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ЦьогорокуУжгородськийнаціональнийуніверситет
святкуєсвоє70-річчя.ПершийвісторіїЗакарпат-
тя вищий навчальний заклад був створений з іні-
ціативимісцевоївладитаінтелігенціїзапідтримки
урядуУкраїнськоїРСР.Уповоєнному,злиденному
1945-мувінфактичновироставнаголомумісці.А
нині це відомий освітній і науковий заклад із ба-
гатьмафакультетами,відділеннямитавизначними
досягненнямиврізнихгалузяхнауки.

Вагомоюскладовоюуспіхівуніверситетуєйого
викладацький склад — педагоги та науковці. За-
безпеченням вишів необхідними кадрами в 1945
році опікувалося Головне управління університе-
тів. Завдяки його оперативній роботі в новоство-
реномуУжгородськомууніверситетібулисформо-
вані всі необхідні підрозділи — від ректорату і до
технічних працівників та допоміжного персоналу
кафедр.ЗрізнихкуточківРадянськогоСоюзу,але
здебільшого з України, до Ужгорода приїхало чи-
малофахівцівзвищоїосвіти.Мабуть,церозмаїт-
тя—якгеографічне,так іпрофесійне—сприяло
швидкому поступу університету. Адже тут були

представлені фахівці різних рівнів, різних науко-
вихшкілінапрямків,якімоглиреалізуватисясаме
вумовахновоствореноговишу.Яскравимприкла-
дом слугує фізичний факультет Ужгородського
національного університету (на той час —
Ужгородськогодержавногоуніверситету(УжДУ)),
демолоді,амбітнінауковці,котрісюдиприїхалиу
60-хрокахминулогостоліття,азгодом—італано-
виті випускники фізичного факультету, заснували
школи з новітніх фізичних напрямків, які при-
несливишувизнанняіславунетількинатеренах
СРСР,айпозайогомежами.Чималийвідсотокв
УжДУстановиливикладачі,дляякихЗакарпаттяв
часирепресивногорадянськогорежимувиявилося
місцем«почесногозаслання».Тобулиглибокопо-
рядні, інтелігентні, високоосвічені професіонали,
котрі досконало володіли своїм предметом. Нам
великоюміроюпоталанилоспілкуватисязтакими
наставниками в педколективі університету. Третю
категоріюпедагогівнашоговишустановилимісце-
віфахівці.Настартовомуперіодітобулакількісно
найменшагрупавикладачів.Випускникизахідно-
європейських вишів — Праги, Відня, Будапешта,
Берліна,Парижатощо—вонинемалидовіриура-
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дянськоївлади,вважалися«буржуазниминаціона-
лістами».Їхзараховувалинароботулишеувиму-
шенихситуаціяхітрималипідпильнимокомКДБ.
Здебільшоготобуливикладачііноземнихмов,зок-
ремакласичноїлатинитагрецької,знавцімісцевих
флори та фауни, висококласні медики, історики,
математики.

Таким чином, палітра викладачів університету
була доволі яскравою. Монолітним педагогічний
колективставтоді,колипершухвилювикладачів
поповнилиталановитівипускники,якіпродовжу-
валипрацювативальма-матерабоотрималинау-
ковіступенівпровіднихнауковихустановахінав-
чальнихзакладахколишньогоСРСР.

Зчотирьохзапочаткованиху1945роціфакуль-
тетів — історичного, філологічного, медичного та
біологічного — найуспішнішим був останній. Це
частковопояснювалосятим,щобіофакнепотре-
бувавтодівартіснихприладів,апаратури,оскільки
об’єктомйогодослідженьсталанавколишняпри-
рода.Потрібнібуливикладачі,якімалидосвідро-
ботиувишахтаорганізаторськіздібності.Саметакі
фахівціз’явилисятодівУжгородіізаклалинадійний
фундамент нашого факультету. Це Х.Ю. Руденко
(1945)іП.Д.Ярошенко(1947)зКиєва,І.Г.Рогаль
з Херсона (1945), С.Ф. Сегеда з Харкова (1946),
І.І.КолюшевзТомська(1947),Н.В.АтуріназЛе-
нінграда (1948), Г.В. Ткаченко та К.К. Фасулаті з
Мелітополя (1949).Слідзазначити,щоП.Д.Яро-
шенко був єдиним професором, доктором наук у
тогочасному викладацькому штаті УжДУ. Він чи-
малопосприявформуваннюкафедриботанікибіо-
факу, хоча й працював в Ужгороді неповний рік.
Ужепісляйоговід’їзду,в1947-му,вийшовдруком
«Короткий визначник рослин Закарпаття», який
був настільною книгою у вивченні видів флори
регіону до появи інших друкованих джерел укра-
їнськоюмовою.

