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Наведено�відомості�про�шлях�становлення��фізіоло�ії�рослин���Львівсь�ом�

�ніверситеті,�про�вито�и,�я�і�перед�вали�вио�ремленню��афедри�в�самостійн�

одиницю.�Особлива��ва�а�приділена�ролі�о�ремих�вчених���вивченні�фізіоло�ічних

процесів� �� рослин.� Роз�рито� с�часний� стан� навчальної� та� на��ової� роботи

�афедри�фізіоло�ії�та�е�оло�ії�рослин,�її�дося�нення�і�перспе�тиви�розвит��.
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фізіоло�ії�та�е�оло�ії�рослин,�історія�розвит��.
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Data�are�presented�about�the�history�of�formation�of�plant�physiology�at�Lviv

University,�and�about�background� that�preceded�Department�segregation� into�an

independent� unit.� Special� attention� is� paid� to� the� role� of� several� scientist� in� the

development�of�exploration�of�physiological�processes�in�plants.�Up-to-date�condition

of�the�educative�and�scientific�work�at�Plant�Physiology�and�Ecology�Department,�its

accomplishments�and�development�perspectives�are�shown.
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Тобто� значна� частина� йо�о� на��ових� праць,� зо�рема,� спільних� з� др�жиною
Геленою�Кшемєнєвсь�ою,�стос�валася�мі�роор�анізмів�і�їх�ролі���ґр�нтових�проце-
сах.�С.Кшемєнєвсь�ий�б�в�ініціатором�створення�резервації�(заповідни�а)�степо-
вої�флори���Кривчицях�біля�Львова�[63,�69].

Саме�за�час��ерівництва�професора�С.Кшемєнєвсь�о�о�біоло�о-ботанічним
інстит�том,� перейменованим� в� Інстит�т� анатомії� та�фізіоло�ії� рослин� (1929),
значно�підвищилися�рівень�і�я�ість�ви�ладання�фізіоло�ії�рослин.�Про�це�свідчать
витя�и�з�про�рам�занять,�я�і�проводилися�зі�ст�дентами�на��афедрі��продовж
�іль�ох�навчальних�ро�ів�[65–67].

1923/24� н.р.

За�альна�ботані�а,�ле�ції,�4�	од�на�тиждень

Вправи�ботанічні�(пра�ти��м),�4�	од�на�тиждень

Вправи�(пра�ти��м)�з�фізіоло�ії�рослин,�9�	од�на�тиждень

1925/26� н.р.

Фізіоло�ія�рослин,�ч.І,�ле�ції,4�	од�на�тиждень

Фізіоло�ія�рослин�ч.ІІ,�ле�ції,�2�	од�на�тиждень

За�альна�ботані�а,�ле�ції,�4�	од�на�тиждень

Вправи�(пра�ти��м)�з�анатомії�рослин,�9�	од�на�тиждень

Вправи�(пра�ти��м)�з�фізіоло�ії�рослин,�12�	од�на�тиждень

1933/34�н.р.

Фізіоло�ія�рослин,�ч.І,�ле�ції,�4�	од�на�тиждень

Фізіоло�ія�рослин�ч.ІІ,�ле�ції,�3�	од�на�тиждень

Вправи�(пра�ти��м)�з�анатомії�рослин,�9�	од�на�тиждень

Вправи�(пра�ти��м)�з�фізіоло�ії�рослин,�15�	од�на�тиждень

Е�оло�ію�рослин,�2��од�на�тиждень,�читав�проф.�Д.�Шим�евич,�завід�вач
�афедри�фізіоло�ії�рослин���Львівсь�ій�політехніці.

Варто�зазначити,�що��рім�ле�цій� і�пра�ти��м��з�фізіоло�ії�рослин,�проф.
С.Кшемєнєвсь�ий�проводив�та�ож�заняття�зі�спец��рсів:�„Р�хи�рослин”,�„Міне-
ральне�живлення�рослин”,�„Ріст�рослин”.

Хара�териз�ючи�професора�С.Кшемєнєвсь�о�о�я��особистість,�слід�відзна-
чити�йо�о�вист�п�в��ніверситеті�з�привод��політичної�сит�ації�в��раїні�1939�ро��:
„...І�на��а,�і�правда�є�одна,�том��всі�рівні,�і�б�д��вчити�всіх�охочих,�незважаючи
на�походження:�селян,�робітни�ів,�шляхтичів�та�інтелі�ентів”.�Хоча���1940�р.�йо�о
родина� (донь�а� із� зятем)�б�ла�вивезена�за�Урал,� він�протя�ом�воєнних�ро�ів
(1941–1944),�до�переїзд����Кра�ів,�разом�із�др�жиною�Г.Кшемєнєвсь�ою�пра-
цював���протитифозном��інстит�ті�Р�дольфа�Вей�ля���Львові�[51].

