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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Україна – одна із небагатьох держав, яка завдяки багатому
природному запасу родючих ґрунтів та географічному розміщенню у центрі Європи
має  великий  потенціал  до  світового  лідерства  з  виробництва  високоякісних
продуктів  харчування.  Проте,  сучасний  етап  інтенсифікації  землеробства
характеризується  активним  втручанням  людини  у  функціонування  природних
біоценозів.  Інтенсивне  землекористування  передбачає  значне  посилення
антропогенного навантаження на ґрунт – хімічні засоби захисту рослин від хвороб,
бур’янів і шкідників; внесення високих доз мінеральних добрив та отрутохімікатів;
впровадження  спеціалізованих  сівозмін  та  систем  обробітку  ґрунту;  меліорації
земель тощо. Подібні агротехнічні й агрохімічні заходи призводять до зміни екології
довкілля,  що  позначається  на  структурі  мікробного  угруповання  ґрунту  і  його
біологічної  активності.  Не  меншу  стурбованість  викликає  тенденція  подальшої
спеціалізації сільського господарства щодо монодомінантних агроценозів. Тривале
використання  монокультури  призводить  до  збіднення  біорізноманіття,  зниження
стійкості культур до несприятливих екологічних умов зростання, суцільної руйнації
природних зв’язків.

Родючість ґрунту є одним із важливіших факторів отримання стійких і високих
урожаїв  сільськогосподарських  культур.  Однак,  різноманітні  агроприйоми,  що
передбачають  великі  витрати  коштів  та  енергії  у  сільському  господарстві  як  на
сьогодні,  так  і  в  майбутньому повинні  бути  переважно біологічними.  Свого  часу
видатні  вчені  В.В Докучаєв (1846–1903),  П.А. Костичев (1845–1895),
В.І. Вернадський (1863–1945),  створюючи  і  розвиваючи  вчення  про  ґрунт  як
природне  тіло,  що  має  свій  генезис  та  історію  розвитку,  особливого  значення
надавали біологічному факторові, акцентуючи, що ґрунтоутворення – це біологічний
процес,  а  родючість  ґрунту  тісно  пов’язана  із  життєдіяльністю функціонуючих у
ньому організмів.

Актуальні  питання  збереження  і  відтворення  сільськогосподарських  угідь
вивчаються  багатьма  напрямами  природознавства (агроекологія,  агрохімія,
геоботаніка, ґрунтознавство, мікробіологія, молекулярна біологія, фізіологія рослин,
цитологія тощо),  що має велике теоретичне і практичне значення.  У цьому аспекті
проблематику взаємозв’язку рослин з іншими організмами в природних фітоценозах
і штучних умовах інтродукції вивчає алелопатія або хімічна взаємодія рослин, якій
останнім часом відводиться визначальне місце у світі. Оскільки явище алелопатії
гетерогенне,  надзвичайно  складне  і  проявляється  на  межі  багатьох  біологічних
дисциплін,  науковцями  проводяться  спільні  експериментальні  розробки,  за
результатами яких дану проблему в умовах сьогодення переважно розглядають як
явище ґрунтовтоми.

Отже,  систематизація  фактичного  матеріалу,  комплексний  аналіз  історії
становлення  та  розвитку  вітчизняної  алелопатичної  науки у  контексті  потреб
сільськогосподарської дослідної справи визначає актуальність і прикладну вагомість
теми дослідження.
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Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дисертацію
виконано  згідно  з  науковою  проблематикою кафедри  історії  та  культури  України
ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені
Григорія Сковороди» «Становлення і розвиток наукових шкіл на теренах України у
другій  половині  XIX –  на  початку  XXI століття:  зміни  наукових  концепцій,
закономірності  та  механізми  розвитку  науки»  (номер  державної  реєстрації
0118U003850).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у проведенні  комплексних
розвідок  етапів  зародження,  становлення  й  подальшого  розвитку  науково-
організаційних  засад  алелопатії  в  Україні  як  одного  із  напрямів
сільськогосподарської  дослідної  справи другої  половини XX –
початку XXI століття.

Для реалізації поставленої мети передбачено вирішення наступних задач:
- визначити на основі історіографічного аналізу ступінь наукової розробки теми,

рівень  її  джерельного  забезпечення та  обґрунтувати  методологічні  засади
дисертаційного дослідження;

- окреслити світовий контекст розвитку алелопатії;
- здійснити  періодизацію  розвитку  наукової  думки  про  хімічну  взаємодію

рослин для потреб сільського господарства;
- розкрити науково-організаційні засади розвитку алелопатії в Україні;
- проаналізувати  пріоритетні  наукові  напрями алелопатії,  обґрунтувати їх

науково-прикладне  значення  для  розвитку  сільського  господарства  в  Україні  у
досліджуваний період;

- висвітлити творчий внесок вітчизняних науковців у розвиток алелопатії.
Об'єктом  дослідження є процес  розвитку  сільськогосподарської  дослідної

справи в Україні другої половини XX – поч. XXI ст..
Предметом  дослідження є основні  етапи  і  особливості  наукового  поступу

сільськогосподарської  алелопатії,  теоретико-методологічний  і  практичний  внесок
вітчизняних науково-дослідних установ і їх творчих колективів,  відомих учених у
розв’язання актуальних проблем алелопатії в другій половині ХХ ст. – на початку
ХХІ ст.

Хронологічні межі дослідження – охоплюють період другої половини  XX –
початок XXI століть. Разом із тим при відображенні формування передумов наукової
уяви про хімічну взаємодію рослин автором зроблено екскурс у далеке минуле.

Територіальні межі дослідження – визначені теренами УРСР, яка перебувала у
складі  СРСР і  кордонами  суверенної  Української  держави  1991  р..  В  окремих
випадках,  висвітлюючи  історію  становлення  та  подальший  розвиток  алелопатії,
виходили за означені територіальні межі.

Методи  дослідження. Застосування  загальнонаукових  принципів  історичного
пізнання  –  історизму,  комплексності,  об’єктивності,  системності,  науковості,
багатофакторності  та  всебічності  сприяло  визначенню  теоретико-методологічних
засад  дисертації.  У  процесі  дослідження  використовувалися  історико-системний,
історико-порівняльний,  бібліографічний,  аналітико-синтетичний,  статистичний
методи;  методи  персоналізації  та  джерелознавчого  аналізу.  Різноманітні  способи
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наукового  пошуку,  аналізу  та  синтезу  комплексно  забезпечили  можливість
оптимального застосування опублікованих документів і наукових праць.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливих задач
щодо розкриття науково-організаційних основ становлення та розвитку алелопатії в
Україні  для  потреб  сільського  господарства  другої  половини XX –
початку XXI століть.

У дисертаційному дослідженні вперше:
- систематизовано джерельний  комплекс  за  темою  наукового  пошуку,  що

дозволило  відтворити  історичні  етапи  становлення  та  розвитку  вітчизняної
алелопатії;

- запропоновано періодизацію  еволюції  наукової  думки про  вчення  з  хімічної
взаємодії рослин;

- на основі комплексного дослідження доробку науково-освітніх інституцій та
науково-історичного аналізу творчої спадщини вчених визначено пріоритетні наукові
розробки для сільського господарства та доведено їхню результативність.

Удосконалено критерії систематизації  творчого спадку вітчизняних провідних
науковців  з  алелопатії,  аргументовано  важливість  наукової  і  практичної  цінності
їхніх розробок як підґрунтя для подальшого розвитку біологічного землеробства.

Дістав  подальшого  розвитку  напрям  наукової  роботи  з  відтворення  історії
природничої науки України – сільськогосподарська алелопатія.

Практичне  значення  одержаних  результатів полягає  у  визначенні
концептуальних  засад  еволюції  наукової  думки  з  проблем  алелопатії. Матеріали
дисертації  можуть  бути  використані  в  навчальному  процесі  при  викладанні
спецкурсів  «Історія  України»,  «Історія  науки  й  техніки»,  «Історія
сільськогосподарської  науки»,  «Сільське  господарство»,  а  також  при  написанні
галузевих підручників, навчальних посібників, енциклопедій, довідників тощо.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна  робота  є  самостійно виконаним
науковим дослідженням. Наукові результати та висновки, що викладені в дисертації
й виносяться на захист, отримані автором особисто.

Апробація  результатів  дисертації. Основні  положення  та  результати
дисертаційної  роботи  оприлюднено  на  міжнародних  і  всеукраїнських  наукових
конференціях: 1) Чотирнадцяті  наукові читання, присвячені діяльності Олександра
Парфенійовича  Бородіна (1848–1898)  (м. Київ,  17 листопада  2018 р.);  2) XIV
Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і
техніки  в  Україні»,  присвяченій  ювілейним  датам  від  дня  народження  видатних
учених в галузі аграрних наук – основоположників сільськогосподарської дослідної
справи  в  Україні  за  науковими  напрямами,  професорів  Богданова  Сергія
Михайловича (1859–1920),  Шиндлера  Камілла  Гавриловича (1869–1940)  та  член-
кореспондента АН УРСР Тюленєва Миколи Олександровича (1889–1969) (м. Київ,
17 травня 2019 р.); 3) 18-й Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання
історії  науки  і  техніки»,  присвяченій  85-річчю  ПрАТ  «Новокраматорський
машинобудівний завод» (м. Краматорськ, 26–28 вересня 2019 р.).

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 8 одноосібних наукових
праць, з них 4 статті у виданнях, визнаних МОН України фаховими та 1 публікація у
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науковому  виданні  України,  що  включено  до  міжнародних  наукометричних  баз
даних;  3  публікації  апробаційного  характеру  в  збірниках  матеріалів  наукових
конференцій.

Структура  дисертації обумовлена  метою  та  завданнями  дисертаційного
дослідження. Робота складається зі вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку
використаних джерел із  290 найменувань та  14 додатків.  Обсяг основного тексту
становить 199 сторінок. Загальний обсяг дисертації − 246 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі  обґрунтовано  актуальність  дисертаційного  дослідження,  показано

його зв’язок із науковими програмами, планами, темами; визначено мету, основні
задачі, об’єкт і предмет, хронологічні та територіальні межі, методологічні основи
дослідження; наукову новизну результатів та їхнє теоретичне і практичне значення,
наведено інформацію щодо їх апробації.

У  першому  розділі  «Сучасний  стан  вивчення  проблеми  та  методи
дослідження» висвітлено  стан  наукової  розробки  проблеми,  систематизовано
джерельну  базу  за  видовим принципом вміщеної  в  ній  інформації,  обґрунтовано
застосовані у процесі наукового дослідження методологічні принципи і методи.

У підрозділі 1.1 «Історіографія  проблеми» в  порівняльно-історичному аспекті
проаналізовано  наукову  літературу,  яку  умовно  поділено  на  два  основних
історіографічних періоди: 1) наукові узагальнюючі праці, опубліковані за радянської
доби (друга  полов. XX ст.  –  1991 рр.); 2) дослідження  за  часів  незалежної
України (1991 р.  –  до  нині).  Окрім  того,  в  кожному  історіографічному  періоді
диференційовано  групи  за  предметно-тематичним  принципом.  Це,  передусім,
наукові  узагальнюючі праці,  що  відтворюють:  1) розвиток  вітчизняної
сільськогосподарської  дослідної  справи;  2) історію  зародження  й  подальшу
еволюцію вчення про хімічну взаємодію рослин;  3) науково-організаційні  аспекти
алелопатії; 4) розробка окремих експериментальних напрямів для потреб сільського
господарства; 5) внесок провідних вітчизняних науковців з питань алелопатії.

До  першого  історіографічного  періоду  віднесено  роботи видатних  учених-
ґрунтознавців,  які  засвідчили  неупередженість  наукової  думки  з  питань  розвитку
вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи1.

