жовтня 2011 р., м. Переяслав-

Хмельницький); 4) VIІ Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, 

науки і техніки» (16 березня 2012 р., м. Київ), 5) Наукових читаннях до 85-річчя від дня 

народження академіка АН УРСР Андрія Михайловича Гродзинського (6 квітня 2012 р., м. Київ), 6) 
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11-ій Всеукраїнській конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (4–6 жовтня 

2012 р., м. Київ), 7) Всеукраїнській науковій конференції молодих учених, аспірантів та студентів 

«Україна в сучасному світі: проблеми регіональної історії» (24–25 квітня 2013 р., м. Луганськ). 

Публікації. За матеріалами досліджень, представлених у дисертації, опубліковано 14 

наукових праць, серед яких – один біобібліографічний покажчик та збірка матеріалів Наукових 

читань до 85-річчя від дня народження академіка АН УРСР Андрія Михайловича Гродзинського, 5 

статей у наукових фахових виданнях; 7 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. Усі 

публікації одноосібні.  

Структура й обсяг дисертації зумовлені метою та дослідницькими завданнями. Обсяг 

основного тексту дисертації становить 188 сторінок. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, 

висновків, рекомендацій, списку використаних джерел (226 найменувань) та 13 додатків. Повний 

обсяг дисертації – 228 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі розкрито актуальність, зв’язок роботи з науковою тематикою; сформульовано мету й 

завдання дослідження; визначено його об’єкт, предмет, хронологічні межі, методи наукового 

пошуку, обґрунтовано наукову новизну та практичне значення дослідження; вказано особистий 

внесок здобувача, відомості про апробацію роботи та структуру дисертації. 

У першому розділі «Історіографія проблеми, джерельна база та методологічна основа 

дослідження» здійснено аналіз вивчення наукової проблеми, стан її джерельної бази, обґрунтовано 

методологію наукового пошуку. 

У підрозділі 1.1. «Ступінь наукової розробки проблеми» в порівняльно-історичному аспекті 

розглядається специфіка відображення у вітчизняній і зарубіжній літературі багатогранної 

діяльності академіка А.М. Гродзинського. Сукупність праць, які безпосередньо чи побіжно 

висвітлюють життя та діяльність А.М. Гродзинського, можна поділити на дві групи: 1) радянська 

історіографія 50–80-х років; 2) сучасна українська історіографія.  

У першій статті, що висвітлює діяльність усієї родини Гродзинських, згадується Андрій 

Михайлович як продовжувач славетного роду агрономів
1
. 

Основні досягнення А.М. Гродзинського як члена, а пізніше віце-президента Українського 

ботанічного товариства, члена Ради Всесоюзного ботанічного товариства висвітлювалися в 

матеріалах, присвячених з’їздам УБТ, у підсумкових річних виданнях «Досягнення ботанічної 

науки на Україні» та на сторінках Ботанічного журналу.  

Наприкінці 1970-х рр. ім’я академіка А.М. Гродзинського стало відоме не лише в наукових 

колах, а поступово – у періодичній пресі, зокрема в газетах «Прапор комунізму», «Известия», 
                                                             

1
 Большак В. Сім’я агрономів / В. Большак // Зміна. – 1953. – № 9. – С. 13. 
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«Комсомольськая правда» та ін. з’являються короткі повідомлення, які висвітлювали окремі 

напрями досліджень ученого, серед яких – алелопатія, фітонцидологія та фітотерапія, космічна 

ботаніка. У цей період публіцисти звертають увагу на особистість академіка, його нелегкий шлях 

до наукових висот 
2
. 

Ще в радянську добу ім’я академіка А.М. Гродзинського було внесено до енциклопедій та 

довідників: «Всесоюзное ботаническое общество: справочник» (1978 р.), «Українська радянська 

енциклопедія», «Українське ботанічне товариство: довідниковий посібник», «Академія наук 

Української РСР: персональний склад» та «Истории Академии наук Украинской ССР» за 

редакцією Б.Є. Патона (1979 р.), «Биологи: биографический справочник» (1984 р.). 

У ювілейні для академіка роки (1986, 2006) було видано біобіліографічні покажчики, у яких 

у загальних рисах представлена офіційна біографія вченого
3
, у 2012 р. видання було доповнено 

спогадами  його друзів, колег, соратників
4
. 

Після здобуття Україною незалежності публікації, присвячені А.М. Гродзинському, почали 

набувати періодичного характеру; це переважно статті, які приурочені до ювілейних дат 

академіка. У 1991 р. співробітниками ЦРБС АН УРСР опубліковані вибрані праці академіка, 

більшість з яких раніше не видавалася
5
. 

У 2001 р. весь випуск журналу «Інтродукція рослин», що видається Національним 

ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України (НБС ім. М.М. Гришка), присвячений 75-річчю 

Андрія Михайловича. У 2006 р. вийшов аналогічний випуск цього журналу. Слід зауважити, що 

цінність статей співробітників саду та учнів А.М. Гродзинського полягає в тому, що частина з них 

містить оригінальні спогади про вченого, а інші – висококваліфіковану оцінку діяльності 

академіка в різних наукових напрямах: алелопатії, інтродукції, фітодизайну тощо.  

                                                             
2
 Князюк В. Братья Гродзинские / В. Князюк // Дружба народов. – 1979. – № 11. – С. 170–184; 

Яроменок А. У дорог цветущие черешни / А. Яроменок // Комcом. знамя. – 1979. – 18 нояб.; 

Князюк В. Краєвиди землі / В. Князюк // Земні зорі : оповіді про красу людську. – К. : Рад. 

письменник, 1981. – С. 45–60; Кривич М. Сад / М. Кривич, О. Ольгин // Химия и жизнь. – 1983. – 

№ 10. – С. 3–9; № 11. – С. 47–55 
3
 Андрей Михайлович Гродзинский : биобиблиогр. указатель / сост. : Э. А. Афонина, 

Э. А. Головко. – К. : Наук. думка, 1986. – 70 с.; Андрей Михайлович Гродзинский : библиография 

/ сост. : Э. А. Головко, В. П. Грахов, Е. Н. Бойко, Т. А. Бугаенко ; отв. редактор Н. В. Заименко. – 

К. : Академпериодика, 2006. – 78 с., 17 с. ил. 
4
 Академік АН УРСР Гродзинський Андрій Михайлович (1926–1988) : біобібліогр. покажч. 

/  Асоц. бібліотек України, Держ. наук. с.-г. б-ка НААН ; уклад. : М. М. Давиденко, Т. А. Бугаєнко, 

Г. А. Гродзинська, В. П. Грахов ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К. : 2012. – 204 с. : портр. – 

(Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни України» / НААН, ДНСГБ ; кн. 5). 
5
 Аллелопатия растений и почвоутомление : избр. тр. / отв. ред. В. Д. Романенко 

/ АН УССР, Цент. респ. ботан. сад. – К. : Наук. думка, 1991. – 432 с.  
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До 80-річного ювілею А.М. Гродзинського було видано збірку матеріалів міжнародної 

наукової конференції «Алелопатія та сучасна біологія» та збірку праць «Ботаника и микология: 

современные горизонты».  

