Математики в Інституті
Ніякої вірогідності не існує в науках
там, де неможливо прикласти жодної
з математичних наук...
Леонардо да Вінчі
Математична група (пізніше – лабораторія математики) як окремий
підрозділ при дирекції була створена 12.10.76 р. наказом № 84 директора
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР академіка К.М. Ситника,
який майже 30 років (до 2003 р.) очолював Інститут, а сьогодні обіймає
посаду почесного директора. Костянтин Меркурійович завжди гостро
відчував

моменти,

коли

виникала

нагальна

необхідність

нових

прогресивних змін в ботаніці, що, в свою чергу, потребувало і змін в її
організації. Це стосувалося і пошуку нових теоретичних напрямків, і
створення нових структур, і покращення матеріальної бази наукових
досліджень – всього того, що могло дати новий якісний поштовх
подальшим

дослідженням

в

Інституті. Так сталося і цього разу.
Пройшло трохи більше 10 років з
моменту

випуску

першої

електронно-обчислювальної машини
(ЕОМ)

“МИР–1”,

енергійний

але

директор

молодий
Інституту

ботаніки відчув, що ця “новинка”
обов’язково повинна з’явитися в
його

установі.

І

дійсно,

настав

період, коли вже неможливо було
уявити собі подальшої роботи
Рис. 1. ЕОМ “Электроника-60”, обладнана
системою “КАМАК”

експериментальних відділів Інституту без обробки великих масивів
накопичених даних на електронно-обчислювальних машинах, які саме тоді
почали поступово входити в наше життя. Це були ЕОМ “МИР–1” (російськ.

“Машина для инженерных расчетов”) та АВМ “МН–10М” (російськ.
“Аналоговая

вычислительная

машина”).

Пізніше

з’явилася

ЕОМ

“Электроника-60”(рис. 1).
Ці машини були прообразом сучасних персональних комп’ютерів і
давали цілу низку переваг перед зошитом та ручкою, можливість
індивідуальної роботи, простоту використання завдяки організації
діалогу користувач-машина та досить високу надійність.

Рис. 2. Зліва направо сидять І.П. Сіренко, О.А. Нємченко,
В.М. Котов, І.М. Аніщенко, О.Г. Косман; стоять С.Ф. Рязанцев,
В.О. Капустін, Н.В. Гурінович, В.П. Коржень
Роботи з автоматизації наукового експерименту було покладено на
групу

автоматизації

лабораторію

відділу

математики.

До

головного
складу

інженера
останньої

та

новостворену

увійшли

інженери

Є.С. Чемерис, О.А. Нємченко, В.О. Каневський, В.П. Савчук, Ю.Я. Шкот,
лаборант Є.М. Єрофеєва, керування лабораторією було покладено на
старшого інженера О.О. Дюльдіна, якого незабаром змінила О.А. Нємченко.
Трохи пізніше до складу лабораторії приєдналися В.М. Котов, І.П. Сіренко,

Н.Г. Терентьєва,

О.Г. Косман,

В.О. Капустін,

І.М. Аніщенко,

Н.В. Гурінович, В.П. Коржень, С.Ф. Рязанцев. Майже незмінним залишався
колектив лабораторії протягом наступних 15 років (рис. 2).
У 1979 р. відповідно до плану автоматизації наукових закладів
Академії Інститут отримав комплекси “ИВК–1” (укр. ІОК – інформаційнообчислювальний комплекс.) на базі ЕОМ СМ–3, а дещо пізніше “ИВК–2” на
базі ЕОМ СМ–4. Ці комплекси були розроблені країнами так званого
соціалістичного табору в рамках співробітництва в області обчислювальної
техніки і мали такі великі розміри, що повністю займали велику кімнату
разом із громіздкими пристроями для друку. Наші співробітники часто
згадували ті часи, коли отримували запасні частини, плати, пристрої
“КАМАК”