Відзначимо, що в 1937 р. відомий  австрійський фізіолог, професор Венського
університету Г. Моліша2,  висвітлюючи фізіологічні  явища у рослин,  запропонував
термін  «алелопатія».  Чисельні  публікації  видатного  вітчизняного  ученого

1 Вильямс В. Р. Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения. Москва: Сельхозгиз, 1940. 447 с.; Виленский Д. Г.
Основоположники русского почвоведения. Москва: Изд-во «Знание», 1958. 31 с.; Теленга М. А. Стан та перспективи
біологічного методу боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур.  Проблеми ентомології в Україні.  Київ:
Видавництво АН УРСР. 1959. С. 221–223; Прянишников Д. Н. Избранные сочинения. Москва: Колос, 1965. Т. 2. 492 с.;
Бараев А. И. Почвозащитное земледелие. Москва: Колос, 1975. 304 с.; Воловник С. В. У истоков биометода.  Защита
растений.1979. № 11. С. 40.
2 Молиш Г. Биологические очерки / перевод с нем. под ред. проф. М. И. Голенкина. Москва–Петроград: Государств.
изд-во,  1923.  131 с.;  Молиш Г.  Физиология  растений  как  теория  садоводства  / перевод  с  нем.  под  ред.
Т. А. Красносельской-Максимовой.  Москва–Петроград:  Государств.  изд-во  колхозной  и  совхозной  литер-ры,  1933.
344 с.;  Молиш Г.  Ботанические  опыты  без  приборов.  Москва:  Государств.  учебно-педагогич.  изд-во  Наркомпроса
СССР, 1941. 164 с.
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М.Г. Холодного3 про дослідження алелопатичних процесів  у  рослин свідчать  про
незалежне  і  одночасне  вивчення  однакових  наукових  проблем  з  Г. Молішем.
Відтворення  об’єктивних  передумов зародження,  становлення  і  подальшого
розвитку вчення  про  хімічну  взаємодію  рослин представлено  у  працях
В.М. Сукачова4 та  С.І. Чернобривенко5.  Інформацію  щодо  історичного  огляду
напрацювань з питань алелопатії на другу половину 50-х рр.  XX ст. використано з
монографії Г. Грюмера6.  Для осмислення означеної проблеми з позицій історичної
науки опрацьовано колективну працю під керівництвом В.Г. Дроботька7,  де автори
висвітлюють першоджерела використання рослин у народній медицині, сільському
господарстві тощо.

Суттєве значення мали публікації  Г.Б. Гортинського8,  опубліковані у «Бюлетні
Московського  товариства  дослідників  природи»,  де  вченим  зроблено  ґрунтовний
аналіз  щодо проблеми хімічної  взаємодії  рослин на початок 60-х рр.  XX ст.  Крім
того,  автор  наголошував,  що  загальноприйнята  думка  про  новизну  проблеми
алелопатії не відповідає дійсності, а пов’язана виключно з недостатньою розробкою
історичних питань науки.

У  дисертаційному  дослідженні  використано  узагальнюючі  праці  академіка
А.М. Гродзинського9, де охарактеризовано давні системи землеробства й зазначено,
що хімічна взаємодія рослин, як колообіг фізіологічно активних речовин у ценозі,
має  надзвичайно  важливе  значення.  Більш  детально  розвиток  уявлень  про
алелопатію учений висвітлив, проаналізувавши праці давньогрецьких учених, в яких
наводилися  приклади  незрозумілої  для  них  взаємодії  між  рослинами:  одні  мали
пригнічувальні  властивості,  інші  –  навпаки,  стимулювали  ріст  і  розвиток
оброблювальних сільськогосподарських культур.

У  матеріалах  американського  дослідника,  професора Оклахомського
університету Е. Райса10 найбільш  актуальною  виявилася  інформація  щодо
історичного огляду  народних спостережень і землеробського досвіду Стародавніх
Греції і Риму, а також спостережень середньовічних авторів про хімічну взаємодію
рослин.  Крім  того,  у  цих  працях  розглянуто  практичне  застосування  наукових

3 Холодный Н. Г. Фитогормоны. Очерки по физиологии гормональных явлений в растительном организме. Киев, 1939.
265 с.;  Холодный Н. Г. О  выделении  летучих  органических  соединений  живыми  организмами  и  об  усвоении  их
микробами почвы. Докл. АН СССР. Москва, 1944. С. 75 78; Холодный‒  Н. Г. Среди природы и в лаборатории. Москов.
общ-во испытателей природы. 1949. Вып. 15 – «Среди природы». 174 с.;  Холодний М. Г. Вибрані праці. Київ: Наук.
думка, 1970. 451 с.
4 Сукачев В. Растительные сообщества (введение в фитосоциологию). Ленинград–Москва, 1928. 232 с.
5 Чернобривенко С. И. Биологическая роль растительных выделений и межвидовые взаимоотношения в смешанных
посевах. Москва: Сов. наука, 1956. 193 с.
6 Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений. Аллелопатия. Москва: Изд-во иностр. лит., 1957. 261 с.
7 Антимикробные  вещества  высших  растений  / В. Г. Дроботько,  Б. Е. Айзенман,  М. О. Швайгер,  С. И. Зелепуха,
Т. П. Мандрик. Киев: Изд-во АН Украинской ССР, 1958. 336 с.
8 Гортинский Г. Б. Аллелопатия и биогеоценология (о биогеоценологическом подходе к проблемам аллелопатии). Бюл.
Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 1963. Т. LXVIII. Вып. 6, ноябрь–декабрь. С. 103–110;  Гортинский Г. Б.
Аллелопатия в опытах русских ученых начала XX в. Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 1966. Т. LXXI.
Вып. 5 , сентябрь–октябрь. С. 128–133.
9 Гродзинский А. М.  Аллелопатия  в  жизни  растений  и  их  сообществ.  Основы  химического  взаимодействия
растений: монография / отв.  ред.  А. М. Гродзинский.  Киев: Наук.  думка,  1965.  199 с.;  Гродзінський А. М.  Основи
хімічної взаємодії рослин: монографія / відп. ред. І. Г. Вивалько. Київ: Наук. думка, 1973. 205 с.
10 Райс Э.  Аллелопатия:  монография / под  ред. А. М. Гродзинского.  Москва: Мир,  1978.  392 с.;  Райс Э.
Аллелохимикалии  и  ферромоны  в  садоводстве  и  агрономии.  Москва: Мир,  1983.  С. 18 140;  Райс‒  Э. Природные
средства защиты растений от вредителей: монография / под ред. А. М. Гродзинского. Москва: Мир, 1986. 184 с.
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досліджень в агрономії, зокрема пригнічення бур’янів культурними рослинами, що
дає можливість застосовувати біологічні методи. Виявлення чинників зародження та
подальшої  еволюції  хімічної  взаємодії  рослин  виявилося  корисним для  завдань
дисертаційної роботи.

У наукових роботах д.б.н. Е.А. Головка11 висвітлено проблему історії алелопатії,
де  автор  проаналізував багаторічні  експериментальні  дослідження  з  хімічної
взаємодії рослин, розподіливши їх по етапам, а також розглянув тенденції проблеми
у 90-х рр. XX ст.

Питання  становлення  і  діяльності  галузевих  науково-дослідних  установ  у
радянський  період  представлено  узагальнюючим  оглядовим  нарисом
А.М. Гродзинського,  де  подано  відомості  про  Національний  ботанічний  сад
імені М.М. Гришка НАН України (НБС) на початкових етапах його керівництва12.
Заслуговує на увагу публікація  В.В. Смирнова13 з  історії  Інституту мікробіології  і
вірусології  АН  УРСР  (нині  –  Інститут  мікробіології  і  вірусології
імені Д.К. Заболотного  НАН  України),  який  у  радянські  часи  став  всесоюзним
центром дослідження проблеми фітонцидів.

Розробка окремих експериментальних напрямів з питань алелопатії для потреб
сільського господарства представлена низкою наукових і науково-популярних праць
творця вчення про фітонциди Б.П. Токіна14 та провідних науковців з питань хімічної
взаємодії  рослин  –  В.Г. Дроботька,  К.Г. Бельтюкової,  А.М. Гродзинського,
Н.Н. Дзюбенко та інших.

До наукової літератури, де проаналізовано фізіолого-біохімічні взаємодії рослин
у  культурних  і  природних  фітоценозах15,  а  також  взаємодію  рослин  із
мікроорганізмами  віднесено  праці  видатних  вітчизняних  учених-мікробіологів
М.В. Рево,  С.М. Виноградського,  Л.Й. Рубенчика.  Фізіологічно  активні  речовини
сидерального  люпину  і  супутньої  мікрофлори  досліджувала  Л.Д. Юрчак16,
Г.П. Кушнір,  Т.С. Шроль,  Е.А. Головко,  О.Ю. Кострома.  Крім того,  проаналізовано
наукову  літературу,  присвячену  проблемам  вивчення  алелопатичних  властивостей

11 Головко Э. А. Микроорганизмы  в  аллелопатии  высших  растений: монография / отв.  ред. А. М. Гродзинский.
Киев: Наук.  думка,  1984.  200 с.;  Головко Э. А.  Ганс  Молиш  и  современная  аллелопатия  Аллелопатия  и
продуктивность растений: сб. науч. тр. Киев: Наук. думка, 1990. С. 14–23 с.
12 Гродзінський А. М.,  Кохно М. А.,  Киричок Ю. К. Центральний  республіканський  ботанічний  сад  АН  УРСР  на
новому етапі діяльності. Інтродукція та акліматизація рослин: республ. міжвід. зб. Київ: Наук. думка, 1966. С. 3 7.‒
13 Фитонциды. Роль в биогеоценозах, значение для медицины: материалы  VIII Совещания по проблеме фитонцидов,
(16–18 окт. 1979 г., г. Киев) / ред. коллегия: Б. Е. Айзенман (отв. ред.) и др. Киев: Наук. думка, 1979. С. 7–8.
14 Токин Б. П. Фитонциды. Москва: Изд-во АМН СССР, 1951. 238 с.; Токин Б. П. Губители микробов – фитонциды.
Москва: Изд-во «Советская Россия», 1960. 199 с.; Токин Б. П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах. Изд-е
второе, доп. Ленинград: Лениздат, 1974. 344 с.; Токин Б. П. О новых аспектах исследований в области фитонцидов.
Фитонциды в народном хозяйстве: [сборник] / ред. коллегия: Б. Е. Айзенман, К. И. Бельтюкова, В. Г. Дроботько (отв.
ред.),  С. И. Зелепуха  (отв.  секретарь.)  и  др.  Киев: Наук.  думка,  1964.  С. 9–22;  Токин Б. П.  Что  такое  фитонциды?
Фитонциды  (биологическое  значение,  свойства  и  применение).  VII совещание  по  проблеме  фитонцидов:  тезисы
докладов, (25–27 июня 1973 г., Киев) / отв. ред. – Б. Е. Айзенман и др. Киев: Наук. думка, 1973. С. 3.
15 Рево М. В.  Азотобактер  в  каштановых  почвах  пригородов  г. Херсона.  1933;  Виноградский С. Н.  Микробиология
почвы.  Проблемы и  методы.  Пятьдесят  лет  исследований.  Москва: Изд-во  АН СССР,  1952.  792 с.;  Рубенчик Л. И.
Азотобактер и его применение в сельском хозяйстве. Киев: Изд-во АН УССР, 1960. 328 с.
16 Юрчак Л. Д. Количественная динамика микроорганизмов, разлагающих зеленую массу люпина в почве. Материалы
IV респ.  науч.  конф. молодых исследователей,  посвящ.  50-летию АН УССР. Киев:  Наук.  думка,  1969.  С. 100 102;‒
Юрчак Л. Д.  Динамика  физиологически  активных  веществ,  образующихся  при  разложении  зеленой  массы
люпина. Физиолого-биохимические основы взаимодействия растений в фитоценозах. Киев, 1970. Вып. 1. С. 124 128.‒
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ґрунту17,  основних  сільськогосподарських  культур18,  ефіроолійних  ароматичних
рослин19,  технічних  і  кормових  культур20,  плодових  культур21,  деревних  і
чагарникових рослин22 тощо.

До  історичних  здобутків  радянського  періоду  належать  біографічні  нариси23,
присвячені  відомим  ученим,  які  стояли  у  першоджерел  алелопатичної  науки  –
С.Н. Виноградському,  М.Г. Холодному,  В.Г. Дроботьку,  М.Х. Чайлахяну,
В.М. Сукачову, А.М. Гродзинському.

