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У цьо му році ви пов ни лось 120 ро ків від дня на
ро джен ня док то ра біо ло гіч них наук, про фе со ра, 
лау реа та Дер жав ної пре мії в га лу зі нау ки і тех ні ки 
УРСР, за ві ду ва ча від ді лу мі ко ло гії Інсти ту ту бо
та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го АН УРСР (1939–1962) 
Се ме на Фи ли мо но ви ча Мо роч ковсько го. Май бут
ній вче ний на ро див ся 14 лю то го 1897 р. у м. Смі ла, 
Чер касько го по ві ту, Ки ївської гу бер нії (ни ні Чер
каська обл.). Він був п'ятою ди ти ною у ба га то діт ній 
ро ди ні (6 си нів і 2 донь ки) ро біт ни каза ліз нич ни ка 
го лов них майсте рень стан ції Боб ринська Пів ден
ноЗа хід ної за ліз ни ці (Шев чен ко ве) та до мо гос
по дар ки. У 1914 р. за кін чив дво клас не сільське 
учи ли ще та всту пив до Чер каської вчи тельської 

се мі на рії, де здо був спе ці аль ність "вчи тель, ви кла
дач аг ро біо ло гіч них дис ци п лін". З 1919 р. про тя гом 
май же 6 ро ків ви кла дав при ро до знавст во у тру до
вих та за ліз нич них шко лах, пра цю вав ди рек то ром 
шко ли. 

Во се ни 1924 р. був від ря дже ний проф спіл кою 
ро біт ни ків ос ві ти на нав чан ня до Ки ївсько го інсти
ту ту на род ної ос ві ти (ІНО, піз ні ше Ки ївський дер
жав ний уні вер си тет ім. Т.Г. Шев чен ка – КДУ), аг
ро біо ло гіч ний від діл фа куль те ту про фо сві ти яко го 
за кін чив за спе ці аль ністю "біо ло гія, мі ко ло гія і фі
то па то ло гія" та був ре ко мен до ва ний до ас пі ран ту ри 
Ук ра їнсько го нау ко водо слід но го інсти ту ту цук ро
вої про ми сло вості (УНІС), де нав чав ся з жовт ня 
1928 р. про тя гом трьох ро ків. Його ін те рес саме до 
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Abstract. A review of scientific, educational and public activity of Prof. S.F. Morochkovskyi, a wellknown scientist in Ukraine 
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са ді стар шо го асистен та, а з 1932 р. – нау ко во го та 
стар шо го нау ко во го спів ро біт ни ка. 

С.Ф. Мо роч ковський  – один із ав то рів сис те ми 
за хо дів щодо дов го тер мі но во го збе рі ган ня бу ря
ків у ка га тах. Він упер ше вия вив шкід ли ву хво ро бу 
ко ре нів цук ро вих бу ря ків під час ве ге та ції – буру 
гниль та вста но вив її збуд ни ка – гриб Moniliopsis 
aderholdii Ruhl. За ус піш не впро ва джен ня роз ро
бок зі зберігання цук ро во го бу ря ка на за во дах і в 
бу ря ко вих рад гос пах став учас ни ком Все со юз ної 
сільсько гос по дарської вистав ки 1940 р. (Сви де
тельст во Глав но го ко ми те та Все со юз ной сель ско
хо зяйст вен ной выставки, № 62531).

Пе да го гіч ну ді яль ність у КДУ ім. Т.Г. Шев
чен ка С.Ф. Мо роч ковський роз по чав на по са ді 
асистен та, а зго дом став до цен том і про фе со ром 
(1935–1960). Він ор га ні зу вав і очо лив ка фед ру 
мі ко ло гії та фі то па то ло гії (1944–1950). Піз ні ше 
обі ймав по са ду про фе со ра ка фед ри ниж чих рос
лин і на віть пі сля того, як за ли шив штат ну по са
ду, ке ру вав ди плом ни ми ро бо та ми, про дов жу вав 
кон суль ту ва ти ас пі ран тів уні вер си те ту. Ви кла дав 
спец кур си "Мі ко ло гія", "Фі то па то ло гія" та "Фі тоі
му ні тет". Був не втом ним ор га ні за то ром, учас ни
ком і ке рів ни ком чис лен них нау ко вих ек спе ди цій, 
ши ро ко за лу чав до участі в них сту дентську мо лодь 
(Masyuk, Lavitska, 1977).

