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4 груд ня 2014-го ви пов нилося 80 ро ків та 55 ро ків 
нау ко вої і гро мадської ді яль ності ви дат но го ук ра-
їнсь ко го вче но го, три чі лау реа та Дер жав ної пре мії 
Ук ра ї ни в га лу зі нау ки та тех ні ки, За слу же но го дія-
ча нау ки та тех ні киУ кра ї ни, чле на-ко рес пон ден та 
НАН Ук ра ї ни, за ві ду вач ки від ді лу мі ко ло гії Інсти-
ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни, 
док то ра біо ло гіч них наук, про фе со ра Іри ни Олек-
сан д рів ни Дуд ки. Іри на Олек сан д рів на над зви чай-
но об да ро ва ний уче ний-біо лог і гро мадський діяч, 
яка опі ку є ть ся ши ро ким спек тром пи тань: від за-
галь них і дея ких спе ці аль них га лу зей мі ко ло гії до 
про блем охо ро ни при ро ди, збе ре жен ня біо різ но-
ма ніт тя й еко ло гіч ної про сві ти. І.О. Дуд ка — ав тор 
і спів ав тор по над 500 нау ко вих праць, у тому чис-
лі більше 30 мо но гра фій, має та кож 10 ав торських 
сві доцтв на ви на хо ди. Вона під го ту ва ла 25 кан ди-
да тів і 2 док то рів біо ло гіч них наук — фа хів ців із до-
слі джен ня різ них груп гри бів.

Іри на Олек сан д рів на на ро ди ла ся 4 груд ня 
1934 р. у м. Хар ко ві, в ро ди ні служ бов ців. Як і біль-
шості представ ни ків її по ко лін ня, їй ви па ло чи ма-
ло жит тє вих ви про бу вань — вій на, ева куа ція, по-

во єн ні го лод ні роки. Усі ці ви пробу ван ня за гар ту-
ва ли її ха рак тер, але не по зба ви ли власти вої Іри ні 
Олек сан д рів ні сна ги до жит тя, за ці кав ле ності нав-
ко лиш нім сві том з усі ма його та єм ни ця ми. Її жит-
тє вою стеж кою ще в сту дентські роки ста ла нау ка, 
і від то ді вона не впин но до лає нові й нові віхи на 
цьо му шля ху.

Пі сля за кін чен ня в 1957 р. біо ло гіч но го фа куль-
те ту Ки ївсь ко го дер жав но го уні вер си те ту іме ні 
Т.Г. Шев чен ка І.О. Дуд ка спо чат ку пра цю ва ла на 
ка фед рі ниж чих рос лин КДУ та у від ді лі фі зіо ло-
гії гри бів Інсти ту ту мік ро біо ло гії та ві ру со ло гії 
іме ні Д.К. За бо лот но го, а в 1959 р. пов’язала свою 
долю з Інсти ту том бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни. Її ста нов лен ня як до слід ни ка від-
бу ва ло ся під ке рів ництвом од но го з най ви дат ні-
ших ук ра їнських мі ко ло гів — завідувача відділу 
мікології Інституту ботаніки, про фе со ра С.Ф. Мо-
роч ковсь ко го. Цей ви знач ний фа хі вець з гео гра фії 
фі то троф них гри бів, ста ран ний до слід ник їх ньо го 
різ но ма ніт тя та не втом ний ко лек тор, ще в роки 
сту дентст ва І.О. Дуд ки був ке рів ни ком її кур со вої 
та ди плом ної ро біт. Об’єктом ди сер та цій ної ро бо-
ти мо ло дої ас пі рант ки була до сить спе ци фіч на та 
ма ло до слі дже на гру па — вод ні гри би. Про те склад-
ність теми не за ва ди ла по шу кач ці ус піш но за хис-
ти ти в 1965 р. ди сер та цію «Водные грибы юж ной 
час ти Ки ев ско го По лесья», а зго дом про дов жи ти 
роз роб ку цієї теми. 