Найбільший обсяг організаторської роботи, а
отже,івідповідальності,взявнасебеХ.Ю.Руден-
ко—засновникікерманичкафедриботанікипро-
тягомсімнадцятироків.

СімроківперебуванняінавчаннявКиєвіістот-
но вплинули на формування свідомості та вибір
подальшогожиттєвогошляхуХомиРуденка.Адже
Київу30—40-хрокахХХстоліттябуводнимзос-
новнихосвітніхінауковихцентрівнетількиУкра-
їни,айРадянськогоСоюзу.Уйоговишахінауко-
вихустановахщепліднотрудиласявисокоосвічена
еліта Російської імперії, яка сміливо відкривала

перспективи розвитку новітніх галузей біології —
цитології, ембріології, генетики. Згадаймо, що
самевКиєвів1898р.професорС.Г.Навашиндо-
повівпровідкриттянимявищаподвійногозаплід-
ненняврослин,щоідонинівважаєтьсявизначною
подієюубіології.Автічасицевідкриттясприяло
поповненню рядів цитоембріологів як таланови-
тоюмолоддю,такіфахівцямизіншихгалузейбо-
таніки. Так, зокрема, відомий флорист професор
В.В. Фінн захопився ембріологією рослин і встиг
чималодосягтивційгалузі.

Утворчійатмосфері,підвпливомінтелектуаль-
ноїауриКиєва,ХомаРуденконемігнезацікави-
тисьембріологієюрослин.ІВ.В.Фінну1927р.за-
просивйогодоаспірантуриКиївськогодержавно-
го університету. Дисертаційну роботу на здобуття
науковогоступенякандидатабіологічнихнауквін
присвятиврозвиткучоловічогогаметофітуранни-
ковихйуспішнозахистивїїу1931р.Уподальшому
молодийученийпрацювавувишахКиєва,викла-
давнакафедрахботаніки.Самевцейчаспроявив-
сяорганізаторськийталантдоцентаХ.Ю.Руденка.
Томунедивно,щовжев1938роцівінстаєзаступ-
ником директора з наукової роботи Ботанічного
садуіменіакадемікаО.В.ФомінаКиївськогодер-
жавногоуніверситету,депрацювавдопочаткуВе-
ликоїВітчизняноївійни.

ДорогамивійниХ.Ю.Руденко,якийнатойчас
ужемавродину,дружинуідвохсинів,пройшоввід
літа1941-гододнякапітуляціїНімеччини.УБерлі-
ніразомізпобратимамизустрівперемогу.Мавчис-
леннінагороди,яківін,якглибокоцивільналюди-
на,ніколиневиставлявнапоказ.

Після демобілізації у листопаді 1945 р. доцента
Х.Ю. Руденка призначають завідувачем кафедри
ботанікиущойновідкритомуУжгородськомууні-
верситеті. Погодьтеся, для перспективного нау-
ковця з Києва це призначення стало шоком. То
булирокирозгулулисенківщини,і«відрядження»
на Закарпаття зумовлювалося переслідуванням
в СРСР генетиків, цитологів, ембріологів. Адже
вже 1941 року науковий керівник Хоми Юхимо-
вича,заслуженийдіячнаукипрофесорВ.В.Фінн,
коріннийкиянин,якийупродовж40роківвикла-
дав у КДУ, був переведений до Житомирського
сільсьгоспінституту. Того ж 1941-го, під час ек-
спедиціївКарпатах,бувзаарештований і загинув
у Саратовській в’язниці вчений світового виміру
М.І. Вавилов. Апогеєм цих переслідувань стала
сумнозвіснасесіяВАСГНІЛ(1948),коливсівчені
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цитогенетичногонапрямкубулидискваліфіковані
тазвільненізроботи.ТоталітарнийрежимСРСРна
кількадесятилітьзагальмуваврозвитокгенетикив
країні.