Історичні напрацювання доби незалежності України відзначаються серією робіт
академіка  НААН  В.А. Вергунова24,  в  яких  автор  аналізує  розвиток
сільськогосподарської  дослідної  справи  в  Україні,  розкриває  значення  для
вітчизняного  дослідництва  внеску  перших  учених-агрономів, висвітлює  загальні
проблеми становлення  і  розвитку  сільськогосподарської  науки  і  освіти,  історичні
аспекти  розвитку  українського  ґрунтознавства,  а  також  розвиток
сільськогосподарської дослідної справи в Україні початку ХХ ст.

У дисертаційному дослідженні використано низку публікацій Н.П. Коваленко25,
в  яких  знайдено  змістовну  інформацію щодо  історичних  чинників  зародження  й
подальшого  прогресу  аграрної  науки.  На  значну  увагу  заслуговують  публікації

17 Методические указания по защите почв от эрозии / сост.: М. В. Колесниченко и др. Воронеж, 1972. 68 с.
18 Власюк П. А. Агрофизиологические основы питания сахарной свеклы. Киев, 1950. 256 с.
19 Танасиенко Ф. С. Эфирные масла. Содержание и состав в растениях. Киев: Наук. думка, 1985. 264 с.; Рекомендации
по возделыванию и уборке шалфея мускатного в лесостепной зоне УССР / подгот.:  Л. Д. Юрчак, Г. А. Побирченко.
Киев, 1990. 7 с.
20 Утеуш Ю. А. Рапс и сурепица в кормопроизводстве. Киев: Наук. думка, 1979. 227 с.; Гродзинский А. М. Актуальные
вопросы интродукции растений на современном этапе.  Новые пищевые и кормовые растения в народном хозяйстве.
Киев: Наук. думка, 1981. Ч. 1. С. 3 6.‒
21 Мороз П. А. Аллелопатия  в  плодовых  садах: монография / отв.  ред. А. М. Гродзинский.  Киев: Наук.  думка,  1990.
208 с.;  Чайлахян М. Х.,  Саркисова М. М.  Регуляторы  роста  у  виноградной  лозы  и  плодовых  культур  / отв.  ред.
А. А. Прокофьев. Ереван: Изд-во АН Ереванск. ССР, 1980. 228 с.
22 Бельгард  А. Л.  Лесная  растительность  Юго-Востока УССР.  Киев: Изд-во  Киевского ун-та,  1950.  264 с.;
Рахтеенко И. Н. Корневое питание растений в фитоценозах. Минск: Наука и техника, 1971. 250 с.
23 Русские  микробиологи  С. Н. Виноградский  и  В. Л. Омелянский  / ред.  коллегия: Г. Л. Селибер  (отв. ред.),
В. Н. Береснева, С. П. Норкина, М. З. Шкляр. Москва: Изд-во Мин-ва сельск. хоз-ва СССР, 1960. 84 с.; Поруцкий Г. В.
Николай  Григорьевич  Холодный (1882–1953)  / отв.  ред.  А. И. Купцов.  Москва:  Изд-во:  «Наука»,  1967.  215 с.;
Затула Д. Г. Роль В. Г. Дроботько в развитии учения о фитонцидах.  Фитонциды (биологическое значение, свойства и
применение).  VII совещание  по  проблеме  фитонцидов:  тезисы докладов,  (25–27  июня  1973 г.,  Киев)  / отв.  ред.  –
Б. Е. Айзенман  и  др.  Киев:  Наук.  думка,  1973.  С. 4;  Михаил  Христофорович  Чайлахян:  биобиблиограф.
указатель / сост.: Н. Б. Полякова, Н. М. Ансерова. Москва: Изд-во «Наука», 1980. 96 с.; Владимир Николаевич Сукачев:
очерки, воспоминания современников. Ленинград: Изд-во «Наука»,  1986. 208 с.; Андрей Михайлович Гродзинский:
биобиблиограф. указатель / ред. колег.: акад. АН УССР К. М. Сытник (председат.), акад. АН УССР П. Т. Тронько, акад.
АН УССР Ф. С. Бабичев и др. Киев: Наук. думка, 1986. 69 с.
24 Вергунов В. А. Перші російські вчені-агрономи і становлення дослідництва на українських землях. Цукрові буряки.
2009. № 4. С. 14 15; Вергунов‒  В. А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки. До 90-річчя від дня створення
ДНСГБ НААН. Київ, 2012. Ч. 4. 324 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»;
кн. 58);  Вергунов В. А.  Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування:
організаційний аспект. Київ: Аграр. наука, 2012. 416 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, документах,
бібліографії ; кн. 68).
25 Коваленко Н. П.  Екологічно  збалансовані  сівозміни  в  системі  альтернативного  землеробства:  історичні  аспекти.
Агроекологічний  журнал: наук.-теорет.  журн. Київ,  2012.  № 4.  С. 95–99;  Коваленко Н. П.  Еволюція  впровадження
науково обґрунтованих сівозмін для подолання ґрунтовтоми: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару, присвяченого
130-річчю виходу книги професора В. В. Докучаєва «Російський чорнозем» і появі сільськогосподарської дослідної
справи як галузі знань, Київ, 10 груд. 2013 р. Київ: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. С. 68 70; ‒ Коваленко Н. П. Становлення та
розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина
XIX  початок ‒ XXI ст.): монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. НААН, ННСГБ. Київ: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 490 с.
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Е.А. Головка та Л.Д. Юрчак про становлення і розвиток алелопатії26.  Розвідки щодо
світових  тенденцій  сучасного  стану  алелопатичної  науки  проводила
М.М. Давиденко27, що мало суттєве підґрунтя для нашої роботи.

Науково-організаційні  аспекти  алелопатії28 за  часів  державності  представлені
роботами Н.В. Чувікіної, Л.Д. Юрчак, працями інших науковців.

Експериментальні алелопатичні напрями у сучасний період висвітлено у низці
робіт,  що  характеризують  широкий  діапазон  тематики,  а  саме:  природні
фітоценози29, основні сільськогосподарські культури30, технічні і кормові культури31,
лікарські,  ефіроолійні  ароматичні  рослини32 тощо.  Методології  в  алелопатії
присвятили публікації Л.Д. Юрчак, П.А. Мороз, Н.В. Заіменко, О.О. Чудовська33.

У  сучасний  період внесок провідних  вітчизняних  науковців  з  питань
алелопатії34 представлений  роботами  Л.Д. Юрчак,  Пиди С.В.,  Машковської С.П.,
Григорюка І.П., В.В. Кваші; низкою біобібліографічних покажчиків тощо.

Таким  чином,  аналіз  літератури  радянського  і  сучасного  українського
історіографічних  періодів  є  багатоплановим  як  за  тематикою  представлених
узагальнень,  так  і  за  рівнем  опрацювання  проблем.  Однак,  еволюційний  поступ
наукових основ розвитку сільськогосподарської алелопатії висвітлений фрагментарно,
що й засвідчило потребу подальшого комплексного дослідження зазначеної проблеми.

26 Головко Е. А. Історично-аналітичний погляд:  від класичної фізіології  рослин до сучасної  алелопатії.  Інтродукція
рослин.  2001.  № 1–2.  С. 5 17;  ‒ Юрчак Л. Д.  Алелопатія:  ретроспективний  погляд,  сучасний  стан  та  перспективи
досліджень. Інтродукція рослин. 2006. № 4. С. 12 23‒ .
27 Давиденко М. М.  Міжнародне алелопатичне товариство:  становлення, структура і  місце України.  Історія науки і
біографістика: електронне наукове фахове видання  міжвід. темат. зб‒ . 2017. № 1. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2017-
1/07.pdf (дата звернення: 11.04.2018).
28 Чувікіна Н. В.  Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України: історія створення, становлення та
розвитку: автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  історичних  наук.  Відділ  історії  науки  і  техніки  Центру
досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України. Київ, 2007. С. 14; Юрчак Л. Д.
Міжнародна  конференція  «Фітопатогенні  бактерії.  Фітонцидологія.  Алелопатія».  Інтродукція  рослин.  2006.  № 1.
С. 115 116.‒
29 Алелопатія  та  азотфіксація  в  агроекосистемах: матеріали  наук.-практ.  конф.,  присв.  80-річчю з  дня  народження
проф. Г. Ф. Наумова. Харків, 2007. 121 с.
30 Сівозміни у землеробстві України: рекомендації / за ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка. Київ: Аграрна наука, 2002. 148 с.;
Волкогон В. В. Мікробіологічні аспекти оптимізації азотного удобрення сільськогосподарських культур. Київ: Аграрна
наука, 2007. 143 с.
31 Нові кормові, пряносмакові та овочеві інтродуценти в Лісостепу і Поліссі України / Д. Б. Рахметов, Н. О. Стаднічук,
О. А. Корабльова та ін. Київ: Фітосоціоцентр, 2004. 163 с.
32 Юрчак Л. Д.  Алелопатія  в  агробіогеоценозах  ароматичних  рослин: монографія / відп. ред. П. А. Мороз;
рец. В. Г. Собко,  Е. А. Головко.  Київ: Фітосоціоцентр,  2005.  411 с.;  Юрчак Л. Д.,  Мороз П. А.,  Осипова   И. Ю.
Комплексная оценка аллелопатических особенностей ароматических растений.  Ботаника и микология: Современные
горизонты:  сб. трудов.  Киев: Академпериодика, 2007. С. 247 260; Юрчак‒  Л. Д.,  Побирченко Г. А. Культура шалфея
мускатного в Лесостепи Украины / отв. ред. Т. М. Черевченко. Киев: Наук. думка, 1997. 166 с.
33 Юрчак Л. Д.,  Мороз П. А.,  Заіменко Н. В.  Роль агрохімічних досліджень в алелопатії.  Живлення рослин: теорія  і
практика:  зб.  наук.  праць,  присвяч.  100-річчю  від  дня  народження  акад. АН  УРСР  та  ВАСГНІЛ  П. А. Власика.
Київ: Логос,  2005.  С. 596 612;  ‒ Биопробы  и  биотесты  (незаконченные  рукописи  академика
А.М. Гродзинского) / сост.: Л. Д. Юрчак,  Е. А. Чудовская;  под  ред.  В. П. Грахова,  Е. Н. Бойко,  Н. В. Заименко.
Киев: Золотые ворота, 2011. 364 с.
34 Юрчак Л. Д.  Спомин  про  вчителя.  Інтродукція  рослин.  2001.  № 1 2.  С.‒  54 56;  Пида‒  С. В.,  Машковська С. П.,
Григорюк І. П. Згадуючи професора Е.А. Головка… Вісник Харківського Національного аграрного університету. Серія
«Біологія».  2007.  Вип. 3 (12).  С. 118–121;  Ріка  дитинства.  (Діаріуш  майбутнього  академіка)  / [автор-упорядник
В. Кваша].  Київ:  Архетип,  2008.  52 с.;  Андрей  Михайлович  Гродзинский:  биобиблиография  /  сост.  Э. А. Головко,
В. П. Грахов,  Е. Н. Бойко и др.;  отв.  ред.  Н. В. Заименко.  Киев:  Академпериодика,  2006.  78 с.;  Професор  Богданов
Сергій  Михайлович (1859 1920):  біобібліогр.  покажч.  наук.  пр.  за  1883–1917  роки.  /‒  укладачі:  д.с.-г.н.,
проф. В. А. Вергунов, С. М. Сіряченко. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. 138 с.

http://inb.dnsgb.com.ua/2017-1/07.pdf
http://inb.dnsgb.com.ua/2017-1/07.pdf
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У підрозділі 1.2. «Джерельна база дисертації» реалізацію окреслених завдань
дисертаційного дослідження здійснено за допомогою залучення опублікованих та
неопублікованих  різноманітних  за  походженням,  видами,  ознаками  та  змістом
історичних джерел і матеріалів.

Вихідними  даними  при  розробці  й  аналізі  проблеми  слугували  виявлені
матеріали фондів 3-х архівів: Президії НАН України, НБС імені М.М. Гришка НАН
України, особистого архіву  кімнати-музею А.М. Гродзинського у відділі алелопатії
НБС імені М.М. Гришка НАН України.

