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До 65-ð³ччя в³д дíя íàðоджеííя

В²КÒÎр АНАÒÎЛ²ЙÎВИЧ КУНАХ

öього року наукова сп³льнота в³дзначає черго-
вий юв³лей Президента óкраїнського товариства 
генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, голов-
ного редактора журналу “â³сник óкраїнського то-
вариства генетик³в ³ селекц³онер³в”, визначного 
генетика, одного з пров³дних учених у галуз³ б³оло-
г³ї рослин, доктора б³олог³чних наук, професора, 
члена-кореспондента ÍàÍ óкраїни, â³ктора àна-
тол³йовича êунаха.

â.à. êунах народився 28 кв³тня 1946 року в сел³ 
ñелець ×ернях³вського району Житоìирської об-
ласт³. ó 1964 р. в³н зак³нчив з³ ср³бною ìедаллю òо-
ìак³вську середню школу, що на äн³пропетров-
щин³, у 1969 р. здобув вищу осв³ту на б³олог³чноìу 
факультет³ êиївського державного ун³верситету 
³ì. ò.ã. Шевченка – отриìав диплоì з в³дзнакою з³ 
спе ц³альност³ “б³олог-генетик, учитель б³олог³ї ³ 

х³ì³ї”. П³сля навчання в ун³верситет³ у 1969 – 1971 рр. проходив строкову службу 
у лавах ðадянської àрì³ї у в³йськовоìу званн³ гвард³ї лейтенанта.

ñв³й шлях науковця â.à. êунах розпочав ще в студентськ³ роки в Інститут³ бо-
тан³ки ³ì. ì.ã. õолодного ÍàÍ óкраїни ³з цитогенетичного вивчення рослинних 
кл³тин у культур³ in vitro. Íа I âсесоюзн³й конференц³ї «êультура изолированных 
органов, тканей и клеток растений» (22–26 с³чня 1968 р., ìосква) у 15-хвилинн³й 
допов³д³ «öитогенетическая характеристика культуры тканей гаплопаппуса» 
вперше нав³в результати своїх наукових досл³д³в. За ìатер³алаìи ц³єї конферен-
ц³ї в однойìенноìу зб³рнику наукових праць (ì., “Íаука”, 1970) вийшла його 
перша наукова робота. За ìатер³алаìи досл³джень 1966 – 1969 рр. в Інститут³ 
ботан³ки вийшли друкоì ще дв³ його статт³ у журнал³ «öитология и генетика» 
(1970, 1971 рр.).

З 1971 р. ³ по сьогодн³ â.à. êунах працює в Інститут³ ìолекулярної б³олог³ї ³ 
генетики ÍàÍ óкраїни. П³д кер³вництвоì члена-кореспондента ÍàÍ óкраїни, 
професора, лауреата ëен³нської преì³ї â.П. Зосиìовича виконав ³ у 1975 р. за-
хистив першу на теренах ñðñð кандидатську дисертац³ю з генетики культиво-
ваних кл³тин рослин «öитогенетичне вивчення кл³тинних популяц³й у культур³ 
³зольованих тканин рослин». ó 1989 р. став доктороì б³олог³чних наук, захис-
тивши дисертац³ю на теìу «ì³нлив³сть та доб³р у популяц³ях культивованих кл³-
тин рослин» у спец³ал³зован³й вчен³й рад³ при Інститут³ цитолог³ї ³ генетики ñâ 
àÍ ñðñð (ì. Íовосиб³рськ). ó 1983 року в Інститут³ ìолекулярної б³олог³ї ³ ге-
нетики àÍ óðñð за його ³н³ц³ативи створено лаборатор³ю генетики кл³тинних 
популяц³й, на основ³ якої у 1988 роц³ сфорìовано в³дд³л. ó 1993 р. йоìу при-
своєно вчене звання професора за спец³альн³стю «генетика», а у 1997 р. – обра-

Юв³ëеї
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но членоì-кореспондентоì ÍàÍ óкраїни 
з³ спец³альност³ “ф³з³олог³я рослин, ге-
нетика”.

