ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ К.М. СИТНИКА
3 червня
1926 р.
1941 р.
1941–
1942 рр.
1943–
1945 рр.
1945–
1949 рр.
1949–
1950 рр.
1950–
1953 рр.
1951 р.
1953–
1956 рр.
1953–
1958 рр.
1955 р.
1957–
1960 рр.
1958–
1960 рр.
1959–
1962 рр.
1960–
1979 рр.
1962–
1966 рр.
1966 р.
1966–
1970 рр.
1966–
1980 рр.
1967 р.

1968 р.

Народився в м. Луганську
Закінчив семирічну школу м. Луганська
Студент Луганського машинобудівного технікуму
Студент Луганського медичного технікуму
Студент Луганського педінституту (природничий факультет, спеціальність – хімія
і природознавство)
Асистент Луганського педінституту
Аспірант Інституту ботаніки АН УРСР (м. Київ)
Прийнятий у члени КПРС
Науковий співробітник-консультант науково-організаційного відділу Президії АН
УРСР
Молодший науковий співробітник Інституту ботаніки АН УРСР
Здобув учений ступінь кандидата біологічних наук
Заступник головного ученого секретаря Президії АН УРСР
Старший науковий співробітник Інституту ботаніки АН УРСР
Член парткому АН УРСР
Завідувач відділом фізіології рослин Інституту ботаніки АН УРСР
Начальник науково-організаційного відділу Президії АН УРСР
Здобув учений ступінь доктора біологічних наук
Головний учений секретар Президії АН УРСР
Член Республіканського комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і
наукових установ
Отримав учене звання професора
– обраний членом–кореспондентом АН УРСР
– делегат АН СРСР на Всесвітній виставці в Монреалі (Канада)
Учасник Міжнародної конференції міжурядових експертів з охорони і
раціонального використання ресурсів біосфери (Париж, Франція)

1969 р.

1970–
2003 рр.
1971 р.
1971–
1979 рр.
1972 р.
1972–
2011 рр.
1972–
1974 рр.
1973 р.

1974–
1988 рр.

1975 р.

Делегат XI Міжнародного ботанічного конгресу (Сіетл, США)
– заступник головного редактора журналу “Физиология и биохимия культурных
растений”
– член президії Товариства радянсько-польської дружби
– член редколегії журналу “Вісник АН УРСР”
–* Член редколегії “Українського ботанічного журналу”
Директор Інституту ботаніки АН УРСР (сьогодні НАН України)
– Нагороджений медаллю “За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя з дня
народження Володимира Ілліча Леніна”
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора
– голова бюро Наукової ради АН УРСР з проблеми “Біологічні основи
раціонального використання, перетворення і охорони рослинного світу”
Член Ленінського райкому Компартії України м. Києва
Віце-президент Всесоюзного ботанічного товариства
Президент Українського ботанічного товариства
Академік-секретар Відділення загальної біології АН УРСР
Обраний академіком АН УРСР
– Голова правління Українського відділення Товариства радянсько-австрійської
дружби
Віце-президент АН УРСР
– Член урядової делегації (США)
– Голова науково-методичної ради з пропаганди біологічних знань товариства
“Знання” УРСР
– Голова Наукової ради з проблем біосфери АН УРСР
– Голова редколегії науково-популярної літератури АН УРСР
– Голова Національного комітету Української РСР з програми ЮНЕСКО
“Людина і біосфера”
– Віце-президент XII Міжнародного ботанічного конгресу у м. Ленінграді
(сьогодні м. Санкт-Петербург, Росія)
Лауреат премії ім. М.Г. Холодного АН УРСР
– член делегації Товариства дружби з зарубіжними країнами (Нідерланди)

1976–
2006 рр.

Головний редактор “Українського ботанічного журналу”
– нагороджений орденом Жовтневої Революції
– член бюро Радянського комітету з програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”
– учасник семінару “Розробка безвідхідних технологічних процесів у різних
галузях промисловості” (м. Париж, Франція)

1976–
1979 рр.
1976–
1981 рр.

Член Республіканської міжвідомчої ради з впровадження досягнень науки і
техніки в сільськогосподарське виробництво
Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій та
присудженню вчених ступенів при Київському державному університеті ім. Т.Г.
Шевченка

1977–
1978 рр.

1978–
1981 рр.
1978–
1992 рр.

1979 р.

1980–
1992 рр.

19811990 рр.

1982 р.