Важливою�перед�мовою�для�подальшо�о�розвит���біоло�ічних�досліджень
��Львівсь�ом���ніверситеті�б�ло�створення�біоло�ічно�о�фа��льтет��(1939),�я�ий
вио�ремився� із� математично-природничо�о�фа��льтет�� [27].� Новостворений
фа��льтет�об‘єдн�вав�та�і��афедри:�фізіоло�ії�рослин,�морфоло�ії�та�системати�и
рослин,�зооло�ії.�Біоло�ічний�фа��льтет�займав�приміщення�на�в�л.Ми�олая,�4
(тепер�в�л.Гр�шевсь�о�о,�4).�Йо�о�штат�с�ладався�з�24�ви�ладачів,�із�них�9�про-
фесорів�та�6�доцентів�[4].

Др��ий�етап�розвит����афедри�пов’язаний�із�повоєнним�відновленням�ро-
боти��ніверситет�,��оли���1945�р.�Всесоюзним��омітетом��Вищої�ш�оли�для�заві-
д�вання� �афедрою�фізіоло�ії� рослин���Львівсь�ом���ніверситеті�б�в�с�ерований
професор�Сер	ій� Орестович� Гребінсь�ий.�Він�за�інчив�біоло�ічний�фа��льтет�Ле-
нін�радсь�о�о��ніверситет��(1935),�аспірант�р��і�захистив��андидатсь���дисерта-
цію�(1938).�У�1938–1945�рр.�б�в�доцентом�Казахсь�о�о��ніверситет��(м.�Алма-Ата),
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там� захистив� доторсь�� дисертацію� (1942),� став
професором� (1945).�Упродовж�своєї� тривалої�діяль-
ності���Львівсьом���ніверситеті�проф.�С.О.Гребінсь-
ий�б�в� деаном�біоло$ічно$о�фа�льтет�� (1949)� та
проретором�з�на�ової�роботи�(1951–1958).�Кафедр�
фізіоло$ії� рослин� він� очолював� протя$ом� 29� роів
(1945–1974),�потім�б�в�професором�афедри�(1974–
1979)�[53].

Разом�із�проф.�С.О.Гребінсьим�на�афедрі�пра-
цювали�доценти�К.Ф.Кірсаніна�(1945–1948),�Ю.М.Шав-
ловсьий� (1954–1960),� В.Г.Циб�х� (1960–1975),
Л.О.Люова� (1954–1974),�М.В.Панасю� (1967–1974),
асистенти�А.М.Бо$атч��(1962–1968),�О.І.Тере�(1969–
1974),�В.І.Баранов� (1974–1993).�Виладачі� афедри
забезпеч�вали�виладання�за$альних��рсів:�„Фізіоло$ія
рослин”,� „Ґр�нтознавство”,� „Рослинництво”� та�низи
спец�рсів�–�„Біохімія�рослин”,�„Фотосинтез”,�„Ріст�і�роз-
вито�рослин”,�„Мінеральне�живлення�рослин”,�„Стійість�рослин�до�несприятлививх
фаторів� довілля”,� „Водний� режим� рослин”,� „Біофізиа� рослин”,� а� таож
лабораторно$о�прати�м��з�різних�розділів�фізіоло$ії�рослин.

Саме�проф.�С.О.Гребінсьий�засн�вав�новий�на�овий�напрям,�яий�існ�є
та�розвивається�на�афедрі�і�тепер�–�вивчення�фізіоло$ії�рост��рослин.�Під�йо$о
на�овим�ерівництвом�дослідж�вали�фізіоло$о-біохімічні�основи�рост��рослин
і�різні�способи�йо$о�стим�лювання�з�метою�підвищення�врожаю�та�отримання
рослинної�прод�ції�ращої�яості.�Б�ло�виявлено�с�міші�міроелементів�і�вітамінів,
яі� підвищ�ють� врожайність� овочевих� �льт�р,� розроблено�методи� листової
діа$ностии�мінерально$о�живлення,�що�сприяють�ращом��рост��рослин�і�поліп-
шенню�їх�яості.�Доведено,�що�ін’єції�вітамінів�В

1�
та�РР�пор�ш�ють�споій���бр�-

ньо�і�стим�люють��орінення�живців�[7,�14,�15,�18].
У�відділі�фізіоло$ії�рослин�Ботанічно$о�сад��Львівсьо$о��ніверситет�,�де

проф.�С.О.Гребінсьий�б�в�на�овим�ерівниом,�вивчали�вплив�стим�ляторів
рост�,�зорема,�фіто$ормон��$іберелін�,�на�ріст�деоративних�рослин�і�застос�-
вання�$ербіцидів���паровом��$осподарстві�[12].�Розроблені�на�основі�цих�дослід-
жень�реомендації�виробництв��щодо�застос�вання�$ербіцидів�б�ли�впроваджені
��Львівсьом��тресті�зелено$о�б�дівництва.�На�афедрі�проводили�таож�дослід-
ження� біоло$ії� розвит�� рослин.� Зорема,� доцент�В.Г.Циб�х� вивчав� розвито
озимої�пшениці,�ячменю�та�ормових�бобів,�вивів�нові�перспетивні�сорти,�що
б�ли�впроваджені���прати��сільсьо$о�$осподарства�[61,�62].