У 1995 р. було засновано офіційне видання Міжнародного алелопатичного товариства – 

«Allelopathy Journal» (редактори – професори П. Тауро і С. Нарвал), у першому номері якого було 

публіковано біографічну статтю, присвячену академіку А.М. Гродзинському (автори Е.А. Головко, 

В.В. Рощина, С.С. Нарвал)
6
. 

Окремо слід відзначити підготовлене співробітником НБС ім. М.М. Гришка В.В. Квашею 

видання «Ріка дитинства і юності: діаріуш майбутнього академіка» на основі матеріалів так 

званого Старого родинного архіву вченого, де описано життя та евакуацію Гродзинських під час 

Великої Вітчизняної війни
7
. 

Серед сучасних довідникових біографічних видань ім’я А.М. Гродзинського як одного з 

директорів ЦРБС згадується в путівнику «Сад над Славутичем»
8
, біографічному довіднику «Вони 

будували Сад»
9
, у ювілейному виданні «Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

(1921–2011). Віхи історії та сучасність»
10

 та у третьому томі біографічного збірника 

В.А. Шендеровського «Нехай не гасне світ науки»
11

. 

Історіографічний аналіз показує, що більшість публікацій обмежується короткими 

біографічними відомостями про вченого та його здобутки, що підкреслює важливість спеціального 

дисертаційного дослідження, у якому комплексно розглядалася наукова та організаційна 

діяльність ученого. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази дослідження» зазначається, що для 

реалізації окреслених у дисертації завдань залучено широкий комплекс різноманітних за 

походженням, видами, ознаками та змістом джерел і матеріалів: 1) архівних документів, 

рукописів, приватного листування; 2) опублікованих офіційних документів органів державної 

                                                             
6
 Golоvkо Е. А. Аndrei М. Grоdzіnskу / Е. А. Golоvkо, V. V. Roshchina, S. S. Narval 

// Аllеlораthу J. – 1995. – 2, № 1. – Р. 1–7. 
7
 Ріка дитинства і юності : діаріуш майбутнього академіка / [авт.-упоряд. В. Кваша]. – К. : 

Архетип, 2007. – 52 с. 
8
 Сад над Славутичем : путеводитель по Центральному ботаническому саду им. 

Н. Н. Гришко АН Украины / В. В. Кваша, Н. А. Кохно, В. Г. Собко, Т. К. Майко ; отв. ред. 

Т. М. Черевченко. – К. : Изд-во СП Свенас, 1993. – 192 с. 
9
 Чувікіна Н. В. Вони будували Сад : біогр. довід. / Н. В. Чувікіна, С. В. Клименко. – К. : 

Цукор України, 2009. – С. 115–117. 
10

 Мусатенко Л. І. Фізіологія рослин (фітогормонологія) – основні етапи розвитку 

/ Л. І. Мусатенко, К. М. Ситник, М. М. Мусієнко, Н. П. Веденичова, Л. В. Войтенко, В. А. Васюк, 

В. А. Негрецький // Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (1921 – 2011). Віхи історії 

та сучасність. – К. : Альтерпрес, 2011. – С. 212–214. 
11

 Шендеровський В. А. Основоположник алелопатії / В. А. Шендеровський // Нехай не гасне 

світ науки. Книга третя. – К. : ВД Простір, 2011. – С. 86–92. 
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влади, наукових та громадських організацій, офіційних установ; 3) опублікованих та 

неопублікованих наукових та науково-публіцистичних праць А.М. Гродзинського; 4) мемуарів, 

спогадів про вченого; 5) науково-публіцистичної та документальної літератури; 5) засобів масової 

інформації (газет, журналів, інтерв’ю на радіо, кінематографа). 

Першоджерельною базою для розробки зазначеної наукової проблеми були матеріали, що 

зберігаються в архівних фондах: Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (ЦДАВО України), Архіву Президії НАН України, Архіву НБС 

ім. М.М. Гришка, Архіву та музею Білоцерківського національного аграрного університету, а 

також у сімейному архіві нащадків ученого. 

Найбільший перелік документів порівняно з фондами інших архівних установ міститься в 

архіві та меморіальній кімнаті А.М. Гродзинського НБС ім. М.М. Гришка НАН України, де 

зберігаються особова справа академіка, листи іноземних та вітчизняних колег, чернетки та 

оригінали статей, серед яких є й неопубліковані, щоденникові записи А.М. Гродзинського, 

зроблені під час відряджень за кордон, його робочі зошити, щорічні наукові звіти відділу 

алелопатії ЦРБС АН УРСР. 

Основу джерельної бази для написання дисертаційного дослідження склали наукові праці 

А.М. Гродзинського, вивчення яких дало змогу відтворити цілісну картину наукових інтересів і 

здобутків автора, його світогляду. Важливим джерелом для відтворення індивідуальних рис 

характеру А.М. Гродзинського, його людських якостей та стосунків з людьми стали спогади 

сучасників, учнів та колег ученого. 

У процесі дослідження опрацьовано понад 67  різних періодичних видань (за назвами) 

упродовж 1953–2012 рр. у фондах Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України, 

Національної парламентської бібліотеки України, Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН, наукової бібліотеки НБС ім. М.М. Гришка НАН України.  

Отже, виявлені й опрацьовані матеріали джерельної бази, більшість із яких до наукового 

обігу вводяться вперше, є достатніми для здійснення комплексного наукового дослідження. 

У підрозділі 1.3. «Методологія і методи дослідження» описано основні методи, що були 

використані в процесі дослідження, та їх поєднання відповідно до методологічних принципів 

наукового пошуку з історії науки й техніки. 

Методологічні засади дисертації базуються на загальнотеоретичних принципах науковості, 

історизму, об’єктивності, системності, багатофакторності та всебічності пізнання в поєднанні з 

комплексом методів історико-аналітичного дослідження: порівняльно-історичним, системно-

структурним, проблемно-хронологічним, бібліографічним, статистичним та методами 

періодизації, персоналізації, опитування, джерелознавчого й архівознавчого аналізу.  
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Методологічні підходи до розгляду теми визначалися специфікою об’єкта та предмета 

дослідження, його метою і завданнями. 

У другому розділі «Основні етапи становлення А.М. Гродзинського як ученого – 

фізіолога рослин» відтворено цілісну картину формування особистості та наукового світогляду 

вченого, висвітлено основні етапи його життєвого і творчого шляху та запропоновано їх 

періодизацію. 

У підрозділі 2.1. «Формування наукового світогляду вченого (1934–1957 рр.)» висвітлено 

період здобуття фундаментальних наукових знань, виявлено основні чинники становлення 

особистості та наукового світогляду А.М. Гродзинського під час навчання. 

А.М. Гродзинський народився 3 грудня 1926 р. в м. Білій Церкві Київської області в родині 

викладачів Білоцерківського сільськогосподарського інституту. Із шкільних років під впливом 

батьків він почав цікавитися дослідницькою діяльністю, супроводжував викладачів на екскурсіях і 

практикумах, допомагав батькові в інтродукційному розпліднику.  

Велику роль у долі й формуванні особистості вченого відіграла Велика Вітчизняна війна. 

