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Особливості формування фітоценозів, включаючи й 
агроценози, їх структурно-функціональна організація, 

механізми міжвидової взаємодії, шляхи збереження
рідкісних і зникаючих видів, залишаються

нез’ясованими.

Скорочення біорізноманіття фітоценозів призводить до
зниження рентабельності рослинництва, якості врожаю, 

накопичення мікотоксинів.

Збереження й відновлення рослинного різноманіття є 
основою інноваційного розвитку та розбудови України.

Розвиток вітчизняного сектору науки та промисловості, що
створює біологічно обґрунтовані екологічно безпечні
технології, є одним із ключових елементів зростання

країни. Екологічна оцінка різноманіття ресурсів
рослинного світу та їхнього використання є запорукою
успішного вирішення політичного завдання: зробити

Україну однією з провідних держав, яка є донором
екологічного світогляду та якісного продовольства.



Екологічний аналіз мікро- й
макрофіторізноманіття України
та його збереження і 
використання.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОСИСТЕМ ОБ’ЄДНУЄ ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ 
НАПРЯМИ:

ОСНОВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ,

ЇХ ЗНАЧИМІСТЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РОБОТИ

Впровадження інноваційних 
розробок для збереження та 
раціонального використання 
біорізноманіття за сучасних 
умов.

Екологічні аспекти інтродукції 
рослин.

#1 #2 #3



РОЗВИТОК

Авторським колективом вперше розроблено 
інформаційно-ресурсну концепцію збереження, 

відновлення та раціонального використання 
рослинного різноманіття у природних і штучних 

біогеоценозах для інноваційного розвитку України.

Такий підхід дозволяє Україні, з-поміж інших 172 
країн світу, виконати взяті на себе додаткові 

зобов’язання згідно Резолюцій ООН 2017 і 2019 років 
щодо сталого розвитку.

збереження родючості ґрунтів;збереження і відновлення рослинного
різноманіття, раціональне використання
рослинних ресурсів;

зменшення емісії парникових 
газів;

зупинення процесів, задіяних у 
підвищенні температури.



Принцип максимального
збереження енергії: 

накопичення біомаси

ТЕРМОДИНАМІКА

Впровадження засад термодинаміки до вивчення 
структурно-функціональної організації природних і 

штучних біогеоценозів дозволило відтворити загальні 
принципи життєдіяльності, адаптації та еволюції.

Виділено 10 основних характеристик для опису екосистем 
будь-якого ієрархічного рівня складності.

Принцип максимального
накопичення енергії: 

системи будуть керовані
за умови наявності

максимальної кількості
енергії

Максимальна
відповідність і реалізація: 

різний тип фіксації
вуглецю

Максимальне
удосконалення системи: 

оптимізація
агрофізичних і 

агрохімічних параметрів

Максимальна біфуркація: 
високий адаптивний

потенціал

Принцип циклічності, 
або far-from-еквелібріум: 

онтогенетичний
розвиток

Часовий принцип: термін
самовідновлення

екосистеми

Мінімальна біфуркація: 
генетично

запрограмовані процеси

#1

#9

#2

#7

#3-4

#6

#5

#8
Мінімальна

відповідальність і 
реалізація: чутливість до

стрес-факторів

#10



УНІКАЛЬНІСТЬ
Інформаційна складова концептуальної моделі містить унікальну базу 

знань і даних, а ресурсна – побудована на практичній реалізації результатів 
фундаментальних досліджень, наукова новизна яких захищена 

авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. 

Структурні елементи, що характеризують генотип та фенотип рослин
AR e,m – нагромаджувач енергетичних і 

матеріальних ресурсів
M start A – модель стратегії керування системами M start M – модель стратегії поведінки 

системи

M struct – модель структурної організації 
системи



СФОРМОВАНО КОНЦЕПЦІЮ СПЕЦИФІКИ 
АЛЬГОФЛОРИ УКРАЇНИ, ЇЇ ТАКСОНОМІЧНОГО 
ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ.

• Визначено особливості й закономірності видового
розподілу. 

• Запропоновано універсальну систему
альгофлористичного районування на основі
зонально-басейнового підходу та еколого-
гідрологічної діагностики. 

• Розроблено заходи і з’ясовано критерії для
охорони й збереження зникаючих видів
водоростей.



ЗІБРАНО УНІКАЛЬНІ КОЛЕКЦІЇ

Досліджено водорості на межі двох екологічних груп
епілітів, що населяють поверхню субстратів та ендолітів, 

які розвиваються у тріщинах скель.

Проаналізовано природні взаємозв’язки водоростей, 
лишайників та мохоподібних, що мешкають на

відслоненнях гранітів, пісковиків і туфів, описано види-
епіфіти та фотобіонти.