Важливе значення при дослідженні джерельної бази мали матеріали фондів 4-х
бібліотек:  Національної  бібліотеки  імені В.І. Вернадського  НАН  України,  ННСГБ
НААН,  Державної  науково-технічної  бібліотеки  України,  наукової  бібліотеки
НБС імені М.М. Гришка НАН України.

Джерельна  база  дослідження  складається  з  декількох  груп  документів  і
матеріалів, що стосуються становлення та подальшого розвитку алелопатії, залежно
від їхнього походження, особливостей, змісту та характеру викладення матеріалу.

До  першої групи належать офіційні матеріали і документи, що зберігаються в
архіві  Президії  НАН  України,  зокрема  звіти  від  1965,  1970,  1972−1976,  1994,
2001−2002  та  2006 рр.,  де  знайдено  відомості  про  роботу  відділу  алелопатії
НБС імені М.М. Гришка НАН України.

Другу  групу  становлять документи  та  матеріали  підсумково-інформаційного
характеру, що знаходяться  у кімнаті-музеї А.М. Гродзинського у відділі  алелопатії
НБС імені М.М. Гришка НАН України: звіти відділу, цикл робіт, представлений на
здобуття  Державної  премії  УРСР;  копії  патентів;  рукописи;  службові  й  приватні
листи академіка А.М. Гродзинського; листівки із поздоровленнями до свят; альбоми
зі світлинами працівників відділу алелопатії тощо.

Третю групу становлять біографічні матеріали, певний обсяг яких виявлено в
архівних фондах  НБС імені М.М. Гришка НАН України:  особова справа академіка
А.М. Гродзинського  у  2-х  томах  (автобіографія,  копії  дипломів,  особові  листки  з
обліку  кадрів,  копія  рішення  про  присудження  премії  ім. М.Г. Холодного,  копії
атестата  професора  та  документа  про  обрання  членом-кореспондентом  зі
спеціальності  «ботаніка»,  витяг  із  протоколу  Загальних  зборів  АН  УРСР  про
обрання  дійсним  членом  –  академіком  тощо),  особова  справа  доктора
сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак.

Четверта група джерел містить публікації видатного ученого С.М. Богданова у
спеціалізованому  виданні  «Господар»  –  «Пожнивне  зелене  добриво» (1896)  та  у
профільному журналі «Господарство» протягом 1910–1917 рр. У праці «Для чого і як
потрібно  сіяти  люпин»  ученим  піднімається  питання  щодо  впровадження  у
сільськогосподарську  практику  використання  люпинів  у  якості  зеленого  добрива.
Означені публікації стали надзвичайно цінним джерелом нашого дослідження.

Важливе  значення  при  написанні  роботи  мали  наукові  праці  з  проблем
алелопатії,  вивчення  яких  дало  можливість  осягнути  рівень  її  розвитку  та
ефективність розробок для впровадження у сільськогосподарську практику.

Отже,  виявлені  та  опрацьовані  матеріали  джерельної  бази  становлять
документальне забезпечення досліджуваної проблеми.
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У  підрозділі  1.3. «Методологічні  засади  дослідження» ґрунтуються  на
пріоритеті документів, які дають змогу всебічно проаналізувати еволюцію наукової
думки  вітчизняної  алелопатичної  науки.  Обґрунтовано  методологію  наукового
пошуку,  вибір  підходів  щодо  розроблення  ключових  напрямів  дослідження,  на
основі  чого  систематизовано  джерельну базу,  викладено матеріал  у  послідовній і
логічно завершеній формі та відображено діяльність  учених, які вивчали проблему
хімічної взаємодії рослин. Дисертаційна робота базується на загальних принципах
історизму,  науковості,  об’єктивності,  комплексності  джерел  і  методів:
загальнонаукових  (історико-порівняльного,  аналізу  та  синтезу,  узагальнення,
логічного),  специфічно-історичних  (проблемно-хронологічного,  історико-
системного,  персоніфікації,  періодизації)  та  міждисциплінарних  (статистичного,
контент-аналізу,  персонально-біографічного,  методів  джерелознавчого  та
архівознавчого  аналізу,  термінології).  Методологічні  принципи  та  наукові  методи
дали змогу здійснити історико-наукове дослідження, проаналізувати становлення та
розвиток  алелопатії  в  Україні  у  другій  половині XX –  початку XXI ст.  та
обґрунтувати значення наукових здобутків провідних учених з даної проблеми для
подальшого розвитку у сільськогосподарській практиці.

У  другому  розділі  «Зародження,  становлення  й  розвиток  знань  про
алелопатію» проведено системний аналіз та виділено періоди основних історичних
віх розвитку наукової думки з проблеми дослідження хімічної взаємодії рослин, а
також виявлено об’єктивні передумови її становлення в Україні.

У  підрозділі  2.1. «Історичні  першоджерела  вчення  про  хімічну  взаємодію
рослин (від найдавніших часів – до  XIX ст.)» з’ясовано умови розвитку від праць
учених античного світу – Феофраст (Теофраст), Марк Порцій Катон, Луцій Юній
Модерат  Колумелла,  Пліній  Старший  Гай;  наукових  трактатів  середньовіччя  –
Н. Калпепер («Англійській лікар і Повний травник», 1633 р.), Т. Браун («Сад Кіра»,
1658 р.)  до перших наукових тез  про взаємовплив рослин у процесі  боротьби за
існування, що заклало першоджерела для становлення наукових основ алелопатії.
Особливу  роль  відіграли  праці  вчених  кінця  XVIII  –  першої  половини  XIX ст.:
німецького  агронома  А. Теєра,  вітчизняного  вченого  А.Т. Болотова  («Про
невідповідність  врожаю  посіяному  насінню»,  1779 р.);  швейцарських  учених  Н.-
Т. Соссюра  («Хімічні  дослідження  рослин»,  1804),  О. Декандоля  («Фізіологія
рослин»,  1832),  А. Декандоля  («Досліди  з  фізіології  рослин»,  1836);  німецького
вченого Ю. Лібіха.

У підрозділі 2.2. «Становлення алелопатії (кінець  XIX ст. –60-ті рр.  XX ст.)»
викладено обґрунтування інтенсивних науково-дослідних розробок вітчизняних та
іноземних  учених  з  проблеми  ґрунтовтоми,  що  зумовлювалося  токсичними
виділеннями рослин. Дослідники проводили в лабораторних умовах експерименти
щодо впливу промивних вод, які проходили через посудини з рослинами-донорами
на ріст інших рослин. У результаті серії експериментів висунуто тезу, що причиною
зниження  родючості  ґрунтів  може  бути  нагромадження  кореневих  виділень,
особливо  продуктів,  які  вивільнюються  при  розкладанні  коренів  та  рослинних
решток.  Провідну  роль  у  цих  дослідженнях  відіграли  С.М. Богданов,
Д.Г. Віленський,  П.А. Костичев,  В.Р. Вільямс,  С.М. Виноградський  та  інші  вчені.
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Важливим етапом у становленні вчення про хімічну взаємодію рослин мали праці
відомого австрійського фізіолога Г. Моліша.  Одночасно  вивчав  хімічний
взаємовплив рослин вітчизняний учений М.Г. Холодний.

У  підрозділі  2.3. «Розвиток  вітчизняної  алелопатії  та  зв’язок  з  іншими
суміжними  науками  (70-ті рр.  XX ст.  –  до  сьогодення)» висвітлено  значення
практичних  розробок  з  хімічної  взаємодії  рослин  для  подальшого  розвитку
вітчизняної сільськогосподарської науки.

У публікації «Організаційний поступ сільськогосподарської дослідної справи в
Україні (до 130-річчя створення Полтавського дослідного поля)» (2014) академіком
В.А. Вергуновим  запропоновано  шість  етапів  розвитку  організаційних  основ:
1) світовий  організаційний  пріоритет  для  галузевого  дослідництва  –  задовго  до
поширення  плодових  садів  у  Європі,  у  Київській  Русі  наприкінці  IX ст.  стали
висаджувати  фруктові  дерева;  2) 1721–1812 рр.  –  царський  указ  Петра I про
створення «Польової  аптеки Малоросії»  у вигляді  плантацій  лікарських  трав та
відкриття Нікітського ботанічного саду; 3) 1812–1884 рр. – пошук організаційної
форми існування дослідної справи та утворення першої постійно діючої казенної
дослідної  установи;  4) 1901–1920 рр.  –  Указ  Миколи II від  28 травня  1901 р.
«Положення про сільськогосподарські дослідні установи», який дав змогу державі
взяти  під  свою  фінансову  опіку  подальший  розвиток  вітчизняної  галузевої
дослідної  справи  через  його  впорядкованість;  5) встановлення  на  українських
землях  радянської  влади  у  1920 р.  та  нові  риси  до  системи  дослідництва:
а) дослідна справа у колі інтересів винятково держави; б) масове відкриття нових
дослідних  установ;  в) максимальне  сприйняття  всього  нового  агропромисловим
виробництвом,  особливо  в  60–80-х рр. XX ст.,  що дало  змогу  значно  підвищити
продуктивність  аграрного  сектору  економіки  країни;  6) незалежна  Україна  –
відповідальність  за  розвиток  галузевого  дослідництва:  а) виконання  галузевих
досліджень  при  постійно  діючих  інституціях  (дослідні  господарства,  станції,
інститути);  б) комплекс  аналітичних,  лабораторних  і  польових  досліджень
виконуються  за  спеціально  розробленими  і  затвердженими  методиками;
в) дослідницькі роботи здійснюються за державні кошти.

Зважаючи на проблеми сьогодення, провідні спеціалісти з алелопатії вбачають
перспективи розвитку, насамперед, у системно-комплексних підходах до вирішення
важливих  теоретичних  і  практичних  проблем  сучасності:  підвищення  родючості
ґрунтів  та  біологічного  захисту  рослин;  збереження  і  збагачення  біологічного
різноманіття;  ефективності  взаємозв’язку  культурних  рослин,  бур’янів,
мікроорганізмів;  екологізації  фізіології,  біохімії  тощо.  Завдяки  реалізації
накреслених перспектив, вчення про хімічну взаємодію рослин сприятиме розвитку
досліджень не тільки в теоретичному, а й у практичному аспекті. Наразі алелопатія
як  науковий  напрям,  завдяки  широті  й  багатогранності  її  підходів  у  визначенні
різноманітних біологічних явищ,  отримала  стрімке  зростання  в  Україні  та  інших
країнах світу. На сучасному етапі вона набула екологічного характеру біосферного
масштабу.

У  підрозділі  2.4. «Сучасний  світовий  контекст  розвитку  алелопатії»
комплексно оцінено науково-організаційну роботу з означеної проблеми наприкінці
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XX – початку XXI ст.
З’ясовано, що наразі дослідження з алелопатії активно проводяться в Австралії,

Індії, Італії, Іспанії, Канаді,  Китаї,  Мексиці,  Південній Кореї,  Польщі, Португалії,
США,  Тайвані, Франції,  Японії та деяких  інших  країнах  світу.  Підтвердженням
викладеному слугує  Перший Міжнародний симпозіум з питань  алелопатії, що
відбувся у м. Нью-Делі (Індія,  1994 р.)  під  гаслом «Алелопатія  у сільському
господарстві, лісогосподарстві  і  в  навколишній  природі»,  у роботі  якого  взяли
участь  науковці  19  країн,  у  тому  числі  й  дослідники  з  України.  Найголовнішим
досягненням симпозіуму стало створення Міжнародного алелопатичного товариства
(International  Allelopathy  Society  –  IАS)  та  затвердження  трьох  іменних  премій:
Г. Моліша (Molisch Award – за видатні академічні досягнення в галузі алелопатії),
А.М. Гродзинського (Hrodzinskу Award – за кращу публікацію з проблем алелопатії,
написану в період між всесвітніми конгресами) і Е. Райса (Rice Award – за кращу
доповідь  студента,  представлену  на  симпозіумі  IАS),  тим  самим  віддаючи  шану
вченим, які зробили найбільший внесок в алелопатію.