На жаль, С.Ф. Мо роч ковський не до че кав ся за-
вер шен ня до слі джень сво єї уче ни ці, і за ві ду ва чем 
колишнього від ді лу мікології, реорганізованого в 
лабораторію, ста ла М.Я. Зе ро ва, на той час ще кан-
ди дат біо ло гіч них наук, зго дом док тор і про фе сор. 
Вона пра цю ва ла на цій по са ді впро довж 1963—
1972 рр., від так пе ре да ла ес та фе ту Іри ні Олек сан-
д рів ні. Ма рія Яків на ке ру ва ла до слі джен ня ми з 
ін вен та ри за ції мі ко біо ти Ук ра ї ни, вив чен ня біо-
ло гії та сис те ма ти ки ба га тьох груп гри бів, а та кож 
про дов жу ва ла під го тов ку до дру ку за по чат ко ва но-
го С.Ф. Мо роч ковським ба га то том но го ви дан ня 
«Ви знач ник гри бів Ук ра ї ни». Пі сля за хис ту ди сер-
та ції до цих ро біт до лу чи ла ся й І.О. Дуд ка. До пер-
шо го тому Іри на Олек сан д рів на оп ра цю ва ла по-
ряд ки Blastocladiales, Monoblepharidales, Zoopagales, 
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Pythiales та Leptomitales, а та кож дея кі інші так со-
ни у спів ав торст ві з С.Ф. Мо роч ковським, для 
третьо го тому — час ти ну по ряд ків Agonomycetales, 
Hyphomycetales та Stilbellales (ана морф ні гри би). 
За га лом спів ро біт ни ки від ді лу під го ту ва ли п’ять 
то мів «Ви знач ни ка» (в 7-ми кни гах). Зго дом, у 
1983 р., весь ав торський ко лек тив ба га то том ни ка, 
го лов ний ре дак тор цьо го ви дан ня ака де мік АН Ук-
ра ї ни Д.К. Зе ров, були удостоє ні Дер жав ної пре мії 
УРСР у га лу зі нау ки та тех ні ки.

По ряд з ін ши ми до слі джен ня ми Іри на Олек-
сан д рів на пра цю ва ла над про бле ма ми так со но мії 
та біо ло гії вод них гри бів із різ них сис те ма тич них 
груп, ста ла од ним із фун да то рів цьо го на прям ку 
на те ре нах ко лиш ньо го СРСР. Вона вивчала види-
олі го са про би, жит тє ві цик ли та мор фо ло гіч ну мін-
ли вість оомі це тів, ви до ву різ но ма ніт ність ас ко мі-
це тів на вод них мак ро фі тах тощо. Ре зуль та ти цих 
до слі джень ві доб ра же ні в док торській ди сер та ції 
«Водные гифомицеты: сис те ма ти ка, экология, гео-
гра фия и возможные пути воз ник но ве ния» (за хи-
ще на в 1978 р.), чис лен них пуб лі ка ці ях у фа хо вих 
жур на лах, низ ці ав торських та ко лек тив них мо но-
гра фій: «Вод ні гі фо мі це ти Ук ра ї ни» (Дуд ка, 1974), 
«Методы изу че ния мик ро ско пи че ских гри бов 
пресных и соленых (мор ских) во до емов» (Лит ви-
нов, Дуд ка, 1975), «Водные несовершенные грибы 
СССР» (Дуд ка, 1985), «Микозы и микотоксикозы 
рыб» (Исае ва, Давыдов, Дуд ка, 1995). 

У 1972 р., ще кан ди да том біо ло гіч них наук, Іри-
на Олек сан д рів на очо ли ла ла бо ра то рію мі ко ло гії, 
яку за два роки під ви щи ли до ран гу від ді лу. На той 
час І.О. Дуд ка була вже до свід че ним мі ко ло гом, 
мала по над 50 нау ко вих пуб лі ка цій, виступила на 
кіль кох між на род них мі ко ло гіч них сим по зіу мах і 
кон фе рен ці ях, а та кож ста ла віце-пре зи ден том Ук-
ра їнсь ко го бо та ніч но го то ва рист ва. Ос тан ню по-
са ду вона обі ймає й досі. Як мо ло дий та ак тив ний 
до слід ник Іри на Олек сан д рів на по ча ла роз ви ва ти 
кіль ка но вих на прям ків, зок ре ма, га лузь прак тич-
но го засто су ван ня гри бів у на род но му гос по дарст-
ві, на сам пе ред за са ди про ми сло во го ви ро щу ван ня 
їс тів них гри бів. Цей на пря мок за по чат ку ва ли зав-
дя ки іні ціа ти ві І.О. Дуд ки, про фе со ра С.П. Вас-
се ра, про фе со ра А.С. Бу ха ло і за ді яль ної участі 
ба га тьох ін ших спів ро біт ни ків від ді лу. У про це сі 
ро бо ти до слід ни ки до сяг ли знач них ус пі хів у цій 
сфе рі: були ство ре ні та за хи ще ні ав торсь ки ми сві-
доцтва ми вро жай ні віт чиз ня ні шта ми пе че ри ці, 
гли ви та ши ї та ке, роз роб ле ні най пер спек тив ні ші 

