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Висвітлено життєвий шлях і трудові досягнення директора Національного дендроло-
гічного парку «Софіївка» НАН Óкраїни, доктора біологічних наук, професора, члена-
кореспондента НАН Óкраїни, Заслуженого працівника культури Óкраїни, лауреата Дер-
жавної премії Óкраїни в галузі архітектури, кавалера багатьох державних, відомчих та 
міжнародних нагород, Почесного громадянина м. Óмань, багаторічного активного 
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ó    2010 роц³ наукова сп³льнота ф³тоб³олог³в óкраїни, ðос³ї, Б³лорус³, Польщ³, 
àзербайджану, ìолдови, óзбекистану, êиргизстану, êитаю та ³нших де-

ржав, з ботан³чниìи установаìи яких Íац³ональний дендролог³чний парк «ñо-
ф³ївка» ÍàÍ óкраїни п³дтриìує т³сн³ зв’язки, в³дзначає подв³йний юв³лей – 
70-р³ччя в³д дня народження члена-кореспондента ÍàÍ óкраїни Івана ñеìено-
вича êосенка (3 грудня) та 30-р³ччя його невтоìної прац³ на посад³ директора 
парку (2  кв³тня).

âже понад 30 дуже непростих ³з 70-ти прожитих Іваноì ñеìеновичеì рок³в 
в³н очолює орган³зац³йну, виробничу ³ наукову роботу одного з найславетн³ших 
твор³нь св³тового садово-паркового ìистецтва к³нця õVIII – першої половини 
õІõ ст. Без жодних переб³льшень ìожна сказати, що І.ñ. êосенко в³ддав кращ³ 
роки свого життя «ñоф³ївц³», тоìу, ìабуть, доречно буде зробити короткий екс-
курс в ³стор³ю парку, яку нин³шн³й директор-юв³ляр ц³лкоì слушно под³ляє на 
ш³сть пер³од³в [1].

Парк «ñоф³ївка» було засновано у 1796 роц³ графоì ñтан³славоì Щенсниì 
Потоцькиì у дарунок кохан³й дружин³ ñоф³ї, ³ до 1832 року в³н був власн³стю 
польського с³ìейства Потоцьких, тож 1796–1832 роки – пåðшèй пåð³од. З ар-
х³вних докуìент³в в³доìо, що у 1798 роц³ парк вже називався «ñоф³ївка».

äо дðуãоãо пåð³оду в³дносять 1832–1859 роки. ó 1832 роц³ парк, як ³ всю 
власн³сть Потоцьких, було конф³сковано царськиì указоì ³ передано êиївськ³й 
державн³й (казенн³й) палат³. ó 1836 роц³ «ñоф³ївка» п³дпорядкована управл³нню 
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в³йськових поселень п³д назвою «öари цин 
сад».

Òðåò³й пåð³од (1859–1929 роки) роз-
почався 30 березня 1859 року, коли 
царськиì указоì «öарицин сад» пере-
дається переведеноìу з îдеси ãоловноìу 
училищу сад³вництва (зараз óìанський на-
ц³ональний ун³верситет сад³вництва) ³ 
 отриìує оф³ц³йну назву «óìанський сад 
 ãоловного училища сад³вництва», хоча 
 неоф³ц³йно його ще довго ³ìенували 
«öари циниì садоì». ó 1923 роц³ його у 
черговий раз перейìеновано ³ названо 
«парк ³ì. ІІІ-го Інтернац³оналу».

Чåòвåðòèй пåð³од тривав у 1929–
1955 роки у саìост³йноìу статус³ запов³д-
ника. äо 1955 року парк переп³дпорядко-
вувався к³лька раз³в р³зниì в³доìстваì 
ðади Íародних êоì³сар³в тод³шньої óðñð. 
ó 1945 роц³ його перейìеновано в 
«óìанський державний запов³дник «ñо-
ф³ївка».

