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(До 60-ð³ччя â³д дíя íàðоджåííя)

АКАДЕÌ²К  ВÎЛÎДИÌИР  ГРИГÎРÎВИч  РАДчЕНКÎ

öього року наукова сп³льнота в³дзначила 
60-р³чний юв³лей видатного вченого у галузях 
екосистеìолог³ї, ентоìолог³ї й соц³об³олог³ї, 
активного члена óкраїнського товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, 
члена ради óòã³ñ, члена редколег³ї журналу 
«â³сник óкраїнського товариства генетик³в ³ 
селекц³онер³в», директора äержавної наукової 
установи «Íауковий центр екоìон³торингу та 
б³ор³зноìан³ття ìегапол³су ÍàÍ óкраїни», док-
тора б³олог³чних наук, професора âолодиìира 
ãригоровича ðадченка.

Íародився â.ã. ðадченко 25 листопада 
1952 р. у ì. àртеì³вськ äонецької област³, де 
його батьки в той час працювали на науково-
досл³дн³й станц³ї. ó 1953 р. родина ðадченк³в 
переїхала до ì. äонецьк, оск³льки його батька, в³доìого вченого-агроноìа, 
призначили заступникоì начальника обласного управл³ння с³льського госпо-
дарства – головниì агроноìоì äонецької област³. 

ó 1974 р. â.ã. ðадченко зак³нчив äонецький державний ун³верситет за спе-
ц³альн³стю «б³олог-зоолог, викладач б³олог³ї та х³ì³ї». Його диплоìна робота, 
яку в³н виконував на баз³ Зоолог³чного ³нституту àÍ ñðñð (ì. ëен³нград), була 
присвячена фаун³ та б³олог³ї диких бдж³л. П³сля служби в лавах ðадянської àрì³ї 
в³н з 1976 р. працює в Інститут³ зоолог³ї ³ìен³ І.І. Шìальгаузена ÍàÍ óкраїни. 
ó 1982 р. захистив кандидатську дисертац³ю по фаун³ та еколог³ї бджолиних п³в-
денного сходу óкраїни. ó 1990–1992 рр. навчався у докторантур³ при Зоолог³ч-
ноìу ³нститут³ ðàÍ (ì. ñанкт-Петербург, ðос³я), де у 1992 р. захистив докторську 
дисертац³ю «åволюц³я гн³здування та соц³ального способу життя бдж³л 
(Hymenoptera, Apoidea)». З 1993 р. – пров³дний науковий сп³вроб³тник, з 
1995 р. – зав³дувач ì³жв³доìчою лаборатор³єю еколог³ї та соц³об³олог³ї, з 
1999 р. до тепер³шнього часу – зав. в³дд³лоì етолог³ї та соц³об³олог³ї коìах Ін-
ституту зоолог³ї ³ìен³ І.І. Шìальгаузена ÍàÍ óкраїни. ó 2004 р. постановою 
Презид³ї ÍàÍ óкраїни призначений директороì новоствореного Íаукового 
центру екоìон³торингу та б³ор³зноìан³ття ìегапол³су ÍàÍ óкраїни. ó 2006 р. 
â.ã. ðадченка обрано членоì-кореспондентоì ÍàÍ óкраїни, а в 2009 р. – д³й-
сниì членоì (акадеì³коì) ÍàÍ óкраїни.