â.à. êунах започаткував в óкраїн³ гене-
тичн³ досл³дження культивованих кл³тин, є 
засновникоì нового наукового напряìу – 
генетики кл³тинних популяц³й. Його основ-
н³ прац³ присвячен³ вивченню законоì³р-
ностей прот³кання процес³в геноìної ì³н-
ливост³ та добору в кл³тинних популяц³ях, 
як основи адаптац³ї до зì³нених уìов ³сну-
вання орган³зì³в, природних, ìодельних 
та штучних б³олог³чних систеì, пошуку 
шлях³в регуляц³ї генетичної, еп³генетичної 
та ф³з³олог³чної ì³нливост³ у популяц³ях 
культивованих кл³тин ³ створенню на ц³й 
основ³ високопродуктивних кл³тинних 
штаì³в-продуцент³в б³олог³чно активних 
речовин рослинного походження, перш за 
все л³карських речовин (ф³топрепарат³в).

âидатниì науковиì досягненняì 
â.à. êунаха є теоретичне обґрунтування й 
експериìентальне п³дтвердження поло-
ження про те, що культивован³ in vitro 
 кл³тини є новою, експериìентально ство-
реною б³олог³чною систеìою, що харак-
теризується своєр³дн³стю низки власти-
востей та особливостей ³, разоì з тиì, 
п³дкоряється загальноб³олог³чниì популя-
ц³йниì законоì³рностяì. Із застосуван-
няì ìолекулярно-б³олог³чних, цитогене-
тичних, б³ох³ì³чних ³ ìетод³в ìатеìатич-
ного ìоделювання â.à. êунах виявив 
под³бн³сть геноìних реорган³зац³й в кл³-
тинних популяц³ях in vitro ³ геноìної ì³н-
ливост³ у природ³ (внутр³видової ³ ì³жви-
дової). â³дкрив ìожлив³сть застосування 
закону гоìолог³чних ряд³в у спадков³й 
ì³нливост³ ì.І. âавилова для культури 
кл³тин, що дозволяє використовувати 
кл³тинн³ систеìи in vitro як б³олог³чн³ ìо-
дел³ екосистеì для вивчення реорган³за-
ц³й геноìу в процес³ адаптац³ї до р³зних 
стресових вплив³в ³, прогностично, для 
досл³дження особливостей реорган³зац³ї 
генопласту екосистеì у процес³ еволю-

ц³ї. âстановив, що для популяц³й культи-
вованих кл³тин властивиì є високий р³вень 
ì³нливост³, основною причиною якої є ви-
членування кл³тин з³ складу ц³л³сного ор-
ган³зìу, що призводить до порушення ко-
релятивних зв’язк³в, передус³ì горìо-
нальної систеìи, обґрунтовано пров³дну 
роль горìональної систеìи у регуляц³ї р³в-
ня геноìної ì³нливост³ кл³тинних популя-
ц³й рослин, доведено, що горìональн³ зì³-
ни в культур³ in vitro спричинюють не лише 
виникнення генетичних порушень у кл³ти-
нах, а й зì³ни напряìку кл³тинного добору. 
Явища, що в³дбуваються в кл³тинних попу-
ляц³ях у процес³ їх адаптац³ї до уìов трива-
лого вирощування in vitro є процесаìи 
форìування нової б³олог³чної систеìи ³ 
ìають загальноб³олог³чне значення. öе 
ун³кальна ìодель глибокої (але, за бажан-
няì експериìентатора, зворотної) регре-
сивної еволюц³ї б³олог³чної систеìи в³д ба-
гатокл³тинного р³вня до однокл³тинного.