äати п’яòоãо пåð³оду визначаються 
1955–1980 рокаìи. 26 вересня 1955 року 
Постановою ðади ì³н³стр³в óðñð № 1184 
«ñоф³ївка» переводиться у в³дання àÍ 
óðñð ³ п³дпорядковується у своїй науков³й 
д³яльност³ öентральноìу ботан³чноìу саду 
àÍ óðñð. ó ц³ роки розширено теìатику на-
укових досл³джень, виконано значн³ робо-
ти з реставрац³ї об’єкт³в парку. ó 1957 роц³ 
у парку створено Íауково-техн³чну раду. 
Започаткован³ широк³ досл³дження репро-
дуктивних особливостей ³нтродукованих 
рослин з ìетою розробки нових прийоì³в 
їхнього ìасового розìноження в уìовах 
л³состепу óкраїни. äля виконання ц³єї те-
ìатики в 1978 роц³ створюється установка 
штучного туìану. âнасл³док виконаної ро-
боти в «ñоф³ївц³» захищають кандидатськ³ 
дисертац³ї Б.ñ. ñидорук ³ à.Ф. Балабак, а 
З.Я. Іванова видає три ìонограф³ї, друку-
ються численн³ науков³ статт³.

Початок шоñòоãо пåð³оду ³стор³ї «ñо-
ф³ївки» датується кв³тнеì 1980 року, коли 

розпорядженняì Презид³ї àÍ óðñð в³д 
31.03.80 № 504 директороì парку при-
значено І.ñ. êосенка. 2 кв³тня Іван ñеìено-
вич прийìає справи, а в н³ч з 3 на 4 кв³тня 
1980 року пов³нь з велетенськиìи брила-
ìи льоду практично знищила основн³ ìал³ 
арх³тектурн³ форìи парку, його дорожньо-
алейну систеìу, скульптури, рослинний 
покрив ³ т.д. [2]. ñьогодн³ нав³ть страшно 
уявити соб³, що було б, якби «ñоф³ївку» у т³ 
страшн³ години очолював не такий енер-
г³йний, аìб³тний ³ переконаний у необх³д-
ност³ в³дродити «ñоф³ївку» ìолодий ди-
ректор, якиì був тод³ І.ñ. êосенко. âарто 
зазначити, що член-кореспондент ÍàÍ 
óкраїни òетяна ìихайл³вна ×еревченко, 
яка в т³ роки була заступникоì директора 
öентрального республ³канського ботан³ч-
ного саду àÍ óðñð, одн³єю з перших в³дчу-
ла перспективн³сть Івана ñеìеновича та 
рекоìендувала своєìу директоров³ – ака-
деì³ку àндр³ю ìихайловичу ãродзинсь-
коìу, зупинити на ньоìу виб³р при призна-
ченн³ кер³вника «ñоф³ївки». ñаìе у т³ най-
б³льш критичн³ години розкрилися 
най кращ³ риси ³ надзвичайний орган³за-
торський талант Івана ñеìеновича, який 
зуì³в ìоб³л³зувати весь трудовий колектив 
«ñоф³ївки» ³ залучитися п³дтриìкою п³д-
приєìств ³ установ ì³ста, а також допоìо-
гою óряду óкраїни й àÍ óðñð. âнасл³док ти-
тан³чних зусиль трудових колектив³в парку ³ 
всього ì³ста усього за чотири ì³сяц³ було 
реставровано б³льш як п’ятдесят об’єкт³в ³ 
«ñоф³ївка» знову набула зовн³шнього 
блиску.