â.ã. ðадченко – широко в³доìий у св³т³ вчений у галуз³ б³олог³ї та еколог³ї пе-
ретинчастокрилих коìах надродини Apoidea, як³ завдяки запилювальн³й д³яль-
ност³ є одниìи з головних коìпонент³в переважної б³льшост³ назеìних екосис-
теì. â³н є одниì ³з засновник³в теор³ї та л³дер³в соц³об³олог³ї – нової науки про 
б³олог³ю та еколог³ю соц³альних тварин. Загальний обсяг опубл³кованих ниì на-
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укових праць перевищує 170 д.а. (в тоìу 
числ³ 8 ìонограф³й та 4 винаходи), як³ на-
друковано в пров³дних виданнях. Значна 
частка цих роб³т опубл³кована в ñШà, 
Франц³ї, àнгл³ї, ФðÍ та Íов³й Зеланд³ї. 
Його фундаìентальна ìонограф³я «Био-
логия пчел (Hymenoptera, Apoidea)» 
(ñанкт-Петербург: Íаука, 1994. – 350 с.) 
присвячена еколог³ї, б³олог³ї та еволюц³ї 
бдж³л св³тової фауни й походженню соц³-
альност³ у коìах, а також низц³ загально-
б³олог³чних, у тоìу числ³ екосистеìних пи-
тань. öя книга є єдиниì виданняì ³з ц³єї 
теìи у св³т³ за останн³ 75 рок³в. âона пере-
кладена англ³йською ìовою та одержала 
високу оц³нку в³д пров³дних закордонних 
фах³вц³в. äруга велика ìонограф³я 
â.ã. ðадченка «Bees of the family Halictidae 
of Poland: taxonomy, ecology, bionomics» 
(Bydgoszcz: Univ. Press, 2000. – 360 p.) 
надрукована сп³льно з рос³йськиì ³ поль-
ськиì колегаìи англ³йською ìовою. За цю 
працю його нагороджено äиплоìоì Поль-
ської àкадеì³ї наук. ó 2007 р. за його учас-
тю вийшла книга «îпределитель 
насекоìых äальнего âостока ðоссии» 
(âладивосток: äальнаука, 2007. – ò.4, 
×. 5. – 1052 с.), де в³н є автороì ³ сп³вавто-
роì трьох великих розд³л³в. ìонограф³я 
â.ã. ðадченка «Биология шìелиной сеìьи» 
(êиев: èнститут зоологии àÍ óññð, 1989) 
послужила основою для початку роб³т ³з 
широкоìасштабного штучного розведен-
ня джìел³в для запилення рослин у тепли-
цях.

âидатний внесок â.ã. ðадченко зробив 
у вир³шення широкого кола питань, 
пов’язаних ³з виникненняì та еволюц³єю 
соц³ального способу життя у коìах – в³н 
обґрунтував нову теор³ю про походження 
соц³альност³, яка заснована на особливо-
ìу генетичноìу ìехан³зì³, що дозволяє ³с-
нувати стерильн³й каст³ робочих коìах, в³н 
вперше дов³в, що соц³альн³сть у вс³х коìах 
виникає лише єдиниì шляхоì – через 
об’єднання ìатер³ з³ своїìи нащадкаìи, а 

не через об’єднання дорослих особин од-
н³єї генерац³ї, як це вважалося ран³ше. За-
вдяки циì фундаìентальниì розробкаì 
в³н зробив значний внесок у сучасну б³оло-
г³ю. â³н знайшов найприì³тивн³ш³ форìи 
справжньої соц³альност³, в яких с³ìейн³ 
гн³зда утворюють лише дв³ особини – ìат-
ка та її донька, причоìу частина особин в 
таких популяц³ях пост³йно веде лише по-
одинокий спос³б життя, що дозволяє 
стверджувати про багаторазове незалеж-
не виникнення соц³альност³ в р³зних групах 
(В.Г. ðадченко: Эусоциальные колонии 
пчел-галиктин).