Після закінчення 7 класу Білоцерківської школи А.М. Гродзинський був змушений разом із 

родиною евакуюватися спочатку на Кубань, де Андрій закінчив восьмий клас, а потім – до Алма-

Ати. Тут А.М. Гродзинський працював кубівником в агролабораторії Казахського науково-

дослідного інституту землеробства.  

У 1943 р. родина Гродзинських переїхала в Липецьку область, де юнак вступив на другий 

курс Конь-Колодезького сільськогосподарського технікуму та одночасно працював бригадиром 

польової бригади в племгоспі. У 1945 р. він із відзнакою закінчив технікум та отримав 

кваліфікацію молодшого агронома-рільника, після чого був призначений на посаду керуючого 

Задонського відділення Конь-Колодезького племгоспу Воронезького Цукробуряктресту. 

У 1945–1950 рр. А.М. Гродзинський відбував військову службу, за час якої закінчив 1 курс 

Всесоюзного сільськогосподарського інституту заочної освіти спочатку Московської 

сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва, а потім Кримського сільськогосподарського 

інституту ім. М.І. Калініна. Саме в цей час майбутній учений уперше зацікавився явищем 

вторинного цвітіння рослин, яке продовжив вивчати на агрономічному факультеті 

Білоцерківського сільськогосподарського інституту, куди перевівся після демобілізації. Саме тут 

А.М. Гродзинський уперше проявив свої організаційні здібності, започаткувавши студентське 

наукове товариство. Окрім батька, Михайла Карповича, який навчав сина фітопатології, на 

формування наукового світогляду майбутнього академіка мали вплив викладачі: фізіології рослин 

– І.М. Толмачов, рослинництва – В.І. Пальчевський, селекції – А.А. Горлач та інші. Під час 

навчання студент захопився працями М.Г. Холодного. 
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У 1954 р. після закінчення з відзнакою інституту А.М. Гродзинський працював 

дільничним агрономом Козелецької лукомеліоративної станції в Чернігівській області, де створив 

маленьку науково-дослідну агрохімічну лабораторію для дослідження повторно освоєних 

меліораторами ґрунтів. 

У 1955 р. А.М. Гродзинський вступив до аспірантури Інституту фізіології рослин та агрохімії 

АН УРСР (нині Інститут фізіології рослин та генетики НАН України), де під керівництвом 

П.А. Власюка досліджував особливості надходження поживних речовин у рослини при звичайній 

оранці з обертанням шару і при безвідвальній системі обробки ґрунту за Т.С. Мальцевим. У цій 

роботі проявився незалежний і самостійний характер дослідника. У 1958 р. ним було захищено 

кандидатську дисертацію «Надходження й рух поживних речовин у рослини під впливом обробки 

ґрунту і добрив». 

У підрозділі 2.2. «Грані наукового пошуку А.М. Гродзинського в Інституті ботаніки АН 

УРСР (1958–1965 рр.)» зазначається, що саме у відділі фізіології рослин Інституту ботаніки АН 

УРСР ученим уперше виявлено явище алелопатії при взаємодії гальмувача з плодів катрана 

татарського з насінням інших рослин. У результаті аналізу літературних джерел 

А.М. Гродзинський дійшов висновку, що явище хімічної взаємодії відоме лише вузькому колу 

спеціалістів і йому не надається серйозного екологічного значення. Захоплення алелопатією не 

знайшло підтримки в інституті, перші роботи вченого викликали дискусії, тому 

А.М. Гродзинському доводилося захищати свої погляди на конференціях та засіданнях УБТ, 

наводити переконливі аргументи, що базувалися на багаторазово повторених дослідах.  

У 1962 р. А.М. Гродзинський заявив про себе доповіддю «Біологічний метод визначення 

фітотоксичних речовин за допомогою проростання насіння», зробленою на конференції з питань 

експериментальної геоботаніки (м. Казань). Отримані результати досліджень учений презентував 

за кордоном: на Міжнародному симпозіумі з фізіології, екології та біохімії проростання насіння, 

(НДР, 1963 р.), Міжнародній нараді з експериментальної геоботаніки (ФРН, 1965 р.). 

А.М. Гродзинський збирав матеріал про алелопатичні властивості рослин з різних типів 

фітоценозів: лісових, польових, штучних тощо; дослідив околиці Києва і області, багато часу 

присвячував експедиціям у заповідники «Стрілецький Степ», «Хомутівський Степ», 

«Михайлівська Цілина», «Кам’яні Могили». А.М. Гродзинському з колегами вдалося з’ясувати, 

що органи рослин виділяють такі алелопатично активні речовини: специфічні речовини 

вторинного походження (органічні кислоти, глюкозиди, алкалоїди); неспецифічні речовини – 

продукти розпаду білків (амінокислоти, аміди, аміноспирти); продукти гуміфікації рослинного 

матеріалу (хінони, фенольні сполуки). Накопичений експериментальний матеріал у 1965 р. був 

представлений у монографії «Аллелопатия в жизни растений и их сообществ: основы химического 

взаимодействия растений», що стала основою його докторської дисертації.  
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У підрозділі 2.3. «А.М. Гродзинський і Центральний республіканський ботанічний сад 

АН УРСР (1965–1988 рр.)» висвітлено діяльність А.М. Гродзинського на посаді директора ЦРБС 

АН УРСР, який він очолював з 1965 р. впродовж 23 років. Учений орієнтував заклад на виконання 

найактуальніших завдань сільського господарства, охорони здоров’я, захисту навколишнього 

середовища та прикладної ботаніки, розвинув нові напрями: медичну ботаніку, зелене будівництво 

й паркознавство, фітодизайн, космобіологію та продовжив досліджувати проблему хімічної 

взаємодії рослин. За цей час А.М. Гродзинському, який розвивав ідеї В.І. Липського та 

М.М. Гришка з подальшого структурного розвитку ботанічних садів, вдалося вивести ботанічний 

сад на новий рівень, що виявлявся в поглибленні та розширенні фундаментальних наукових 

досліджень, заснуванні нових відділів, які зміцнили авторитет академічного ботанічного саду в 

Києві як наукової установи міжнародного рівня. За період керівництва А.М. Гродзинського в 

ЦРБС АН УРСР розроблялося близько 30 тем, збільшилася кількість відділів, зокрема засновано 

відділ тропічних і субтропічних рослин, який крім основних завдань, займався питаннями 

космічної ботаніки; відділи алелопатії, медичної ботаніки, нових культур, паркознавства й 

зеленого будівництва, репродуктивної біології декоративних рослин (на базі дендропарку 

«Софіївка», м. Умань), насіннєзнавства (на базі дендропарку «Тростянець», м. Тростянець), 

збагачення дендрофлори (на базі дендрозаповідника «Олександрія», м. Біла церква). 

А.М. Гродзинський ініціював створення лабораторії цитології та лабораторії біоіндикації та 

хемосистематики, де разом із колегами розробив засіб для зберігання зрізаних квітів «Вітант». У 

підрозділі висвітлено особливості становлення нових відділів і реорганізації існуючих та 

проаналізовано їх діяльність у досліджуваний період. 