Праці�проф.�С.О.Гребінсьо$о�з�фізіоло$ії�рост��та�розвит��рослин�відомі
далео�за�межами�Ураїни.�Саме�завдяи�цьом��ще���1958�р.�афедра�стала
ор$анізатором�першої���Радянсьом��Союзі�на�ової�онференції�з�питань�фізіо-
ло$ії�та�еоло$ії�рост��рослин.�У�роботі�онференції�взяли��часть�понад�300�на�-
овців,� після� чо$о� ��Львівсьом�� �ніверситеті� вийшов� збірни�матеріалів� цієї
онференції�під�назвою�„Рост�растений”�(1959)�[38].

Свої�на�ові�інтереси�проф.�С.О.Гребінсьий�спрямов�вав�і�на��радіобіоло$ію
рослин.�Реалізація�цьо$о�напрям��досліджень�стала�можливою�зі�створенням��
1957�р.�на�біоло$ічном��фа�льтеті�проблемної�лабораторії�радіаційної�та�фізио-
хімічної�біоло$ії.�Поазано�стим�лювання�рост��ряд���льт�рних�рослин�низьими
дозами�рент$енівсьо$о� та� ã-випромінювання.�Розроблений�ори$інальний�спосіб
опромінення�проросло$о�насіння�рент$енівсьими�променями,�що�забезпеч�вало

Сер�ій	Орестович	 Гребінсь�ий

(1905–1987)	читає	ле�цію
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стій�е� підвищення� врожайності

ба�атьох�овочевих���льт�р�[16,�21].

Виявлено,�що�радіостим�ляція�рос-

т��рослин�ґр�нт�ється�на�а�тивації

біохімічних� процесів,� зо�рема,

біосинтез�� н��леїнових� �ислот,

біл�ів�і�ферментів,�я�і�бер�ть��часть

�� диханні� [9,� 10,� 20].� По�азано

та�ож,� що� радіостим�ляція� рост�

„м’я�им”� рент�енівсь�им� опромі-

ненням� сприяє� підвищенню� а�-

тивності�ростових�речовин,�тоді�я�

за� дії� висо�их� доз� опромінення

відб�вається�р�йн�вання�а��синів

та� при�нічення� рост�.� Виявлено,

що�не�ативн��дію�опромінення�на

ріст� рослин� �� певном�� інтервалі

доз�можна�нейтраліз�вати,�оброб-

ляючи� їх� �ібереліном� [13].� На� жаль,� цей� перспе�тивний� напрям� досліджень� не

отримав� надалі� належно�о� розвит��� і� б�в� лі�відований� після� виход�� проф.

С.О.Гребінсь�о�о�на�засл�жений�відпочино��(1979).

Професор�C.O.Гребінсь�ий�б�в�надзвичайно�ер�дованою�людиною,�відомим

фахівцем����ал�зі�фізіоло�ії�та�біохімії�рослин,�автором�понад�ста�на��ових�праць.

Він�б�в�добрим�оратором,�читав�захоплюючі�ле�ції.�Підр�чни�и�йо�о�авторства�–

„Рост�растений”�(1961)�та�„Биохимия�растений”�(1967,�1975)�–�і�нині��орист�ються

поп�лярністю�серед�на��овців,�ви�ладачів�і�ст�дентів�[8,�11].

3� 1974� р.� завід�вачем� �афедри� стала� доцент

Людмила	Оле�сандрівна	Лю�ова.�Вона�з�відзна�ою�за-

�інчила�природничий�фа��льтет�Мос�овсь�о�о��нівер-

ситет��(1945).�У�Львівсь�ом���ніверситеті�працювала

асистентом�(1947–1954),�доцентом�(1954–1992),�заві-

д�вачем� �афедри� (1974–1981).� Л.О.Лю�ова� вивчала

вплив�дефіцит��молібден��на�біло�-синтез�юч��систе-

м�� рослин.� Саме� завдя�и� її� дослідженням� по�азано

роль� молібден�� в� а�тивації� аміно�ислот� �� біосинтезі

біл���та�в�процесах�амін�вання�й�переамін�вання�[30,

31].�Пра�тичне�застос�вання�молібденових�добрив�на

дефіцитних�за�цим�мі�роелементом�ґр�нтах�Старосам-

бірсь�о�о� район�� Львівсь�ої� області� дало� значне

збільшення�врожаю�і,�відповідно,�е�ономічний�ефе�т

від�їх�ви�ористання�при�вирощ�ванні�����р�дзи�та�нової

�ормової� ��льт�ри� ���зі�и,� про� що� свідчать� а�ти

впровадження.�Вона�є�автором�50�на��ових�п�блі�ацій.

