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 До 50-ð³ччя в³д дíя íàðоджеííя

РÎМАН АНАТÎЛІйÎВИЧ ВÎЛКÎВ

öього року наукова сп³льнота в³дзначає 50 ро-
к³в в³д дня народження зав³дувача кафедри ìоле-
кулярної генетики та б³отехнолог³ї ×ерн³вецького 
нац³онального ун³верситету, голови ×ерн³вецько-
го обласного в³дд³лення óкраїнського товариства 
генетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, док-
тора б³олог³чних наук, професора ðоìана àнатол³-
йовича âолкова.

ð.à. âолков народився 19 серпня 1961 року у 
ì³ст³ ×ерн³вц³. ó 1978 роц³ в³н на в³дì³нно зак³нчив 
×ерн³вецьку середню школу №3 ³ поступив на б³о-
лог³чний факультет ×ерн³вецького ун³верситету, 
який зак³нчив з в³дзнакою у 1983 роц³.

Ще п³д час навчання в ун³верситет³ ð.à. âолков 
почав зайìатись науковою роботою. â³н дв³ч³ зай-
ìав перше ì³сце на âсесоюзн³й студентськ³й 
ол³ìп³ад³ з б³олог³ї та одержував диплоìи першого ступеня у конкурсах сту-
дентських наукових роб³т. äиплоìну роботу на теìу «îрганизация повторяю-
щихся последовательностей у двух видов сеìейства êрестоцветных» на запро-
шення проф. à.ñ. àнтонова виконував у в³дд³л³ еволюц³йної б³ох³ì³ї ПÍäë 
³ì. à.Í. Белозерського ìосковського ун³верситету ³ìен³ ì.â. ëоìоносова. ðо-
бота була присвячена пор³вняльн³й характеристиц³ геноì³в Arabidopsis thaliana 
та Brassica campestris ³ виконувалась у сп³вроб³тництв³ ³з науковцяìи Інституту 
кл³тинної б³олог³ї та генетичної ³нженер³ї (ì. êиїв). îтриìан³ у робот³ результати 
у 1984 роц³ були оприлюднен³ в журнал³ «äоклады àÍ ñññð», а п³зн³ше – ув³-
йшли до публ³кац³й у журналах «Биохиìия» та «Arabidopsis Information Ser-
vice». 

П³сля зак³нчення ун³верситету у 1984 – 1988 рр. ð.à. âолков навчався в ас-
п³рантур³ при кафедр³ б³ох³ì³ї ×ерн³вецького ун³верситету та в³дд³л³ еволюц³йної 
б³ох³ì³ї ПÍäë ³ì. à.Í. Белозерського ìосковського ун³верситету. ó 1988 р. за-
хистив кандидатську дисертац³ю на теìу «îрганизация и физико-хиìические 
особенности геноìа при ìежвидовой гибридизации растений» та з 1989 року 
очолив проблеìну науково-досл³дну лаборатор³ю при кафедр³ б³ох³ì³ї ×ерн³-
вецького ун³верситету. â 1991 роц³ отриìав звання старшого наукового сп³в-
роб³тника, а у 1996 роц³ в Інститут³ ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни 
захистив докторську дисертац³ю на теìу «ìолекулярно-б³ох³ì³чн³ процеси ³ 
кар³отип³чна еволюц³я рослин».  

Починаючи з 1993 р. ðоìан àнатол³йович неодноразово проходив стажу-
вання у пров³дних наукових установах Í³ìеччини, àвстр³ї та ãолланд³ї. З 1996 по 
1998 р. як стипенд³ат фонду îлександра фон ãуìбольдта в³н проводив досл³-
дження на кафедр³ загальної генетики в ун³верситет³ ì. òюб³нґен (Í³ìеччина), а 
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у 1999–2005 рр. працював науковиì сп³в-
роб³тникоì та викладачеì того ж ун³верси-
тету. ó 2004 роц³ отриìав звання приват-
доцента ун³верситету ì. òюб³нґен. ó 2005 
роц³ ð.à. âолков повернувся до ×ерн³вець-
кого ун³верситету, де очолив новостворену 
ниì кафедру ìолекулярної генетики та 
б³о технолог³ї. ó 2007 роц³ ðоìан àнатол³йо-
вич отриìав звання професора за спе-
ц³альн³стю «генетика».

Íауков³ ³нтереси професора ð.à. âол-
кова стосуються у першу чергу таких пи-
тань як еп³генетика та ìолекулярн³ ìе-
хан³зìи г³бридизац³ї та пол³плоїдизац³ї у 
рослин (стаб³льн³сть геноìу, структурн³ 
перебудови та диференц³йна експрес³я 
рибосоìної äÍê, ядерцеве доì³нування), 
а також ìолекулярн³ ìаркери, генетичний 
пол³ìорф³зì у популяц³ях, видоутворення 
та ìолекулярна таксоноì³я у еукар³от. âе-
лику увагу у своїх досл³дженнях ðоìан àна-
тол³йович прид³лив родин³ Solanaceae. ó 
сер³ї статей, оприлюднених починаючи у 
1989 роки було описано орган³зац³ю та ìо-
лекулярну еволюц³ю 35S рäÍê у вид³в роду 
Nicotiana. Зокреìа, спираючись на пор³в-
няльний анал³з сиквенованих посл³довнос-
тей ì³жгенного спейсеру (ìãñ) 35S рäÍê 
природного алотетраплоїда N. tabacum та 
його диплоїдних батьк³вських вид³в N. syl-
vestris ³ N. tomentosiformis йоìу вдалося 
простежити ìолекулярну еволюц³ю бать-
к³вських рäÍê в геноì³ алоплоїда. Було до-
ведено, що 35S рäÍê N. tabacum похо-
дить в³д 35S рäÍê N. tomentosiformis, яка 
зазнала суттєвих перебудов в област³ суб-
повтор³в у ìãñ. â свою чергу посл³довност³ 
35S рäÍê N. sylvestris були повн³стю ел³ì³-
нован³ з геноìу алоплоїда та заì³щен³ на 
перебудован³ посл³довност³ 35S рäÍê N. 
tomentosiformis. öиìи досл³дженняìи, як³ 
принесли ð.à. âолкову ì³жнародне визнан-
ня, було вперше в³дкрито явище структур-
ної реорган³зац³ї та ì³жлокусної конверс³ї 
35S рäÍê батьк³вських вид³в у геноìах 

алоплоїд³в та доведено динаì³чний харак-
тер алоплоїдних геноì³в взагал³.

