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Кафедра ботаніки Харківського
університету
за
215
років
існування: служіння науці про
рослинне різноманіття
Кафедра ботаніки та екології
рослин є однією з найстаріших кафедр
Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна. Вона існує з моменту
створення університету, тобто з 1804 р.
Основними напрямами наукових досліджень кафедри є: флористика, систематика, екологія,
географія водоростей, лишайників, вищих рослин, біоіндикація, альготехнологія,
флористичні дослідження на заповідних територіях Лівобережної України. Учені кафедри
зробили неоціненний внесок у дослідження та мобілізацію ресурсів дикої та культурної
флори України, інших регіонів земної кулі, виховали багато поколінь учених і спеціалістів.
Кафедра була заснована як кафедра природничої історії та ботаніки. За свою довгу
історію кафедра ботаніки кілька разів змінювала свою назву (ботаніки, морфологїї та
систематики рослин, нижчих рослин, ботанічної географії, вищих рослин, ботаніки нижчих
і вищих рослин, ботаніки та екології рослин). Кілька разів кафедра ділилась та
возз’єднувалась знов, або від неї відгалужувалися нові кафедри. Більш ніж за 215 років
існування кафедру ботаніки (або існуючі водночас ботанічні кафедри) очолювали вчені,
відомі в Україні та у світі ботаніки: Франц Олександрович Делявінь (1804–1826), Василь
Матвійович Черняєв (1829–1859), Андрій Миколайович Бекетов (1859–1861), Адольф
Самойлович Пітра (1863–1869), Лев Семенович Ценковський (1871–1886), Людвіг
Вільгельмович Рейнгардт (1886–1906), Володимир Митрофанович Арнольді (1906–1919),
Леонід Андрійович Шкорбатов (1919–1924), Олександр Аркадійович Коршиков (1924–
1941:), Юрій Дмитрович Клеопов (1934–1941:), Леонід Андрійович Шкорбатов (1944–
1961), Олександр Іванович Соколовський (1944–1946:), Юрій Миколайович Прокудін
(1946–1986:), Олександра Михайлівна Матвієнко (1962–1971), Ірина Володимирівна
Друльова (1986–1988), Тетяна Василівна Догадіна (1990–2018). [1]. Серед них були два
ректори Харківського університету: Адольф Самойлович Пітра (1873–1881) та Людвіг
Вільгельмович Рейнгард (1905–1906). Портрети обох видатних учених прикрашають
галерею ректорів Харківського університету.
Систематичні дослідження рослин було розпочато першим завідувачем кафедри
професором Ф. О. Делявінем. Франц Олександрович Делявінь займався дослідженням і
систематикою родини Осокові (Cyperaceae). Єдиною відомою
його працею стала книга з кольоровими ілюстраціями осок,
зробленими автором власноруч. Наразі в гербарії
Харківського університету зберігається кілька зразків з
гербарію Делявіня.
Розквіт ботанічних досліджень на кафедрі пов’язаний з
ім’ям професора ботаніки Василя Матвійовича Черняєва.
Василь Матвійович Черняев (Czern., 1794–1871), працював
у Харківському університеті багато років і зробив неоцінений
внесок до розвитку ботанічної науки [2]. Ним були описані
численні види рослин серед яких: Agropyron stipifolium Czern.,
Brassica armoracioides Czern. ex Turcz. (1854); B. juncea (L.)
Czern. (1859) та ін. [3]. Гербарні збори та типові зразки видів В. М. Черняєв (1794–1871)
описаних В. М. Черняєвим наразі зберігаються в гербаріях у
Києві (KW) та Харкові (CWU).
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Проведені В. М. Черняєвим флористичні дослідження Харкова та його околиць є
відправною точкою для будь-яких досліджень у регіоні. Маючи широкий спектр наукових
інтересів В. М. Черняєв багато часу приділяв вивченню грибів. Проведені ним дослідження
та надбання стали основою для створення в Харківському університеті наприкінці ХХ
століття єдиної в Україні кафедри мікології та фітопатології.