А.М. Гродзинський вбачав головне значення ботанічних садів у їх спеціалізації, що дає змогу 

більш цілеспрямовано та ефективно проводити інтродукційну роботу і створювати найповніші 

спеціалізовані рослинні колекції. Відповідно до цього він як голова Ради ботанічних садів України 

і Молдови вів активну діяльність у сфері зеленого будівництва та розбудови ботанічних садів 

регіону, визначаючи напрями їх наукової роботи, постійно займався перетворенням 

підпорядкованих ЦРБС АН УРСР у науковому плані дендропарків, – «Софіївка», «Олександрія», 

«Тростянець» у самостійні наукові підрозділи. У 1967 р. ЦРБС АН УРСР як координатору 

64 установ України й Молдови надано статус науково-дослідного інституту АН УРСР. 

А.М. Гродзинський сприяв підготовці наукових кадрів, відкривши при ЦРБС АН УРСР 

спеціалізовану раду із захисту дисертацій за спеціальностями «Ботаніка» (1976 р.) та «Фізіологія 

рослин» (1982 р.). Учений регулярно проводив всесоюзні та міжнародні наукові зібрання, 

залучаючи радянських та іноземних дослідників. За цей період значно розширилися міжнародні 

наукові зв’язки. ЦРБС АН УРСР співпрацював із науковими установами НДР, ФРН, Польщі, 

Чехословаччини, Болгарії, США, Нідерландів, колишньої Республіки Югославії. 
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Окрім науково-організаційної роботи, А.М. Гродзинський безпосередньо керував 

будівництвом теплиць, доріг, приміщень саду та брав у ньому участь поряд із будівельниками та 

колегами. За його власними кресленнями й безпосередньою участю в процесі будівництва зведено 

4-ий і 5-ий корпуси, де розташовано відділи тропічних і субтропічних рослин та алелопатії. 

А.М. Гродзинський одним із перших зацікавився історією ЦРБС АН УРСР і довів, що його 

заснування відбулося у вересні 1935 р. (раніше роком заснування саду вважали 1936 р.). 

Плідна наукова діяльність А.М. Гродзинського, його активна участь у розвитку біологічних 

наук були оцінені керівництвом Академії наук УРСР та країни. Учений нагороджений ювілейною 

медаллю «За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя від дня народження Володимира Ілліча 

Леніна» (1970 р.), орденом «Знак Пошани» (1976 р.), орденом Трудового Червоного Прапора (1986 

р.), золотою медаллю «В ознаменування 1500-річчя Києва». 

У підрозділі 2.4. «Академічний період діяльності А.М. Гродзинського (1973–1988 рр.)» 

розглядається робота А.М. Гродзинського на посадах академіка-секретаря Відділення загальної 

біології АН УРСР, голови міжвідомчої комісії з координації наукової діяльності в заповідниках 

УРСР, голови Наукової ради ботанічних садів України та Молдови, голови Комісії із сільського 

господарства АН УРСР. 

У 1973 р. А.М. Гродзинського обрано членом-кореспондентом АН УРСР за спеціальністю 

«Ботаніка», а 1979 року – дійсним членом (академіком) АН УРСР за спеціальністю «Фізіологія 

рослин», упродовж 1974–1988 рр. учений виконував обов’язки академіка-секретаря Відділення 

загальної біології АН УРСР. До його завдань на цій посаді входили: організація роботи Відділення 

і його бюро та керівництво діяльністю бюро Відділення, зокрема розвитку біологічної науки в 

республіці; керівництво роботою наукових установ (7 академічних інститутів) Відділення, 

роботою наукових рад, комісій і редакцій журналів при відділенні; організація зв’язків установ 

відділення з вищими навчальними закладами, міністерствами й відомствами СРСР і УРСР та їх 

відповідними організаціями, а також організація роботи експертних комісій із надання премій 

Академії наук. 

Після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції  А.М. Гродзинський як академік-

секретар займався організацією роботи установ відділення Загальної біології АН УРСР в умовах 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та визначенням її екологічних 

аспектів, увійшов до складу тимчасової комісії АН УРСР з подолання наслідків аварії на ЧАЕС, 

відповідав за рекомендації сільському господарству. 

Систематизовано наукову спадщину А.М. Гродзинського, яка нараховує понад 440 наукових і 

науково-публіцистичних праць. У цей період А.М. Гродзинський активно займався редакційною 

діяльністю, очолюючи редакції збірників «Інтродукція та акліматизація рослин», 

«Методологические проблемы аллелопатии», «Довідник лікарських рослин» та будучи членом 
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редколегій «Українського ботанічного журналу», журналів «Вісник АН УРСР», 

«Знання та праця», міжнародного тематичного збірника Словацької АН та членом Редакційно-

видавничої Ради АН УРСР. Водночас учений проявив себе як популяризатор ботанічної науки, 

виступав у періодичній пресі, науково-популярних журналах «Химия и жизнь», «Знання та 

праця», а науково-популярне видання «Серед природи і в лабораторії» (1983 р.) було відзначене 

дипломом 1-го ступеня Держкомприроди УРСР і Держкомвидаву УРСР і визнане кращою книгою 

з природоохоронної тематики.  

А.М. Гродзинський створив унікальний за змістом і чисельністю оригінальних дослідів з 

алелопатії науково-популярний фільм «Познавая азбуку растений» (1985), а впродовж 1973–1978 

рр. був автором та ведучим щомісячної тематичної телепередачі за листами глядачів «В світі 

рослин». 

У третьому розділі «Науковий простір А.М. Гродзинського» на основі аналізу наукової 

спадщини вченого виділено та розглянуто основні напрями його досліджень: хімічна взаємодія 

рослин (алелопатія), інтродукція та акліматизація рослин, зелене будівництво, паркознавство та 

фітодизайн, медична ботаніка, – а також розкрито значення наукового доробку 

А.М. Гродзинського на тлі розвитку ботанічної науки. 

Підрозділ 3.1. «Науковий доробок А.М. Гродзинського в галузі хімічної взаємодії рослин 

(алелопатія)» розкриває роль дослідника у вивченні, науковому обґрунтуванні та поширенні знань 

з алелопатії.  

Зокрема А.М. Гродзинським та колегами вперше введено поняття донорсько-акцепторної 

взаємодії рослин, досліджено механізми фізіологічної дії алелопатичних речовин (колінів), 

розглянуто хімічну природу речовин алелопатичного комплексу і вплив хімічних сполук на ріст 

рослин, запропоновано біотести, які дають змогу дати оцінку алелопатичної активності речовин, 

розроблено оригінальні методи вивчення алелопатичного ґрунтостомлення та практичного 

застосування отриманих знань, визначено місце алелопатії в системі біологічних наук, що 

дозволило трансформувати алелопатію як оригінальний напрям біології в наукову дисципліну та 

зробити ЦРБС АН УРСР всесвітньовідомим центром вивчення хімічної взаємодії рослин.  

У результаті проведення широких скринінгових досліджень на розроблених у лабораторії 

А.М. Гродзинського біотестах учені дійшли висновку, що алелопатія є загальнопоширеним 

явищем, притаманним практично всім рослинам, що в хімічній взаємодії вищих рослин беруть 

участь мікроорганізми, а також встановили низку загальних закономірностей прояву алелопатії в 

різних видах фітоценозів.  