â.à. êунах встановив, що адаптац³я кл³-
тин рослин до уìов ³зольованого росту є 
багатоступ³нчастиì процесоì: на перших 
етапах культивування в³дбувається ф³з³о-
лог³чна адаптац³я, п³зн³ше – процеси гене-
тичної адаптац³ї. âид³лен³ три пер³оди в 
процес³ адаптац³ї: пер³од первинної попу-
ляц³ї ³зольованих кл³тин, пер³од становлен-
ня штаìу, пер³од сфорìованого штаìу. òа-
кий под³л зуìовлений зì³ною тип³в, на-
пряìку та жорсткост³ кл³тинного добору. 
Практично за вс³ìа ознакаìи виявлено вс³ 
ìожлив³ типи еволюц³ї спор³днених кл³тин-
них штаì³в – дивергенц³ю, конвергенц³ю, 
паралел³зì.

Ґрунтуючись на власних досл³дженнях, 
професор â.à. êунах разоì з колегаìи 
створив к³лька десятк³в ун³кальних кл³тинних 
штаì³в ц³нних л³карських рослин, насаìпе-
ред р³дк³сних, зникаючих та троп³чних. 
îсобливу увагу в³н прид³ляє рослинаì, 
як³ п³двищують ст³йк³сть орган³зìу лю-
дини до екстреìальних чинник³в, ìають 
антистресову, антиìутагенну та рад³опро-
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текторну д³ї, застосовуються для проф³лак-
тики ³ л³кування серцево-судинних захво-
рювань. Зокреìа, було створено та впрова-
джено у проìислов³сть перш³ у св³т³ 
високопродуктивн³ кл³тинн³ штаìи рау-
вольф³ї зì³їної (джерело протиаритì³ч-
ного алкалоїду айìал³ну), кл³тинн³ штаìи 
женьшеню, род³оли рожевої, унгерн³ї â³к-
тора тощо.

â останн³ роки науков³ ³нтереси â.à. êу-
наха сконцентровано на проблеìах ìоле-
кулярної екогенетики рослин, зокреìа ìо-
лекулярно-генетичного пол³ìорф³зìу 
природних популяц³й рослин, що зроста-
ють у р³зних екстреìальних уìовах (àнтар-
ктика, Паì³р, високог³рн³ райони êарпат, 
тощо), досл³дженн³ рол³ та внеску пластич-
ност³ геноìу, зокреìа еп³геноìних зì³н, у 
процеси адаптац³ї угруповань до зì³нних, у 
тоìу числ³ стресових, уìов зростання. äо-
сл³дження за теìою «âплив зì³н навко-
лишнього середовища на розповсюджен-
ня, к³льк³сть та р³зноìан³ття живих орган³з-
ì³в назеìних екосистеì прибережної зони 
àнтарктики», кер³вникоì якої є â.à. êунах, 
є коìплексниìи, проводяться у раìках 
ì³жнародного сп³вроб³тництва з Польсь-
кою акадеì³єю наук.

ó творчоìу доробку â.à. êунаха понад 
400 наукових праць ³ 33 авторськ³ св³до-
цтва та патенти на винаходи в галуз³ гене-
тики, кл³тинної б³олог³ї, ф³з³олог³ї та б³отех-
нолог³ї л³карських рослин ³ ф³топрепарат³в. 
Зокреìа в³н є автороì ìонограф³й “Б³отех-
нолог³я л³карських рослин. ãенетичн³ та 
ф³з³олого-б³ох³ì³чн³ основи”, “ðозвиток ге-
нетики в Íац³ональн³й акадеì³ї наук óкраї-
ни”, сп³вавтороì п³дручника «Б³отехнолог³я 
рослин», чотирьох тоì³в ³з сер³ї ìонограф³й 
«Б³отехнолог³я в с³льськоìу господарств³ 
й л³сництв³” видавництва “Шпр³нгер”, ìо-
нограф³ї “àнеуплоїд³я” видавництва àлан ð. 
ë³с, Íью-Йорк та ³н.