Штамів кокоїдних зелених водоростей, а також
перспективних видів-продуцентів біомаси і ліпідів, 

з’ясовано екологічні чинники, що задіяні у 
продукційно-ресурсному процесі їхнього біосинтезу в 

умовах закритих екосистем.

ВПЕРШЕ



Міжнародна співпраця дозволила оцінити різноманіття, таксономію та
екологію водоростей і ціанобактерій, задіяних у структурно-функціональній організації

ґрунтових екосистем, зокрема приморських піщаних дюн, альпійських та полярних
регіонів, саван і пустель.

.

За результатами аналізу структурних змін ціаноугруповань за градієнтами основних
стресових факторів та географічного положення біотопів описані типи адаптаційних

стратегій, що забезпечують їх успішне функціонування в умовах мультистресу.



Узагальнено інформацію щодо таксономії, філогенії, еволюції, географії та
охорони грибів. Проаналізовано їх різноманіття в Україні та описано ряд
нових для науки видів.  
Розроблено основи молекулярної систематики, зареєстровано нові інвазійні
види борошнисторосяних грибів, які паразитують на деревних і трав’янистих
рослинах й визначені регіони, з яких вони потрапили до нашої країни. 
Досліджено новітнє поширення низки рідкісних видів, включених у Червону
книгу України, здійснено переоцінку їхнього созологічного статусу.

Внесок колективу полягає в дослідженні, управлінні та охороні
природних заповідних територій, насичених рідкісними і 
зникаючими видами живих організмів. 
За підтримки Королівського географічного товариства та
Міністерства закордонних справ Великої Британії проведено
моніторинг екологічного стану степових територій України і 
Полісся, що надало можливість заснувати декілька об’єктів
природно-заповідного фонду в Лісостеповій та Степовій зоні, де
на даний час охороняються рідкісні види живих організмів.

ДОСЯГНЕННЯ

ДОРОБОК АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ



Визначено механізми взаємодії між процесами розкладу 
органічного матеріалу примітивних ґрунтів Антарктики з 
факторами довкілля та доведено доцільність їхнього 
використання як модельних об’єктів для створення 
біотехнології вирощування рослин на інопланетних базах.

Із залученням інформаційно-ресурсного підходу вперше 
проаналізовано екосистеми Антарктиди на принципах 
біогеоценології, досліджено біогеохімічні цикли 
формування примітивного ґрунту та оцінено ініціальні 
стадії ґрунтоутворення.

СХЕМА БІОГЕННОГО ПОТОКУ КАЛЬЦІЮ 

З МОРЯ НА СУХОДІЛ:

Розкрито механізми формування стабільних форм 
органічної речовини ґрунту, визначено індикаторні ознаки 
для оцінювання процесів гумусоутворення за чисельністю 
меланінвмісних мікроорганізмів і активності лаккази.

планктон + мікробентос → Nacella concinna → 
Larus dominicanus → гуано + 

погадки (мушлі Nacella concinna) → ґрунт



Створено селекційний генофонд шляхом аналітичної
селекції, визначено внутрішньовидову мінливість, 

сформовано селекційний ідіотип для сортів, 
розроблено параметричну модель оцінювання

селекційного матеріалу. 

Узагальнено теоретичні засади і практичні аспекти
інтродукції, селекції та використання різноманіття

рослин світової флори для створення стійких
культурфітоценозів, опрацьовано питання адаптації

й акліматизації нових видів плодових культур, 
проаналізовано вихідний матеріал для

синтетичної селекції.

Обґрунтовано концепцію адаптаційної інтродукції, в 
основу якої покладено результати природного і штучного

відборів від покоління до покоління, показники
насіннєвої репродукції та формотворчі процеси. 

Отримано понад 50 сортів плодових рослин, 23 з 
яких занесені до Реєстру сортів рослин України.



Отримані результати дозволили розробити 
концепцію магніторецепції рослинних 

організмів та описати особливості модуляції 
чутливості рослин до несприятливих факторів 

довкілля, впровадити сучасні технології 
фіторемедіації ґрунтів й оптимізувати 

механізми надходження мікроелементів.

Запропоновано використання змінних 
магнітних полів, електричних струмів та 

вібрацій для модуляції проникності клітинних 
мембран.

Виявлено загальні для рослин особливості залежності

параметрів приросту від глобального чинника магнітного поля



Виходячи з динамічного і кінетичного аналізу,
відкрито факт відмінностей аналітико-геометричної
траєкторії руху твердих часток за імітованої
невагомості. Схожі множинні спіральні конструкції,
що формуються при обертанні рідини в обмеженому
об’ємі, були отримані американськими фізиками у
2015 році.

Найбільш близьким поясненням отриманої
залежності є теорія Хопфа, який для опису спіральних
конфігурацій застосував відому в географії і геометрії
стереографічну проекцію, яка відтворює також
закономірності формування планетарної системи.