Íа початку 80-х рок³в у «ñоф³ївц³» в³дбу-
лося скорочення єдиного тод³ оф³ц³йного 
наукового п³дрозд³лу дендропарку – в³дд³-
лу репродуктивної б³олог³ї. ðяд науковц³в, 
що працювали в «ñоф³ївц³», перейшли в 
³нш³ установи ³ навчальн³ заклади. îднак на 
глибоке переконання І.ñ. êосенка неìож-
ливо перебувати у в³данн³ àкадеì³ї наук ³ не 
ìати наукового п³дрозд³лу!
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Принципова ³ наполеглива позиц³я ди-
ректора дала свої результати. ñпочатку 
Івану ñеìеновичу вдалося ввести до штату 
«ñоф³ївки» дев’ять наукових сп³вроб³тни-
к³в, у т.ч. одного кандидата б³олог³чних 
наук – â.â. ì³т³на, а з 1984 року в³дновити 
науковий в³дд³л у штат³ öентрального рес-
публ³канського ботсаду àÍ óðñð (нин³ Íа-
ц³ональний ботан³чний сад ³ì. ì.ì. ãришка 
ÍàÍ óкраїни) з розташуванняì в³дд³лу в 
«ñоф³ївц³». Пропозиц³ї І.ñ. êосенка були 
врахован³ за п³дтриìки ì³сцевої влади, 
кер³вництва öðБñ, Презид³ї àÍ óðñð та 
особисто її президента – акадеì³ка 
Б.Є. Патона, який вже понад п³встор³ччя 
оп³кує «ñоф³ївку» як перлину садово-пар-
кового ìистецтва св³тового р³вня, яку не-
обх³дно зберегти для прийдешн³х покол³нь.

ñаìе за наполегливою порадою акаде-
ì³ка Б.Є. Патона, а як було не виконати по-
раду Президента àкадеì³ї наук!, Іван ñе-
ìенович долучився до наукових досл³-
джень саì ³ спонукав ус³х сп³вроб³тник³в 
«ñоф³ївки» п³дняти р³вень досл³д³в до р³вня 
кандидатських ³ докторських дисертац³й.

ó с³чн³ 1991 року Постановою Презид³ї 
àÍ óðñð в³д 23.01.91 № 26 «ñоф³ївка» на-
буває статусу саìост³йної науково-до-
сл³дної установи у склад³ â³дд³лення за-
гальної б³олог³ї àÍ óðñð з в³доìчою теìа-
тикою: «Б³оеколог³чн³ основи збереження 
й в³дновлення стародавн³х парк³в Правобе-
режного ë³состепу на приклад³ дендро-
парку «ñоф³ївка». З балансу öðБñ з в³дпо-
в³дниì ф³нансуванняì «ñоф³ївц³» переда-
ються штатн³ одиниц³, устаткування ³ 
техн³ка [3]. öе стало визнанняì неперес³ч-
них наукових досягнень сп³вроб³тник³в 
«ñоф³ївки».

П³сля 1984 року стали пост³йно готува-
тися кандидатськ³, а п³сля 2002 року – док-
торськ³ дисертац³ї. Пожвавилась видавни-
ча д³яльн³сть, зì³цнилися ì³жнародн³ 
зв’язки з ботан³чниìи установаìи р³зних 
країн св³ту. ó 1995 роц³ за краще збережен-
ня, в³дновлення й реставрац³ю паì’ятник³в 

³стор³ї, культури, арх³тектурних споруд ³ 
природних ландшафт³в «ñоф³ївка» була 
нагороджена ìедаллю, диплоìоì ³ 
паì’ятною табличкою ì³жнародної орган³-
зац³ї Європа-Íостра.

Завдяки зд³йсненоìу І.ñ. êосенкоì по-
шуку в арх³вних ìатер³алах ³ консультац³яì 
з³ знаниì ³сторикоì – знавцеì óìанщини, 
ãригор³єì õрабаноì, йоìу вдалося очис-
тити в³д псевдонаукових нашарувань ³сто-
р³ю буд³вництва «ñоф³ївки» [4]. Проведена 
Іваноì ñеìеновичеì багатор³чна клоп³тна 
праця щодо вивчення ³стор³ї створення 
парку ув³нчалася розкриттяì закладеного 
зодчиì парку, польськиì в³йськовиì ³нже-
нероì ëюдв³гоì ìетцелеì, арх³тектурно-
сеìантичного задуìу. âнасл³док цього 
було в³дновлено втрачен³ ран³ше ³сторичн³ 
назви ландшафтних коìпозиц³й та ìалих 
арх³тектурних форì, в образах яких ë. ìет-
целеì були трансфорìован³ ³ ìатер³ал³зо-
ван³ фрагìенти поеìи ãоìера «îд³ссея» 
[1, 4–6].