Його ди сер та ція на здо бут тя вче но го сту пе ня 
кан ди да та біо ло гіч них наук, при свя че на гри бам 
роду Penicillium Link цук ро во го бу ря ка, міс тить 
діагнози 24 ви дів цьо го роду, 5 з яких опи са ні ним 
як нові для нау ки (Morochkovskyi, 1936). Згід но з 
про то ко лом за сі дан ня ка фед ри мор фо ло гії та сис
те ма ти ки спо ро вих рос лин КДУ від 16.12.1935, ке
рів ник ка фед ри Д.К. Зе ров за про по ну вав: "Над ру
ку ва ти ро бо ту в "Біо ло гіч но му збір ни ку КДУ", ос
кіль ки вона має тео ре тич не і прак тич не зна чен ня і 
є єди ною в СРСР ро бо тою, що так пов но охо п лює 
рід Penicillium". Ця стат тя була пер шим уза галь нен
ням ви яв ле но го ви до во го скла ду роду Penicillium, 
вона міс ти ла не лише ді аг но зи ви дів з влас ни ми 
до пов нен ня ми й кри тич ни ми за ува жен ня ми ав то
ра, але й клю чі для ви зна чен ня ви дів, тоб то ста ла 
пер шим мо но гра фіч ним зве ден ням роду Penicillium 
(Koval et al., 2014). По си лан ня на цю пуб лі ка цію 
С.Ф. Мо роч ковсько го та його кри тич ні за ува жен
ня на во дять ся у ви да ній зго дом мо но гра фії роду 
Penicillium сві то во го рів ня (Raper, Thom, 1948).

У де таль но му зве ден ні щодо гри бів роду 
Fusarium Link по да но опи си 26 ви дів (9 сек цій) 

хво роб цук ро во го бу ря ка, який вче ний збе ріг уп
ро довж усьо го жит тя, пев ним чи ном пов'язаний з 
від крит тям у 1903 р. Смі лянської мікоен то мо ло
гіч ної стан ції Все ро сійсько го то ва рист ва цук ро за
вод чи ків у м. Смі ла. Як за зна чав ві до мий мі ко лог 
А.А. Ячевський, у 80х рр. ХIХ сто  річ чя ви ни ка ли 
ок ре мі мі ко ло гіч ні осе ред ки, в яких від зна ча ла ся 
важ ли ва роль при клад ної мі ко ло гії. Од ним із та ких 
цен трів на той час була Смі лянська мікоен то мо
ло гіч на стан ція, з якої по чав ся роз ви ток ек спе
ри мен таль ної мі ко ло гії в Ук ра ї ні. До 1912 р. там 
пра цю вав І.Н. Трже бінський, його змі нив Г.С. Не
во довський, який і став нау ко вим ке рів ни ком ас
пі ран та. Вона про іс ну ва ла до 1924 р., а зго дом була 
об'єднана з Ми ро нівською до слід ною стан ці єю. 

Під час нав чан ня ас пі рант ви їз див на три мі сяч не 
ста жу ван ня до ла бо ра то рії фі то па то ло гії та мі ко ло
гії (Всесоюзный инсти тут защиты рас те ний, ВИЗР, 
Ле нин град), де до слі джу вав мі ко біо ту ка гат ної 
гни лі цук ро во го бу ря ка і вив чав умо ви збе рі ган ня 
та пе ре роб ки цієї куль ту ри під ке рів ництвом проф. 
А.А. Ячевсько го. "По боль ше присылайте та ких лю
дей", – пи сав ке рів ник про ас пі ран та. Зна йомст во 
з Ар ту ром Ячевським та ста жу ван ня у ньо го зі гра
ло ве ли чез ну роль у нау ко во му жит ті С.Ф. Мо роч
ковсько го. В пе рі од з ве рес ня 1931 р. до жовт ня 
1938 р. він до слі джу вав гриб ні хво ро би цук ро во го 
бу ря ка в ла бо ра то рії мі ко ло гії і фі то па то ло гії Все
со юз но го нау ко водо слід но го інсти ту ту цук ро вої 
про ми сло вості (ВНІЦ), пра цюю чи спо чат ку на по
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для ро га тої ху до би, ла бо ра тор них тва рин та лю дей 
(Askalonov, 1949; Serebryanaya, 1949). Зі зві ту вче но
го від 25.05.1939: "13.07.1938 г. я по лу чил спе ци аль
ное за да ние от Пра ви тельст ва УССР ... по изу че нию 
и ли к ви да ции не из вест но го за бо ле ва ния ло ша дей. 
Уже то гда были данные, что оно вызывается гри
бом из рода Stachybotrys, не об хо ди мо было это под
твер дить и глу бо ко изу чить. Я ра бо тал в бри га де, в 
за да чу ко то рой вхо ди ло выяснение при чин за бо
ле ва ния ... в том чис ле и лю дей. В ав густе 1938 г. я 
са мостоя тель но выделил ... из по ра жен ной соломы 
и больных лю дей ... де сят ки штам мов и ... до ка
зал, что не все штаммы ядовиты, во пре ки су щест
вую ще му мне нию до того ... Я обес пе чил бри га ду 
Нар ком з д ра ва УССР чистыми куль ту ра ми гри бов 
… мне пер во му уда лось выделить S. alternans из по
ме та ло ша дей, которые скарм ли ва лись куль ту рой 
этого гри ба и … ус та но вить, что споры не те ря ют 
жиз не спо соб ности…. Сле дую щая за да ча, ко то рую 
уда лось ре шить … это ус ло вия за ра же ния лю дей ... в 
кол хо зах". Під на гля дом лі ка рів у ла бо ра то рії Інсти
ту ту пра ці (м. Київ) було про ве де но спе ці аль ний 
до слід із вив чен ня ме ха ніз му за ра жен ня лю ди ни, в 
яко му осо бисту участь взя ли С.Ф. Мо роч ковський 
та С.П. Ас ка ло нов. У за да них умо вах (тем пе ра ту ра  
30 °C, ви со ка во ло гість по віт ря, на яв ність по пе
редньо просте ри лі зо ва ної і ек спе ри мен таль но за
ра же ної чис тою куль ту рою S. alternans со ло ми, три
ва ле фі зіч не на ван та жен ня) було вста нов ле но, що 
для поя ви сим пто мів (перші прояви захворювання 
було відмічено через 15 годин) і роз ви тку за хво рю
ван ня не об хід ним фак то ром є на яв ність спор гри ба 
у по віт рі та зво ло же ної (спіт ні лої) по верх ні шкі ри 
від кри тих ді ля нок тіла лю ди ни.

