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Ó ході засідань Міжнародної наукової конференöії “Еволюöія рослинного світу в природ
ному і культигенному середовищі”, присвяченої 200річчю від Дня народження Чарль
за Дарвіна, обговорено актуальні питання еволюöійної теорії, ботаніки, фізіології рос
лин, інтродукöії, генетики й селекöії, екології, збереження і примноження глобального 
та локального біорізноманіття, лісових культур і фітомеліораöії та інших біологічних наук.

Ключові слова: генеалогія, декоративне садівниöтво,епігенетичний проöес, інтродук
öія, ландшафтна архітектура, природна і культурна флора, синтетична теорія еволюöії.

Вñòуп. îприлюднена в 1859 р. ×арльзоì äарв³ноì теор³я еволюц³йного по-
ходження ³ розвитку живих орган³зì³в [1] була сфорìульована внасл³док 

узагальнення власних спостережень, а також наукових праць багатьох попере-
дник³в. öе насаìперед ³деї Жана-Батиста ëаìарка, який ще у 1809 р. у в³до-
ì³й прац³ “Ф³лософ³я зоолог³ї” [2] запропонував перше ф³логенетичне дерево 
живого, досить слушн³, хоча й висловлен³ з теолог³чних ³ антропоцентристських 
позиц³й, дуìки àльфреда óоллеса “Щодо тенденц³ї вид³в неск³нченно в³ддаля-
тися в³д первинного типу” [3] та ³нш³. îднак, на в³дì³ну в³д своїх попередник³в, 
×. äарв³н в³дстоював два ключових аспекти своєї теор³ї: еволюц³я є нетеоло-
г³чною — не ìає наперед визначеної ìети ³ неантропоцентричною — однаково 
стосується вс³х живих орган³зì³в, у т³ì числ³ й людини [4].

Б³льш-ìенш конструктивна критика дарв³н³вської теор³ї еволюц³ї в ц³лоìу 
та/або стосовно окреìих її положень, пер³одично загострюючись, триває в³д 
дня її оприлюднення. îднак ус³ спроби спростувати її до останнього часу зак³н-
чувалися новиìи п³дтвердженняìи дарв³н³зìу. Íайб³льш обґрунтован³ запере-
чення Ф. äженкина щодо неìожливост³ утворення нових вид³в внасл³док збе-
реження випадково виниклої ознаки пояснювалися ниì поглинальниì впливоì 
в³льного схрещування, внасл³док чого нова корисна ознака поступово н³велю-
ватиìеться [5], були визнан³ ×. äарв³ноì як слушн³. І т³льки розвиток генетич-
них уявлень у частин³ дискретност³ спадковост³, дав зìогу ñ.ñ. ×етверикову [6], 
Ф.ã. äобржанськоìу [7] та їхн³ì посл³довникаì на основ³ синтезу дарв³н³зìу ³ 
ìендел³зìу сфорìулювати ³ розвинути синтетичну теор³ю еволюц³ї.

Íаприк³нц³ õõ ст. теоретичниì положенняì синтетичної теор³ї еволюц³ї ста-
ли протиставляти еп³генетичну теор³ю еволюц³ї, що пропонує свої пояснення 
проблеìи онтогенетичної стаб³льност³ та ³нших сп³рних питань [8, 9]. îднак 
низка її елеìент³в потребують б³льш приск³пливого анал³зу й пошуку консен-
сусу, що зуìовило актуальн³сть обговорення дискус³йних питань еволюц³йної 
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ноìан³ття ìегапол³су, ÍäІ екоб³отехноло-
г³й та біоенергетики Íац³онального ун³вер-
ситету б³оресурс³в та природокористуван-
ня óкраїни, Íац³ональний дендролог³чний 
парк “ñоф³ївка” ÍàÍ óкраїни, Ботан³чний 
сад Польської акадеì³ї наук, ãоловний Бо-
тан³чний сад ³ì. ì.â. öицина ðàÍ, Ботан³ч-
ний сад-ун³верситет óральського науково-
го центру ðàÍ, äонецький ботан³чний сад 
ÍàÍ óкраїни, Ботан³чний сад îдеського 
нац³онального ун³верситету ³ì. І.І. ìечни-
кова, Брянський державний ун³верситет 
³ì. І.ã. Петровського, П³вн³чно-îсетинсь-
кий державний ун³верситет, â’ятська дер-
жавна с³льськогосподарська акадеì³я 
(ì. ê³ров, ðос³я), óìанський державний 
педагог³чний ун³верситет ³ì. П. òичини, 
óìанський державний аграрний ун³вер-
ситет, îдеський нац³ональний ун³верситет 
³ì. І.І. ìечникова, Полтавський педагог³ч-
ний ун³верситет ³ì. â.ã. êороленка, â³нни-
цький державний аграрний ун³верситет, 
×ерн³вецький нац³ональний ун³верситет 
³ì. Ю. Федьковича, àртеì³вська досл³д-
на станц³я ³нституту розсадництва ³ сад³в-
ництва óààÍ, досл³дне господарство “Íо-
вокаховське” ÍБñ-ÍÍö, äержавна науко-
ва с³льськогосподарська б³бл³отека óààÍ.