А.М. Гродзинський виявив, що алелопатична активність є достатньо стабільною ознакою 

виду рослин і навіть окремого сорту в межах виду. Таким чином він висловив думку про 

генетичну детермінацію ознаки й можливості селекції за цією ознакою, яка на сучасному етапі 
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втілена азійськими вченими у виведенні сортів рису, вирощування якого дає змогу зменшити 

застосування гербіцидів. Основні результати його діяльності викладені у працях «Основи хімічної 

взаємодії рослин» (1973), «Аллелопатическое почвоутомление» (1979).  

Поряд із дослідженням хімічної взаємодії рослин А.М. Гродзинський відтворив повну 

ретроспективу становлення й розвитку алелопатії, відвівши роль першовідкривача явища 

віденському професору фізіології рослин Г. Молішу, автору праці «Вплив однієї рослини на іншу 

– алелопатія» (1937 р.), яка на фоні історичних подій залишилася непоміченою. 

А.М. Гродзинський займався розповсюдженням знань про хімічну взаємодію рослин шляхом 

організації конференцій з алелопатії, які проводилися раз на три роки, відзначенням Дня 

алелопатії, який проходив щорічно 14–15 жовтня як науковий семінар. Такі заходи проходили не 

лише у стінах ЦРБС АН УРСР, а також у дендропарках «Софіївка», «Олександрія», «Тростянець». 

У роботі конференцій брали участь такі вчені, як Б.П.  Токін (Ленінград), Г.Ф. Наумов (Харків), 

М.М. Матвєєв (Самара), В.І. Кефелі (Москва), Б.М. Міркін (Уфа) та інші. 

Результати передових досліджень з алелопатії вчений висвітлював шляхом видання збірників 

наукових праць журнального типу під назвою «Физиолого-биохимические основы взаимодействия 

растений в фитоценозах», до яких увійшли оригінальні статті відомих радянських учених, таких як 

В.П. Іванов, В.В. Рощина, Б.І. Якушев, О.О. Берестецький, учених із США, Австралії, Югославії, 

Болгарії та інших країн, а також тут публікувалися результати досліджень учнів 

А.М. Гродзинського, котрі працювали під його керівництвом і розробляли його ідеї.  

Дослідження з алелопатії, які найбільш інтенсивно розвивалися в Україні в 1970–1980 рр. і 

були пов’язані з ім’ям А.М. Гродзинського, зараз у широких масштабах проводяться в різних 

країнах, особливо в тих, які мають експортоорієнтоване сільське господарство й лісівництво. 

Внесок ученого в розвиток цього наукового напряму був оцінений Міжнародним алелопатичним 

товариством, заснованим 1994 р., яким організовано іменну премію «Grodzinskу Award: For the 

best single publication or book relating to allelopathy» за кращу публікацію з проблем алелопатії. 

У підрозділі 3.2. «Проблеми інтродукції та акліматизації рослин у працях академіка 

А.М. Гродзинського» зазначено, що А.М. Гродзинський, очолюючи ЦРБС АН УРСР та редакцію 

міжвідомчого збірника «Інтродукція та акліматизація рослин», розробляв нові підходи до 

інтродукції та акліматизації рослин: біогеоценотичний, популяційний, ценотичний, а також 

виділив завдання ботанічних садів, які виникають на сучасному етапі їхньої діяльності в цьому 

напрямі. Виконання поставлених завдань учений вбачав у підготовці кадрів на сучасному 

науковому рівні та спеціалізації ботанічних установ.  

А.М. Гродзинським було складено евристичну модель біології та етапи її розвитку. У ній 

показано циклічно-спіральний розвиток науки в нерозривному зв’язку з природою і практичною 

діяльністю людини. Інтродукції та акліматизації вчений надавав великого науково-прикладного 
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значення, оскільки ці напрями здійснюють величезний вплив на хід і темпи науково-

технічного прогресу. 

На виконання усіх актуальних завдань А.М. Гродзинський спрямовував роботу створеного в 

1969 p відділу нових культур ЦРБС АН УРСР, співробітники якого зібрали унікальні колекції 

інтродуцентів (близько 450 видів, сортів і форм), вивели понад 50 сортів, із яких 46 занесено до 

Реєстру сортів рослин України.  

У підрозділі 3.3. «Наукові пошуки А.М. Гродзинського в галузі медичної ботаніки» зазначено, 

що вчений ініціював створення в ЦРБС АН УРСР спеціалізованого підрозділу для комплексного 

вирішення питань медичної ботаніки та сформулював основні завдання організаційної й наукової 

діяльності відділу лікарських рослин і фітотерапії: інтродукція, дослідження біології та розробка 

методів вирощування лікарських рослин у культурі; вивчення природних запасів лікарських 

рослин, розробка методів їх відтворення й охорони, опрацювання питань комплексного 

використання рослинної сировини, пошук рослин-замінників; вивчення й критичний аналіз 

досвіду народної медицини в галузі лікарських рослин; виділення і дослідження хімічної природи 

біологічно активних речовин рослинного походження; пошуки нових біологічно активних речовин 

із вищих рослин, дослідження дії фітонцидів на мікроклімат закритих приміщень та на 

працездатність людини; розробка нових рослинних препаратів для лікування онкологічних, 

серцево-судинних, простудно-вірусних та інших захворювань; інформаційне та патентно-

ліцензійне забезпечення досліджень; опрацювання літературних джерел з питань біологічних 

особливостей, хімічного складу, фармакологічної активності й використання лікарських рослин в 

офіційній та емпіричній медицині і створення за результатами опрацювання електронних баз 

даних, розробка програмних продуктів. Для розв’язання окреслених проблем А.М. Гродзинський 

запросив до ЦРБС АН УРСР групу співробітників із Київського державного університету 

імені Тараса Шевченка, яка активно включилася в роботу із застосування ефірних олій лікарських 

рослин у медицині і для санації диспетчерських приміщень. Результатом досліджень науковців 

ЦРБС АН УРСР стали монографії «Фитонциды в эргономике» (1986 р.), «Фитоэргономика» (1989 

р.), «Лікарські рослини: енциклопедичний довідник» (1989 р.), інші видання та пристрій «Фітон» 

(1983 р.) для дозування насиченості повітря ефірними оліями стимулюючої, розслаблюючої та 

фітонцидної дії.  

Шукаючи шляхи розв’язання вирішення проблеми взаємодії людей із рослинним світом в 

умовах урбанізації, академік А.М. Гродзинський обґрунтував новий науковий напрям – 

фітодизайн – проектування і практичне застосування рослин у штучному предметному 

середовищі, яке вирішує естетичні, медико-біологічні, психологічні проблеми, пов’язані з 

ізоляцією людини від природного рослинного середовища, визначивши його основні функції та 

проблеми. Учений окреслив ботанічні проблеми фітодизайну, його мету, завдання та розробив 
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класифікацію інтер’єрів за їх екологічними та функціональними особливостями, об’ємно-

просторовими, світловими та кольоровими характеристиками, виокремив види композицій за 

емоційним впливом і функціональним призначенням рослинних груп та висвітлив екологічні, 

анатомо-фізіологічні та фітонцидні особливості тропічних і субтропічних рослин, що 

застосовуються у фітодизайні. У 1983 р. під керівництвом А.М. Гродзинського було захищено 

першу в Радянському Союзі дисертацію з проблем фітодизайну.  