Для�підвищення�рівня�навчально�о�процес���афедра�запрош�вала�видатних

фізіоло�ів� рослин� для� читання� о�ремих� спец��рсів.� Та�,� �остями� біоло�ічно�о

фа��льтет�� в� різні� ро�и� б�ли� професори� В.І.Кефелі,� Г.Ю.Молот�овсь�ий,

Д.Б.Вахмістров�(Інстит�т�фізіоло�ії�рослин�АН�СРСР,�Мос�ва)�та�д.б.н.�І.Г.Шмать�о

(Інстит�т�фізіоло�ії�рослин�АН�УРСР,�Київ).�Варто�відзначити,�що���1979�р.�на�базі

�афедри�фізіоло�ії�рослин�Львівсь�о�о��ніверситет��б�ло��спішно�проведено�виїзн�

сесію�Всесоюзно�о�Товариства�фізіоло�ів�рослин�на�тем��„Ріст�рослин:�фенольні

та�індольні�ре��лятори”,���я�ій�взяли��часть�понад�100�на��овців.

Людмила	Оле�сандрівна
Лю�ова	 (1923–2005)

Проф.	С.О.Гребінсь�ий	(3-й	справа)		і	а�ад.	А.М.К�зін
з	Мос�ви	(5-й	справа)	серед	львівсь�их	радіобіоло�ів:

В.М.Коробов,	Я.В.Олійни�,	Б.Ф.С�хомлинов,
М.П.Щ�пля�,	М.І.Ма�овець�ий,	Б.Й.Здрав�о,

М.З.Даць�ів,	Я.П.Чай�а
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Тимчасом	
	зв’яз�
	з	від�рит-

тям	на	біоло�ічном
	фа�
льтеті	нової

�афедри	�енети�и	(1976)	без	додат-

�ово�о	набор
	ст
дентів,	за	рішен-

ням	партбюро	і	Вченої	ради	фа�
ль-

тет
	б
ли	об’єднані	в	одн
	дві	са-

мостійні	 спеціалізації	 –	фізіоло�ія

рослин	та	морфоло�ія	і	системати�а

рослин.	З	1977	р.	ст
дентам	читали

і	ботанічні,	і	фізіоло�ічні	спец�
рси,

тобто	�от
вали	спеціалістів	напівбо-

тані�ів	і	напівфізіоло�ів.	А	
	1981	р.

відб
лося	об’єднання	двох	самос-

тійних	 �афедр	 в	 одн
	 –	 �афедр


морфоло�ії,	системати�и	та	фізіоло-

�ії	рослин,	завід
вачем	я�ої	став	доцент	Геор�ій	Я�имович	Єрмачен�о	(�еоботані�).

Та�	почався	третій�етап�розвит����афедри,	маб
ть,	найнесприятливіший,

я�ий	призвів	до	лі�відації	самостійних	�афедр,	зменшення	їхніх	робочих	приміщень.

Ви�ладання	я�	фізіоло�ічних	дисциплін,	та�	і	ботанічних,	б
ло	зведено	до	мінім
м
.

Одна�,	незважаючи	на	та�і	тр
днощі,	
	�оле�тиві	об’єднаної	�афедри	пан
-

вала	 атмосфера	 доброзичливості.	 Завід
вач	 �афедри,	 доцент	 Г.Я.Єрмачен�о

забезпечив	можливість	фізіоло�ам	рослин	працювати	і	надалі	за	їхньою	на
�овою

темати�ою.	Та�,	доцент	О.І.Тере�	на	2	ро�и	(1985–1986)	б
ла	переведена	в	до�то-

рант
р
	на	посад
	старшо�о	на
�ово�о	співробітни�а	для	завершення	до�торсь�ої

дисертації.	Це	дало	їй	змо�
	провести	частин
	е�спериментальних	досліджень	із

міченими	ізотопами	в	Інстит
ті	фізіоло�ії	рослин	АН	СРСР	(Мос�ва)	та	визначити

інстр
ментальним	методом	вміст	 ендо�енних	фіто�ормонів	 в	 Інстит
ті	 ботані�и

ім.	М.Г.Холодно�о	АН	УРСР	(Київ).	У	рез
льтаті	вона	захистила	до�торсь�
	дисертацію

„Ріст	рослин	та	а�тивність	атра�
ючих	центрів	за	дії	фізіоло�ічно	а�тивних	речовин”

(1988).	На
�овим	�онс
льтантом	її	роботи	б
в	проф.	В.І.Кефелі	[43].

Вели�е	бажання	фізіоло�ів	рослин	і	ботані�ів	–	працівни�ів	об’єднаної	�афед-

ри	–	відновити	о�ремі	спеціалізації,	їхня	а�тивна	діяльність	
	цьом
	напрямі,	а	та�ож

ті	демо�ратичні	процеси,	я�і	зародж
валися	на	фа�
льтеті	та	в	державі	за�алом,

з
мовили	відновлення	спеціалізації	з	фізіоло�ії	рослин	
	рам�ах	об’єднаної	�афедри

(1991).	Саме	тоді	�афедр
	очолила	проф.	О.І.Тере�.	Ініціатива	�ерівни�а	�афедри

та	її	працівни�ів	щодо	відновлення	самостійної	�афедри	фізіоло�ії	рослин	отримала

підтрим�
	У�раїнсь�о�о	товариства	фізіоло�ів	рослин	і	всьо�о	�оле�тив
	біоло�ічно�о

фа�
льтет
	Львівсь�о�о	
ніверситет
.	Це	сприяло	прийняттю	відповідно�о	позитив-

но�о	рішення	спочат�
	Вченої	ради	фа�
льтет
,	а	потім	і	Вченої	ради	Університет
.