â³ктор àнатол³йович поєднує наукову 
роботу ³з педагог³чною д³яльн³стю. â³н чи-
тав ³ читає курси лекц³й з кл³тинної селек-

ц³ї, ìолекулярної б³олог³ї, б³отехнолог³ї, 
 генетики у êиївськоìу нац³ональноìу ун³-
верситет³ ³ì. òараса Шевченка, ì³жнарод-
ноìу ñолоìоновоìу ун³верситет³, òер-
ноп³льськоìу нац³ональноìу педагог³чно-
ìу ун³верситет³ ³ì. â. ãнатюка, óìанськоìу 
нац³ональноìу ун³верситет³ сад³вництва, 
âолинськоìу державноìу педагог³чноìу 
ун³верситет³ ³ì. ëес³ óкраїнки та ³н. П³д його 
кер³вництвоì захищено 4 докторських та 
20 кандидатських дисертац³й у галуз³ ге-
нетики, ìолекулярної генетики, кл³тинної 
б³олог³ї, б³отехнолог³ї, ф³з³олог³ї рослин, 
ìолекулярної б³олог³ї, б³ох³ì³ї.

Багато сил та енерг³ї â.à. êунах в³ддає 
гроìадськ³й та науково-орган³зац³йн³й 
д³яльност³. â³н є членоì к³лькох спец³ал³зо-
ваних учених рад ³з захисту докторських 
дисертац³й, у 1995–2010 рр. був членоì 
експертної ради âàê óкраїни; першиì в³-
це-президентоì (2002–2007), з 2007 р. – 
президентоì óкраїнського товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова; 
членоì ì³жнародної асоц³ац³ї по культур³ 
тканин рослин ³ б³отехнолог³ї, членоì пре-
зид³ї óкраїнського товариства кл³тинних 
б³олог³в; головниì редактороì журналу 
«â³сник óкраїнського товариства генетик³в 
³ селекц³онер³в», щор³чного зб³рника нау-
кових праць «Фактори експериìентальної 
еволюц³ї орган³зì³в», членоì редколег³ї 
журнал³в «Biopolymers and Cell», «öитоло-
гия и генетика», «Б³отехнолог³я» та ³н., з 
2003 р. п³д його головуванняì систеìа-
тично проводяться ì³жнародн³ науков³ кон-
ференц³ї «Фактори експериìентальної 
еволюц³ї орган³зì³в».

Íеодноразово в³дзначен³ визначн³ осо-
бист³ заслуги юв³ляра у розвитку в³тчизня-
ної науки. â.à. êунах – ëауреат äержавної 
преì³ї óкраїни в галуз³ науки ³ техн³ки 
(2005), ëауреат преì³ї ³ì. â.Я. Юр’єва 
ÍàÍ óкраїни (2000), ëауреат преì³ї 
³ì. ì.ã. õолодного ÍàÍ óкраїни (2007), на-
городжений ìедаляìи ñðñð «За воинскую 
доблесть. â ознаìенование 100 летия со 
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дня рождения â.è. ëенина», «За трудовое 
отличие», «â паìять 1500-летия êиева», 
ср³бною ³ трьоìа бронзовиìи ìедаляìи 
âäÍã ñðñð, знакоì «â³дì³нник осв³ти óк-
раїни», почесниìи граìотаìи ì³н³стер-
ства осв³ти ³ науки óкраїни, Презид³ї ÍàÍ 
óкраїни, âàêу óкраїни, в³дзнакою “Знак по-
шани” êиївського ì³ського голови, йоìу 
присвоєно звання «âинах³дник року ÍàÍ 
óкраїни» (2007) тощо.

Бажаємо ювіляру довгих років жит-
тя, міцного здоров’я, невичерпної 
енергії та нових творчих злетів на нау-
ковій ниві. Нехай Ваші починання завж-

ди супроводжує успіх, здійснюються 
усі задуми та плани, а повага і підтрим-
ка вдячних учнів і колег надає наснаги 
для нових пошуків.

З роси і води – на многі творчі і щед-
рі літа!

Óсіх Вам гараздів, шановний Вікто-
ре Анатолійовичу!

Президія Óкраїнського товариства генетиків 
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

Редколегія журналу «Вісник Óкраїнського 
товариства генетиків і селекціонерів»