ãлибок³ досл³дження âолодиìира ãри-
горовича з б³олог³ї та адаптивної ìорфоло-
г³ї дозволили запропонувати новий п³дх³д 
до реконструкц³й ф³логен³й. Íа п³дстав³ 
цього п³дходу, з вивченняì представник³в 
ìайже вс³х в³доìих надвидових таксон³в 
св³тової фауни надродини Apoidea, в³н 
розробив та обґрунтував принципово нову 
концепц³ю про походження та еволюц³ю 
ц³єї великої групи, що нараховує понад 20 
тисяч вид³в, яка визнана пров³дниìи фа-
х³вцяìи у св³т³ та вв³йшла у пров³дн³ сучасн³ 
ìонограф³ї про цих коìах (наприклад, 
Michener C.D. Bees of the world. – Balti-
more & London: J.Hopkins Univ. Press, 
2000. – 913 p.). â³н розробив схеìу б³оло-
г³чної еволюц³ї Apoidea, яка дозволила пе-
реглянути статус багатьох таксоноì³чних 
груп бдж³л вищого рангу. Зокреìа, окреì³ 
ц³л³ родини було переведено в ранг триб у 
склад³ ³нших родин, що в подальшоìу було 
ц³лкоì п³дтверджено поглиблениìи ìор-
фолог³чниìи досл³дженняìи та на основ³ 
сучасного анал³зу структури äÍê. â³н впер-
ше запропонував класиф³кац³ю тип³в клеп-
топаразитизìу серед представник³в над-
родини Apoidea.

Професор â.ã. ðадченко особисто ви-
вчив особливост³ еколог³ї ³ б³олог³ї понад 
500 вид³в коìах надродини Apoidea, при 
цьоìу для значної к³лькост³ вид³в так³ дан³ 
наведен³ вперше, у тоìу числ³ виявлено 
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нев³доì³ ран³ш типи гн³зд. öе дозволило 
йоìу класиф³кувати вс³ в³доì³ типи гн³зд 
бдж³л св³тової фауни й установити основн³ 
напряìки їхньої еволюц³ї.

â.ã. ðадченко зробив також видатний 
внесок у вир³шення широкого кола теоре-
тичних та практичних питань, пов’язаних з 
еколог³єю запилення рослин. â³н уперше 
для науки розробив способи штучного 
розведення низки вид³в диких бдж³л та 
джìел³в – запилювач³в рослин, а також 
знайшов ун³кальн³ ìетоди значного п³дви-
щення репродуктивних спроìожностей 
бдж³л, основан³ на глибок³й наркотизац³ї 
саìок вуглекислиì газоì. ðозроблено та-
кож низку ориг³нальних к³льк³сних ìетодик 
еколог³чних досл³джень: визначення в³д-
носної та абсолютної чисельност³, оц³нки 
запас³в вид³в у б³оценозах, ступеня конку-
рентної боротьби у систеì³ «рослини – за-
пилювач³», впливу отрутох³ì³кат³в на ко-
рисних коìах тощо.

âикористовуючи екосистеìний п³дх³д, 
âолодиìир ãригорович розкрив справжню 
причину низької нас³ннєвої продуктивност³ 
основної корìової культури – люцерни та 
створив ìатеìатичну ìодель, яка дозво-
ляє керувати процесоì її запилення на пол³ 
й багаторазово зб³льшувати врожайн³сть. 
â³н вперше показав шляхи селекц³ї люцер-
ни, як³ в ³снуючих уìовах реально дозволя-
ють значно зб³льшувати врожай нас³ння 
ц³єї незаì³нної с³льськогосподарської 
культури. За ц³ розробки в³н був нагоро-
джений äиплоìоì âäÍã. 

Професор â.ã. ðадченко уперше для 
науки пров³в пряìу оц³нку конкурентних 
в³дносин у систеì³ «рослини – запилюва-
ч³». öей цикл суто екосистеìних досл³-
джень, що був виконаний в ун³кальних уìо-
вах Бадхизького запов³дника (ñередня 
àз³я), ìає велике загальноб³олог³чне зна-
чення, оск³льки вперше дозволив показати 
 реальну роль коìах-запилювач³в у дизруп-
тивноìу добор³ кв³ткових рослин та оц³ни-
ти ìожливу спряжен³сть ф³логен³й 

 величезної сиìб³отичної систеìи – «рос-
лини – запилювач³».