для Ук ра ї ни по жив ні субстра ти для цих гри бів, за-
про по но ва ні нові ефек тив ні ме то ди їх ви ро щу ван-
ня. Прак тич ні ре зуль та ти до слі джень впро ва дже ні 
на низ ці під при ємств з ви ро щу ван ня гри бів, зок-
ре ма на аг ро ком бі на ті «Пу ща-Во ди ця», а тео ре тич-
ні ре зуль та ти уза галь не ні в ба га тьох мо но гра фіях: 
«Промышленное куль ти ви ро ва ние съедобных гри-
бов» (1978), «Высшие базидиомицеты в по верх-
ност ной и глу бин ной куль ту ре» (1983), «Грибы: 
спра воч ник ми ко ло га и гриб ни ка» (1987), «Био-
ло гия и куль ти ви ро ва ние съедобных гри бов рода 
Вешенка» (1987), «Куль ти ви ро ва ние съедобных 
гри бов» (1992) та ін. Ці до сяг нен ня були ви со ко 
оці не ні На ціо наль ною ака де мі єю наук Ук ра ї ни 
та дер жа вою. Зок ре ма, за се рію праць з роз роб ки 
нау ко вих за сад про ми сло во го куль ти ву ван ня їс тів-
них гри бів ко лек ти ву ав то рів, до яко го вхо ди ла й 
Іри на Олек сан д рів на, була при су дже на ака де міч на 
Пре мія іме ні М.Г. Хо лод но го (1981), а цик ли ро біт 
«Ство рен ня нау ко вих ос нов гли бин но го куль ти ву-
ван ня їс тів них гри бів і роз роб ка спо со бу одер жан-
ня цін но го хар чо во го про дук ту» та «Ком плекс на 
біо тех но ло гія про ми сло во го ви роб ництва їс тів них 
гри бів в Ук ра ї ні: тео рія та прак ти ка» удостоє ні двох 
Дер жав них пре мій Ук ра ї ни у га лу зі нау ки і тех ні ки 
(1990, 2005).

Од но час но під ке рів ництвом І.О. Дуд ки всі ці 
роки і до те пер здій сню ю ть ся фун да мен таль ні до-
слі джен ня про блем сис те ма ти ки, біо різ но ма ніт-
ності та роз по всю джен ня гри бів Ук ра ї ни, які зна-
йшли своє ві доб ра жен ня у ве ли кій се рії мо но гра-
фій «Фло ра гри бов Украины». Всьо го за пла но ва но 
40 то мів, з яких ви йш ло дру ком 11. Їх ні ми ав то ра ми 
ста ли зде біль шо го спів ро біт ни ки від ді лу — Т.О. Ме-
реж ко (1980),  Л.В. Смик (1980), С.П. Вас сер (1980, 
1992), М.Ф. Смі цька (1980, 1991), М.Ф. Смі цька, 
Л.В. Смик та Т.О. Ме реж ко (1986, 1991), В.П. Ге лю-
та (1989), І.О. Дуд ка, Л.І. Бур дю ко ва (1996), а та-
кож ко лиш ній спів ро біт ник Інсти ту ту мік ро біо ло-
гії та ві ру со ло гії НАН Ук ра ї ни Е.З. Ко валь (2007). 
За ос тан ні роки пра ців ни ки від ді лу під го ту ва ли 
ру ко пи си ще п’яти то мів «Фло ри». Є на дія, що всі 
вони бу дуть опуб лі ко ва ні. Дея кі інші ас пек ти різ-
но ма ніт тя гри бів Ук ра ї ни уза галь не ні у про це сі 
ство рен ня комп’ютеризованої бази да них ос нов ної 
час ти ни ко лек ції гри бів Інсти ту ту бо та ні ки (за під-
трим ки між на род но го фон ду «Дар ві нівська іні ціа-
ти ва»), де І.О. Дуд ка була спів ке рів ни ком. Од ним 
із ре зуль та тів цьо го про ек ту ста ло ви дан ня «Fungi 
of Ukraine. A Preliminary Checklist» (1996). 
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У рам ках вив чен ня ви до во го різ но ма ніт тя гри бів 
Іри на Олек сан д рів на не об ме жи ла ся вод ни ми гри-
ба ми, сво го часу її за ці ка ви ли фі то троф ні оомі це ти 
(Oomycota). Було накопичено ве ли кий ма сив да них 
щодо їх ньо го по ши рен ня, біо ло гії та особ ли востей 
мор фо ло гії на основі зібраного під час ек спе ди-
цій по Ук ра ї ні багатого матеріалу. У ре зуль та ті 
І.О. Дуд ка під го ту ва ла (у спів ав торст ві з Л.І. Бур-
дю ко вою) мо но гра фію «Фло ра гри бов Украины. 
Фитофторовые и альбуговые грибы» (1996). Кни-
га міс тить ба га то цін них ві до мостей з так со но-
мії, мор фо ло гії та роз по всю джен ня гри бів з ро дів 
Albugo (Pers.) Roussel та Phytophtora de Bary. Піз ні ше 
Іри ну Олек сан д рів ну за ці ка ви ла така гру па гри бо-
по діб них ор га ніз мів, як мік со мі це ти (Mycetozoa), 
вив чен ням яких вона з при та ман ни ми їй сна гою, 
за хо п лен ням і ре тель ністю за йма є ть ся й до ни ні. 
Опубліковано ба га то ста тей у фа хо вих жур на лах 
та підготовано (у спів ав торст ві з Д.В. Ле он ть є вим і 
Т.І. Кри во маз) ру ко пис від по від но го тому «Флоры 
гри бов Украины». 