Другий європейський симпозіум відбувся у м. Пулава (Польща,  2004 р.),
організований  Інститутом рослинництва і ґрунтознавства,  який засвідчив
розширення спектру алелопатичних досліджень у світі. Європейські країни – члени
ЄС, об’єднали свої зусилля у  вирішенні проблем  з  алелопатії, що спрощує
виконання поставлених задач.

Встановлено, що на Першому Всесвітньому конгресі з проблем алелопатії (First
World Congress on Allelopathy –  WCA),  що  відбувся  у  м. Кадіз (Іспанія,  1996 р.)
розглядалися  наступні аспекти:  алелопатія в природних екосистемах  (водних,
агрофітоценозів), методологія, механізми дії активних речовин, хімія алелопатичних
взаємодій,  роль  фенольних речовин та мікробних метаболітів в алелопатії тощо.
Робота проводилася у форматі трьох секцій – «Алелопатія у природі», «Методологія
в алелопатичних дослідженнях», «Фізіологія і біохімія алелопатичних явищ».  IАS
затвердило Статут, згідно якого визначився формат проведення засідань – раз на три
роки.  Обрано  Президента  IАS  –  професора  Оклахомського  університету
Джорджа Р. Уоллера,  а  також  шістьох  віце-президентів  товариства:  у  Північній
Америці  –  Азім Маллік,  у  Південній  Америці  –  Даніель О. Калдіз,  у  Європі  –
Франциско А. Масіас, в Африці – Карл Ф. Рейнхардт, у Азії – Шамшер С. Нарвал, в
Австралії – Рік Уілліс.

Встановлено, що наразі дослідженням з хімічної взаємодії рослин приділяють
більше  уваги  за  кордоном,  ніж  в  Україні.  Це  пов’язано  із  хорошою  іноземною
матеріальною базою, реальною зацікавленістю вчених Японії, Індії, США та країн
Європи в актуальній біологічній проблемі.  Підтвердженням цьому стали подальші
міжнародні конгреси: II WCA – Канада (1999); III WCA – Японія (2002); IV WCA –
Австралія (2005); V WCA–  США (2008),  VІ WCA  –  Китай (2011),  VІІ WCA  –
Іспанія (2014), VІІІ WCA – Франція (2017).

У  третьому  розділі  «Науково-організаційні  засади  розвитку
сільськогосподарської  алелопатії  в  Україні» проведено  системний  аналіз
теоретичних розробок з хімічної взаємодії рослин у провідних науково-дослідних і
освітніх закладах із подальшим їх впровадженням у сільськогосподарську дослідну
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справу; розглянуто методологічні прийоми алелопатії та виділено основні напрями
алелопатичних досліджень.

У  підрозділі  3.1. «Профільні  науково-дослідні  та  освітні  установи»
проаналізовано роботу вітчизняних провідних закладів з проблем алелопатії.

Встановлено, що головним питанням напряму, яким займалися науковці НБС
імені М.М. Гришка НАН України за радянського періоду стало вивчення взаємодії
рослинних організмів,  зокрема їх конкуренції  за  фактори життя,  що мало велике
значення  для  рослинництва  в  обґрунтуванні  систем  землеробства,  чергування
культур  в  сівозмінах,  боротьби  із  бур’янами,  ґрунтовтомою  тощо.  Особливого
значення воно набуло в умовах високоінтенсивного рослинництва закритого ґрунту.

Вітчизняним  центром  дослідження  проблеми  фітонцидів став  Інститут
мікробіології  і  вірусології  АН  УРСР.  При  створенні  у  1928 р.  президент
Всеукраїнської  академії  наук  академік  Д.К. Заболотний  організував  у  його  складі
відділ медичної  мікробіології  (нині – відділ антибіотиків),  яким керував до кінця
життя. Основними напрямами наукових досліджень відділу стали вивчення біології
збудників  інфекційних  хвороб  людини,  явищ  бактеріофагії,  пошук  додаткових
хіміотерапевтичних  засобів.  Уперше  були  відкриті  коклюшний  і  бруцельозний
бактеріофаг.

З’ясовано,  що  дослідження  алелопатичного  напряму  проводилися  протягом
1961–1972 рр. в Одеському ботанічному саду під науковим керівництвом професора
кафедри  ботаніки  і  фізіології  рослин  Г.В. Ткаченка.  Проводилися  розробки
наступних  науково-дослідних  тем:  дослідження  у  напрямку  інтродукції  та
акліматизації  представників  різних  природних  флор  в  умовах  Північно-західної
частини  Причорноморського  степу;  вивчення  стимуляторів  зростання  і  обміну
речовин  деяких  деревних  і  чагарникових  рослин,  а  також  біологічної  активності
деяких видів рослин при сумісному вирощуванні.

За часи державності експериментальні розробки з питань алелопатії проводять
у  НБС імені М.М. Гришка НАН України. Відповідно до Статуту та покладених на
нього завдань, в установі вивчають проблему інтродукції, акліматизації та селекції
рослин; збереження біологічної різноманітності та охорони інтродукованих рослин і
в  природі;  збільшення  видової  різноманітності  культур  фітоценозів;  питання
комплексного  використання  лікарських  рослин;  біоіндикації  та  екологічного
моніторингу забруднення навколишнього природного середовища; біотехнології.

Проаналізовано роботу освітніх закладів, де вивчаються спеціальні предмети з
питань  алелопатії  та  проводяться  експериментальні  розробки:  Дніпровського
національного  університету  імені Олеся  Гончара,  Дніпровського  державного
аграрно-економічного  університету, Харківського  національного  аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва тощо.

У підрозділі  3.2. «Методологічні  прийоми  в  алелопатії  та  питання  охорони
навколишнього  середовища» виокремлено  основні  методики  для  проведення
алелопатичних досліджень та охарактеризовано питання екології в Україні.

На  початку  становлення  алелопатії  як  самостійної  науки  вперше
А.М. Гродзинським  та  Л.Д. Пилипенко-Юрчак  опубліковано  результати  нових
експериментальних  досліджень,  одержаних  із  застосуванням  розробленого

https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
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біологічного  методу  визначення  активності  фітотоксичних  речовин  за  допомогою
пророслого насіння (1962). Серед використаного як біотесту насіння пшениці, жита,
салату  тощо,  найкращим  тест-об’єктом  виявився  редис,  що  вирізнявся  дуже
швидким проростанням і, водночас, надвисокою чутливістю до зовнішніх впливів,
що надавало науковцям можливості досліджувати не лише виділення з насіння, а й
кореневі, листкові, витяжки з ґрунту з-під досліджуваних рослин, леткі фітонциди
тощо.  Таким чином,  дослідники дійшли висновку,  що алелопатія  – поширений у
природі процес, властивий багатьом рослинам, а за певних умов, коли гальмувачі
нагромаджуються у ґрунті, кожна хімічно впливає на своїх сусідів і на саму себе.

З’ясовано,  що  наступна  колективна  публікація  «Про  гальмівні  речовини  в
післяжнивних рештках польових культур і  в бур’янах» (1962; 1963) за авторством
А.М. Гродзинського,  Н.І. Мохової,  Л.Д. Пилипенко-Юрчак,  Т.М. Філіппович
складалася  із  двох  частин,  де  детально  розглядали  результати  досліджень  із
застосуванням біотестів. Перша частина праці висвітлювала вплив водних екстрактів
із  пожнивних  решток  культурних  рослин  і  бур’янів  із  застосуванням  методики
біологічної проби на проростання насіння. Друга частина досліджень вивчала дію
летких  виділень  на  проростання  насіння  та  фотосинтез  рослин.  За  результатами
експерименту науковці проаналізували дію гальмівних речовин і летких виділень на
врожайність  сільськогосподарських  культур  та  надали  рекомендації  щодо частоти
чергування їх у сівозмінах.

Встановлено, що у праці «Порівняльна оцінка методів вивчення алелопатичної
ґрунтовтоми» (1978) за авторством А.М. Гродзинського, Л.Д. Юрчак, Е.А. Головка та
ін.  проаналізовано  результати  порівняльного  оцінювання  методів  вивчення
алелопатичної ґрунтовтоми. Науковцями розроблено метод визначення токсичності
ґрунту, що передбачав випробування на проростання насіння, розвиток проростків та
їхніх частин.

За часи державності д.с.-г.н. Л.Д. Юрчак та О.О. Чудовська систематизували та
відредагували  матеріали,  зібрані  у  70–80-ті рр. XX ст.  академіком
А.М. Гродзинським, його учнями і колегами для публікації методичного посібника –
«Біопроби і біотести (незакінчені рукописи академіка А.М. Гродзинського)» (2011).
У  збірці  наведено  численні  тести  для  визначення  фітогормонів,  ендогенних  та
екзогенних  регуляторів  росту,  інгібіторів,  визначення  гербіцидів,  моніторингу
забруднення  довкілля,  вивчення  алелопатично  активних  речовин  тощо.  Розробка
методологічної  бази  продовжує  удосконалюватися  послідовниками
академіка А.М. Гродзинського,  які  впроваджують теоретичні  надбання  у  практику
сільського господарства.

З’ясовано,  що  питанням  екології  академік  А.М. Гродзинський  приділяв
надзвичайно  велику  увагу.  Зокрема,  у  праці  «Санітарний  стан  біосфери  та
алелопатичні  прояви» (1976)  ним  наголошено,  що  існує  низка  екологічних
механізмів хімічної взаємодії рослин: вилуговування фенольних речовин із живого
листя  й  опаду,  міжкореневий  обмін  метаболітами,  накопичення  фітотоксичних
сполук тощо. Учений зазначав про можливе принципове покращення екологічної
ситуації  в  екосистемах  шляхом  нейтралізації  певних  забруднювачів
мікроорганізмами  й  леткими  виділеннями  рослин.  Питання  охорони  довкілля
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висвітлено  у  працях  й  інших  науковців:  «Агроекологічний  моніторинг  та
паспортизація  сільськогосподарських  земель» (2002)  за  авторством  В.П. Патики,
О.Г. Тараріко;  Д.Д. Сігарьової,  Л.А. Пилипенко – «Прогноз фітосанітарного  стану
агроценозів  України  та  рекомендації  щодо  захисту  рослин  у  2004  році» (2004);
Л.Д. Юрчак,  Н.В. Заіменко,  П.А. Мороз  –  «Екологічна  роль  біорізноманіття  в
культурних фітоценозах» (2009) тощо.

У  підрозділі  3.3. «Вивчення  алелопатичних  властивостей  ґрунту,  супутньої
мікрофлори та основних  сільськогосподарських  культур» висвітлено  праці
провідних учених з означених наукових напрямів.

Встановлено, що питання азотобактеру за радянських часів вивчав український
мікробіолог,  член-кореспондент  АН  УРСР  Л.Й. Рубенчик,  який  майже  30 років
очолював  відділ  ґрунтової  та  загальної  мікробіології  Інституту  мікробіології  і
вірусології  АН  УРСР.  Результати  наукових  пошуків  відображені  у  праці
«Азотобактер  та  його  застосування  у  сільському  господарстві» (1960),  де
аргументовано  актуальність  напряму,  його  теоретичне  й  практичне  значення  для
розуміння  складних  взаємозв’язків  між  рослинами,  ґрунтом  і  мікроорганізмами;
представлено  розробку  заходів  боротьби  з  негативними  явищами,  викликаними
фітотоксичними речовинами.

Результати  експериментальних  досліджень  щодо  прояву  ґрунтовтоми  під
польовими,  плодовими  і  декоративними  культурами  оприлюднено  колективом
авторів під керівництвом академіка А.М. Гродзинського у монографії «Алелопатична
ґрунтовтома» (1979). За визначенням науковців під ґрунтовтомою розуміють втрату
або  сильне  зниження  родючості,  внаслідок  вирощування  деяких
сільськогосподарських рослин або при беззмінній культурі одних і тих же видів.