Рåзуëüòàòè обãовоðåííя допов³дåй
êонференц³ю в³дкрив директор Íац³о-

нального дендролог³чного парку “ñоф³їв-
ка” ÍàÍ óкраїни, член-кореспондент ÍàÍ 
óкраїни, доктор б³олог³чних наук, профе-
сор І.ñ. êосенко. ó своєìу виступ³ в³н за-
значив, що саìе теор³я видатного вченого 
×арльза äарв³на дала наукове, посл³довне, 
ìатер³ал³стичне вир³шення найважлив³-
ших проблеì б³олог³чної науки ³ є основою 
сучасної синтетичної теор³ї еволюц³ї [4]. 
Проблеìи, що обговорювалися на конфе-
ренц³ї, безпосередньо пов’язан³ з основ-
ниìи напряìаìи д³яльност³ дендролог³ч-
ного парку “ñоф³ївка”, а саìе:

теор³ї, проведеного 20–23 жовтня 2009 р. 
п³д час ì³жнародної наукової конференц³ї 
“åволюц³я рослинного св³ту в природно-
ìу ³ культигенноìу середовищ³”, присвя-
ченої 200-р³ччю в³д дня народження ×ар-
льза äарв³на ³ 150-р³ччю його еволюц³йної 
 теор³ї. 

Îðãàí³зàòоðè, пðобëåìè ³ учàñíèêè
êонференц³я була орган³зована ðадою 

ботан³чних сад³в ³ дендропарк³в  óкраїни, 
Íац³ональниì дендролог³чниì паркоì 
“ñоф³ївка” ÍàÍ óкраїни та óкраїнськиì 
товариствоì генетик³в ³ селекц³онер³в 
³ì. ì.І. âавилова ³ проведена на баз³ Íа-
ц³онального дендролог³чного парку “ñо-
ф³ївка” ÍàÍ óкраїни в ì. óìань, ×еркась-
кої област³. ó її робот³ взяли участь 195 на-
уковц³в ³з Польщ³, ðос³ї й óкраїни. ñеред 
них: 1 акадеì³к óкраїнської акадеì³ї аграр-
них наук, 4 члени-кореспонденти Íац³о-
нальної акадеì³ї наук óкраїни, 11 доктор³в, 
36 кандидат³в наук, 32 асп³ранти, а також 
ìаг³странти, студенти б³олог³чних ³ агроно-
ì³чних спец³альностей українських ун³вер-
ситет³в.

Íа конференц³ї було обговорено теоре-
тичн³ ³ прикладн³ проблеìи еволюц³ї: вид³в 
у природ³ ³ в уìовах ³нтродукц³ї, рослинно-
го покриву, систеì розìноження, культи-
вованих рослин у селекц³йноìу експери-
ìент³, спряжених еволюц³йних процес³в у 
систеì³ “господар–паразит”, а також ди-
дактичн³ питання викладання еволюц³йної 
теор³ї у вищ³й школ³.

ó конференц³ї взяли участь представ-
ники наукових установ ³ вищих навчаль-
них заклад³в: ÍäІ цукрового буряка ³ цук-
ру ³ì. à.ë. ìазлуìова ðàñãÍ, Інститут 
б³ох³ì³чної ф³зики ³ì. ì.ì. åììануеля ðàÍ, 
Інститут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики 
ÍàÍ óкраїни, Інститут ботан³ки ³ì. ì.ã. õо-
лодного ÍàÍ óкраїни, ÍäІ закритого ґрун-
ту, Інститут коренепл³дних культур óààÍ, 
Íауковий центр екоìон³торингу та б³ор³з-
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пластичн³сть геноìу соìатичних кл³тин 
³ адаптивн³сть рослин [10]; голова ðади 
ботан³чних сад³в ³ дендропарк³в óкраїни, 
член-кореспондент ÍàÍ óкраїни, доктор 
б³олог³чних наук, професор ò.ì. ×еревчен-
ко з допов³ддю ³ чудовою ìультиìед³йною 
презентац³єю “Пристосування орх³дних до 
запилення”; член-кореспондент ÍàÍ óк-
раїни, доктор б³олог³чних наук, професор 
ñ.ñ. ìалюта (Інститут ìолекулярної б³о-
лог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни) з допов³ддю 
“äарв³н³зì: ìинуле ³ сучасн³сть” [11]; за-
в³дувач в³дд³лу трав’янистих рослин при-
родної та культурної флори, кандидат б³о-
лог³чних наук êузеìко à. à. з допов³ддю 
про генетичн³ зв’язки лучних та л³сових уг-
руповань в уìовах ë³сової та ë³состепової 
зон р³внинної частини óкраїни [12]; канди-
дат б³олог³чних наук êовтун І.â. про гене-
зис флори П³вденного Под³лля (Íауковий 
центр екоìон³торингу та б³ор³зноìан³ття 
ìегапол³су ÍàÍ óкраїни) [13]; заступник 
директора з наукової роботи Íаукового 
центру екоìон³торингу та б³ор³зноìан³ття 
ìегапол³су ÍàÍ óкраїни, доктор б³олог³ч-
них наук, професор î.ì. Байрак ³з питань 
ìетодики викладання предìету “ñучас-
н³ погляди на еволюц³ю орган³чного св³ту” 
[14].