до

цих

комплексів

із

Болгарії,

Німеччини,

Польщі,

Чехословаччини тощо, а потім своїми руками створювали спеціальне
приміщення,

обшивали

перфораційними

плитами

для

досягнення

необхідної звукоізоляції, оскільки під час роботи цих ЕОМ в приміщенні
було дуже шумно, а звук АЦПУ (російськ. алфавитно-цифровое
печатающее устройство) нагадував “кулеметні черги”. Однак, у
порівнянні із сучасними персональними комп’ютерами ці габаритні
пристрої досить повільно обробляли масиви даних, друк необхідних
матеріалів, в першу чергу результатів обробки даних, був також повільним
та ще й нагороджував користувача купою спеціального перфорованого
рулонного паперу. Важко навіть уявити, як далеко просунулись
комп’ютерні технології за досить незначний період часу.
Головний напрямок робіт новоствореної лабораторії формулювався
як автоматизація наукових досліджень і обробка даних, отриманих
співробітниками

експериментальних

відділів

у

різних

дослідах,

математичне моделювання біологічних процесів та систем. Це включало
розробку програм для переведення трудомістких розрахунків на ЕОМ з
використанням відомих алгоритмів, розробку нових та модифікацію вже
відомих алгоритмів для розв’язування конкретних задач. Саме тоді
почалося співробітництво математиків з багатьма відділами Інституту.

Одними з перших завдань, якими займалися співробітники лабораторії,
можна назвати статистичну обробку даних щодо вмісту білка, ДНК, РНК
та кількості клітин у зразках; створення програм обробки даних
аналізатора амінокислот спільно з відділом фізіології (пізніше –
фітогормонології) та обробки екологічних даних спільно з відділом вищих
рослин (пізніше – систематики і флористики судинних рослин); розробка
програми статистичної обробки даних газоаналізатора на ЕОМ “МИР” для
лабораторії ліхенології; розрахунок коефіцієнтів подібності при виділенні
флористичних комплексів для відділу геоботаніки; розробка алгоритму
обробки даних цитофотометрії для відділів ембріології та цитології тощо.
Зберігся документ, в якому викладені пропозиції відділу біохімії нижчих
рослин до плану автоматизації наукових досліджень (рис. 3).
Оскільки

окрім

“класичних

університетських

математиків

та

кібернетиків”, які розробляли програми до ЕОМ, до складу лабораторії
входили інженери з вищою технічною освітою, переважно випускники
Київського політехнічного інституту (сьогодні – Національний технічний
університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”), то друга частина роботи колективу стосувалася задач
дослідної експлуатації нових приладів, їх прив’язки до існуючого
обладнання,

в

першу

чергу

ЕОМ,

для

поліпшення

проведення

експериментів та обробки отриманих даних (рис. 4). Прикладом такого
пристрою

можна

назвати

вітчизняний

прилад

“Контур”,

спільно

розроблений Інститутом ботаніки АН УРСР разом із Інститутом проблем
онкології АН УРСР і виготовлений Львівським дослідним виробництвом
Інституту ботаніки. Він забезпечував введення даних з малюнків, графіків,
фотографій або фотопластин для подальшої математичної обробки на ЕОМ
“МИР” і гарантував на той час досить високу дозвільну спроможність для
медико-біологічних досліджень. Саме цей прилад інженерна група
лабораторії успішно приєднала до ЕОМ “СМ-3”, що забезпечило
ефективне використання нової техніки не тільки для виконання

інститутської наукової тематики, а й надало можливість працювати з нею
зовнішнім користувачам - науковцям інших академічних установ.

Рис. 3. Доповідна записка зав. відділом біохімії д.б.н. О.Г. Суд’їної

Рис. 4. Інженер В.О. Капустін здійснює профілактику ИВК-2 СМ-4
У 80-90-і роки минулого століття була дуже поширена модель
співпраці між науковцями різних установ Академії наук та міжгалузевих
інститутів, що мала назву науково-технічне співробітництво, яке сприяло
глибшому і всебічному вивченню важливих і актуальних проблем в різних
галузях

науки.

Прикладом

такої

спільної

роботи

стало

творче

співробітництво Інституту кібернетики АН УРСР, Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного АН УРСР та Київського державного інституту
вдосконалення лікарів МОЗ СРСР у 1979 р., за яким інженерна група
лабораторії

мала

завдання

розробити

ескізний

проект

підсистеми

автоматизації цитологічного експерименту для комплексу технічних засобів
“КОНТУР-ИВК-1-АПД-ЕС-1040”
лабораторії,

в

свою

чергу,

(відпов.