Зваживши всі обставини і не впадаючи у від-
чай, Х.Ю. Руденко разом із родиною переїздить
доУжгородаіз1листопада1945р.очолюєкафед-
ру ботаніки біологічного факультету університету.
З властивою йому енергією він взявся до роботи,
створюючи, власне, з «нуля» нову кафедру. Спи-
раючись на досвід, здобутий у Києві, Хома Юхи-
мовичзаснувавкафедру,якавтілювалапринципи
таспецифікукласичнихботанічнихкафедрпровід-
нихвишівстолиці.Комплекснийівідповідальний
підхідХ.Ю.Руденкадосправидавкафедріботані-
китакийімпульсрозвитку,якийзабезпечивїйлі-
дерствонабіофаціУжДУпротягомусіхсімдесяти
років.

Першоосновою існування кафедри ботаніки є
вивченнярослинногосвіту,флори,навколишньо-
го природного середовища. Для цитоембріолога
Х.Ю.Руденка,якідлявсієїрадянськоїнауки,фло-
ра щойно приєднаної до України Закарпатської
областібулабілоюплямою.Розуміючиважливість
проблеми,завідувачкафедрипосиленошукаєміс-
цевихзнавцівфлори.Йомупоталанило:щасливим
надбанням кафедри став учитель природознавст-
ваУжгородськоїсередньоїшколи№1,випускник
КарловогоуніверситетуПрагиСтепанСтепанович
Фодор.СпочаткувінбереС.С.Фодораустворений
1946рокуботанічнийсад,азгодом—асистентом
накафедру,деколишнійучительвирісувідомого
вСРСРізайогомежамивченого—докторабіоло-
гічнихнаук,професора.

Другийзнавецьфлоризмісцевихмешканців—
ботанік-аматорВ.О.Грабар—працювавнакафедрі
лаборантом,апізніше—старшимнауковимспів-
робітником ботанічного саду УжДУ. Зарахований
у1946роцінакафедрудвадцятирічнийвипускник
педучилища Е.С. Товт став кваліфікованим знав-
цеміхранителемгербарногоскарбукафедривпро-
довжпівстоліття,довиходунапенсіюв2005році.

Завдяки організаторському таланту, інтуїції і
вмілому підходу Хоми Юхимовича на кафедрі не
буловипадковихлюдей.Йогоенергія,науковіідеї,
працездатністьівимогливістьцементуваликолек-
тив кафедри, який працював самовіддано, ціле-
спрямовано,якєдинийгуртоднодумців.

ДосистемноговивченняфлориЗакарпаттябула
залученавсякафедраначолііззавідувачем.Експе-

диціївКарпати,збір,обробкаівивченнягербарію,
організаціяопорнихзакладів—біобазидлялітніх
навчально-польовихпрактикстудентівус.М.Бе-
резний, бази на полонині Рівній — для наукових
досліджень високогірної рослинності Карпат, —
ось далеко неповний перелік реалізації ініціатив,
започаткованих у перші роки існування кафедри
ботанікиїїневтомнимкерівником.Утакийспосіб
бувсформованийодинізголовнихнапрямківнау-
кової діяльності кафедри — флористично-геобо-
танічний. Результати його інтенсивного розвитку
вражали:вжепершівипускникикафедриботаніки
УжДУбуливизнанівакадемічнихустановахКиєва
найкращимифлористамиУкраїни.Умайбутньому
цейнапрямокставнакафедрідомінуючим,збага-
тився талановитими науковцями, учнями багато-
річногокерманичакафедриботаніки—професора
В.І.Комендара.

За родом наукової діяльності в Києві Х.Ю. Ру-
денконебувфлористом,алевіннимставвУжго-
роді.Процесвідчитьнизкаопублікованихученим
наукових статей про флору і рослинний покрив
окремихрайонівЗакарпаття.З1980-хроківнака-
федрірозвиваютьсяпопуляційнідослідженнярід-
кіснихефемероїдівКарпат.

Адміністрація університету не могла не помі-
тити неабиякі досягнення й організаторський та-
лант Х.Ю. Руденка. Вже в лютому 1946-го його
призначаютьдеканомбіологічногофакультету(до
1952 р.), а в 1954—1956 роках він очолює хіміко-
біологічнийфакультетУжДУ.Такимчином,можна
констатувати,щореальнестановленнябіофаку—
тозначноюміроюзаслугаХ.Ю.Руденка.