â подальших досл³дженнях п³д час ро-
боти в ун³верситет³ ì. òюб³нґен професор 
âолков вивчав еволюц³ю 5S та 35S рäÍê у 
род³ Solanum та ìолекулярн³ ìехан³зìи 
диференц³йної експрес³ї та сайленс³нгу 
35S рäÍê у ì³жвидових г³брид³в цього 
роду. â³н дов³в, що диференц³йного сай-
ленс³нгу у г³брид³в зазнають посл³довност³ 
35S рäÍê того батьк³вського виду, у якого 
в ìãñ наявно ìенше повторюваних еле-
ìент³в нижче точки старту транскрипц³ї. 
ðегуляц³я активност³ 35S рäÍê виявилась 
пов’язаною ³з виб³рковиì ìетилуванняì 
залишк³в цитозину у ìãñ.

äругиì напряìкоì наукової д³яльност³ 
ð.à. âолкова, починаючи з 1990 року, є ìо-
лекулярна ф³з³олог³я аб³отичного стресу у 
рослин та ìолекулярна еволюц³я стресо-
вих ген³в. Íайб³льш в³доìиìи стали його 
досл³дження стосовно регуляц³ї в³дпов³д³ 
рослинної кл³тини на тепловий стрес, як³ 
були виконан³ сп³льно з І.І. Панчук у коопе-
рац³ї ³з н³ìецькиìи колегаìи. Було дове-
дено, що протягоì ранньої фази в³дпов³д³ 
на тепловий стрес у кл³тин³ зростає р³вень 
пероксиду водню, який є вторинниì ìе-
сенджероì, необх³дниì для ефективної ³н-
дукц³ї транскрипц³ї стресових ген³в. ó свою 
чергу р³вень пероксиду водню контро-
люється активн³стю каталаз та перокси-
даз. Зокреìа, було вперше доведено, що 
ген аскорбат пероксидази 2 (Apx2) 
Arabidopsis thaliana є типовиì геноì те-
плового шоку, транскрипц³я якого практич-
но в³дсутня за оптиìальних уìов культиву-
вання, але стр³ìко зростає за д³ї теплового 
стресу.

òворчий доробок проф. ð.à. âолкова 
охоплює також норìативн³ лекц³йн³ курси 
«ìолекулярна б³олог³я», «ãенетика», спец-
курси «ìолекулярна генетика та кл³тинна 
б³олог³я», «öитогенетичн³ основи видоут-
ворення у рослин», «ãенетика культурних 
рослин» та цикли лабораторних роб³т, як³ 
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в³н розробив п³д час роботи в ун³версите-
тах ×ерн³вц³в та òюб³нґена. П³д кер³вниц-
твоì професора âолкова в óкраїн³ та Í³-
ìеччин³ п³дготовлено та захищено ш³сть 
кандидатських та PhD дисертац³й за спец³-
альностяìи «Б³ох³ì³я» та «ãенетика», його 
вихованц³ усп³шно працюють у наукових 
установах óкраїни та Зах³дної Європи. 

ðоìан àнатол³йович âолков – в³доìий в 
óкраїн³ та св³т³ фах³вець у галуз³ ìолекуляр-
ної б³олог³ї та генетики. â³н є головою ×ер-
н³вецького обласного в³дд³лення óòã³ñ 
³ì. ì. І. âавилова, членоì редколег³ї двох 
наукових журнал³в та спец³ал³зованої уче-
ної ради ³з захисту докторських та канди-
датських дисертац³й. ð.à. âолков – автор 
понад 200 наукових праць, у тоìу числ³ – у 
високоцитованих ì³жнародних фахових 
виданнях, таких як «Plant Physiology», 
«Molecular Biology and Evolution», 
«Genetics», «Plant Molecular Biology», 
«Systematics and Biodiversity» та багатьох 
³нших.

ð.à. âолков прид³ляє значну увагу ро-
бот³ з обдарованою студентською та уч-

н³вською ìолоддю. â³н є членоì жур³ âсе-
українського турн³ру юних б³олог³в та бере 
участь у п³дготовц³ школяр³в до українських 
та ì³жнародних ол³ìп³ад з б³олог³ї, за що 
нагороджувався граìотаìи ì³н³стерства 
осв³ти ³ науки, ìолод³ та спорту óкраїни, 
×ерн³вецької облдержадì³н³страц³ї та ×ер-
н³вецького ì³ського голови.

Бажаєìо юв³ляров³ довгих рок³в життя, 
ì³цного здоров’я, невичерпної енерг³ї та 
нових творчих злет³в на науков³й нив³. Íе-
хай âаш³ починання завжди супроводжує 
усп³х, зд³йснюються ус³ задуìи та плани, а 
повага ³ п³дтриìка вдячних учн³в ³ колег на-
дає наснаги для нових пошук³в.

Президія Óкраїнськоãо товариства ãенетиків 
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

Чернівецьке обласне відділення 
Óкраїнськоãо товариства ãенетиків і 

селекціонерів імені М.І. Вавилова
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