Важливим внеском В. М. Черняєва в становлення ботанічної науки стало створення
в 1825 р. на кафедрі ботаніки ботанічного кабінету,що згодом перетворився у всесвітньо
відомий гербарій. Черняєв подарував університету власну колекцію, яку збирав протягом
багатьох років. Вона налічувала приблизно 37 тисяч аркушів. На жаль, під час другої
світової війни цю колекцію в період окупації міста було вивезено до Німеччини. Після
війни колекцію було повернено в Україну, але основна її частина залишилася в Києві і
стала важливою складовою Національного гербарію України (KW). У гербарії Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна (CWU) зараз зберігається близько 200
аркушів із цієї колекції [4, 5].
Вагомий внесок у розвиток кафедри ботаніки зробив Микола Степанович
Турчанінов (Turcz.; 1796–1863) — всесвітньовідомий вчений, флорист і систематик, який
описав понад 100 нових родів і понад 1869 нових для науки
таксонів рослин з Російської Імперії, Східної Азії, Австралії,
Південної Америки тощо. Після закінчення Харківського
університету (1814) Турчанінов працював у Петербурзі, з
1828 — в Іркутську, з 1847 — у Харкові, в університеті, де
опрацьовував свій гербарій (понад 50 000 аркушів).
Подарована Харківському університету в 1847 р. гербарна
колекція включала зразки XVII–XIX століть і містила флори
Байкалу, Даурії, Монголії, Китаю, Швейцарії та інших
регіонів. Разом у її складі було більше 150 тисяч аркушів 53
тисяч видів рослин. Цю колекцію разом з колекцією В. М.
Черняєва було вивезено до Німеччини в 1943 р. Після війни
вона також увійшла до складу Національного гербарію
М. С. Турчанінов
України (KW). У Харківському гербарії (CWU) зараз
(1796-1863)
зберігається з неї лише близько 200 аркушів [4, 5]. Наступним
сплеском ботаніки в Харківському університеті став початок ХХ століття. У 30–40х роках
кафедра ботаніки та Науково-дослідний інститут ботаніки Харківського університету стали
осередком ботанічної науки, який дав Україні та світу багато відомих флористів та
систематиків. Серед них Євген Миронович Лавренко
(Lavrenko; 1900–1987), який навчався в університеті, а згодом і
в аспірантурі та проводив дослідження злаків для
багатотомного видання «Флора УРСР» 1935, 1940 років та
описав кілька нових для науки таксонів. Серед них Agropyron
dasyanthum var. birjuczensis, A. elongatum var. littorale, A.
intermedium var. Czernjaevi та ін.[3].
Ще одним унікальним тандемом стала співпраця двох
видатних систематиків: Михайла Васильовича Клокова
(Klokov, 1896–1981) та Наталії Олексіївни ДесятовоїШостенко (Des.-Shost.; 1889–1969). Ці автори внесли
неоціненний вклад до систематичного дослідження рослин.
Ними були описані численні нові види з різних родин.
Є. М. Лавренко (1900-1987) М. В. Клоков з 1930 по 1941 роки. завідував відділом
систематики НДІ ботаніки Харківського університету. Після
повернення з евакуації в 1944 році Михайло Васильович від’їжджає до Києва, де до кінця
свого життя працює в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного, проте до 1971 року досить
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регулярно приїжджає до Харкова працювати з гербарними
колекціями. М. В. Клоков був одним з авторів і редакторів
багатотомного видання «Флора України», у якому також було
описано численні нові види рослин, та першого видання
«Визначника рослин УРСР». Загалом М. В. Клоков описав 547
нових для науки видів з 99 родів та 30 родин. Внесок до
ботанічної науки М. В. Клокова складно переоцінити. Ним
було описані такі види як Achillea glaberrima Klokov (1926);
Agropyron cretaceum (Klokov & Prokudin) Klokov & Prokudin
(1940) та ін. Численні таксони були описані М. В. Клоковим
разом з дослідницею чабреців Н. О. Десятовою-Шостенко:
Thymus
buschianus Klokov
&
Des.-Shost.(1936);
Th.
bucharicus Klokov (1954) та ін. [3, 6] Також цими М. В. Клоков(1896-1981)
дослідниками
були
описані
Lithospermum czernjajevii, Myosotis pineticola, Phlomis scythica та
намічені в гербарії до опису ще кілька нових видів рослин.