Отож,	др
�е	офіційне	народження	�афедри	фізіоло�ії	рослин	
	Львівсь�ом



ніверситеті	відб
лося	1	вересня	1992	ро�
.	Цьом
	сприяла	одностайна	підтрим�а

всієї	спільноти	фа�
льтет
	й	Університет
,	а	та�ож	демо�ратичні	зміни	
	с
спільстві

та	вини�нення	самостійної	незалежної	держави	У�раїни.	Перемо�ла	справедливість,

завершився	11-річний	е�сперимент	співісн
вання	ботані�и	та	фізіоло�ії	рослин	–

двох	самостійних	на
�,	 я�і	 
	 процесі	 історично�о	розвит�
	 відо�ремилися	ще	в

середині	XVIII	ст.

Розпочався	новітній,	четвертий�етап�розвит����афедри	фізіоло�ії	рослин.

Завід
вачем	відновленої	�афедри	фізіоло�ії	рослин	б
ло	обрано	професора	Оль��

Іштванівн�	Тере�	(1992).	Вона	за�інчила	з	відзна�ою	біоло�ічний	фа�
льтет	Львів-

сь�о�о	
ніверситет
	(1965),	аспірант
р
	(1968),	захистила	�андидатсь�
	дисертацію

Співробітни�и	�афедри	(cправа	наліво):

проф.	С.О.Гребінсь�ий,	доц.	О.І.Тере�,	проф.	В.І.Кефелі

(Мос�ва),	доц.	Л.О.Лю�ова,	асист.	А.М.Бо�атч��	(1979)
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(1969,�на��овий��ерівни��проф.�С.О.Гребінсь�ий),�працювала�асистентом�(1969–

1974),� доцентом� (1975–1989),� професором� (з� 1990).�О.І.Тере�� є� а�адемі�ом

АН�ВШ�У�раїни�(1996)�і�Засл�женим�професором�Львівсь�о+о�національно+о��нівер-

ситет��імені�Івана�Фран�а�(2003).�Вона�має�понад�300�на��ових�п�блі�ацій.

Необхідно�зазначити,�що�від�само+о�почат���відновлення��афедри�ви�ладачі

забезпеч�ють�ви�ладання�за+альних���рсів�„Фізіоло+ія�рослин”,�„Е�оло+ія,�охорона

природи�та�раціональне�природо�орист�вання”�(тепер�„Основи�е�оло+ії”)�та�низ�и

спец��рсів:� „Фізіоло+ія� рослинної� �літини”,� „Біохімія� рослин”,� „Рослинництво

за�рито+о�ґр�нт�”,�„Біоло+ія�лі�арсь�их�рослин”,�„Фізіоло+ія�фотосинтез�”,�„Міне-

ральне�живлення�рослин”,�„Фізіоло+ія�водно+о�режим��рослин”,�„Стій�ість�рослин

до�несприятливих� �мов�дов�ілля”,� „Фітомоніторин+”,� „Ріст� і� розвито��рослин”,

„Біоло+ічно� а�тивні� речовини� рослин”,� „Космофізіоло+ія� рослин”,� „Клітинна

і� +енна� інженерія� рослин”,� „Фітоім�ноло+ія� рослин”,� „Е�офізіоло+ія� та� здоров’я

людини”,�„Інте+рація�фізіоло+ічних�процесів���рослинном��ор+анізмі”.

Для�поліпшення�професійної�під+отов�и�ст�дентів�і�зміцнення�на��ових�зв’яз-

�ів�між��афедрою�фізіоло+ії�рослин�та�Інстит�том�е�оло+ії�Карпат�НАН�У�раїни��

березні�1995�р.�створено�філію��афедри�на�базі�відділ��е�оморфо+енез��рослин

цьо+о�Інстит�т��на�чолі�з�професором�О.Т.Дем�івим.�Наявність�філії�дає�можли-

вість�зал�чати�до�читання�спец��рсів�висо�о�валіфі�ованих�спеціалістів,�працівни�ів

відділ��–�д.б.н.,�проф.�О.Т.Дем�іва,��.б.н.�Я.Д.Хор�авців,��.б.н.�О.В.Лобачевсь��.

Крім�то+о,�філія�є�солідною�на��овою�базою�для�проходження�ст�дентами��афедри

виробничих� пра�ти�,� ви�онання� ��рсових� і� дипломних� робіт.� Іншою� базою

навчально-виробничих� і� виробничих� пра�ти�� для� ст�дентів� �афедри� є� відділ

фізіоло+ії� та� біохімії� рослин�Ботанічно+о� сад��Львівсь�о+о� національно+о� �ні-

верситет��імені�Івана�Фран�а.