Вперше розроблено засади космічного
грунтознавства, запропоновано технологію

вирощування рослин в умовах космічного польоту. 

КОСМІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО



Вперше встановлено позитивний вплив позакореневого
сумісного застосування гербіцидів і амідного азоту на
розподіл елементів мінерального живлення у рослинах
озимої пшениці.

Запропоновано застосування фунгіцидів і добрив, у тому
числі й мікроелементів, для ефективного
контролювання збудників фузаріозів, зниження вмісту
мікотоксинів у зерні та підвищення ефективності
використання елементів живлення культурними
рослинами впродовж вегетації.

Розроблено фізіологічно обґрунтовані та екологічно
безпечні шляхи підвищення продуктивності
агрофітоценозів. 

Впроваджено сучасну систему живлення зернових
культур амонійним азотом, запропоновано використання
карбаміду з КФС-покриттям для зменшення емісії
парникових газів та мінералізації органічної складової
ґрунтів. 

Доведено, що системи протидії фото- та уреазному
розкладу амідних добрив посилюють засвоєння азоту
культурними рослинами. 



Для підвищення стійкості рослин до стрес-факторів розроблено кремнієвмісні суміші, що
характеризуються унікальною спроможністю до формування кремнієвої матриці, яка за рахунок синтезу

полікремнієвих кислот зберігає інформацію про будь-яку сполуку в ґрунті. 

Впроваджено синекологічний підхід до захисту рослин, який полягає у комплексному використанні
кремнієвмісних мінералів і мікроміцетів, що продукують вторинні метаболіти – антибіотики.

КРЕМНІЄВМІСНА СУМІШ

дослід без внесення суміші дослід з внесенням суміші дослід без внесення суміші дослід з внесенням суміші



Для експрес-оцінки стану компонентів фітоценозів розроблено та впроваджено цифрові технології, 
які слугують однією із найважливіших складових розвитку сучасного рослинництва на шляху

підвищення його рентабельності, продуктивності та якості врожаю за умов заощадливого впливу
агровиробництва на екосистеми. 

Суттєва частина наукової роботи отримана за сприяння та у співпраці з провідними світовими
виробниками насіння, пестицидів і добрив, зокрема з «Syngenta» (Швейцарія, Китай), «Bayer», «BASF» 

(Німеччина), «FМС», «Dupont», «Corteva» (США), «Valagro» (Італія) й інших.

ТЕХНОЛОГІЇ



Розроблено єдину методологію інформаційно-
ресурсної концепції з оцінювання впливу

глобальних кліматичних змін на резервуари та
потоки парникових газів, яка узагальнює

інформацію, що отримана внаслідок наземних
точкових вимірювань і мультиспектральних

супутникових спостережень.

Вперше для України визначено діагностичні ознаки
для з’ясування особливостей розподілу пулів і 
потоків СО2 у наземних екосистемах, а саме: 

хлорофільний індекс, вміст хлорофілу b у листках, 
співвідношення С/N, вміст рухливих форм заліза та

мангану, рН ґрунту, кількісні показники СаСО3,
чисельність мікроорганізмів. 

Отримані результати дозволили започаткувати
дослідження з оцінювання емісії парникових газів з 

наземних екосистем і сформувати базу знань на
засадах теорії керування та системології.



Представлена робота за новизною і масштабністю впровадження
результатів досліджень формує наукову основу для збереження, 

відновлення та раціонального використання рослинного різноманіття
на інноваційних засадах і слугує підґрунтям для нарощування

потенціалу нашої держави. 

Розвиток вітчизняного сектору науки та промисловості, що створює
біологічно обґрунтовані екологічно безпечні системи управління
фітоценозами, є одним із ключових елементів зростання країни. 

Екологічна оцінка різноманіття ресурсів рослинного світу та їхнього
використання формує виключно важливий шлях розвитку країни у 

напрямі розбудови України, як однієї з провідних держав світу, яка є 
донором екологічного світогляду та якісного продовольства і 

забезпечення продовольчої безпеки України й світу на тлі викликів, які
останнім часом постали перед усім людством.

Цикл наукових праць «Збереження і відновлення рослинного
різноманіття України», що висунутий на Державну премію

України, включає 235 публікацій, у тому числі 22 монографії (11 –
видані за кордоном), 12 підручників (каталогів), 1 довідник, 200

статей (87 – у англомовних журналах з імпакт-фактором).

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс
роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science –

1060/35, Scopus – 1235/42, Google Scholar – 9872/95. 

Отримано 23 патенти України на винахід та корисну модель, 1 
міжнародний патент.

За даною тематикою захищено 2 докторських та 25 кандидатських
дисертацій, з них за кордоном – 2.