ó 1999 роц³ за активну роботу з³ збере-
ження ³ в³дновлення старовинних парк³в 
І.ñ. êосенко нагороджений диплоìоì та 
паì’ятниì знакоì öентру захисту ³сторич-
них ландшафт³в Польщ³. Протягоì 30 рок³в 
прац³ на посад³ директора став шанованою 
людиною в колектив³, ì³ст³, óкраїн³ та за її 
ìежаìи, подвижникоì ìузейної справи, 
реконструктороì ³снуючих ³ творцеì нових 
ландшафтних коìпозиц³й парку. òак, для 
зìеншення антроп³чного навантаження з 
ìетою збереження ³сторичного ядра у но-
в³й, зах³дн³й частин³ «ñоф³ївки» нин³ ство-
рено практично новий парк площею 53 га, 
в якоìу зосереджено основний колекц³й-
ний фонд рослин-³нтродуцент³в. Зг³дно з 
розпорядженняì êаб³нету ì³н³стр³в óкраї-
ни в³д 11.02.2004 № 73 êолекц³ю внесено 
до реєстру Íац³онального надбання. Про-
веден³ в «ñоф³ївц³» роботи з реконструкц³ї 
та в³дновлення ³сторичних ландшафт³в, а 
також з³ створення нових ландшафтних 
коìпозиц³й нин³ стали прикладоì для збе-
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реження ³нших парк³в. Завдяки власноìу 
баченню особливостей парку, яке ґрунту-
ється на глибоких знаннях ³ загальн³й еру-
диц³ї, І.ñ. êосенко зуì³в возвеличити «ñо-
ф³ївку» до св³тового р³вня, тож ц³лкоì спра-
ведливо її називають «×удоì óкраїни».

ñв³дченняì визнання на державноìу 
р³вн³ досягнень очолюваного І.ñ. êосенкоì 
колективу «ñоф³ївки», що доì³гся надзви-
чайно високих показник³в у своїй д³яльнос-
т³ щодо використання ³нтелектуального 
потенц³алу нац³ї, реал³зац³ї ³дей нац³ональ-
ного в³дродження й розвитку óкраїни, на-
явн³сть у ньоìу визнаних на св³товоìу р³вн³ 
фах³вц³в ³з величезниì досв³доì роботи, 
як³ забезпечують вагоì³ науков³ результати 
й реальн³ перспективи розвитку в³тчизня-
ної науки, а також наявн³сть сучасної 
ìатер³ально-техн³чної бази, що надає 
ìожлив³сть розвивати д³яльн³сть сфорìо-
ваних у ц³й установ³ ÍàÍ óкраїни наукових 
шк³л, став óказ Президента óкраїни в³д 
28.02.2004 № 249/2004, якиì дендроло-
г³чноìу парку «ñоф³ївка» наданий статус 
нац³ональної установи, ³ в³н став назива-
тись Íац³ональний дендролог³чний парк 
«ñоф³ївка» ÍàÍ óкраїни. ó 2005 роц³ По-
становою Презид³ї ÍàÍ óкраїни в³д 
06.04.2005 № 68 науковий статус «ñоф³їв-
ки» було п³двищено до Íауково-досл³дного 
³нституту ÍàÍ óкраїни.

Завдяки наполегливост³ ³ вì³лоìу п³д-
бору кадр³в Іваноì ñеìеновичеì створено 
в «ñоф³ївц³» чотири науков³ в³дд³ли ³ дв³ на-
уков³ лаборатор³ї, в³дкрито асп³рантуру, 
розвинено потужну ìатер³ально-техн³чну 
базу. ó «ñоф³ївц³» працюють 43 науковц³, з 
яких: 3 доктори, 18 кандидат³в наук та 13 
асп³рант³в ³ здобувач³в наукових ступен³в. 
Загальна к³льк³сть працюючих у парку 
зросла з 81 у 1980 роц³ до 500 ос³б у 2010 
роц³, 146 з яких утриìуються за бюджетн³ 
кошти,  решта – за рахунок спецнадхо-
джень, тобто кошт³в, зароблених трудовиì 
колективоì установи. Як кер³вник науково-
досл³дного ³нституту І.ñ. êосенко пост³йно 

