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Втрати науки

In Memoriam

20 черв ня 2017 року не ста ло ви дат но го ук ра їнсько-
го вче но го, чле на-ко рес пон ден та НАН Ук ра ї ни, 
три чі лау реа та Дер жав ної пре мії Ук ра ї ни в га лу зі 
нау ки та тех ні ки, За слу же но го дія ча нау ки й тех ні-
ки Ук ра ї ни, за ві ду ва ча від ді лом мі ко ло гії Інсти ту ту 
бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни, док то-
ра біо ло гіч них наук, про фе со ра Іри ни Олек сан д-
рів ни Дуд ки. 

Іри на Олек сан д рів на була над зви чай но об да-
ро ва ним вче ним-біо ло гом та гро мадським дія чем, 
вона за йма ла ся ши ро ким ко лом пи тань – від за-
галь них та дея ких спе ці аль них га лу зей мі ко ло гії до 
про блем охо ро ни при ро ди, збе ре жен ня біо різ но-
ма ніт ності та еко ло гіч ної про сві ти. 

Іри на Олек сан д рів на на ро ди ла ся 4 груд ня 1934 р. 
в м. Хар ко ві, в сім'ї нау ков ців. Як і біль шість 
представ ни ків її по ко лін ня, вона пе ре жи ла ба-
га то жит тє вих ви про бу вань – вій ну, ева куа цію, 
пі слявоєн ні го лод ні роки. Не га раз ди за гар ту ва-
ли її ха рак тер, але не по зба ви ли власти во го Іри ні 
Олек сан д рів ні жит тє любст ва, ці ка вості до нав ко-
лишньо го сві ту з усі ма його та єм ни ця ми.

У по во єн ні роки сім'я пе ре їха ла до м. Киє ва. 
Бать ки дали їй дуже ба га то – лю бов і пік лу ван ня, 
пер ший до свід по до ро жей і за ці кав ле ність до біо-
ло гії. Бать ко, канд. техн. наук О.В. Дуд ка, був до-

цен том, за ві ду ва чем ка фед ри тех но ло гії ме та лів 
Ки ївсько го ав то мо біль но-шля хо во го інсти ту ту, а 
мати – д-р біол. наук Г.І. Си ла ко ва – зна ним біо-
хі мі ком, уче ни цею член-ко рес пон ден та АН СРСР 
та АН УРСР Д.Р. Ферд ма на. Ба га то ро ків вона 
пра цю ва ла в Інсти ту ті біо хі мії АН УРСР та по над  
10 ро ків очо лю ва ла Дер жав ну ек за ме на цій ну ко-
мі сію біо ло гіч но го фа куль те ту Ки ївсько го дер жав-
но го уні вер си те ту іме ні Т.Г. Шев чен ка. По щасти ло 
Іри ні Олек сан д рів ні і зі шко лою – вона пи ша ла ся, 
що за кін чи ла один із най кра щих за кла дів Киє ва, 
шко лу № 13 ім. К.Д. Ушинсько го. Шкіль ні под ру-
ги, що теж за ці ка ви ли ся біо ло гі єю, су про во джу ва-
ли її по тім май же все про фе сій не жит тя. Це док то-
ри біол. наук А.С. Бу ха ло, С.М. Зи ман, В.В. Про то-
по по ва та кан ди да ти біол. наук О.Г. Ромс, Л.Й. Ле-
но ва та А.М. Вер бицька. Про тя гом 1952–1957 рр. 
Іри на Олек сан д рів на нав ча ла ся на біо ло гіч но му 
фа куль те ті Ки ївсько го дер жав но го уні вер си те-
ту іме ні Т.Г. Шев чен ка. Саме тут, на ка фед рі ниж-
чих рос лин, яку очо лю вав ака де мік АН УРСР  
Д.К. Зе ров, а зго дом – май бут ній ака де мік АН 
УРСР О.В. То па чевський, вона от ри ма ла гли бо-
кі знан ня, що ста ли фун да мен том для по даль ших 
мі ко ло гіч них ба га то річ них до слі джень різ них груп 
гри бів.