Робота конференöії включала 6 секöій:
1. åволюц³я вид³в у природ³ ³ в уìовах ³н-

тродукц³ї.
2. åволюц³я рослинного покриву.
3. åволюц³я систеì розìноження.
4. åволюц³я культивованих рослин у се-

лекц³йноìу експериìент³.
5. ñпряжена еволюц³я в систеì³ “ãоспо-

дар-паразит”.
6. äидактичн³ питання викладання еволю-

ц³йної теор³ї.
Íайб³льшу зац³кавлен³сть учасник³в 

секц³йних зас³дань конференц³ї викли-
кали допов³д³ доктора б³олог³чних наук, 
професора Íац³онального ун³версите-
ту б³оресурс³в та природокористуван-

 • вивчення природної ³ культурної флори 
Правобережного ë³состепу óкраїни;

 • збереження в штучних уìовах у зон³ 
п³вденної частини Правобережного ë³-
состепу óкраїни колекц³ї живих рослин, 
у тоìу числ³ р³дк³сних ³ зникаючих, а та-
кож насаджень ³ ландшафтних коìпо-
зиц³й парку;

 • проведення науково-досл³дних роб³т 
у галуз³ ³нтродукц³ї ³ акл³ìатизац³ї рос-
лин ³ охорони рослинного св³ту, а також 
розробка питань ландшафтного парко-
вого буд³вництва;

 • розробка технолог³й розìноження най-
б³льш ц³нних вид³в рослин ³ впровад-
ження їх у культуру;

 • науково-просв³тницька робота в галуз³ 
ботан³ки ³ охорони природи, декора-
тивного сад³вництва ³ ландшафтної ар-
х³тектури.
ó дендропарку проводяться фунда-

ìентальн³ й прикладн³ науков³ досл³джен-
ня з форìування наукових основ концеп-
ц³ї прогнозованого ³нтегрованого захисту 
рослин у паркових ценозах; ìоделювання 
регенерац³йних процес³в у представник³в 
багатор³чних деревних рослин in vitro та 
in vivo; ìон³торингу, таксац³ї та ³нвентари-
зац³ї багатор³чних насаджень в ³сторичних 
парках óкраїни, оц³нки стану лучно-степо-
вих та л³сових екосистеì парку на основ³ 
вид³в-³ндикатор³в антропопрес³ї та удоско-
наленн³ ³снуючих технолог³й вегетативно-
го розìноження ³нтродукованих декора-
тивних рослин для розсадник³в ë³состепу 
óкраїни; розроблення теоретичних основ 
захисту рослин в³д шк³дник³в та збудник³в 
хвороб у паркових ценозах [4].

Íа пленарноìу зас³данн³ виступили: 
президент óкраїнського товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавило-
ва, член-кореспондент ÍàÍ óкраїни, док-
тор б³олог³чних наук, професор, зав³ду-
вач в³дд³лу генетики кл³тинних популяц³й 
Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики 
ÍàÍ óкраїни â.à. êунах ³з допов³ддю про 
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ìац³я заступника директора ÍäП “ñо-
ф³ївка” ÍàÍ óкраїни з наукової роботи, 
кандидата с.-г. наук, доцента à.І. îпал-
ка про генеалог³ю ×арльза äарв³на, зок-
реìа його слов’янське кор³ння, бабуся 
якого (ìер³ ãовард) веде св³й родов³д 
в³д нащадка êарла âеликого — короля 
ãенр³ха I ³ доньки Ярослава ìудрого — 
àнни, що на дуìку англ³йського антропо-
лога Френсиса ãальтона, саìе в³д коро-
леви àнни, доньки Ярослава ìудрого — 
одн³єї з найрозуìн³ших ж³нок свого часу 
успадкував ìудр³сть ×арльз äарв³н.