àкадеì³к â.ã. ðадченко прид³ляє велику 
увагу п³дготовц³ наукових кадр³в, прово-
дить викладацьку д³яльн³сть у вузах óкраї-
ни. â³н п³дготував 3 кандидати та 2 доктори 
наук. Із 2002 р. в³н є членоì, а з 2004 р. до 
2010 р. – головою åкспертної ради з б³оло-
г³чних наук âàê óкраїни. З 2011 р. очолює 
åкспертну раду з атестац³ї дисертац³йних 
роб³т з б³олог³чних наук ìîÍìолодьспорту 
óкраїни. Íа цих посадах в³н зробив суттє-
вий внесок у пол³пшення систеìи атестац³ї 
наукових кадр³в ³ п³двищення якост³ дисер-
тац³йних роб³т. 

îстанн³ роки, п³сля призначення ðад-
ченка â.ã. директороì Íаукового центру 
екоìон³торингу та б³ор³зноìан³ття ìегапо-
л³су ÍàÍ óкраїни, особливо яскраво вияви-
лися його орган³заторськ³ зд³бност³. За ко-
роткий час в³н зì³г створити цю важливу 
наукову установу, устаткувати робоч³ ì³сця 
найсучасн³шиì науковиì обладнанняì. 
äо роботи в Íауковоìу центр³ в³н залучив 
низку пров³дних фах³вц³в у галуз³ еколог³ї ³ в 
результат³ сфорìував потужний науковий 
колектив. П³д його кер³вництвоì започат-
ковано широкоìасштабне досл³дження 
ун³кальних природних коìплекс³в в урбан³-
зованих екосистеìах та вир³шується ши-
роке коло проблеì, пов’язаних з ³снуван-
няì б³оти в уìовах ìегапол³су.

Професор â.ã. ðадченко неодноразово 
допов³дав на âсесв³тн³х конгресах, ì³жна-
родних конференц³ях та сиìпоз³уìах (у 
Париж³, ëондон³, ìюнхен³, Баез³, Брюссе-
л³, ñанкт-Петербурз³ тощо). îб’єктивниì 
показникоì актуальност³ та наукової гли-
бини його праць є те, що протягоì останн³х 
рок³в в³н здобув 9 ì³жнародних та в³тчизня-
них наукових грант³в. â³н є членоì низки 
ì³жнародних товариств ³ асоц³ац³й, членоì 
редколег³й ц³лого ряду часопис³в, у тоìу 
числ³ заступникоì головного редактора 
журнал³в «åколог³я ³ ноосферолог³я» та 
«Ґрунтознавство». òакож в³н активно пра-
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цює як член Íац³ональної коì³с³ї з питань 
×ервоної книги óкраїни. ó 2012 роц³ його 
призначено ключовиì експертоì ³з п³дго-
товки ×ервоних списк³в Європи, як³ ство-
рюються за п³дтриìки Європейської êоì³-
с³ї в раìках всесв³тнього проекту IUCN.

За значний особистий внесок у вивчен-
ня фауни, еколог³ї та б³олог³ї бдж³л ³ їхнього 
практичного використання, в³н нагородже-
ний ãраìотою âерховної ðади óкраїни, ìе-
даллю àкадеì³ї наук óкраїни, Почесною 
ãраìотою Презид³ї ÍàÍ óкраїни, äипло-

ìоì Польської акадеì³ї наук та äиплоìоì 
âäÍã ñðñð тощо.

Бажаєìо юв³ляров³ довгих рок³в життя, 
ì³цного здоров’я, щасливого творчого 
довгол³ття, подальших наукових звершень 
та наснаги, усп³х³в у вс³х починаннях. õай 
зд³йсняться ус³ âаш³ бажання та задуìи, 
шановний âолодиìире ãригоровичу.

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

Редколегія журналу «Вісник Óкраїнського 
товариства генетиків і селекöіонерів»