Віннетількивпоравсязвеличезнимзаобсягом
адміністративниміпедагогічнимнавантаженням,а
йпродовжувавпрацюватинадперерваноювійною
докторською.ЗпершихднівперебуваннявУжго-
родіХомаЮхимовичопікуєтьсяпридбаннямпри-
ладів і реактивів, необхідних для ембріологічних
досліджень,знайомитьзмікроскопічноютехнікою
лаборантівкафедри.Вражаєнетакобширнаукової
роботиХ.Ю.Руденка,якмужністьученого,якийу
роки розгулу лисенківщини не припинив заборо-
нені цитоембріологічні дослідження. 5 листопада
1954 р. у Московському державному університеті
імені М.В. Ломоносова відбувся успішний захист
докторськоїдисертації.ХомаЮхимовичзавершив
розробку теми «Розвиток чоловічого гаметофіту
покритонасінних», розпочату 1927 року спільно з
професоромВ.В.Фінном.
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Захистдокторськоїдисертаціїставстимуломдо
заснування замисленого Х.Ю. Руденком осередку
цитоембріологічних досліджень в УжДУ. Цей на-
прямок генетики, який потребує для досліджень
високоякіснихоптичнихприладівідосконалиххі-
мічнихреактивів,утічасирозвивавсявнечислен-
них наукових установах Західної Європи. В Росії
вінз’явивсянаприкінціХІХстоліття,вСРСРгаль-
мувавсялисенківщиноюіпочаввідроджуватисяв
країнітількивроки«відлиги»ілишевакадемічних
інститутах. У повоєнні роки УжДУ був єдиним в
Українівищимнавчальнимзакладом,депроводи-
лисяембріологічнідослідженняічитавсяспецкурс
«Ембріологіярослин».

Наприкінці50-хроківпрофесорХ.Ю.Руденко,
залишаючизасобоюкерівництвокафедрою,пра-
цюєнадрозширеннямнауковихдослідженьусфері
ембріологіїрослин.Завдякицьомув1952р.вУжДУ
була відкрита аспірантура, і Хома Юхимович за-
прошуєвипускницюбіофакуВ.Ю.Мандрик,якій
пропонуєтемузембріологіїрослин.У1959р.Мі-
ністерствоосвітизадовольняєзапитпрофесорана
підготовкущедвохаспірантів.Мріяпростворен-
ня цитологічної лабораторії почала здійснювати-
ся. Завдяки зусиллям й авторитету Х.Ю. Руденка
кафедра придбала необхідні для цитоембріологіч-
нихдослідженьмікроскопічнутехнікутареактиви,
також виділили приміщення в адміністративній
будівлі ботанічного саду УжДУ. Почалася копіт-
ка експериментальна робота над виконанням тем
дисертаційних робіт аспірантами М.М. Чубірко і
Й.М.Чернекі.

Атимчасомздоров’япрофесора,підірваневій-
ною і напруженою роботою з розбудови кафедри
ботаніки і біофаку, не витримує навантажень. Не
полишаючикерівництвокафедроюілабораторією,
віндедалічастішейденалікарняний.Аленеслаб-
шаєсиладухуцієїнеординарноїлюдини.Заостан-
ні три роки життя Хома Юхимович готує до дру-
ку і публікує більшість статей з теми докторської
дисертації. Лише в 1961-му вийшли друком сім,
наступногороку—чотири,авжепосмертіпрофе-
сора—щетрийогонауковіпрацівсоліднихнауко-
вихжурналахУкраїнитаСРСР.

Омріяна і закладена професором Х.Ю. Руден-
комцитологічналабораторіязапрацюваланаповну
потужністьпіслязахистутрьомааспірантамиХоми
Юхимовича кандидатських дисертацій, що відбу-
лисяназасіданніВченоїрадибіологічногофакуль-
тету Московського державного університету. Це

буловпершійполовині1960-х,саметодіУжДУпе-
реживавзлетсвоєїдіяльності.Уцитологічнійлабо-
раторії,яканатойчасужесталачастиноюкафедри
ботаніки, вирувала експериментальна робота —
виконувалисякурсовітадипломні,працюваливи-
кладачі-ембріологи.Наприкінці1960-хдовжезга-
даних науковців-ембріологів кафедри долучають-
ся перспективні студенти — випускники біофаку
Ю.В.МанівчукіЮ.Ю.Петрус.Результатиембріо-
логічнихдослідженьлабораторіїпублікуютьсяяку
науковихвиданняхУжДУ,такінасторінкахфахо-
вихвсесоюзнихіреспубліканськихжурналів(«Бо-
танический журнал», «Научные доклады высшей
школы»,«Українськийботанічнийжурнал»тощо).