Íа завершальноìу зас³данн³ учасни-
ки конференц³ї зазначили значущ³сть ³ 
важлив³сть досл³джень, що проводяться 
з питань еволюц³йної теор³ї в державах-
учасницях, ³ результати яких були пред-
ставлен³ на конференц³ї, а також високий 
науковий р³вень досл³джень у Íац³ональ-
ноìу дендролог³чноìу парку “ñоф³ївка” 
ÍàÍ óкраїни, визнаних як в óкраїн³, так ³ за 
її ìежаìи [24–26].

Вèñíовêè
П³сля пл³дної дискус³ї була прийнята 

резолюц³я, в як³й запропоновано продов-
жити фундаìентальн³ ³ прикладн³ досл³д-
ження актуальних питань еволюц³йної те-
ор³ї в раìках наукової теìатики установ 
держав-учасниць. ñинтетична теор³я ево-
люц³ї повинна стати основою пошуку но-
вого консенсусу ³ сприятиìе подальшоìу 
розвитку б³олог³чної науки. óчасники ì³ж-
народної конференц³ї п³дтриìали пропо-
зиц³ю пост³йно розширювати ³ поглиблю-
вати ì³жнародну сп³впрацю у галуз³ б³оло-
г³чних, с³льськогосподарських, ³сторичних 
та ³нших наук.
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реж³ [15], директора Íауково-досл³дно-
го ³ навчального центру закритого ґрун-
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сп³вроб³тника Інституту б³ох³ì³чної ф³зи-
ки ³ì. ì.ì. åììануеля ðàÍ (ì. ìосква) 
Í.ñ. åйгес про розвиток ³дей Й.à. ðа-
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ц³ї ìетод³в х³ì³чного ìутагенезу [17], а 
також низка пов³доìлень про ³нтродук-
ц³ю троянд у âаршавськоìу ботан³чно-
ìу саду (допов³дач — ìарта ìондер) 
[18], Ботан³чноìу саду îдеського нац³о-
нального ун³верситету ³ì. І.І. ìечникова 
(допов³дач — зав³дувач в³дд³лу захисту 
рослин, кандидат б³олог³чних наук Пет-
рушенко â.â.) [19], та їх кореневласне 
розìноження у Íац³ональноìу дендроло-
г³чноìу парку “ñоф³ївка” ÍàÍ óкраїни (до-
пов³дач — старший науковий сп³вроб³т-
ник, кандидат б³олог³чних наук ìороз 
î.ê.) [20], пов³доìлення щодо пол³пшен-
ня декоративних властивостей бузку (до-
пов³дач — старший науковий сп³вроб³т-
ник ÍäП “ñоф³ївка” ÍàÍ óкраїни, канди-
дат б³олог³чних наук Б³лик î.â.) [21], про 
усп³шне застосування у Íац³ональноìу 
дендролог³чноìу парку “ñоф³ївка” ÍàÍ 
óкраїни заход³в щодо обìеження шк³д-
ливост³ каштанової ìол³ в уìовах пар-
кових ценоз³в (допов³дач — зав³дувач 
лаборатор³ї захисту рослин ÍäП “ñо-
ф³ївка” ÍàÍ óкраїни, доктор с.-г. наук, 
професор Янов ський Ю.П.) [22]. Жва-
во пройшло обговорення дидактичних 
питань викладання еволюц³йної теор³ї, 
зокреìа пов³доìлення кандидата с.-г. 
наук, доцента â’ятської державної с³ль-
ськогосподарської акадеì³ї Пуртової 
І.â. про досв³д викладання еволюц³йної 
теор³ї у вищ³й школ³ ðос³ї [23] та ³нфор-
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During meetings of the International scientific 
conference “Evolution of the natural and 
cultivated plants” to devoted a 200-year from the 
day of birth of Charles Darwin topical problems of 
the evolutional theory are discussed, including 
botany, physiology of plants, introduction 
of plants, genetics and breeding of plants, 
ecology, preventing the loss of global and local 
biodiversity, arboriculture, forest-growing and 
other biological sciences.

Key words: genealogy, decorative gardening, 
epigenetic process, introduction, landscape 
architecture, natural and cultural flora, synthetic 
theory of evolution.

гии растений, интродукции, генетики и селек-
ции, экологии, сохранения и приуìножения 
глобального и локального биоразнообразия, 
лесных культур и фитоìелиорации и других 
био логических наук.
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