п³клується про п³дготовку наукових кадр³в, 
в³н є членоì-кореспондентоì ÍàÍ óкраї-
ни, професороì óìанського державного 
педагог³чного ун³верситету, орган³зовує 
ìайже щор³чн³ експедиц³йн³ поїздки науко-
вих прац³вник³в «ñоф³ївки» паркаìи ³ при-
родниìи насадженняìи àвстр³ї, àнгл³ї, 
Болгар³ї, Італ³ї, êитаю, Í³ìеччини, Польщ³, 
ðуìун³ї, ñловаччини, ñШà, òуреччини, 
óгорщини, Франц³ї, ×ех³ї та ³н. країн св³ту.

Зв³дки ж беруться здається ìайже не-
вичерпн³ сили ³ енерг³я І.ñ. êосенка? Як 
йоìу вдається зробити те, що б³льш³сть 
вважає неìожливиì? àнал³зуючи його 
б³ограф³ю, бачиìо, що загалоì вона ìало 
в³др³зняється в³д б³ограф³й ровесник³в, 
яких не зовс³ì вдало нин³ названо «ä³ти 
в³йни». îднак читайìо:

Íародився І.ñ. êосенко 3 грудня 1940 
року у с. õрестителеве ×орнобаївсько-
го р-ну ×еркаської обл., ³стор³я якого веде 
в³дл³к з другої чверт³ XVIII стор³ччя. ñело 
розд³лене ì³лководною р³чкою êоврай, 
притокою р³чки ñула, розташоване на бе-
регах озера Бакай. öе ë³вобережна óкраї-
на. äо райцентру, сìт ×орнобай, – 16 кì. 
Зеìл³ хутора ëозового, з якого бере свої 
витоки õрестителеве, належали спочатку 
ãорошинськ³й сотн³ ëубенського полку, а з 
1764 року – êропивнянськ³й сотн³ Переяс-
лавського полку. ðадянську владу в сел³ 
було встановлено у 1919 роц³. òри страш-
них роки – з вересня 1941 до вересня 1943 
року, село було п³д н³ìецько-фашистською 
окупац³єю. ó роки âеликої â³тчизняної в³й-
ни 435 ìешканц³в села воювали на фрон-
тах, 359 з них не повернулися до р³дних до-
ì³вок [7]. Íе дочекався батька й Іван ñеìе-
нович. Його тато – ñеìен àнтонович, 
загинув у боях на І-ìу óкраїнськоìу фронт³ 
у 1944 роц³. òож зростав у типов³й для по-
воєнної óкраїни неповн³й селянськ³й с³ì’ї ³, 
як писав âасиль ñиìоненко, «т³льки ìатер³ 
ласку знати довелося хлопчин³ цьоìу». 
ó щоденн³й з ìалечку обов’язков³й для вс³х 
д³тей прац³ (в àнастас³ї ìакар³вни окр³ì 
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Івана ñеìеновича зростали ще син àндр³й 
– 1928 р/н та донька Íад³я – 1936 р/н) 
форìувався характер ìайбутнього дирек-
тора. Життя у, ì’яко кажучи, дуже обìеже-
них достатках сприяло вихованню у юнака 
надзвичайної скроìност³ ³ доброти.

П³сля зак³нчення школи працював ìу-
ляроì, столяроì, ìонтажникоì-висотни-
коì у р³зних орган³зац³ях ×еркаської ³ äо-
нецької областей. П³сля зак³нчення в³йсь-
кової служби працював на р³зних посадах у 
галузях народного господарства óкраїни. 
óìанський с³льськогосподарський ³нсти-
тут (нин³ óìанський нац³ональний ун³вер-
ситет сад³вництва) зак³нчив у 1970 роц³. 
ó 1971–1980 роках – викладач óìанського 
техн³куìу ìехан³зац³ї (нин³ àгротехн³чний 
коледж óìанського нац³онального ун³вер-
ситету сад³вництва). З 2 кв³тня 1980 року й 
понин³ працює директороì Íац³онального 
дендролог³чного парку «ñоф³ївка».