Н. О. Десятовою-Шостенко, загалом було описано більше
півсотні нових для науки таксонів, серед яких Acinos fominii,
Ajuga pseudochia, Anchusa pseudochroleuca, Salvia stepposa та ін.
Після Другої світової війни Наталія Олексіївна емігрувала до
Європи [3, 7].
Деякий час (з 1933 по 1935 р.) на кафедрі ботаніки на
посаді асистента працював відомий український ботанік Іван
Власович Артемчук (Artemczuk; 1898–1973) дослідник флори
Буковини та Івано-Франківської області. Після 1935 р. він
переїхав до Умані, а згодом до Чернівецького університету.
Окрім флористичних робіт, Іван Власович займався
Н. О. Десятова-Шостенко систематикою родів Tragopogon, Scorzonera, Gagea, Erythraea. У
(1889-1968)
Харківський період Артемчуком було описано нові таксони з
роду Tragopogon: T. bjelorussicus, T. borysthenicus, та ін. Гербарні зразки аутентичного
матеріалу ще й досі зберігаються в гербарії Харківського університету.[3, 8, 9].
Серед ботаніків, що працювали в Харківському університеті, важлива роль належить
Івану Гавриловичу Зозу (Zoz; нар. 1903), який мав складну та суперечливу біографію, але
при цьому залишив вагомий внесок до ботанічної науки. І. Г. Зоз працював в університеті
до 1943 року, але й після цього, працюючи офіціально в інших наукових та освітніх
установах Харкова багато часу приділяв роботі з гербарними колекціями кафедри ботаніки.
Ним було опрацьовано численні матеріали, зокрема зі
складних в систематичному сенсі родин таких як осокові
(Cyperaceae). І. Г. Зозом було опубліковано близько 30
нових назв таксонів, серед яких Agropyron pseudocaesium
(Pacz.) Zoz, (1937); Allium scythicum Zoz, (1936);
Cleistogenes maeotica Klokov & Zoz, (1940) та ін. [3, 10].
Одним з найвідоміших учнів М. В. Клокова, який
очолював кафедру ботаніки майже чотири десятиріччя та
залишив вагомий внесок у розвиток ботаніки в
Харківському університеті став професор Юрій
Миколайович
Прокудін
(Prokudin,
1911–1992).
Ю. М. Прокудін — автор близько 200 наукових праць,
більшість яких присвячено злакам Східної Європи. Ю. М.
Прокудіним було описано понад 50 таксонів вищих
рослин. Агростологічна школа, заснована Ю. М. Ю. М. Прокудін (1911-1992)
Прокудіним, проіснувала в Харківському університеті
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понад 50 років. Серед найвідоміших праць Ю. М. Прокудіна особливе місце посідають
«Визначник рослин УРСР» (1969), «Определитель растений Крыма» (1972), «Визначник
рослин Українських Карпат» (1977), «Определитель высших растений Украины» (1987).
Він описав 19 нових для науки видів з родини злакових серед яких: Agropyron cretaceum
Klokov & Prokudin (1937); A. lavrenkoanum Prokudin (1937); Stipa borysthenica Klokov ex
Prokudin (1951); Triticum cretaceum Czern. ex Klokov & Prokudin (1938) (syn. Elytrigia
сretacea Klokov et Prokudin)та ін. [5, 11–13].
На сьогодні однією з найбільш цінних частин гербарію Харківського університету є
колекція злаків України та суміжних територій, створена під керівництвом
Ю. М. Прокудіна. Вона є найбільшим зібранням злаків в Україні. Колекція містить кілька
десятків тисяч зразків деякі з яких є аутентичними — за ними вперше були описані нові
види злаків. За час роботи в Харківському університеті (з 1939 по 1986 рр.),
Ю. М. Прокудіним було видано численні публікації присвячені дослідженню різноманіття
та систематиці злаків України («Пирії України», 1939, «Злаки. В кн. Флора Крима», 1951,
«Злаки України», 1977 та численні статті) [2–4, 10, 11].