За�останні�ро�и�ви�ладачами��афедри�видано�11�навчально-методичних

посібни�ів� для� ст�дентів�фа��льтет�.�Одним� із� останніх� здоб�т�ів� �афедри� є

с�часний�навчальний�посібни��„Ріст�рослин”�професора�О.І.Тере�,�присвячений

пам’яті�її�вчителя,�проф.�С.О.Гребінсь�о+о.�Видання��при�рочене�до�100-літньо+о

ювілею��афедри�(2007).

На��ова�робота�на��афедрі�зосереджена���двох�напрямах.

Перший�напрям�–���+ал�зі�фізіоло+ії�та�біохімії�рост��рослин.

Під��ерівництвом�професора�О.І.Тере���спішно�розвивається�вивчення�фі-

зіоло+о-біохімічних�основ�рост��рослин,�започат�оване�ще��олишнім�завід�вачем

�афедри�професором�С.О.Гребінсь�им.�Проведено��омпле�сне�вивчення�дії�фі-

зіоло+ічно�а�тивних�речовин�на�с�ладний�інте+ральний�процес�–�ріст�рослин�на

моделях�різно+о�рівня�с�ладності�(�літинно+о,�т�анинно+о,�ор+анно+о,��омпле�с�

ор+анів� і� цілісно+о�ор+анізм�)� �� зв’яз��� з� азотним�метаболізмом,�що�дозволяє

�он�ретиз�вати�теоретичні�положення�реалізації�рост��рослин.�Розроблено��он-

цепцію�існ�вання�в�рослинах�+ормонально+о�поля�з�певним�+радієнтом�о�ремих

�омпонентів�та� їх�рецепторів,�я�е�віді+рає�важлив��роль���ре+�люванні�морфо-

+енетичних�та�фізіоло+ічних�процесів���рослині.�По�азано�с�ладні�взаємозалежності

між�о�ремими��літинами,�т�анинами�й�ор+анами�інта�тних�рослин,�я�і�пов’язані�з

переорієнтацією�метаболічних�п�лів�в�онто+енезі�та�зі�змінами�рівня�ендо+енних

фіто+ормонів���атра+�ючих�центрах�[19,�26,�43–49,�52,�70].

З’ясовано,�що� висо�і� �онцентрації� синтетичних� анало+ів�фіто+ормонів

(6-БАП,�α-НОК)�спричиняють�морфоло+ічні�зміни�в��оренях�рослин,�що�з�мовлено

втратою��літинами�полярності,�і�призводить�до�ізодіаметрично+о�рост�.�У��літинах

відб�вається�дестр��ція�+ормонально+о�поля�та�пор�шення�синтетичних�процесів

[59,�60,�73].
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Проведено	та�ож	вивчення	механізм�	дії	нових	ре��ляторів	рост�	��раїнсь�о�о

виробництва	 –	 івін�,	 емістим�	 й	 а�ростим�лін�,	 я�і	 синтезовано	 в	 Інстит�ті

біоор�анічної	хімії	та	нафтохімії	НАН	У�раїни.	Встановлено,	що	для	івін�	властивий

а��синовий	тип	а�тивності,	для	емістим�	–	цито�ініновий,	а	для	а�ростим�лін�	–

обидва	типи	а�тивності.	По�азано,	що	за	дії	цих	препаратів	змінюється	прони�-

ливість	мембран,	 баланс	ендо�енних	фіто�ормонів,	 посилюється	 інтенсивність

синтез�	 біл�ів	 і	 мітотична	 а�тивність,	що	 з�мовлює	 стим�лювання	 ростових

процесів	[37,	56].	Виявлено	та�ож	ефе�тивність	ви�ористання	ре��ляторів	рост�

івін�	й	емістим�	С	для	підвищення	врожайності	та	поліпшення	я�ості	�оренепло-

дів	мор�ви	і	пастерна�а,	встановлені	оптимальні	ре�ламенти	їх	застос�вання	я�

елемента	с�часної	техноло�ії	вирощ�вання	�оренеплідних	��льт�р	[23].

Др��ий� напрям	 на��ових	 інтересів	 пов’язаний	 із	 вивченням	 вплив�

е�оло�ічних	 чинни�ів	 дов�ілля	 (несприятливих	 температ�р,	 важ�их	 металів,

ви�идів	 промисловості,	 нафтопрод��тів)	 на	фізіоло�о-біохімічні	 по�азни�и	 �

рослин	з	метою	виявлення	специфічних	мар�ерів	стрес�	на	дію	різних	стресорів

та	�с�нення	їхньо�о	не�ативно�о	вплив�.	Том�	для	повнішо�о	відображення	зміст�

навчальної	 та	 на��ової	 роботи	 �афедри	 і	 під�реслення	 важливо�о	 значення

е�оло�ії	на	біоло�ічном�	фа��льтеті	Вчена	рада	Університет�	прийняла	рішення

про	переймен�вання	�афедри	фізіоло�ії	рослин	на	�афедр�	фізіоло�ії	та	е�оло�ії

рослин	(2000).

На	підставі	вперше	проведених	на	�афедрі	�омпле�сних	досліджень	(�	т.ч.