Встановлено, що розробкою структурно-функціональних основ конструювання
замінників  ґрунту  зі  створенням  методологічного  підходу  і  описом  керованих
ґрунтових  біосистем  займалася  у  90-х рр.  минулого  століття  член-кореспондент
НАН  України,  доктор  біологічних  наук,  директор  НБС  імені  М.М. Гришка  –
Н.В. Заіменко. Проблеми, пов’язані з ґрунтом досліджувала член-кореспондент НАН
України,  доктор  біологічних  наук,  професор  Г.О. Іутинська  –  «Ґрунтова
мікробіологія» (2006),  де  викладено  основні  етапи  розвитку,  розглянуто  ґрунт  як
середовище існування мікроорганізмів тощо.

З’ясовано,  що  у  60–70-х рр. XX ст.  дослідження  супутньої  мікрофлори  –
фізіологічно  активних  речовин  сидерального  люпину  проводила  Л.Д. Юрчак.
Отриманий результат комплексних розвідок свідчив, що  мікробіологічні процеси у
гнильній  масі  алкалоїдного  люпину  проходять  швидше,  ніж  у  безалкалоїдному
люпині,  внаслідок  чого  дослідниця  вперше  рекомендувала  виробництву  всебічне
впровадження  у  сільське  господарство  зеленого  добрива  (сидерату)  саме
безалкалоїдних форм люпину. Дослідженнями фізіолого-біохімічних основ у рослин
та супутньої мікрофлори ґрунту займалися й інші вчені. Зокрема, публікація «Шляхи
і  засоби  боротьби  із  ґрунтовтомою  в  плодових  садах»  у  збірнику  «Проблеми
алелопатії» (1978) П.А. Мороза та І.І. Попівшого висвітлює різні способи подолання
ґрунтовтоми – висів сидератів у міжряддях, вирощування багаторічних трав після
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корчування  старих  садів,  зміни  і  підбору  підщеп  з  низькою  алелопатичною
активністю.

За часів державності  проблеми,  пов’язані  з  вивченням супутньої мікрофлори
вивчалися  багатьма  науковцями,  що  відображено  у  збірнику  наукових  робіт
«Колообіг  алелопатично  активних  речовин  у  біогеоценозах» (1992).  У  публікації
Е.А. Головка  «Мікробіологічні  аспекти  агрофітоценології»  висвітлено  взаємодію
вищих  рослин  і  мікроорганізмів,  розглянуто  закономірності  функціонування
мікрофлори. Результати дослідження С.О. Горобець і О.М. Назаренко обґрунтовано у
публікації «Роль рослинних решток в алелопатії», де проаналізовано алелопатичну
активність гнильної маси плодів катрану татарського у ґрунті, в залежності від часу
гниття і типу ґрунту; вивчено алелопатичну дію на рослини-акцептори.

Встановлено,  що  вивченням  агрохімічних  властивостей,  фізіології  рослин  і
ґрунтознавства  займався  вчений-агрохімік,  фізіолог  рослин,  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  академік  АН  УРСР  та  ВАСГНІЛ  –
П.А. Власюк.  Ним  розроблено  систему  живлення  й  удобрення  найважливіших
сільськогосподарських  культур,  опрацьовано  теоретичні  основи  використання
мікроелементів для підвищення врожайності у сільському господарстві, розроблено
захисні системи проти ураження рослин радіацією та радіаційні методи одержання
мутантів  –  нових  форм  рослин.  Результати  учений  виклав  у  монографії
«Агрофізіологічні основи живлення цукрового буряку» (1950). Означеній проблемі у
радянський  період  присвятили  дослідження  Ю.Г. Ковальчук  –  роль  біогенного
етилену в хімічній взаємодії  рослин;  фізіолого-біохімічні  основи взаємодії  вищих
рослин  і  мікроорганізмів  у  природних  і  штучних  екосистемах  досліджував
Е.А. Головко;  методику  отримання  біологічно  активного  екстракту  з  пророслого
насіння  озимої  пшениці  та  обробки  ним  насіння  польових  культур  розробили
Г.Ф. Наумов і Л.Ф. Насонова та багато інших.

У  сучасний  період  дослідження  алелопатичних  властивостей  основних
сільськогосподарських  культур  представлено  в  роботах  Л.В. Подоби  –
«Продуктивність  сортів  ярого  ячменю  при  бактеризації  насіння  асоціативними
азотфіксаторами  та  біостимуляції  біологічно  активним  екстрактом  в  умовах
Східного Лісостепу України» (1994); О.В. Майдебури – «Вплив стресових чинників
на  фітогормональну  систему  проростків  озимої  пшениці» (1995);  В.К. Пузіка  –
«Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах» (2004) та
інших науковців.

У підрозділі  3.4. «Фітонциди» висвітлено становлення й розвиток означеного
алелопатичного напряму та проаналізовано наукові роботи дослідників.

Наприкінці  20-х  –  початку  30-х  років  XX ст.  видатний  учений  Б.П. Токін
захопившись  проблемою  поділу  рослинної  клітини  і  супутніми  процесами,
випадково звернув увагу на ефект пригнічувальної дії летких речовин роздрібнених
тканин цибулі  на  дріжджові  клітини.  Подальші  експерименти  довели,  що такі  ж
властивості  мали  часник,  гірчиця,  хрін  тощо.  Ці  спостереження  призвели  до
відкриття явища, яке зараз широко відоме під назвою «фітонциди». Продовжуючи
дослідження,  вчений  у  1951 р.  розробив  доступну  методику  визначення
антимікробної активності рослин, що дозволило за порівняно короткий час вивчити
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фітонцидні властивості понад 500 видів рослин.
З’ясовано,  що  проблематика  фітонцидів  розроблялася  у  напрямі  еколого-

еволюційного вчення про взаємовплив організмів у природі, тому питання значення
фітонцидів у біогеоценозах  стояли у пріоритеті.  Цими дослідженнями з хімічної
біоценології  активно  займалися  науковці  під  керівництвом  А.М. Гродзинського  у
Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР (нині – НБС імені
М.М. Гришка НАН України). Учені вивчали явище фітонцидів з позицій алелопатії,
що суттєво збільшувало експериментальну базу біологічної теорії фітонцидів.

Означеним  питанням  займалися  мікробіолог  К.Г. Бельтюкова,  яка  дослідила
протимікробну  дію  на  різні  хвороботворні  для  рослин  бактерії  фітонцидних
речовин;  впровадженням  використання  фітонцидів  у  рослинництві  займався  й
інший видатний мікробіолог М.О. Красильников та його послідовники.

У четвертому розділі «Творчий внесок вітчизняних провідних науковців з
питань  алелопатії» висвітлено  діяльність  фундатора  алелопатії  в  Україні  –
академіка  А.М. Гродзинського  та  його  послідовників,  а  також  проведено  аналіз
наукової роботи інших алелопатичних шкіл.

У  підрозділі  4.1. «А.М. Гродзинський (1926 1988‒ )  –  основоположник
вітчизняної алелопатії та його наукова школа» проаналізовано наукову діяльність
ученого та провідних спеціалістів з питань хімічної взаємодії рослин.

Чільне  місце  в  історії  вітчизняної  алелопатії  належить  всесвітньо  відомому
ботаніку,  фізіологу  рослин,  директору  ЦРБС  АН  УРСР  –  академіку
А.М. Гродзинському.  Загальне  визнання  отримали  його  праці  з  алелопатичної
ґрунтовтоми,  фітодизайну,  агрофітоценології,  історії  створення  і  будівництва
ботанічних садів. Ученим розроблено схему донорно-акцепторної взаємодії рослин
у  біогеоценозах  через  кореневі  виділення,  леткі  фітонцидні  сполуки  й  продукти
біохімічної  активності  ґрунтових  мікроорганізмів  та  з’ясовано  роль  алелопатії  у
формуванні  структури,  стійкості  й  продуктивності  фітоценозів.  Філософським
визначенням  сутності  алелопатії  (кругообіг  фізіологічно  активних  речовин,  які
регулюють внутрішні й зовнішні взаємовідношення, поновлення, розвиток і зміну
рослинного  покриву  в  біогеоценозах)  А.М. Гродзинський  продовжив  роботи
М.Г. Холодного і на багато років випередив іноземних учених, які вивчали хімічну
взаємодію рослин з позицій токсичної алелохімії.

Встановлено,  що  академіком  А.М. Гродзинським  створено  розгалужену
вітчизняну  наукову  алелопатичну  школу,  яку  можна  умовно  поділити  на  три
покоління. До першої плеяди відносяться вчені, які стояли у першоджерел алелопатії
та  стверджували  її  як  новий  напрям  у  науці  –  кандидати  біологічних  наук
О.О. Берестецький,  Г.П. Богдан,  Т.П. Буколова,  В.М. Гайдамак,  С.Г. Лешенко,
В.В. Мітін, В.М. Олексевич,  Н.І. Прутенська,  Л.С. Середюк,  Т.М. Філіпович;  к.с.-
г.н. Н.Н. Дзюбенко;  лауреат  премії  імені  В.Я. Юр’єва,  к.б.н. Г.П. Кушнір;  доктори
біологічних наук  Г.Г.‒  Баранецький та П.А. Мороз, д.с.-г.н. Л.Д. Юрчак та інші.

У першій половині 70-х рр. відділ фізіології рослин поповнився талановитими,
цілеспрямованими  науковцями  –  д.б.н. Е.А. Головко,  к.б.н.   С.О.‒  Горобець,
В.А. Дерев’янко,  О.Ю. Кострома,  Л.І. Крупа,  Г.А. Побірченко,  Т.С. Шроль;  к.с.-
г.н. Н.І. Петренко; д.с.-г.н. В.Я. Мар’юшкіна та багатьма іншими. У другій половині
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80-х років XX –  початку  XXI ст.  у  відділ  алелопатії  прийшло  нове  покоління
молодих  науковців  –  к.б.н.  В.П. Грахов,  Н.Е. Елланська,  О.П. Юношева,
Н.А. Павлюченко, Н.П. Дідик, О.І. Дзюба, С.П. Машковська та інші.

У  підрозділі  4.2. «Академічна  діяльність  наукових  шкіл  з  проблем  хімічної
взаємодії  рослин» проаналізовано стан дослідницьких робіт з  питань алелопатії у
колишньому СРСР та за часів державності.

З’ясовано,  що  у  радянський  період  на  підґрунті  наукової  школи,  створеної
А.М. Гродзинським  у  Києві,  функціонували  й  інші  профільні  центри  з  проблем
алелопатії.  Зокрема,  у  Мінську,  в  Інституті  експериментальної  ботаніки  АН
Білорусії  (І.Н. Рахтєєнко);  Ленінградському  державному  університеті
ім. А.О. Жданова (А.О. Часовенна,  Б.П. Токін);  Московському Інституті  фізіології
рослин  АН  СРСР  (В.П. Іванов);  Воронезькому  сільськогосподарському  інституті
(М.В. Колесніченко) тощо. За різних обставин багатьох центрів вже не існує. У 90-
х рр. XX ст. дослідження з питань хімічної взаємодії рослин проводилися тільки у
ЦБС  НАНУ,  Харківському  аграрному  університеті  (Г.Ф. Наумов),  Самарському
державному  університеті  (М.М. Матвеєв),  Дніпропетровському  державному
університеті (О.Л. Бельгард) та деяких інших установах.

Встановлено, що алелопатія залишається важливим напрямом фундаментальної
науки,  особливо  наразі,  в  час  бурхливого  розвитку  генної  інженерії  та  появи
модифікованих  організмів  й  нових  технологій  їх  використання.  Завдяки
комплексності  досліджень,  що  проводилися  українською  науковою  школою  під
керівництвом  академіка  А.М. Гродзинського  з  проблем  алелопатії  та  іншими
науковими  колективами  колишнього  СРСР,  новий  науковий  напрямок  отримав
стрімкий розвиток в Україні та інших країнах світу.

ВИСНОВКИ
У  результаті  виконаного  дисертаційного  дослідження  «Становлення  та

розвиток алелопатії в Україні: сільськогосподарський аспект (друга половина XX –
початок XXI століть)» одержано узагальнюючі результати, що виносяться на захист.

1. Проведений  аналіз  історіографії  за  темою  дисертаційного  дослідження
показав, що наразі існує досить широкий спектр публікацій, проте вони фрагментарно
розкривають  проблему  становлення  та  подальшого  розвитку  сільськогосподарської
алелопатії в Україні.