Діяльність цитоембріологів Закарпаття визнав
координатор наукових досліджень у галузі бота-
ніки — Ботанічний інститут імені В.Л. Комарова
АНСРСРуЛенінграді.Від1960-хроківмибрали
участьвусіхвсесоюзнихнарадахзембріології,які
періодичновідбувалисявЛенінграді,Москві,сто-
лицяхсоюзнихреспублік—відПрибалтикидоУз-
бекистану.Нажаль,утогочаснихумовах«залізної
завіси»участьуміжнароднихсимпозіумахуФран-
ції, Італії, Нідерландах, США, Чехословаччині,
кудизапрошувалинашихнауковців,обмежувалася
публікацієютездоповідей.

РедакційнаколегіяБотанічного інституту імені
В.Л. Комарова АН СРСР у 1980 році запланува-
ла видання п’ятитомної, ілюстрованої рисунками
авторів монографії «Сравнитальная эмбриология
цветковых».Розробкуокремихрозділів-родиндо-
ручилиінам,ужгородськимембріологам.Матеріа-
линашихдослідженьопублікованіврізнихтомах
цієїфундаментальноїпраці:утоміІІ(1983)—ро-
динаTheaceae (В.Ю.Мандрик);уІV(1985)—ро-
динаRosaceae(В.Ю.МандрикіЮ.Ю.Петрус),ро-
динаFabaceae(М.М.ЧубіркотаЛ.Н.Кострикова);
у V томі (1990) — родини Agavaceae і Pandanaceae 
(М.М.Чубірко).

Цебулавеликаівідповідальнаробота,щодава-
лазмогуавторамвикладенівмонографіїматеріали
узагальнити в докторських дисертаціях. Саме та-
коюможливістюскористаласяВ.Ю.Мандрик,яка
в1990роціуБотанічномуінститутііменіВ.Л.Кома-
роваАНСРСРуЛенінградізахистиладокторську
дисертацію. Власне, цією подією завершується
30-річнийперіодуспішноїдіяльностіцитологічної
лабораторіїкафедриботаніки.

Пострадянськідесятиліттярізкозмінилиситуа-
цію в науковій сфері загалом і в університетській
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зокрема. Відчула це і наша лабораторія: припи-
нилося постачання реактивів, новітніх приладів.
Проте, хоч і з меншою активністю, робота в ци-
тологічній лабораторії тривала. Під керівництвом
професора В.Ю. Мандрик успішно захищає у
1996р.кандидатськудисертаціюО.Б.Колесник.У
подальшірокикількістьембріологіврослинзнау-
ковимступенемзростає—цеК.Л.Крч,Я.С.Гаси-
нецьіГ.Б.Попович.Усівонипрацюютьнарізних
кафедрахальма-матер.

Збереженням цитологічної лабораторії нині
опікується завідувач кафедри ботаніки ембріолог
О.Б. Колесник. За наявності досвідчених фахів-
ців-ембріологівіполіпшенняфінансуваннявишів,
сподіваємося,цитологічналабораторіяприкафед-
ріботанікиУжНУзапрацюєзвластивоюїйактив-
ністюірезультативністю.Цебудегідноюподякою
мудромуімужньомумрійникові,науковцюіпеда-
гогузаосвітою,покликанняміпристрастю—Хомі
ЮхимовичуРуденку—віднас,ембріологівЗакар-
паття.

Рекомендуєдодруку Надійшла16.03.2015р.
М.В.Шевера
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В статье приведен краткий очерк цитоэмбриологиче-
скихисследованийнакафедреботаникиУжгородского
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наопределяющихэтапахразвитиякафедрыботаникии
яркихличностяхученыхуниверситета.

Ключевыеслова:цитология,эмбриология,
Ужгородскийуниверситет.

ChubirkoM.M.The development of cytological and 
embriological research at the Department of Botany in 
Uzhhorod University (on the 70th Anniversary of Uzhhorod 
National University).—Ukr.Bot.J.—2015.—72(5):
511—515.

UzhhorodNationalUniversity 
34,VoloshynStr.,Uzhhorod,88000,Ukraine

Abriefrewievonthedevelopmentofcytologicalandembrio-
logical investigations at the Department of Botany of Uzh-
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