Серед найвідоміших систематиків ХХ століття, які починали свій шлях у науку в
Харкові, слід зазначити Миколу Миколайовича Цвельова
(Tzvelev; 1925–2015) випускника Харківського університету
(1951 р.). Ще студентом Микола Миколайович присвятив себе
дослідженню та систематизації рослин, зокрема родини злаків.
Захистив
диплом
на
тему
"Еколого-географічна
характеристика злаків Криму" (керівник Ю. М. Прокудін).
Університет закінчив з відзнакою. По закінченню університету
вступив до аспірантури в місті Ленінград, з яким й зв’язав все
своє життя, проте весь час, майже до останніх років життя,
цікавився та співпрацював з ботаніками Харківського
університету. Загалом М. М. Цвельовим було описано близько
1900 нових для науки таксонів [3, 10].
М. М. Цвельов
Одним з найбільших досягнень співробітників кафедри
(1925-2015)
майже за 200 років плідної важкої праці стало створення
гербарію, який є унікальним зібранням зразків рослинного різноманіття як України, так і
багатьох інших територій. Гербарій Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна (має міжнародний акронім CWU) [14] містить більше 300 тисяч зразків
рослин. Ця колекція, започаткована В. М. Черняєвим на початку ХІХ століття, містить
безцінні збори з території України, Харківської області та території колишнього СРСР,
включаючи Далекий Схід, Середню Азію, Європейську частину СРСР та Кавказ. З 2008 р.
Гербарій Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна має статус
Національного надбання України. Формування та поповнення гербарних колекцій
відбувається й зараз [1, 15–18]. Гербарій Харківського університету занесено у
міжнародний реєстр гербарних колекцій «Index herbariorum» (New York) та «Index
herbariorum Ukrainiсum» (Україна). Електронні зображення унікальних автентичних зразків
розміщені в міжнародних базах даних [4, 12].
В останні роки гербарій активно досліджується не лише фахівцями Харківського
університету. Завдяки спільним дослідженням з вченими Інституту ботаніки
ім. М. Г. Холодного виявлено та встановлено численні унікальні аутентичні матеріали з
харківських колекцій, які стали доступними світовій науці завдяки створенню електронних
зображень та розміщенню їх на різноманітних електронних ресурсах. Серед них
найважливіший систематичний ресурс JStor в розділі «Global plants: type collection» [18].
Наразі у базі даних JSTOR містяться матеріали з дев’яти українських гербаріїв. Серед них
55 унікальних екземплярів, що відносяться до 24 таксонів, які зберігаються в Гербарії
Каразінського університету (CWU). Матеріали, розміщені в базі JSTOR, представляють
собою зображення гербарію, відскановані з високою роздільною здатністю на спеціальному
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обладнанні Herbscan. Відмінна якість дозволяє працювати із зразками дистанційно, зокрема
вимірювати розміри частин рослини за допомогою спеціально вбудованої функції.

Аутентичний матеріал
Elytrigia prokudinii Drul.
Аутентичні матеріали, розміщені на сайті JStor, за якими вченими Харківського
університету були описані нові для науки види (зберігаються в гербарії Харківського
університету).
Голотип Tulipa quercetorum
Klokov et Zoz

Голотип Agropyron
lavrenkoanum Prokud.

Слід також підкреслити сучасну роль гербарію в роботах українських ботаніківсистематиків. За останні роки Харківський гербарій відвідали численні науковці-монографи
та флористи з України та з-за кордону. Кожен з них зробив свій внесок у впорядкування
гербарних фондів, виявлення унікальних зразків, ревізію колекцій та визначення їх
наукової цінності, поповнення своїми особистими зборами гербарних фондів. Також
цінним є досвід інвентаризації та впорядкування гербарних фондів, що проводиться
співробітниками, науковцями та студентами кафедри, а також спеціальні дослідження з
вивчення гербарних фондів окремих таксономічних груп вищих рослин та лишайників з
метою типіфікації назв таксонів, описаних в Україні та поза її межами.
Харківський університет з глибокою повагою та вдячністю ставиться до всіх,
завдяки кому створено та підтримується унікальне зібрання Гербарію Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна (CWU) та всіх науковців, які зробили свій
внесок у становлення ботанічної науки в Харківському університеті більше ніж за 215 років
його існування.
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