Четвертий розділ «Науково-організаційна діяльність А.М. Гродзинського» висвітлює 

внесок ученого в організацію ботанічних установ та алелопатичної школи. 

У підрозділі 4.1. «Науковий супровід А.М. Гродзинським створення ботанічних садів» 

розкрито організаційну роботу А.М. Гродзинського з будівництва ботанічних садів. На основі 

аналізу діяльності багатьох вітчизняних і зарубіжних ботанічних установ ученим складено 

концепцію будівництва ботанічних садів та запропоновано демонстрування рослинних багатств 

найефективнішими великомасштабними засобами – створенням ділянок монокультурних садів 

(коніферетуми, сирінгарії, розарії, лимонарії, панаксарії).  

У 1981 р. А.М. Гродзинський ініціював створення відділу паркознавства й зеленого 

будівництва, який займався розробкою принципів і методів паркобудівництва; опрацюванням 

еколого-біологічних основ створення міських декоративних насаджень, асортименту рослин, 

методів створення високохудожніх рослинних композицій; проектуванням нових ботанічних садів 

і реконструкції існуючих, а також надавав науково-методичну допомогу озеленювачам м. Києва. У 

1982 р. до 1500-річчя заснування столиці відділ паркознавства та зеленого будівництва ЦРБС АН 

УРСР розробив принципи формування зелених насаджень при стародавніх пам’ятках Києва з 

огляду на таксономічний склад насаджень в історичному аспекті. 

За роки керівництва А.М. Гродзинського ЦРБС АН УРСР та відділом зокрема розроблено 

перспективний план створення мережі нових ботанічних садів і парків в Україні; еколого-

ландшафтні принципи облаштування ботанічних садів та дендропарків у зв’язку з озелененням 

міст України; наукові основи оптимізації навколишнього середовища шляхом створення 

культурних фітоценозів на територіях промислових підприємств та індустріальних міських 

агломерацій в південній частині України; принципи формування зелених насаджень на території 

пам’яток архітектури Київської Русі. Плануючи мережу ботанічних садів в  Україні, 

А.М. Гродзинський вважав за необхідне поліпшити їхню географію і для цього впровадив 

створення їх у кожному обласному центрі, а провідних – у кожному ботаніко-географічному 

регіоні. 

У підрозділі 4.2. «Співпраця А.М. Гродзинського з міжнародними ботанічними установами» 

узагальнено та введено до наукового обігу маловідомі факти з біографії вченого стосовно його 

внеску в міжнародну співпрацю ботанічних установ. З метою обміну досвідом щодо будівництва 
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споруд закритого ґрунту, способів захисту рослин, роботи з ботанічними колекціями та 

координації досліджень взаємовпливу рослин А.М. Гродзинський неодноразово відвідував НДР, 

ФРН, США, СФРЮ, ЧССР, НРБ, ПНР, Канаду, де брав участь у симпозіумах, конференціях, 

виставках, читав лекції, підтримував зв’язки з передовими вченими-алелопатами – професором 

З. Лаштувкою (університет ім. Я.Е. Пуркіне, Брно, Чехія), доктором А. Диничем та професором 

В. Мишичем (Інститут біологічних досліджень, Белград, Сербія), професором Е. Райсом та 

професором Дж. Уоллером (Університет штату Оклахома, США), доктором М. Рай з Індії  та 

іншими, запрошував їх до роботи над науковим збірникам з алелопатії, що видавалися в ЦРБС АН 

УРСР за редакцією А.М. Гродзинського. 

Завдяки високому Міжнародному авторитету А.М. Гродзинського ЦРБС АН УРСР було 

призначено координатором з проблеми охорони ex situ рідкісних видів рослин у країнах Південно-

Східної Європи та Балкан. У 1974 р. було підписано договір про творчу співдружність між ЦРБС 

АН УРСР і організаторами міжнародної виставки квітникарства  «Флора-Оломоуц» (ЧССР), 

відповідно до якого, окрім інших заходів, «Флора-Оломоуц» надала ЦРБС можливість створення 

постійної ботанічної експозиції. У 1977 р. Університет імені Я. Пуркіне (м. Брно, ЧССР) присудив 

А.М. Гродзинському срібну медаль.  

Учений був членом міжнародних наукових організацій: Науково-дослідного товариства 

Північної Америки Sigma Xi, Національного географічного товариства, Секретаріату ботанічних 

садів з охорони рідкісних та зникаючих рослин Міжнародного союзу охорони природи. 

У підрозділі 4.3. «Наукова школа А.М. Гродзинського» комплексно досліджено наукову 

школу вченого, встановлено передумови її виникнення, виділено основні напрями та результати 

досліджень учнів А.М. Гродзинського. Усього під керівництвом академіка та його учнів захищено 

понад 50 кандидатських та 5 докторських дисертацій, офіційно А.М. Гродзинський значиться 

керівником  31 кандидатської та 3 докторських дисертацій. Найвідданіший послідовник ідей 

академіка А.М. Гродзинського – Е.А. Головко – у 1994 р. взяв участь у створенні Міжнародного 

алелопатичного товариства (Іспанія), яке об’єднало фахівців майже з 50 країн світу. 

Послідовники вченого успішно розвивали обґрунтовані А.М. Гродзинським нові наукові 

напрями в алелопатичній науці: розкриття механізму ґрунтовтоми, підбір компонентів у змішаних 

посівах, уміння відбирати біопроби, виявлення впливу фітонцидів на інші рослини та людей; 

вивчення алелопатичних особливостей окремих видів рослин; дослідження фізіолого-біохімічних 

основ взаємодії різних типів рослин між собою та з мікроорганізмами тощо. 

Учений розробляв спецкурси та читав лекції для студентів і викладачів Київського ордена 

Леніна державного університету імені Т.Г. Шевченка, Української сільськогосподарської академії, 

Криворізького педагогічного інституту. 
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ВИСНОВКИ 

У процесі виконання дисертаційного дослідження нами було простежено основні тенденції 

розвитку ботанічної науки 40–80-х рр. ХХ ст., яка формувалася в ботанічних садах України, та 

визначено внесок академіка А.М. Гродзинського в організацію ботанічних досліджень цього 

періоду, становлення нових наукових напрямів у ботаніці. У результаті проведеного дослідження 

автором зроблено висновки, які виносяться на захист. 

1. Ім’я визначного українського вченого – доктора біологічних наук, професора, академіка 

АН УРСР А.М. Гродзинського (1926–1988) – уперше стало об’єктом дисертаційного дослідження. 

Аналіз сучасного стану наукової розробки з основоположних проблем теми дисертаційної роботи 

засвідчив відсутність комплексних фундаментальних досліджень наукової та організаційної 

діяльності академіка, а опубліковані праці є однотипними й не повністю розкривають життєвий і 

творчий шлях вітчизняного вченого. Проведений аналіз джерельної бази дозволив установити, що 

у своїй сукупності зазначені в дисертації групи джерел складають багатий і різноманітний корпус 

документального забезпечення досліджуваної проблеми. Завдяки їх комплексному використанню 

вдалося досягти мети дисертаційного дослідження – показати значення концептуальних засад 

духовної спадщини вченого в розвитку ботаніки. 