на	�літинном�	рівні)	за	дії	несприятливих	чинни�ів	оточ�ючо�о	середовища	(�іпо-

та	 �іпертермії,	 важ�их	металів)	 виявлено	 с�ттєві	 зміни	мітотичної	 а�тивності,

баланс�	ендо�енних	фіто�ормонів	та	іонів	(К+,	Са2+,	Na+),	поліморфізм�	цитоплаз-

матичних	біл�ів	 і	а�тивності	ферментних	систем	(АТФаз,	перо�сидаз)	[28,	29,

39–42].	По�азано,	що	фізіоло�ічна	адаптація	до	несприятливих	чинни�ів	здійсню-

ється	за	�частю	а�тивації	вн�трішньо�літинних	рес�рсів	і	с�орельована,	зо�рема,

з	 інд��цією	синтез�	 специфічних	 стресових	біл�ів,	 а	 віз�ально	проявляється	 �

пост�повій	нормалізації	рост�.	Модифі�ація	синтез�	біл�ів	за	дії	теплово�о	шо��	й

іонів	важ�их	металів	спричинює	появ�	нових	стресових	біл�ів,	що	свідчить	про

змін�	е�спресії	�енів	[57].	Виявлено	антистресов�,	проте�торн�	дію	ре��ляторів

рост�	–	 синтетично�о	 анало�а	фіто�ормон�	цито�інін�	 –	 6-БАП	 та	 вітчизняних

ре��ляторів	рост�,	зо�рема,	емістим�	С	і	зеастим�лін�	[50,	57,	58].

Проведено	та�ож	вивчення	хімічно�о	с�лад�	місцевих	фосфорних	і	�алійних

добрив	��раїнсь�их	родовищ	середньо�о	Придністров’я	та	Рівненсь�ої	області.

По�азано,	що	фосфорити	 та	 �ла��оніти	 цих	 родовищ	мають	 низь�ий	 вміст

радіон��лідів	і	важ�их	металів.	Ре�омендовано	їхнє	ви�ористання	я�	е�оло�ічно

чистих	дешевих	місцевих	мінеральних	добрив	для	підживлення	сільсь�о�оспо-

дарсь�их	і	тепличних	рослин	[1].

У	 рам�ах	 міжфа��льтетсь�ої	 (спільно	 зі	 співробітни�ами	 �еоло�ічно�о

фа��льтет�)	 держбюджетної	 теми	 з	 вивчення	 е�оло�ічної	 сит�ації	 природних

об’є�тів,	я�і	відрізняються	антропо�енним	навантаженням,	–	Яворівсь�о�о	війсь�о-

во�о	полі�он�	(ЯВП)	та	Яворівсь�о�о	національно�о	природно�о	пар��	(ЯНПП)	–

проведено	визначення	вміст�	радіон��лідів	і	важ�их	металів	�	ґр�нтах	та	рослин-

ності.	Виявлено,	що	забр�днення	ґр�нтів	 і	рослин	ЯВП	та	ЯНПП	не	перевищ�є

норм	 ГДК.	По�азано,	що	 підживлення	 рослин	фосфоритами	 та	 �ла��онітами

позитивно	впливає	на	ряд	фізіоло�о-біохімічних	по�азни�ів,	а	біоло�ічні	властивості

ґр�нтів	поліпш�ють	бобові	рослини.	Том�	за	можливо�о	переход�	цих	територій	�

сільсь�о�осподарсь�е	�орист�вання	ре��льтивації	ґр�нтів	сприятим�ть	підживлення

місцевими	добривами	та	висадження	бобових	рослин	[36].
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З�2006�р.�на��афедрі�ви�он�ється��оспдо�овірна�тема�(на��овий��ерівни�
доцент�В.І.Баранов),�метою�я�ої�є�ре��льтивація�ґр�нт��й�озеленення�породно�о
відвал��в��ільних�шахт�Центральної�зба�ач�вальної�фабри�и�біля�смт�Соснів�а
Со�альсь�о�о�район��Львівсь�ої�області.�Визначено�хімічний�с�лад�порід�відвал�,
проведено� йо�о� �арт�вання,� виявлено� рівень� фітото�сичності� цих� порід.
Проводиться� підбір� асортимент�� стій�их� видів� рослин� і� дослідження� вплив�
нетрадиційних�ор�ано-мінеральних�добрив�та�ре��ляторів�рост��рослин�з�метою
їх�ви�ористання�для�підвищення�стій�ості�рослин.