âиховав двох чудових доньок, котриì 
допоìагає виховувати чотирьох онук³в – 
двох хлопц³в ³ двох д³вчат. Безжальна хво-
роба дуже рано забрала кохану дружину 
Íад³ю îлекс³ївну. îвдов³ти завжди страш-
но, а особливо у п’ятдесятир³чноìу в³ц³. 
Багато журливих п³сень складено ³ написа-
но ³нших художн³х твор³в про г³рку вдовину 
долю... І то є правда! îднак ж³нц³ у повсяк-
денних побутових клопотах, ìабуть, лег-
ше, н³ж чолов³ков³ втаìовувати душевний 
б³ль. Іван ñеìенович не занепав, не зла-
ìався. â³н увесь час в³ддає робот³, дарує 
тепло своєї щедрої душ³ д³тяì й онукаì, 
горнеться до р³дної ìаìи. Íе зраджуючи н³ 
на ìить паì’ять про свою Íадюшу, знай-
шов у соб³ сили не т³льки жити ³ працювати, 
а й прихистити âалентину Петр³вну, яка 
п³сля сìерт³ чолов³ка залишилась з донь-
кою саìа. îт ³ живуть разоì, допоìагають 
один одноìу, ростять онук³в, доглядають 
ìаìу, як³й п³шов уже 95 р³к.

За час трудової д³яльност³ Іван ñеìено-
вич проявив себе вì³лиì орган³затороì, 
принциповиì ³ виìогливиì кер³вникоì. 

âелику увагу прид³ляє розвитку парку та 
створенню належних уìов прац³ для пра-
ц³вник³в, п³клується про добробут пенс³о-
нер³в, що ран³ше працювали в «ñоф³ївц³», 
та допоìагає їì в³дчувати себе потр³бниìи 
в колектив³ людьìи. öю оп³ку в³дчув на соб³ 
³ колишн³й директор äенис ñтепанович 
êривулько, що прожив ìайже 105 рок³в, ³ 
багато ³нших пенс³онер³в «ñоф³ївки».

І.ñ. êосенко – людина високих ìораль-
них принцип³в, невтоìний досл³дник, нау-
ковець, педагог та наставник. Його ³ì’я як 
вченого ³ кер³вника нац³ональної установи 
óкраїни, науково-досл³дного ³нституту ÍàÍ 
óкраїни широко в³доìе не т³льки в наш³й 
держав³, а й далеко за її ìежаìи. Перу 
І.ñ. êосенка належить 5 одноос³бних ìоно-
граф³чних роб³т та 14 у сп³вавторств³, а та-
кож близько 200 наукових та науково-по-
пулярних праць, присвячених ³стор³ї «ñо-
ф³ївки», вивченню рослинного багатства 
óкраїни, теор³ї ³нтродукц³ї ³ акл³ìатизац³ї 
рослин, збереженню ³ збагаченню б³отич-
ного р³зноìан³ття та еколог³ї рослин, пар-
кобуд³вництву та ³н. â³н є автороì нових 
способ³в с³вби нас³ння деревних культур, 
п³дтвердженняì чоìу є два авторськ³ св³-
доцтва. За його безпосередньої участ³ ³ за-
вдяки ентуз³азìу у створенн³ колекц³й рос-
лин збер³гаються ³ щороку поповнюються 
найкращ³ колекц³ї рослин Правобережної 
óкраїни род³в: л³щина, ялина, ял³вець, бук, 
рододендрон, троянди, а також багатьох 
витких, ґрунтопокривних та р³дк³сних ³ зни-
каючих вид³в рослин. І.ñ. êосенко в³доìий 
вчений, визнаний фах³вець у галуз³ б³олог³ї, 
дендролог³ї, ³нтродукц³ї та акл³ìатизац³ї 
рослин, еколог³ї, селекц³ї, садово-парко-
вого ìистецтва, реставрац³ї парк³в та су-
часного паркобуд³вництва. Іван ñеìено-
вич – доктор б³олог³чних наук, професор, 
член-кореспондент ÍàÍ óкраїни, Заслу-
жений прац³вник культури óкраїни, àкре-
дитований член акадеì³ї арх³тектури 
 óкраїни, член ì³жнародного коì³тету ³сто-
ричних парк³в та ì³сць ICOMOS-IFLA.
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Твоðецü íов³òíüої ³ñòоð³ї «Соф³ївкè» (до 70-ð³ччя з дíя íàðоджеííя чëеíà-коðеñпоíдеíòà ... 