2. Комплексне дослідження життєвого, творчого шляху та наукової спадщини 

А.М. Гродзинського в українській історіографії дало змогу вперше здійснити періодизацію життя 

й наукової діяльності вченого: 

І період (1926–1958) – навчання, формування світогляду і сфери наукових поглядів 

дослідника, на які значний вплив мали його батьки – викладачі Білоцерківського 

сільськогосподарського інституту. Перші наукові зацікавлення А.М. Гродзинського проявилися 

під час його служби в армії, де увагу юнака привернуло явище вторинного цвітіння рослин, яке він 

продовжив досліджувати, навчаючись у БСГІ. Перші наукові досягнення А.М. Гродзинського 

засвідчені в період його навчання в аспірантурі Інституту фізіології рослин та агрохімії АН УРСР, 

де він досліджував процеси використання рослинами фосфатів.   

ІІ період (1958–1965) – початок творчого пошуку й першого успіху в Інституті ботаніки АН 

УРСР, де вченим було виявлено явище хімічної взаємодії рослин, яке спочатку колегами 

піддавалося сумнівам. Розширивши коло експериментальних досліджень у галузі алелопатії, 

А.М. Гродзинський отримав переконливі результати, які виклав у монографії «Аллелопатия в 

жизни растений и их сообществ: основы химического взаимодействия растений»; 

ІІІ період (1965–1988) – науково-організаційна та дослідницька діяльність 

А.М. Гродзинського на посаді директора Центрального республіканського ботанічного саду АН 

УРСР; 
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ІV період (1973–1988) – академічний етап науково-організаційної роботи 

А.М. Гродзинського на посадах академіка-секретаря Відділення загальної біології АН УРСР, 

голови міжвідомчої комісії з координації наукової діяльності в заповідниках УРСР, голови 

Наукової ради ботанічних садів України та Молдови, голови Комісії із сільського господарства 

АН УРСР. 

3. Наукові інтереси А.М. Гродзинського були пов’язані із завданнями, які ставилися перед 

ботанічною наукою, потребами сільськогосподарського виробництва, медицини, екології й 

розвивалися в руслі вітчизняної та світової ботанічної науки.   

У дисертаційному досліджені визначено основні напрями наукової діяльності вченого:  

- фізіологія рослин: ученим уперше виділено алелопатію в наукову дисципліну як 

оригінальний напрям біології, здійснено фундаментальні дослідження в галузі хімічної взаємодії 

рослин: уведено поняття донорсько-акцепторної взаємодії рослин, досліджено механізми 

фізіологічної дії алелопатичних речовин (колінів), розглянуто хімічну природу речовин 

алелопатичного комплексу і вплив хімічних сполук на ріст рослин, запропоновано біотести, які 

дозволяють дати оцінку алелопатичної активності речовин, розроблено оригінальні методи 

вивчення алелопатичного ґрунтостомлення та практичного застосування отриманих знань, 

визначено місце алелопатії в системі біологічних наук, що дало змогу зробити ЦРБС 

всесвітньовідомим центром вивчення хімічної взаємодії рослин; 

- інтродукція та акліматизація рослин: А.М. Гродзинським розроблено нові підходи до 

інтродукції та акліматизації рослин (біогеоценотичний, популяційний, ценотичний), виділено 

завдання сучасних ботанічних садів, виконання яких учений досягав шляхом підготовки кадрів на 

сучасному науковому рівні та спеціалізації ботанічних установ; 

- медична ботаніка: А.М. Гродзинським розроблено основні проблеми з питань охорони й 

раціонального використання лікарських рослин, шляхи створення нових лікарських рослинних 

препаратів;  

- фітодизайн: ученим обґрунтовано новий науковий напрям – фітодизайн,  окреслено його 

ботанічні проблеми, мету, завдання, розроблено класифікацію інтер’єрів за їх екологічними та 

функціональними особливостями, об’ємно-просторовими, світловими та кольоровими 

характеристиками, визначено види композицій за емоційним впливом та функціональним 

призначенням рослинних груп, висвітлено екологічні, анатомо-фізіологічні та фітонцидні 

особливості тропічних і субтропічних рослин, що застосовуються у фітодизайні.  

4. Отриманий у закордонних відрядженнях досвід із будівництва споруд закритого ґрунту, 

способів захисту рослин, роботи з ботанічними колекціями А.М. Гродзинський застосовував у 

вирішенні питань зеленого будівництва й паркознавства. Ученим складено концепцію будівництва 

ботанічних садів та запропоновано демонстрування рослинних багатств найефективнішими 
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великомасштабними засобами. Академіку А.М. Гродзинському вдалося вивести ЦРБС АН 

УРСР на новий етап розвитку, поглибивши міжнародні зв’язки та розширивши фундаментальні 

наукові дослідження шляхом створення нових відділів, які вчений орієнтував на виконання 

найактуальніших завдань сільського господарства, охорони здоров’я, захисту навколишнього 

середовища та прикладної ботаніки. Як голова Ради ботанічних садів України і Молдови 

А.М. Гродзинський визначав напрями наукової роботи установ регіону, орієнтуючи ботанічні сади 

на спеціалізацію, що дає змогу більш цілеспрямовано та ефективно проводити інтродукційну 

роботу і створювати найповніші спеціалізовані рослинні колекції.  

5. Наукова школа А.М. Гродзинського сформувалася та успішно функціонувала на основі 

обґрунтованих ученим нових наукових напрямів в алелопатії. Він займався підготовкою наукових 

кадрів, ініціював створення в ЦРБС АН УРСР спеціалізованої ради із захисту дисертацій, 

розробляв спецкурси для студентів та викладачів. Під керівництвом А.М. Гродзинського захищено 

31 кандидатську та 3 докторські дисертації, автори яких розвивали такі напрями як вивчення 

ґрунтовтоми та субстратовтоми, виявлення впливу фітонцидів на інші рослини та людей, вивчення 

алелопатичних особливостей окремих видів рослин, дослідження фізіолого-біохімічних основ 

взаємодії різних типів рослин між собою та з мікроорганізмами. Результати діяльності 

алелопатичної школи академіка А.М. Гродзинського забезпечили ЦРБС АН УРСР статус 

провідного центру дослідження хімічної взаємодії рослин та поширення знань. 

6. Наукова спадщина А.М. Гродзинського в контексті розвитку вітчизняної та світової 

ботанічної науки становить 440 наукових і науково-публіцистичних праць, серед яких найбільше 

уваги приділено проблемам хімічної взаємодії рослин, інтродукції та акліматизації рослин, 

медичної ботаніки й фітодизайну. Масштабні дослідження з цих напрямів, розробка нових 

підходів до розв’язання основних проблем сучасних ботанічних садів, які інтенсивно розвивалися 

в Україні в 1970–1980 рр. і були пов’язані з ім’ям А.М. Гродзинського, отримали подальший 

розвиток у ботанічних установах України та в широких масштабах проводяться в різних країнах, 

зокрема в тих, які мають експортоорієнтоване сільське господарство й лісівництво.  
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АНОТАЦІЯ 

Давиденко М.М. Академік АН УРСР А.М. Гродзинський (1926–1988) – організатор 

ботанічної науки. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-

Хмельницький, 2014. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню життя та діяльності видатного вченого-

фізіолога рослин академіка АН УРСР Андрія Михайловича Гродзинського (1926–1988). У роботі 

розкрито умови та ключові чинники формування наукового світогляду вченого, проаналізовано 

його організаційну та науково-дослідну діяльність, з’ясовано та охарактеризовано основні 

напрями його наукових досліджень. Для поглиблення історико-аналітичного дослідження 
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здійснено періодизацію життя і творчої діяльності вченого. Відтворити наукові інтереси 

вченого вдалося завдяки дослідженню його більше 440 праць. 