Іри на Олек сан д рів на — вче ний, до кола ін те ре-
сів яко го, ок рім мі ко ло гії, вхо дять еко ло гія, бо та ні-
ка, гід ро біо ло гія, гео гра фія, іс то рія нау ки тощо. Як 
нау ко вець І.О. Дуд ка ба га то ува ги при ді ляє до слі-
джен ню і збе ре жен ню різ но ма ніт тя рос лин но го та 
гриб но го сві ту Ук ра ї ни. Вона — ор га ні за тор, ке рів-
ник і без по се ред ній учас ник чис лен них ек спе ди-
цій, спря мо ва них на вив чен ня і збе ре жен ня біо різ-
но ма ніт ності в усіх ре гіо нах Ук ра ї ни, на сам пе ред 
на при ро до охо рон них те ри то рі ях — у за по від ни-
ках, на ціо наль них пар ках, за каз ни ках. Очо ле ний 
Іри ною Олек сан д рів ною ко лек тив від ді лу мі ко ло гії 
веде пос тій ний мо ні то ринг та ін вен та ри за цію рід-
кіс них ви дів гри бів у різ них рос лин них уг ру по ван-
нях з ме тою їх по даль шої охо ро ни. Ра зом зі сво ї ми 
спів ро біт ни ка ми й уч ня ми І.О. Дуд ка бере ак тив-
ну участь у ви ко нан ні про ек тів при ро до охо рон но-
го спря му ван ня. На ос но ві ре зуль та тів їх реа лі за ції 
ви да ні ко лек тив ні мо но гра фії «Біо різ но ма ніт тя 
Кар патсь ко го біо сфер но го за по від ни ка» (1997), 
«Ук ра їнський при род ний сте по вий за по від ник. 

І.О. Дудка серед співробітників відділу мікології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (2010)

I.O. Dudka between collaborators of Mycology Department of the M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine (2010)
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Рос лин ний світ» (1998), «Біо різ но ма ніт ність Ду-
найсь ко го біо сфер но го за по від ни ка, збе ре жен ня 
та управ лін ня» (1999), «Гри би при род них зон Кри-
му» (2004), «Гри би за по від ни ків та на ціо наль них 
при род них пар ків Лі во бе реж ної Ук ра ї ни» (2009), 
«Гри би та гри бо по діб ні ор га ніз ми на ціо наль но го 
при род но го пар ку «Дес нянсько-Ста ро гутський» 
(2009) та інші. Крім того, Іри на Олек сан д рів на 
бра ла ді яль ну участь у під го тов ці дру го го та третьо-
го ви дань «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (1996, 2009). 
Від по чат ку сво го нау ко во го шля ху вона при ді ля-
ла пиль ну ува гу еко ло гії гри бів. Ця сфе ра нау ко вих 
ін те ре сів до слід ни ці зна йшла ві доб ра жен ня в кур-
сі еко ло гії для сту ден тів Ки ївсь ко го на ціо наль но го 
уні вер си те ту, чис лен них нау ко вих стат тях та в од-
ній з ос тан ніх ко лек тив них мо но гра фій, до на пи-
сан ня яких Іри на Олек сан д рів на док ла ла чи ма ло 
зу силь, — «Еко ло гія гри бів» (2013). 