По чи наю чи з 1972 р. і до ос танньо го по ди ху 
І.О. Дуд ка очо лю ва ла від діл мі ко ло гії Інсти ту-
ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАНУ, без яко го 
не уяв ля ла сво го жит тя. У різ ні пе ріо ди вона бра-
ла участь і в ке рів ництві Інсти ту том, зок ре ма обі-
ймаю чи про тя гом 1982–1989 рр. по са ду заступ ни ка 
ди рек то ра з нау ко вих пи тань. Іри на Олек сан д рів на 
була од ним із со рат ни ків і про від ни ків ідей ди рек-
то ра (1970–2003), а зго дом і по чес но го ди рек то ра 
Інсти ту ту бо та ні ки (2003–2017), ака де мі ка НАН 
Ук ра ї ни К.М. Сит ни ка у спра ві роз бу до ви, пла ну-
ван ня й про па гу ван ня бо та ні ки та мі ко ло гії в Ук ра-
ї ні. Нау ков ці різ них по ко лінь ці ну ва ли спіл ку ван-
ня з нею, зав жди от ри му ва ли по ра ди та під трим-
ку. Зав дя ки ви со кій еру ди ції та ді ло вим якостям  
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Украины", ав то ром ви пус ку, при свя че но го фі тоф-
то ро вим та аль бу го вим гри бам, нау ко вим ре дак то-
ром ряду то мів цьо го ви дан ня. Під ке рів ництвом 
І.О. Дуд ки та за її участі спла но ва но і ви ко на но 
низ ку нау ко вих до слі джень, при свя че них різ но ма-
ніт ності гри бів різ них ре гіо нів Ук ра ї ни та об'єктам 
при род но-за по від но го фон ду дер жа ви. Го лов ни-
ми в до слі джен нях Іри ни Олек сан д рів ни спо чат-
ку були вод ні гри би, по тім вона пе ре клю чи ла ся 
на пе ро нос по раль ні, а в ос тан ні де ся ти літ тя жит-
тя за хо пи ла ся вив чен ням сли зо ви ків. Знач ну ува-
гу І.О. Дуд ка при ді ля ла охо ро ні рос лин но го та 
гриб но го сві ту Ук ра ї ни – бра ла участь у під го тов-
ці двох ос тан ніх ви дань "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни. 
Рос лин ний світ" (1996, 2009), була ор га ні за то ром, 
ке рів ни ком та без по се ред нім учас ни ком ба гатьох 
при ро до охо рон них про ек тів і чис лен них ек спе ди-
цій. До кола її нау ко вих ін те ре сів на ле жа ла й еко-
ло гія гри бів. Кіль ка ро ків вона чи та ла курс з цієї 
дис ци п лі ни у Ки ївсько му на ціо наль но му уні вер си-
те ті іме ні Та ра са Шев чен ка та Між на род но му Со-
ло мо но во му уні вер си те ті. На ко пи че ні мі ко ло гіч ні 
знан ня та дані зна йшли ві доб ра жен ня в її останній 
колективній  монографії – 600-сто рін ко вій "Еко-
ло гії гри бів". 

І.О. Дуд ка – ав тор та спів ав тор по над 600 нау-
ко вих праць, у тому чис лі по над 30 мо но гра фій, а 
та кож 10 ав торських сві доцтв на ви на хо ди. Вона 
під го ту ва ла 25 кан ди да тів і 2 док то ри біо ло гіч них 
наук, які вив ча ють різ ні ас пек ти біо ло гії гри бів. 
Ба га то ро ків вона бу ла чле ном ред ко ле гій "Ук ра-
їнсько го бо та ніч но го жур на лу", жур на лів "Ми ко-
ло гия и фи то па то ло гия", "Еко ло гіч ний віс ник" та 
"World Journal of Fungal and Plant Biology".

Для всіх, хто її знав, Іри на Олек сан д рів на була 
зраз ком ба га то гран ної та гар мо ній ної осо бистості. 
Її енер гія, пра це люб ність, ці ле спря мо ва ність, ці-
ка вість та жага до жит тя на ди ха ли ото чую чих. Вона 
пре крас но роз би ра ла ся не лише в сво їй га лу зі нау-
ки, але й у су час ній та кла сич ній лі те ра ту рі, му-
зи ці, ба га то та охо че по до ро жу ва ла й ці ка ви ла ся 
іс то рією Ук ра ї ни. Іри на Олек сан д рів на була оп-
ти містич ною, ро ман тич ною та за ко ха ною в жит тя 
лю ди ною, і її рап то ва смерть ста ла для всіх нас важ-
кою втра тою.