Результати  опрацювання  комплексу  архівних  документів  (матеріали  органів
державної  влади  і  наукових  організацій,  документи  архівних  установ  України,
публікації вчених, періодика тощо) засвідчили, що джерельна база є достатньою для
вирішення поставленої проблеми. Обґрунтовано, що завдяки її використанню стало
можливим дослідити й проаналізувати еволюцію вітчизняної сільськогосподарської
алелопатії  й  досягти  мети  дисертаційної  роботи  –  провести  комплексні  розвідки
етапів  зародження,  становлення  й  подальшого  розвитку  науково-організаційних
засад алелопатії  в  Україні  як одного із  складових напрямів сільськогосподарської
дослідної справи другої половини XX – початку XXI століть.

Використовуючи загальноприйняті методологічні принципи й методологічний
інструментарій,  обрано  методику  виконання  роботи,  що  дозволило  системно  й

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.ssau.ru/staff/370430-Matveev-Nikolay-Mikhaylovich
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об’єктивно  висвітлити  тему  науково-історичного  дослідження,  проаналізувати  й
систематизувати наукові праці вчених та надати обґрунтовані висновки.

2. З’ясовано,  що на  початковому  етапі  відкриття явища  хімічної  взаємодії
рослин  відомим  австрійським  ученим  Г. Молішем (1856 1937),‒  самостійно  і
одночасно  з  ним  проблему  алелопатії  вивчав видатний  вітчизняний  учений
М.Г. Холодний (1882 1953), який досліджував процеси, що виникають при  ‒ впливі
летких  речовин  на  відрізані  корені  різних  рослин  і  на  вільноживучі  мікробні
асоціації Розроблена  ним  теорія  повітряного  живлення  фітогенними  леткими
речовинами та схема впливу цих речовин на ріст рослин у ценозі займають особливе
місце  в  алелопатії.  Таким  чином,  розвиток  вітчизняної  алелопатії  відбувався
самобутнім  шляхом,  а  науковий  доробок  українського  ученого  вніс  у  світову
скарбницю знань рівноправний доробок.

Встановлено,  що  у  50-х рр. XX ст.  значно  розвинули  проблему  алелопатії
німецькі вчені – Х. Бернер, Х.Р. Боде, А.Г. Вінтер, Р. Кікут, Р. Кнаппа, Г.Ф. Лінскенс,
Б. Радемахер,  В. Флайг,  Х. Швер  та  інші,  які  досліджували  функції  та  значення
фізіологічно  активних  речовин  у  ґрунті.  В  умовах  природних  ценозів  активно
проводили дослідження хімічної взаємодії рослин французькі геоботаніки – І. Бекер,
Л. Гюйо,  Ж. Дельйойль,  М. Массно,  Ж. Монтегю,  Н. Сезар,  Р. Сезар  та  інші.
Поглиблені  дослідження  хімічної  взаємодії  бур’янів  з  основними
сільськогосподарськими культурами, а також культурних рослин у мішаних посівах
проводили чеські вчені З. Лаштувка, З. Мінарж та інші.

З’ясовано, що у 70–80 рр. ХХ ст. алелопатичні дослідження були перенесені до
США, в  яких  брали участь  науковці  багатьох університетів  і науково-дослідних
інститутів. Особливого розвитку алелопатії надали такі відомі вчені –  К.Х. Мулер,
Е.Л. Райс, Ф. Вудс, Дж. Мак-Кормік, Т.М. Мак-Калла та інші науковці.

Встановлено,  що наразі  бурхливий  розвиток  досліджень  з  алелопатії
проводиться у Японії, Індії, США та країнах Європи. Підтвердженням цьому стали
подальші  міжнародні конгреси: I WCA – Іспанія (1996);  II WCA – Канада (1999);
III WCA  – Японія (2002); IV WCA –  Австралія (2005); V WCA–  США (2008),
VІ WCA – Китай (2011), VІІ WCA – Іспанія (2014), VІІІ WCA – Франція (2017).

3. Запропоновано  періодизацію  розвитку  наукової  думки  вчення  про  хімічну
взаємодію рослин для потреб сільського господарства в Україні у другій половині
ХХ  –  на  початку  ХХІ  століть  із  врахуванням  загальнонаукових,  організаційних,
соціально-економічних та науково-технологічних чинників:

I період. Зародження  знань  про  алелопатію  від  найдавніших  часів  –  до
XVIII ст.  Відзначався  накопиченням  та  узагальненням  досвіду  щодо  хімічної
взаємодії  рослин,  коли  стародавні  й  середньовічні  вчені  наукового  пояснення
природи цього явища не знаходили.

II період. Наприкінці  XVIII ст.  –  першій  половині  XIX ст.  характерного
розвитку набула біологія. На основі узагальнення теоретичних і експериментальних
даних почали з’являтися перші наукові гіпотези про хімічну взаємодію рослин.

III період. Становлення  наукових  основ  алелопатії (кінець  XIX ст.  –  перша
половина  XX ст.)  –  відзначився  активізацією  наукових  досліджень  і  практичного
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впровадження  їх  результатів;  усвідомленням необхідності  захисту  навколишнього
середовища та сталого розвитку науки у цьому напрямі.

IV період. Розвиток  вітчизняної  алелопатії,  розробка  методів  та  зв’язок  з
іншими суміжними науками (початок 60-х рр. XX ст. – до сьогодення).

Розвиток сільськогосподарської алелопатії в Україні відбувався з початку 1960-
х років за двома умовними етапами:

Перший  етап (1960-ті  –  1970-ті роки)  –  характеризувався  розробкою
методологічного  інструментарію  для  подальших  алелопатичних  досліджень
взаємодії рослин при сумісному зростанні через фізіологічно активні речовини.

Другий  етап (1970-ті рр.  –  дотепер)  –  вивчення алелопатичних процесів,  що
виникають  у  взаємодіючих  основних  сільськогосподарських  культур (рівень
досліджень): морфологія, фізіологія, біохімія, агрохімія, анатомія, цитологія, гістохімія,
молекулярна біологія, генетика, мікробіологія, алелопатія.

Аналізуючи IV період, можна констатувати, що завдяки дослідженням багатьох
вітчизняних  учених  і,  зокрема  київській  науковій  школі,  очолюваної  академіком
А.М. Гродзинським, наразі алелопатія набула екологічного статусу та вивчається у
різних країнах світу.

4. В історичному аспекті  досліджено й проаналізовано динаміку  становлення  і
розвитку  науково-організаційних основ  розвитку  алелопатії  в  Україні.  Результати
дисертаційного  дослідження  дають  підстави  стверджувати,  що  Центральний
республіканський ботанічний сад АН УРСР за радянських часів став першою в країні
установою,  де  керуючись  науковими  принципами  у  відділі  фізіології  рослин,
очолюваного  академіком  А.М. Гродзинським,  проводилися  розробки  методології
алелопатичних досліджень та вивчалася проблема хімічної взаємодії рослин у різних
типах  фітоценозів.  Крім  того,  в  установі  комплексно  проведено  науково-дослідні
роботи щодо  розробки теоретичних положень етапів адаптації культурної флори у
процесі  інтродукції;  досліджено  морфологічні  особливості  насіння  і  плодів  та
складено  їх  атлас;  розроблено  схему  інтродукційного  районування  території
України  для  інтродукції  деревних  рослин  і  деякі  методи  об’єктивної  оцінки
інтродукції рослин; розроблено теоретичні основи й практичні прийоми інтродукції
та  акліматизації  плодових  дерев;  розроблено  спосіб  прискореного  розмноження
тропічних декоративних рослин; опрацьовано метод отримання сортів багаторічних
садових квітів із стійкими ознаками; досліджено типову систему заходів боротьби з
шкідниками  сільськогосподарських  культур  і  хворобами  інтродукованих  рослин;
розроблено програму алелопатичних досліджень у біологічно замкнутих системах;
вивчено  зв’язки,  що  існують  при  різних  формах  хімічного  й  екологічного
взаємозв’язку між рослинами тощо.

Встановлено,  що  розробкою  алелопатичних  засад  займаються  також  учені  в
інших  наукових  закладах  України:  Інституті  мікробіології  і  вірусології
імені Д.К. Заболотного  НАН України,  Ботанічному  саду  Одеського  національного
університету імені Іллі Мечникова тощо.

Підготовкою  висококваліфікованих  спеціалістів  з  питань  дослідження
алелопатії  у  сільськогосподарському  аспекті  займаються  такі  навчальні  заклади
України:  Дніпровський  національний  університет  імені Олеся  Гончара,
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Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет, Харківський
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва та ін.

5. У процесі виконання дисертаційної роботи з’ясовано, що пріоритетні наукові
напрями алелопатії,  їх  науково-прикладне  значення  для  розвитку  сільського
господарства України у досліджуваний період мають важливе й актуальне значення.
Визначено наступні основні напрями:

- природні фітоценози – досліджено процес впливу колінів (кореневих виділень)
на надходження поживних речовин у рослини; визначено особливості формування
мікробоценозу ризосфери рослин Українського степового природного заповідника
тощо;

- основні  сільськогосподарські  культури  досліджено  фізіологічну  та‒
фітоценологічну роль летких виділень гнильної рослинної маси (міазмінів); вивчено
структурно-фізіологічну дію активних речовин гнильних решток культурних рослин
і  бур’янів;  досліджено алелопатичні  особливості  основних сільськогосподарських
культур зернобурякових сівозмін у зоні Лісостепу України; простежено фізіолого-
біохімічні основи взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів у природних і штучних
екосистемах; вперше вивчено комплекс мікробних асоціацій та їх видовий склад у
ґрунті при різному насиченні озимою пшеницею у сівозмінах;  в умовах Східного
Лісостепу України досліджено продуктивність сортів ярого ячменю при бактеризації
його  насіння  асоціативними  азотфіксаторами  та  біостимуляції  алелопатично
активним екстрактом;  простежено  вплив  стресових  факторів  на  фітогормональну
систему проростків озимої пшениці; досліджено алелопатичну дію екзометаболітів
культурних злаків у агрофітоценозах;

- ґрунт –  визначено  роль  впливу  ґрунту  на  активність  колінів,  що  виділяють
рослинні рештки; досліджено алелопатичну активність і хімічну природу продуктів
життєдіяльності гриба Stachybotrys alternans Bonorden; вивчено фізіолого-біохімічні
особливості овочевих рослин в умовах субстратовтомлення;

- бур’яни  опрацьовано  механізми  алелопатичної  авторегуляції  популяційної‒
густини  осоту  польового;  проблему  фітоценотичних  відносин  E. repens та  їх
алелопатичної регуляції; розроблено метод фітоценотичного контролю на підґрунті
результатів синекологічних та демекологічних досліджень; досліджено алелопатично
активні сполуки бур’янів та принципи наукової розробки фіторегуляторів;

- деревні  і  чагарникові  рослини  вивчено  алелопатичні  властивості  деяких‒
деревних  і  кущових  рослин,  що  використовуються  для  озеленення;  досліджено
хімічну природу гальмівних речовин листового опаду окремих дерев, зокрема, буку
європейського та берези японської; опрацьовано проблему акумуляції фітотоксичних
продуктів  в середовищах для розведення огірків і  томатів  безґрунтовим методом;
досліджено алелопатичні особливості  виділень квітів і  опаду деревних і кущових
рослин тощо;

- традиційні та нові плодові культури  простежено  ‒ алелопатичну роль опаду
листя  і  кореневих  решток  плодових  дерев  (яблуні  та  персику);  опрацьовано
екологічні  аспекти  алелопатичної  післядії  едифікаторів  садових  фітоценозів;
досліджено алелопатичні  властивості  дикорослих плодових;  розроблено  методики
хроматографічного  аналізу  ґрунтових  і  рослинних  витяжок  та  видоспецифічної
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алелопатичної  активності  біотестів  із  використанням  зрізаних  пагонів  персику;
розроблено  схеми  чергування  нових  плодових  культур  при  культивуванні  у
фруктових насадженнях тощо;

- технічні і кормові культури  вивчено алелопатичну роль люцерни у бавовно-‒
люцернових  сівозмінах;  виявлено  зміни  в  анатомічній  будові  рослин  льону  та
досліджено  його  біохімічні  особливості  в  умовах  монокультури;  розроблено
біологічний метод ліквідації льоновтоми;

- супутня мікрофлора  досліджено фізіологічно активні речовини сидерального‒
люпину та супутньої мікрофлори тощо;

- закриті  екосистеми  опрацьовано  регуляцію  алелопатичного  ефекту  через‒
корені, шляхом зміни абіотичного і біотичного факторів тощо;

- декоративні  рослини  науково обґрунтовано впровадження вищих рослин у‒
сучасні  інтер’єри  будівель  з  урахуванням  їх  біологічної  сумісності,  естетичної
специфічності та перспективи покращання середовища мешкання людини; з’ясовано
алелопатичні  особливості  та  фітонцидні  властивості  бегонії  в  промислових
інтер’єрах;

- рослини і космос  проведено дослідження алелопатії  в напрямку «‒ Рослини і
космос» та  вивчення  розвитку  тропічних  орхідних  рослин  в  умовах  реального
космічного польоту;

- лікарські, ефіроолійні ароматичні рослини  вивчення проблеми алелопатичних‒
властивостей  деяких  рослин  із  родини  зонтичних;  дослідження  біологічних
особливостей  деяких  видів  родини  норичкових  при  вирощуванні  їх  в  умовах
культури;  алелопатичні  особливості  шавлії  мускатної  (Salvia sclarea L.);
алелопатичні  та  біохімічні  особливості  видів  роду  чорнобривців  (Tagetes L.);
алелопатичні властивості інтродукованих видів роду ехінацея (Echinacea Moench);
дослідження  в  агрофітоценозах  екологічних  засад  алелопатичної  взаємодії  та
післядії ароматичних рослин.