Наукова робота в Інституті експериментальної ботаніки ЧССР
– заступник голови президії і член правління товариства “Знання” УРСР (сьогодні
України)
– керівник радянської делегації, що брала участь в роботі Комітету з охорони
навколишнього середовища ООН (м. Женева, Швейцарія)
Голова Редакційно-видавничої ради АН УРСР
Головний редактор, член редколегії журналу “Доповіді АН УРСР. Сер. Б”
– учасник семінару ЮНЕСКО (Франція)
– урядом НРБ нагороджений ювілейною медаллю “100 років визволення Болгарії
від османського поневолення”
– Голова редколегії серії “Біобібліографія вчених Української РСР”
Науковий керівник відділу фітогормонології рослин Інституту ботаніки ім. М.Г.
Холодного АН УРСР (сьогодні НАН України)
– член республіканської Ради прихильників миру
– лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки
– член радянської делегації на VI сесії Міжнародної координаційної ради з
програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” (м. Париж, Франція)
– делегат Другої наради комітетів соціалістичних країн з програми ЮНЕСКО
“Людина і біосфера” (м. Варшава, ПНР)
Член редакційної ради “Ботанического журнала” (РАН, Росія)
– Голова Верховної Ради Української РСР 10-го скликання.
– депутат Верховної Ради Української РСР 10-го скликання
– нагороджений вищою нагородою Всесоюзного товариства “Знання” – медаллю
С.І. Вавілова
– наукове відрядження до Інституту Макса Планка (ФРН)
– нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР “За участь у
постановціексперименту “Хлорелла–1” та аналіз отриманого матеріалу”
Член ЦК Компартії України
– делегат XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України
– керівник радянської делегації на XIII Міжнародному ботанічному конгресі (м.
Сідней, Австралія)
– делегат конференції комітетів соціалістичних країн з програми ЮНЕСКО
“Людина і біосфера” (м. Будапешт, ВНР)
– нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР за участь у радянсько–
в’єтнамському експерименті “Азолла”
Член Комісії УРСР у справах ЮНЕСКО
– нагороджений медаллю “У пам'ять 1500–річчя Києва”
– нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за успіхи, досягнуті в розвитку
народного господарства
– керівник радянської делегації на виставці “Усе про мамонта” (Японія)

1983–
1988 рр.

1984–
2006 рр.
1984 р.

1985 р.
1986–
1990 рр.

1987 р.
1987–
2013 рр.
1989 р.
1991 р.
1992–
2017 рр.
1995 р.
1997–
2017 рр.

1998–
2002 рр.

Віце-президент АН УРСР
– член республіканської Ради прихильників миру
– член Комісії СРСР у справах ЮНЕСКО (програма ООН з проблем
навколишнього середовища)
– делегат IV конференції комітетів соціалістичних країн з програми ЮНЕСКО
“Людина і біосфера” (м. Берлін, ГДР)
– Голова делегації АН УРСР (Гвінея)
Голова спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття ученого ступеня
доктора наук при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (сьогодні НАН
України)
Член оргкомітету XVI Міжнародного біохімічного конгресу (м. Київ)
– Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки
– член Радянського комітету ЮНЕП
– нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР “За визначення напрямку й
організацію робіт з експерименту “Вплив факторів космічного польоту на
структурні особливості клітин хлорели”, за планування експериментів, аналіз
отриманого матеріалу”
– Наукове відрядження до Інституту Макса Планка (ФРН)
Депутат Верховної Ради Української РСР 11–го скликання
– член урядової делегації (Фінляндія)
Член Постійної комісії з охорони природи Верховної Ради УРСР
– делегат XXVII з'їзду Компартії України
– учасник ліквідації аварії на ЧАЕС; член комісії Президії АН УРСР з питань,
пов'язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, керівник робочої групи з
комплексного аналізу радіологічної та радіоекологічної інформації про стан
гідросфери басейну р. Дніпро і надання рекомендацій для прийняття відповідних
рішень
– нагороджений орденом Леніна
– представник УРСР у Міжнародній координаційній раді з програми ЮНЕСКО
“Людина і біосфера”
– нагороджений золотою медаллю Словацької Академії наук
Нагороджений медаллю “Ветеран праці”
– член урядової делегації (Куба)
Голова Комісії по вивченню спадщини академіка В.І. Вернадського
Член делегації АН УРСР (В'єтнам)
Учасник 42-го рейсу НДС “Академік Вернадський”
– наукове відрядження до Монголії
Дійсний член (академік) Української екологічної академії наук
Заступник головного редактора журналу “Екологія та ноосферологія”
Академік Міжнародної Слов'янської академії наук
– почесний член Російського ботанічного товариства та Товариства фізіологів
рослин РАН
– засновник Всеукраїнської екологічної ліги
Народний депутат України ІІІ скликання, Голова підкомітету з питань науки і
технологий Комітету з питань науки і освіти

– нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (1998)
20022006 рр.
1999–
2002 рр.
2001 р.

Народний депутат України ІV скликання, Голова підкомітету з питань науки і
інноваційної діяльності Комітету з питань науки і освіти
– нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2006)
Разом з політиками національно-демократичного спрямування брав активну
участь у створенні Української народної партії “Собор”
– Голови Ради Старійшин УНП “Собор”
Голова локального організаційного комітету міжнародної конференції
“Перспективи лікарських грибів в охороні здоров’я та харчуванні у 21-му
сторіччі” (м. Київ)
– Заступник головного редактора журналу “Ґрунтознавство”
Почесний директор Інституту ботаніки НАН України

20032017 рр.
Член бюро Відділення загальної біології НАН України
20042009 рр.
Радник Президента НАН України, член Президії НАН України
2004–
2017 рр.
22 липня Помер в м. Києві, похований на Байковому цвинтарі
2017 р.