Іри на Олек сан д рів на Дуд ка по хо ва на на Бай ко-
во му кла до ви щі у Киє ві.
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члени Ук ра їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва

І.О. Дуд ку не од но ра зо во оби ра ли віце-пре зи ден-
том Ук ра їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва, до сво їх 
ос тан ніх днів вона була опо рою його пре зи ден тів. 

Як про від ний спе ціа ліст у га лу зі при ро до знавст-
ва вона бу ла чле ном гро мадської ради при Мі-
ністерст ві еко ло гії та при род них ре сур сів Ук ра ї ни 
і ек спер том ВАК Ук ра ї ни з при су джен ня нау ко-
вих сту пе нів у га лу зі біо ло гії, го ло вою Ки ївсько го 
від ді лен ня Все ук ра їнської еко ло гіч ної ліги. Іри на 
Олек сан д рів на Дуд ка була ви зна ним фа хів цем-мі-
ко ло гом і на між на род но му рів ні. Свід чен ням цьо-
го є її об ран ня Пре зи ден том XIV Кон гре су єв ро-
пейських мі ко ло гів (Ял та, 2003). 

На честь Іри ни Олек сан д рів ни опи са ні нові 
ви ди гри бів та сли зо ви ків – Berkleasmium dudkae 
Hüseyin & Selçuk, Erysiphe dudkae V.P. Heluta і 
Reticularia dudkae Leontyev & G. Moreno [= Tubifera 
dudkae (Leontyev & G. Moreno) Leontyev, G. Moreno 
& Schnittler].

Мі ко ло гія скла да ла сенс жит тя Іри ни Олек сан-
д рів ни. Вона по люб ля ла вес ня ні й осін ні ек спе-
ди ції, дов гі по до ро жі те ре на ми Ук ра ї ни, зу пин ки 
у мальов ни чих і ці ка вих куль тур но-іс то рич них 
міс цях, що не за ва жа ло ін тен сив но му збо ру мі-
ко ло гіч но го ма те ріа лу, його польо вій та згодом 
камеральній обробці. Таке став лен ня до нау ки вона 
пе ре да ла сво їм уч ням і спів ро біт ни кам, саме та кою 
вони бу дуть її пам'ятати. 

Член-ко рес пон дент НАН Ук ра ї ни І.О. Дуд ка 
вва жа єть ся фун да то ром до слі джень вод них гри-
бів з різ них сис те ма тич них груп (овос по ро ві, хіт-
ри діє ві та сум часті) на те ре нах ко лишньо го СРСР, 
за снов ни ком но во го на прям ку гід ро мі ко ло гії – мі-
ко нейсто но ло гії. Ре зуль та ти її до слі джень ві доб ра-
же ні в док торській ди сер та ції "Вод ні гі фо мі це ти: 
сис те ма ти ка, еко ло гія, гео гра фія та мож ли ві шля-
хи ви ник нен ня", чис лен них пуб лі ка ці ях у про філь-
них жур на лах, а та кож низ ці ав торських та ко лек-
тив них мо но гра фій – "Вод ні гі фо мі це ти Ук ра ї ни" 
(1974), "Методы изу че ния мик ро ско пи че ских 
гри бов пресных и соленых (мор ских) во до емов" 
(Лит ви нов, Дуд ка, 1975), "Водные несовершенные 
грибы СССР" (1985), "Микозы и микотоксикозы 
рыб" (Исае ва, Давыдов, Дуд ка, 1995). 

Під без по се ред нім ке рів ництвом Ірини 
Олександрівни у від ді лі мі ко ло гії ба га то ро ків 
здійснювались фун да мен таль ні до слі джен ня про-
блем сис те ма ти ки, біо різ но ма ніт ності та роз по-
всю джен ня гри бів Ук ра ї ни. Вона бу ла од ним з 
го лов них ор га ні за то рів і за снов ни ків фун да мен-
таль но го ба га то том но го ви дан ня "Фло ра гри бов 