І.О. Дуд ці при та ман на ак тив на гро ма дянська 
по зи ція. Іри на Олек сан д рів на пра цю ва ла і пра-
цює на гро мадських за са дах у ба га тьох представ-
ни цьких, про фе сій них і гро мадських об’єднаннях, 
зок ре ма еко ло гіч но го спря му ван ня. Вона — го ло-
ва Ки їв сько го місь ко го осе ред ку Все ук ра їнської 
еко ло гіч ної ліги; член нау ко вої ради та пре зи дії 
Все ук ра їнської еко ло гіч ної ліги; віце-пре зи дент 
Ук ра їнсь ко го бо та ніч но го то ва рист ва; член Фо ру-
му ре гіо наль но го еко ло гіч но го цен тру (м. Київ); 
член гро мадської ради при Мі ністерст ві еко ло гії та 
при род них ре сур сів Ук ра ї ни, ек сперт ко лиш ньо го 
ВАК Ук ра ї ни з при су джен ня нау ко вих сту пе нів у 
га лу зі біо ло гії. І.О. Дуд ка є чле ном ред ко ле гії «Ук-
ра їнсь ко го бо та ніч но го жур на лу» (Ки їв), жур на лів 
«Ми ко ло гия и фи то па то ло гия» (Сан кт-Пе тер бург, 
Ро сія), «Еко ло гіч ний віс ник» і «Па росток» (Київ), 
вхо дить до ради з на гля ду за ви дан ням що річ ни ка 
«Professional women» Аме ри кансь ко го біо гра фіч-
но го інсти ту ту. Не можна забувати і про численні 
виступи Ірини Олександрівни в пресі, на радіо та 
по телебаченню, присвячені популяризації різних 

аспектів мікології. Роль І.О. Дудки в житті та ді-
яль ності Інституту ботаніки теж не обмежувалася 
виконанням лише обов’язків завідувачки відділу — 
свого часу вона побувала заступником директора 
Інституту, а нині входить до складу вченої ради та 
спеціалізованої вченої ради із захисту докторських 
дисертацій.

Ба га то річ на плід на пра ця І.О. Дуд ки від зна че на 
дер жа вою та сві то вою нау ко вою спіль но тою. Ок рім 
зга да них вище нау ко вих пре мій, Іри на Олек сан д-
рів на удостоє на та ких на го род: ор дена Тру до во го 
Чер во но го Пра по ра, ор дена «За за слу ги» III сту пе-
ня, зван ня «За слу же ний діяч нау ки та тех ні ки Ук-
ра ї ни» (2005 р.); «Со ро сівський про фе сор»; «Жін-
ка року» (2001 р.) за ви зна чен ням Аме ри кансь ко го 
біо гра фіч но го інсти ту ту. Ім’я І.О. Дуд ки за не се не 
до кни ги «International who’s who of professional and 
business women» (7th ed., 2000, USA), а та кож до біо-
гра фіч но го ен цик ло пе дич но го слов ни ка «Жін ки 
Ук ра ї ни» (2001).

Без у мов но, Іри на Олек сан д рів на для всіх нас є 
взір цем ба га то гран ної та гар мо ній ної осо бистості. 
Її енер гія, ці ле спря мо ва ність, ці ка вість і жага до 
жит тя на сна жу ють усіх, хто має щас тя її зна ти. 
Вона пре крас но обіз на на не лише в нау ці, а й у су-
час ній та кла сич ній лі те ра ту рі, му зи ці, жи во пи сі, 
ба га то й охо че ман д рує, зав жди го то ва діз на ва ти-
ся про щось нове. Вона щира, світ ла, доб ро зич ли-
ва лю ди на, яка під три мує зв’язки з ба гать ма сво ї ми 
ко ле га ми, дру зя ми, зем ля ка ми й уч ня ми.

Ко ле ги (мі ко ло ги та бо та ні ки) і дру зі щиро ві та-
ють Іри ну Олек сан д рів ну з юві ле єм, зи чать їй здо-
ров’я, на тхнен ня, ці ка вих по до ро жей і зуст рі чей!
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