Ключові слова: А.М. Гродзинський, алелопатія, інтродукція та акліматизація рослин, зелене 

будівництво й паркознавство, фітодизайн, медична ботаніка, ботанічний сад. 

 

АННОТАЦИЯ 

Давиденко М.Н. Академик АН УССР А.М Гродзинский (1926–1988) – организатор 

ботанической науки. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-

Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» – 

Переяслав-Хмельницкий, 2014. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию жизни и научной деятельности 

известного ученого-физиолога растений академика АН УССР Андрея Михайловича Гродзинского 

(1926–1988).  

Работа состоит из введения, четырех глав, выводов к каждой главе, общих выводов, 

дополнений, списка использованных источников. 

Во введении обоснованы актуальность и научная новизна диссертационного исследования; 

показана связь работы с научной темой и практическое значение полученных результатов; 

обоснованы цель, задачи, объект и предмет исследования; определены хронологические границы, 

методы исследования, представлены сведения об апробации, структуре диссертации и 

публикациях ее автора. 

В первой главе «Историография проблемы, источниковая база и методологическая основа 

исследования» аргументирована степень разработанности проблемы, определены направления, 

требующие дальнейшего изучения. Отмечено, что деятельность А.М. Гродзинского не была 

предметом специального изучения, избранная научная проблема освещалась предыдущими 

исследователями только фрагментарно. 

Во второй главе «Основные этапы формирования А.М. Гродзинского как ученого – 

физиолога растений» осуществлен анализ основных факторов, сформировавших его научное 

мировоззрение. Комплексное исследование жизненного, творческого пути и научного наследия 

А.М. Гродзинского в украинской историографии позволило впервые осуществить периодизацию 

жизни и научной деятельности ученого: І период (1926–1958) – обучение, формирование 

мировоззрения и сферы научных взглядов ученого, на которые значительное влияние имели его 

родители – преподаватели Белоцерковского сельскохозяйственного института. Первые научные 

интересы А.М. Гродзинского проявились во время службы в армии, где его внимание привлекло 
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явление вторичного цветения растений, которое он продолжил исследовать в период учебы в 

БСГИ. Первые научные достижения А.М. Гродзинского засвидетельствованы в годы его обучения 

аспирантуре Института физиологии растений и агрохимии АН УССР, где он исследовал процессы 

использования растениями фосфатов. ІІ период (1958–1965) – начало творческого поиска и 

первого успеха в Институте ботаники АН УССР, где ученым было обнаружено явление 

химического взаимодействия растений. Первые результаты экспериментальных исследований в 

области аллелопатии А.М. Гродзинский изложил в монографии «Аллелопатия в жизни растений и 

их сообществ: основы химического взаимодействия растений»; ІІІ период (1965–1988) – научно-

организационная и исследовательская деятельность А.М. Гродзинского на должности директора 

Центрального республиканского ботанического сада АН УССР; ІV период (1973–1988) – 

академический период научно-организационной работы А.М. Гродзинского на должностях 

академика-секретаря Отделения общей биологии АН УССР, председателя межведомственной 

комиссии по координации научной деятельности в заповедниках УССР, председателя Научного 

совета ботанических садов Украины и Молдовы, председателя Комиссии по сельскому хозяйству 

АН УССР. Систематизировано научное наследие А.М. Гродзинского за 1952–2011 гг., которое 

состоит из более 440 научных и научно-публицистических работ.  

В третьей главе «Научное пространство А.М. Гродзинского» определены основные 

направления научной деятельности ученого: 1) физиология растений: ученым впервые выделена 

аллелопатия как оригинальное направление биологии в научную дисциплину, осуществлены 

фундаментальные исследования в области химического взаимодействия растений: впервые 

введено понятие донорско-акцепторного взаимодействия растений, исследованы механизмы 

физиологического действия аллелопатических веществ, рассмотрена химическуя природа веществ 

аллелопатического комплекса и влияние химических соединений на рост растений, предложены 

биотесты, которые позволяют дать оценку аллелопатической активности веществ, разработаны 

оригинальные методы изучения аллелопатического почвоутомления и практического применения 

полученных знаний, определено место аллелопатии в системе биологических наук, что позволило 

сделать ЦРБС АН УССР всемирным центром изучения химического взаимодействия растений; 2) 

интродукция и акклиматизация растений: А.М. Гродзинским разработаны новые подходы к 

интродукции и акклиматизации растений (биогеоценотический, популяционный, ценотический) , а 

также выделены задачи ботанических садов, которые возникают на современном этапе их 

деятельности в этом направлении; 3) медицинская ботаника: А.М. Гродзинским разработаны 

основные проблемы медицинской ботаники и пути их решения; 4) фитодизайн: ученым 

обоснованы и определены основные функции и проблемы нового научного направления – 

фитодизайна. 
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В четвертой главе «Организационная деятельность А.М. Гродзинского» освещен 

талант ученого как организатора ботанических учреждений и аллелопатической школы. Выяснено, 

что полученный в заграничных командировках опыт по строительству сооружений закрытой 

почвы, способов защиты растений, работы с ботаническими коллекциями способствовал развитию 

идей А.М. Гродзинского по зеленому строительству и парковедению. Комплексно исследована 

научная школа ученого, выделены предпосылки ее становления и основные направления 

исследований учеников А.М. Гродзинского. 

Ключевые слова: А.М. Гродзинский, аллелопатия, интродукция и акклиматизация 

растений, зеленое строительство и парковедение, фитодизайн, медицинская ботаника, 

ботанический сад. 

 

ANNOTATION 

Davydenko M.M. Academician of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR 

A.M. Grodzinsky  (1926–1988) – the organizer of botanical science. - Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.07 – history of 

science and technology. – State Institution of Higher Education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy 

Skovoroda State Pedagogical University» – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2014. 

The thesis is devoted to complex research the life and work of an outstanding scientist and plant 

physiologist Academician of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR Andriy Myhailovych 

Grodzinsky (1926–1988). The paper disclosed conditions and key factors of the scientific world outlook 

of the scientist, his organizational analysis and research activities are disclosed and described the main 

directions of his scientific researches. In order to deepen the historical and analytical study carried 

periodization life and creative activity of the scientist. Display the scientific interests of the scientist 

managed by the study he wrote more than 440 works. 

Keywords: A.M. Grodzinsky, allelopathy, introduction and acclimatization of plants, green 

building and study about parks, phytodesign, medical botany, botanical garden. 