Останніми�ро�ами�на��афедрі�вивчають�перспе�тивність�ви�ористання�різ-
них�рослин�з�метою�фіторе��льтивації�забр�днених�нафтопрод��тами�та�важ-
�ими�металами�ґр�нтів.�Обрано�найбільш�стій�ий�дов�о�ореневищний�вид�Carex

hirta�L.�Виявлено,�що�вирощ�вання�рослин�Carex�hirta�L.�на�нафтозабр�днених
ґр�нтах�сприяє�їхньом��очищенню,�зростанню�в�них�вміст��основних�елементів
мінерально�о�живлення�(фосфор�,��алію,�ма�нію)�та�поліпшенню�сорбційних�влас-
тивостей�ґр�нт�.�При�цьом����рослин�а�тив�ються�захисні�механізми�о�сидатив-
но�о�стрес�,�зо�рема,�підвищ�ється�біосинтез�ас�орбінової��ислоти,��аротинів
та�інтенсивність�пере�исно�о�о�иснення�ліпідів�[22].�Запропоновано�ви�ористання
е�оло�ічно� пластично�о� і� життєздатно�о� в� �мовах� нафтово�о� забр�днення
дов�о�ореневищно�о�вид��Carex�hirta�L.�для�очищення�ґр�нтів�і�отримано�де�лара-
ційний�патент�на��орисн��модель�„Спосіб�очищення�ґр�нтів,�забр�днених�нафтою”
(пат.�16345�У�раїна,�МПК�(2006)�[34].�Доведено�можливість�ви�ористання�рослин
����р�дзи�та�соняшни�а�для�потреб�фіторемедіації�ґр�нтів,�забр�днених�важ�ими
металами�[5,�6,�35].

Під�на��овим��ерівництвом�проф.�О.І.Тере��за��частю�доцента�М.С.Коби-
лець�ої�та�асистента��.б.н.�О.І.�Пац�ли�розроблений�спільний���раїнсь�о-��орсь-
�ий� прое�т� на��ово-технічно�о� співробітництва� на� 2007–2008� рр.� „Очищення
прир�слової�ділян�и�рі�и�Тиса�методами�фіторемедіації”,�я�ий�отримав��рант�на
фінанс�вання�від�Міністерства�освіти�і�на��и�У�раїни.

Зазначимо,�що�на��афедрі�ф�н�ціон�є�аспірант�ра�зі�спеціальності�03.00.12�–
фізіоло�ія�рослин,�де�нині�навчаються�4�аспіранти.�За�алом�же�за�ро�и�діяльності
відновленої��афедри�фізіоло�ії�рослин�т�т�під�от�вали�15��андидатів�біоло�ічних
на��.�На�основі�ба�аторічних�досліджень�професора�О.І.Тере��та�її��чнів�сформ�-
валася�на��ова�ш�ола�„Ре��ляція�рост��і�адаптації�рослин�за��частю�фізіоло�ічно
а�тивних�речовин”.

Коле�тив� �афедри� б�в� ор�анізатором� двох� міжнародних� �онференцій
„Онто�енез�рослин���природном��та�трансформованом��середовищі.�Фізіоло�о-
біохімічні�та�е�оло�ічні�аспе�ти”�(1998,�2004).�У�них�брали��часть�відомі�вчені�з
У�раїни,�Польщі,�У�орщини,�Бол�арії,�Словаччини,�Білор�сі,�Молдови,�Росії�[24,
49,�54].�У�2005�р.�працівни�и��афедри��спішно�провели�та�ож�Читання,�присвячені
100-річчю� з� дня� народження� професора,� �олишньо�о� завід�вача� �афедри
С.О.Гребінсь�о�о.

Нині�на��афедрі�працює�молодий�творчий��оле�тив.�Це�доценти�В.І.Баранов,
О.М.Цвілиню�,�Н.Д.Романю�,�М.С.Кобилець�а,� асистенти� �.б.н.� І.М.Ми�ієвич,
�.б.н.�О.І.Пац�ла,� на��ові� співробітни�и� �.б.н.�О.І.Велич�о,� �.б.н.� Н.М.Дж�ра,
інженери�Г.М.За�али�,�О.В.Мамч�р,�Н.Й.Яворсь�а,�старший�лаборант�Є.Є.Коха-
новсь�а.�Всі�вони�є�вихованцями��афедри.�Доценти�О.М.Цвілиню��і�М.С.Коби-
лець�а�працюють�над�до�торсь�ими�дисертаціями.

Та�им�чином,� �афедра�має�достатній�педа�о�ічний� і� на��овий�потенціал
для� під�отов�и�фахівців� із�фізіоло�ії� рослин� на� належном�� рівні.� Вип�с�ни�и
�афедри�працюють���різних��ал�зях�народно�о��осподарства,�проте�більшість�із
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них�–���системі�освіти:�в�ш�олах,�ліцеях,��оледжах,�вищих�навчальних�за�ладах.

Немало�вип�с�ни�ів�працює�в�на��ових�інстит�тах,�ботанічних�садах,�а�та�ож��

на��ових��становах�США,�Канади.�Чимало�з�них�мають�на��ові�ст�пені�та�звання.

Отож,�очевидним�є�с�ладний�шлях�розвит����афедри�від�її�засн�вання,�через

роз�віт,�лі�відацію�та�відродження,�що�засвідч�є�постійн��а�т�альність�знань�про

ф�н�ціон�вання�рослинних�ор)анізмів�і�є�особливо�важливим�в��мовах�всезрос-

таючо)о�техно)енно)о�забр�днення�та�дії�несприятливих�чинни�ів�дов�ілля.
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