Ю.Я. Шкот).

розробляли

алгоритми

Математики
математичного

забезпечення і здійснювали відладку програм автоматизованої системи
введення і обробки графічної інформації на базі пристрою “КОНТУР” та
ЕОМ

“Электроника-60”

(рис. 5).

Крім

того, інженери-електронники

лабораторії багато років займалися питаннями створення та експлуатації
комплексу

бортового

обладнання

та

апаратури

для

дистанційних

досліджень (Ю.Я. Шкот, В.О. Капустін, В.П. Коржень, С.Ф. Рязанцев).
До прикладів вище зазначеної кооперації можна навести творче
співробітництво між Інститутами ботаніки та математики Академії наук
України щодо вивчення кінетики росту та моделювання міцеліальної
колонії

Trihoderma

viride

на

основі

оригінальних

морфологічних

досліджень та використанням теорії гилястих процесів (В.М. Котов,
С.В. Решетніков, І.П. Сіренко, І.М. Аніщенко) та спільно з Інститутом
проблем лиття Академії наук України, пов’язане з побудовою номограм
для практичного розрахунку збільшення домішок у сталі IIОГ13Л за умови
її багаторазового переплавлення (О.Г. Косман, І.П. Сіренко).

Рис. 5. Пристрій “КОНТУР” у роботі
За роки існування лабораторії математики, яка пізніше називалася
обчислювальним центром, а з 2006 р. групою практичної інформатики, у
співпраці з різними відділами Інституту було виконано цілу низку цікавих
наукових

тем.

Вони

стосувалися

питань

розробки

оригінального

математичного і програмного забезпечення для розв’язання задач
класифікації і ординації (І.П. Сіренко, В.М. Котов, О.Г. Косман), обробки

та аналізу експериментальної інформації (І.М. Аніщенко, Н.Г. Терентьєва,
Н.В. Гурінович),

моделювання

росту

та

розвитку

деяких

об’єктів

рослинного світу (О.А. Нємченко, І.П. Сіренко), моделювання від’ємнодоливної та періодичної культур міцеліальних організмів (О.Г. Косман,
І.П. Сіренко), оптимізації собівартості при вирощуванні періодичної
глибинної культури (І.П. Сіренко, О.Г. Косман), аналізу фітоценотичної
інформації (І.П. Сіренко, Ю.А. Школьніков), розробки математичних
підходів до розв’язання задач систематики і класифікації вищих судинних
рослин (В.М. Котов, Н.Г. Терентьєва, І.М. Аніщенко), побудови низки
інформаційних

систем

ботанічних

колекцій

(І.М. Аніщенко,

Н.В. Гурінович, І.П. Сіренко), побудови та вивчення стохастичної моделі
росту трьохвимірної міцеліальної колонії (В.М. Котов, І.М. Аніщенко,
І.П. Сіренко), математичного аналізу деяких закономірностей росту гливи
звичайної Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm (І.П. Сіренко, О.Г. Косман).
Крім того, створювалися бази даних флористичної інформації по різних
складових фітобіоти території України та розроблялися математичні
методи вивчення різноманітності криптогамної біоти України, Anemoneкомплексів та впливу рослинного покриву на екологічне довкілля,
дослідження внутрішньовидової мінливості різноманіття мікобіоти в
фітоценозах

різних

заповідників

(І.М. Аніщенко,

Н.Г. Терентьєва,

Н.В. Гурінович, І.П. Сіренко); створювалися комп'ютерні системи для
флористичного вивчення альго- та ліхенофлори України, ресурсів
лікарських рослин України (І.М. Аніщенко, І.П. Сіренко, Н.Г. Терентьєва,
Н.В. Гурінович).
Сучасні
комп'ютерною

ботанічні
техніки

дослідження
та

неможливі

математичних

без

методів.