За висок³ трудов³ здобутки в³н отриìав 
ряд державних нагород óкраїни – орден 
«За заслуги» ІІІ ступеня (2000 р.), лауреат 
äержавної преì³ї óкраїни в галуз³ арх³тек-
тури (2005 р.), орден «За заслуги» ІІ ступе-
ня (2006 р.), почесне звання «Заслужений 
прац³вник культури óкраїни» (1999 р.).

ó 2005 роц³ Іван ñеìенович став лауреа-
тоì ì³жнародної преì³ї ICOMOS-IFLA 
³ì. проф. Яна Захватовича, а у 2008 роц³ отри-
ìав звання «Почесний гроìадянин ì. óìань».

Іван ñеìенович є лауреатоì преì³ї ÍàÍ 
óкраїни ³ì. â.Я. Юр’єва, нагороджений ср³б-
ною ìедаллю âäÍã ñðñð 1985 року, в³дзна-
каìи ÍàÍ óкраїни «За трудов³ досягнення» 
ІV ступеня та «За науков³ досягнення», ìе-
даллю «âетеран прац³», ìедаллю ³ знакоì 
китайської пров³нц³ї ë³ань, нагрудниì зна-
коì äПà «За честь ³ службу» ³ «óìань-пор³д-
нення» та ìає багато почесних нагород 
 державного, рег³онального, галузевого та 
ì³жнародного р³вн³в. Íеодноразово наго-
роджувався Почесниìи граìотаìи Презид³ї 
ÍàÍ óкраїни, Íац³онального ботан³чного 
саду ³ì. ì.ì. ãришка, ×еркаської обласної та 
óìанської ì³ської ради.

ìожна називати багато ³нших, ìожливо, 
ìенш гучних, але не ìенш значиìих для 
 óкраїни досягнень Івана ñеìеновича. ñпро-
буйìо лише зрозуì³ти, як в³н спроì³гся у 
роки загальної кризи ³ занепаду доìогтися 
радикальної реконструкц³ї «Будинку твор-
чост³ вчених», який дивує своєю з³рков³стю 
не лише українц³в, а й розбещених зах³дниì 
серв³соì ³нозеìц³в, побудувати ц³лий коìп-
лекс ³з лабораторниì корпусоì, прекрасниì 
готелеì, акванар³єì, ìагазиноì «Флора 
«ñоф³ївки»! ×оìу розташована у невеликоìу 
пров³нц³йноìу ì³ст³ «ñоф³ївка» набула ì³ж-
народного визнання? ö³ питання хвилюють 
не т³льки перес³чних в³дв³дувач³в «ñоф³ївки», 
а й науковц³в. àдже в óкраїн³ є парки з не 
ìенш славною ³стор³єю. òак, побудована на 
кошти Ф.ê. Браницького для його дружини 
îлександри б³лоцерк³вська «îлександр³я» 
ìала у житт³ подружжя Браницьких незр³в-

нянно вищий статус, н³ж уìанського парку 
для Потоцьких. êр³ì того, загальне ф³нансо-
ве становище б³лоцерк³вських ìагнат³в було 
значно стаб³льн³шиì, н³ж Потоцьких [8]. Íе 
ìенш точною була коìпозиц³йна в³дпов³д-
н³сть «îлександр³ї» канонаì ландшафтного 
стилю. îднак нин³ слава «ñоф³ївки» пере-
вершує принадност³ решти парк³в.