6. Сторінкою  державності  України  є  світове  визнання  вітчизняного  вченого,
фундатора алелопатії, фізіолога рослин, директора Центрального республіканського
ботанічного  саду  АН  УРСР,  академіка  А.М. Гродзинського.  Аргументом  цьому  є
затвердження  на  Першому Міжнародному симпозіумі з питань  алелопатії, що
відбувся у м. Нью-Делі (Індія)  3–9 вересня 1994 р. під  гаслом «Алелопатія  у
сільському господарстві, лісогосподарстві і в навколишній природі» іменної премії
А.М. Гродзинського (Hrodzinskу Award – за кращу публікацію з проблем алелопатії).
До  плеяди  відомих  учених  з  питань  алелопатії  належать  учні  наукової  школи
А.М. Гродзинського  (П.А. Мороз,  Е.А. Головко,  Л.Д. Юрчак  та  багато  інших),  а
також учені-основоположники інших відомих шкіл – О.Л. Бельгард, В.Г. Дроботько,
В.П. Іванов,  М.В. Колесніченко,  М.В. Марков,  М.М. Матвеєв,  Г.Ф. Наумов,
І.Н. Рахтєєнко,  В.М. Сукачов,  Б.П. Токін,  В.В. Туганаєв,  А.О. Часовенна,
С.І. Чернобривенко  та  інші. Отже,  завдяки  дослідженням  з  проблем  алелопатії
багатьох  вітчизняних  учених  та  наукових  шкіл  у  другій  половині XX –
початку XXI століть закладено  основи  вчення  про  хімічну  взаємодію  рослин  з
подальшим  їх  розвитком  та  впровадженням  наукових  розробок  в  аграрне
виробництво.
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Кучерявий О.В.  Становлення  та  розвиток  алелопатії  в  Україні:
сільськогосподарський аспект (друга половина XX – початок XXI століття). –
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, 2020.

Дисертаційна робота є комплексним науково-історичним дослідженням, у якому
на  основі  використання  різнобічної  джерельної  бази  та  методологічних  підходів
надано аналіз розвитку наукових основ вітчизняної алелопатії як одного із складових
напрямів сільськогосподарської дослідної справи. Визначено історичні особливості
становлення і розвитку наукової думки з проблеми дослідження. З’ясовано внесок
науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та окремих особистостей у
розвиток  теоретико-методологічних  основ  та  практичного  впровадження
сільськогосподарської алелопатії в Україні. Виділено й узагальнено основний спектр
досліджень  з  проблем  алелопатії.  Проаналізовано  науковий  внесок  фундатора
вітчизняної алелопатії А.М. Гродзинського та його наукової школи для подальших
досліджень алелопатичних особливостей у різних типах фітоценозу.

Ключові  слова: становлення,  розвиток,  науково-організаційні  основи,
алелопатія,  сільськогосподарська  дослідна  справа,  фізіологічно  активні  речовини,
ґрунтовтома, методологічні прийоми, А.М. Гродзинський, наукова школа.

АННОТАЦИЯ
Кучерявый О.В.  Становление и развитие аллелопатии в  Украине:

сельскохозяйственный аспект (вторая половина XX – начало XXI столетия). ‒
Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата  исторических наук по
специальности  07.00.07  –  история  науки  и  техники.  –  Государственный высшее
учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий  государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды», Переяслав, 2020.

Диссертационная  работа  является  комплексным  научно-историческим
исследованием, в котором на основе использования разносторонней источниковой
базы  и  методологических  подходов  дан  анализ  развития  научных  основ
отечественной  аллелопатии  как  одного  из  составляющих  направлений
сельскохозяйственного опытного дела.

Работа  состоит из введения,  четырех глав,  выводов,  списка использованных
источников и приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационного  исследования,
показана  связь  с  научными  программами,  планами,  темами,  обоснованы цель,
задачи,  хронологические  и  территориальные  рамки,  объект,  предмет,
методологические основы, научная новизна, структура диссертации.

В  первой  главе «Современное состояние изучения проблемы и методы
исследования»  проанализирована  степень  научной  разработки  предмета
исследования,  проведена оценка источниковой  базы,  аргументировано
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использование методологических принципов и  методов. Установлено,  что
комплексное научное исследование становления и развития аллелопатии в Украине в
контексте  развития  отечественного  сельскохозяйственного  опытного  дела  не
проводилось.

Во второй главе «Зарождение, становление и развитие знаний об аллелопатии»
выделены  четыре периода,  которые  позволяют  хронологически  проследить
зарождение науки о химическом взаимодействии растений от ее истоков из глубокой
древности до становления в начале 60-х годов XX в. в Украине и дальнейшего ее
развития.

Анализ первого периода  – зарождение знаний о химическом взаимодействии
растений  от  древнейших  времен  до  XVIII в.  показал,  что  он  характеризовался
накоплением  и  обобщением  опыта.  Писатели античного  мира  и  средневековые
ученые  в  своих  трактатах  отмечали  о  химическом  взаимодействии  растений,  но
научного объяснения природы этого явления не находили.

Установлено,  что  на  протяжении  второго  периода  (конец  XVIII в.  –  первая
половина XIX в.) особенное развитие получила биология, начали появляться первые
научные гипотезы о взаимосвязи растений в процессе борьбы за существование на
основе  обобщения  теоретических  и  экспериментальных  данных,  что  заложило
первоисточники для становления научных основ аллелопатии.

Третий  период  (конец  XIX в.  –  первая  половина  XX в.)  характеризуется
становлением  научных  основ  аллелопатии,  активизацией  исследований  и
практического  внедрения  их  результатов.  Проводились  интенсивные  научно-
исследовательские  разработки  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблеме
почвоутомления.  Ведущую  роль  в  этих  исследованиях  сыграли  С.М. Богданов,
Д.Г. Виленский, П.А. Костычев, В.Р. Вильямс, С.М. Виноградский и другие ученые.
Важным  этапом  в  становлении  учения  о  химическом  взаимодействии  растений
имели труды известного австрийского физиолога Г. Молиша. Одновременно изучал
взаимосвязь растений отечественный ученый М.Г. Холодный.

Выяснено,  что  четвертый  период  (начало  60-х гг.  XX в.  –  до  настоящего
времени)  –  развитие  отечественной  аллелопатии,  разработка  методов  и  связь  с
другими  смежными  науками  проходил  по  двум  условным  этапам.  Первый  этап
(1960-е  –  1970-е гг.)  характеризовался  разработкой  методологического
инструментария  для  дальнейших  аллелопатических  исследований;  второй  этап
(1970-е гг.  –  до  настоящего  времени)  –  изучение  аллелопатических  процессов,
возникающих у взаимодействующих основных сельскохозяйственных культур.

Установлено, что в контексте развития шести этапов организационных основ
отечественного сельскохозяйственного опытного дела, которые предложил академик
В.А. Вергунов, происходило и развитие аллелопатии.

Комплексно проанализирована научно-организационная работа в конце XX –
начале XXI вв. современного мирового контекста развития аллелопатии. Выяснено,
что сейчас аллелопатические исследования активно проводятся в странах Западной
Европы, Австралии, Индии, Канаде, Китае, Мексике, Южной Корее, США, Тайване,
Японии  и  некоторых  других  странах.  Подтверждением  изложенному  служат
Первый (1994)  и  Второй (2004)  Международные  симпозиумы,  а  также  семь
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международных  конгрессов  (World  Congress  on  Allelopathy)  по  вопросам
аллелопатии, которые проводятся каждые три года, начиная с 1996 г.

Проанализирована работа отечественных ведущих учреждений по проблемам
аллелопатии – НБС имени Н.Н. Гришко НАН Украины, Института микробиологии и
вирусологии имени Д.К. Заболотного  НАН  Украины (отдел  антибиотиков).
Рассмотрена  работа  образовательных  учреждений,  где  изучаются  специальные
предметы по аллелопатии и проводятся экспериментальные разработки.

Выделены  основные  методики  для  проведения  аллелопатических
исследований  и  охарактеризованы  вопросы  экологии  в  Украине.  Отмечено,  что
существует ряд экологических механизмов химического взаимодействия растений, с
помощью которых возможно принципиальное улучшение экологической ситуации в
экосистемах путем нейтрализации определенных загрязнителей микроорганизмами
и летучими выделениями растений.

Проанализированы  труды  ведущих  ученых  по  изучению  аллелопатических
свойств  почвы,  сопутствующей  микрофлоры  и  основных  сельскохозяйственных
культур.  Освещено  становление  и  развитие  аллелопатического  направления  по
проблеме фитонцидов.

Проанализирована  научная  деятельность  основоположника  отечественной
аллелопатии, академика – А.М. Гродзинского и его научной школы. Установлено, что
на  основе  аллелопатической  школы,  созданной  А.М. Гродзинским  в  Киеве,
функционировали  и  другие  центры  по  проблемам  аллелопатии,  в  частности,  в
Минске, Москве, Воронеже, Днепропетровске.

Таким  образом,  анализ  научных  источников,  которые  воспроизводят
становление и развитие отечественной аллелопатии подтверждают теоретическое и
практическое ее значение для опытного сельскохозяйственного дела.

Ключевые  слова: становление,  развитие,  научно-организационные  основы,
аллелопатия,  сельскохозяйственное  опытное  дело,  физиологически  активные
вещества,  почвоутомление,  методологические приемы, А.М. Гродзинский,  научная
школа.
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The dissertation is a complex scientific and historical research in which, on the basis
of the use of a versatile source base and methodological approaches, the analysis of the
development  of  scientific  bases  of  domestic  allelopathy  as  one  of  the  components  of
agricultural  research  case  is  provided.  The  historical  features  of  the  formation  and
development  of  scientific  thought  on  the  problem  of  research  are  determined.  The
contribution of research institutions, higher education institutions and individuals to the
development of theoretical and methodological foundations and practical implementation
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of agricultural allelopathy in Ukraine has been clarified. The main range of studies on
allelopathy is highlighted and summarized. The scientific contribution of the sponsor of
domestic  allelopathy  A.M. Grodzinsky  and  its  scientific  school  for  further  studies  of
allelopathic features in different types of phytocenosis.

Key words: formation, development, scientific and organizational bases, allelopathy,
agricultural  research  business,  physiologically  active  substances,  soil  fatigue,
methodological techniques, А.М. Grodzinsky, scientific school.