використання
Використання

інформаційно–комп’ютерних систем набуває все більшого значення як в
класичних розділах сучасної ботаніки, так і в експериментальних. Подібні
системи дають змогу заносити всі дані про види, їх поширення, екологію,
географію тощо та оперувати ними, що, в свою чергу надає можливості

Рис. 6. Група практичної інформатики, 2006 р. Зліва направо І.П. Сіренко,
Н.Г. Терентьєва, І.М. Аніщенко, Н.В. Гурінович
вирішувати

гостре

питання

сьогодення — збереження

світового

біологічного різноманіття і проведення його інвентаризації.
До наукових напрямків, якими цікавляться математики, можна
віднести: вивчення різноманітності біоти України із застосуванням
математичних методів, створення інформаційно-комп'ютерних систем для
накопичення та аналізу даних про різноманітні ботанічні об'єкти, питання
вимірювання різноманітності таксонів вищих судинних рослин і грибів з
подальшим застосуванням відповідних критеріїв для оцінки представників
цих таксонів, вивчення внутрішньовидової мінливості різноманіття
мікобіоти

різних

таксономічних

груп,

аналіз

міжпопуляційної

та

внутрішньопопуляційної варіабельності деяких таксонів судинних рослин
за допомогою як стандартних, так і самостійно розроблених методів і
програм, вивчення стану та динаміка ресурсів деяких видів лікарських
рослин

із

застосуванням

можливостей

геоінформаційних

систем,

комп’ютеризація колекцій Національного гербарію Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАН України (KW).
Саме комп’ютеризація колекцій посіла особливе місце у роботі
підрозділу. Світова “ботанічна спільнота” досить активно займається
питаннями розробки документів, що регламентують доступ до колекцій та
обмін асоційованою інформацією як між гербаріями у межах кожної
країни, так і, особливо, між гербаріями різних країн світу. Безумовно,
комп’ютеризація, або, у ширшому розумінні, інформатизація, істотно
розширює можливості участі у вирішенні світових і національних проблем
збереження

і

раціонального

використання

біорізноманіття,

сприяє

вирішенню багатьох фундаментальних та прикладних наукових задач,
пов'язаних з підтримкою і збереженням біорізноманіття України і світу.
Особливу цінність становлять типові зразки, за якими описані нові для
науки види та внутрішньовидові таксони, а також історичні колекції,
пов’язані з науковою діяльністю відомих вчених і визначних колекторів,
таких як М.С. Турчанінов, В.Г. Бессер, М.В. Клоков та інші дослідники,
колекції

яких

зберігаються

у

гербарії

Інституту

ботаніки

ім. М.Г. Холодного (KW).
Колективом групи розроблена номенклатурна база даних вищих
судинних рослин України, бази даних типових зразків Національного
гербарію

України,

типових

гербарних

зразків

новоописів

М.С. Турчанінова, персональної колекції М.В. Клокова, видів вищих
базидіоміцетів

Національної

колекції

культур

шапинкових

грибів

Інституту ботаніки (IBK); створені інформаційно-комп'ютерні системи для
формування

систематико-флористичного

списку

діатомових

та

динофітових водоростей України, для флористичного вивчення альго- та
ліхенофлори України тощо. Розроблені програмні продукти спрямовані на
вирішення конкретних ботанічних задач, а саме, створення довідкових баз
даних, електронну каталогізацію матеріалів окремих гербаріїв та колекцій
тощо.
Результати наукової діяльності математичного підрозділу, отримані
самостійно та у співавторстві з науковцями різних відділів Інституту та

інших установ, висвітлено на сторінках 4 монографій, низки препринтів і
статей у вітчизняних та закордонних виданнях. Наведемо лише частину
цього доробку.
Сьогодні група практичної інформатики

у складі наукового

співробітника І.М. Аніщенко та провідного інженера Н.В. Гурінович
продовжує плідно працювати у складі Інституту ботаніки, розв’язуючи
різноманітні задачі, пов’язані як із застосуванням математичних методів у
ботанічних дослідженнях, так і багато інших, що є актуальними для
Інституту на сучасному етапі його розвитку.
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Рис. 7. На сходах Інституту ботаніки, 2001 р.

Рис. 8. Дружний колектив лабораторії на суботнику у Феофанії, 1985 р.
(зліва направо І.П. Сіренко, І.М. Аніщенко, В.М. Котов, Н.Г. Терентьєва)

Рис. 8А. Дружний колектив лабораторії на суботнику у Феофанії,
1987 р. (зліва направо В.О. Капустін, Ю.Я. Шкот, О.Г. Косман)
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