Íе ìожна знайти ³ншої в³дпов³д³, ан³ж 
стандартне посилання на «ëюдський фак-
тор», вкладаючи у його зì³ст насаìперед ге-
нотип ³ ìудр³сть ìатер³ щодо способ³в вихо-
вання ³ те, що у свої 70 рок³в І.ñ. êосенко 
знає, що ìаìа пишається ниì. ðешта зако-
ноì³рних, а також н³бито випадкових чинни-
к³в, як-то п³дтриìка президента ÍàÍ óкраїни 
акадеì³ка Б.Є. Патона, сприяння кер³вниц-
тва Íац³онального ботан³чного саду 
³ì. ì.ì. ãришка ÍàÍ óкраїни, насаìперед 
акадеì³ка ÍàÍ óкраїни à.ì. ãродзинського ³ 
члена-кореспондента ÍàÍ óкраїни ò.ì. ×е-
ревченко, численних урядовц³в, кер³вник³в 
на ì³сцях, незважаючи на всю їхню надзви-
чайну вагоì³сть ³ позитивний вплив на ре-
зультати д³яльност³ І.ñ. êосенка – ус³ вони 
пох³дн³ в³д природних ³ вихованих з дитинс-
тва чеснот Івана ñеìеновича, любов³ д³тей ³ 
онук³в, поваги колег.

Засв³дчуючи трудов³ досягнення ³ анал³-
зуючи життєвий шлях директора Íац³ональ-
ного дендролог³чного парку «ñоф³ївка» ÍàÍ 
óкраїни, доктора б³олог³чних наук, професо-
ра, члена-кореспондента ÍàÍ óкраїни, За-
служеного прац³вника культури óкраїни, лау-
реата äержавної преì³ї óкраїни в галуз³ арх³-
тектури, кавалера багатьох державних ³ 
в³доìчих та ì³жнародних нагород, Почесно-
го гроìадянина ì. óìань, багатор³чного чле-
на óкраїнського товариства генетик³в ³ 
 селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, видатного 
вченого-ф³тоб³олога, загальновизнаного 
до сл³д ника л³щини ³ фундука Івана ñеìено-
вича êосенка, ìожна стверджувати про над-
звичайно вдале поєднання його генотипу з 
уìоваìи його прояву внасл³док правильного 
виховання в с³ì’ї.
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îтражен жизненный путь и трудовые дости-
жения директора Íационального дендро-
логического парка «ñофиевка» ÍàÍ óкраи-
ны, доктора биологических наук, профессора, 
члена-корреспондента ÍàÍ óкра ины, Заслу-
женного деятеля культуры óкраины, лауреа-
та государственной преìии óкраины в области 
архитектуры, кавалера ìногих государствен-
ных, ведоìственных и ìеждународных наград, 
Почетного гражданина г. óìань, ìноголетнего 
члена óкраинского общества генетиков и се-
лекционеров иì. Í.è. âавилова, выдающего-
ся ученого-фитобиолога, всеìирнопризнанно-
го исследователя лещины и фундука èвана ñе-
ìеновича êосенко.

Ключевые слова: фитобиология, ботаника, ге-
нетика, селекция, исторические парки, ден-
дрология.

CREATOR OF THE NEWEST HISTORY  
OF «SOFIYIVKA» 
(to the 70th birthday anniversary of corre-
sponding member of NAS of Ukraine  
IVAN SEMENOVICH KOSENKO)

А.I. Opalko

National dendrological park «Sofiyivka» of NAS of 
Ukraine 
Ukraine, 20300, city of Uman, Cherkassy region, 
12a Kyiyvska str. 
e-mail: opalko_a@ukr.net

The life of director of the National dendrological 
park «Sofiyivka» of NAS of Ukraine, doctor of 
biological sciences, professor, corresponding 
member of NAN of Ukraine, Deserved worker 
of culture of Ukraine, laureate of state bonus of 
Ukraine, is reflected in industry of architecture, 
escort of many state and department and 
international rewards, Honoured citizen of 
Uman, long-term member of Vavilov society of 
geneticists and breeders of Ukraine, prominent 
scientist-phytobiologist, world-famous scien-
tist researcher of hazel and filbert Ivan Semen 
Kosenko was elucidated.

Key words: phytobiology, botany, genetics, 
breeding, historical parkas, dendrology.