За са мо від да ну пра цю з вив чен ня за хво рю ван ня 
ста хі бот рио ток си ко зом С.Ф. Мо роч ковський був 
на го ро дже ний Пре зи ді єю Вер хов ної Ради СРСР 
ме дал лю "За тру до ву від зна ку" (Указ Пре зи дії Вер
хов ної Ради СРСР "Про на го ро джен ня нау ко вих 
ве те ри нар них пра ців ни ків АН УРСР і Ки ївсько
го ве те ри нар но го інсти ту ту", Мо ск ва, Кремль, 
12.02.1939).

Про те біль ша час ти на жит тя С.Ф. Мо роч
ковсько го тіс но пов'язана з Інсти ту том бо та ні
ки АН УРСР, куди він був за про ше ний на по са ду 
стар шо го нау ко во го спів ро біт ни ка від ді лу мі ко ло
гії во се ни 1938 р., а вже з 1939 р. пра цю вав за ві ду
ва чем від ді лу мі ко ло гії та од но час но заступ ни ком 
ди рек то ра з нау ко вої ро бо ти (1939–1946). У цей 
пе рі од С.Ф. Мо роч ковський очо лив до слі джен

(Morochkovskyi, 1937). У ди сер та ції на здо бут тя 
вче но го сту пе ня док то ра біо ло гіч них наук за те мою 
"Гриб ная фло ра ка гат ной гни ли са хар ной свеклы 
и ус ло вия ее раз ви тия" (1943) на ве де но кла си фі
ка цій ні схе ми та клю чі для ви зна чен ня ви дів 31 
роду, на сам пе ред Aspergillus, Penicillium та Fusarium. 
Ос тан ній рід представ ле но біль шою кіль кістю ви
дів ніж у ви ще зга да ній стат ті, а саме 55 ви да ми, що 
на ле жать до 11 сек цій. Ця ек спе ри мен таль на ро бо
та об ся гом 366 сто рі нок міс тить 243 лі те ра тур них 
по си лан ня (в т. ч. 90 іно зем них), скла да єть ся з 10 
роз ді лів і до дат ку з 89 ри сун ка ми та впро ва джен
ня в прак ти ку. Про фе сор В.П. Му ра вйов пи сав у 
від гу ку: "Мо роч ков ский взял на себя раз ра бот ку 
очень трудных во про сов: грибы из ро дов Penicillium 
и Fusarium, самых трудных и запутанных как по 
ко ли чест ву ви дов, так и по труд ности ди аг ности
ки, сис те ма ти ки, обиль ной си но ни ми ки и в дру гих 
от но ше ни ях". Док тор сільсько гос по дарських наук, 
проф. К.Е. Му раш кінський за зна чав: "Дис сер та ция 
выполнена крупным зна то ком бо лез ней свеклы, 
сде лав шим значительный вклад в дело изу че ния 
их ... су мел при влечь результаты лабораторных 
ис сле до ва ний, в част ности и в осо бой мере, к 
изысканию прие мов наи луч ше го хра не ния кор ней 
са хар ной свеклы ... За слу жен но поль зу ет ся в СССР 
ши ро ким при зна ни ем и из вест ностью". Ре зуль та ти 
цих до слі джень ві доб ра же ні в ба гатьох пуб лі ка ціях 
вче но го (Morochkovskiy, 1931a, 1936, 1948, 1950; 
Morochkovskyi et al., 1969, 1971). 

С.Ф. Мо роч ковський очо лю вав шко лу фі то па
то ло гів і мі ко ло гів – фа хів ців з при клад ної мі ко
ло гії (Koval et al., 2014). Крім суто нау ко вої ді яль
ності, як ек спертмі ко лог не од но ра зо во ви ко ну вав 
зав дан ня Уря ду, Го лов цук ру, Нар ком хар чо про му 
СРСР, різ них трестів, цук ро вих за во дів та бу ря ко
вих рад гос пів у ре гіо нах бу ря ко сі ян ня (Ук ра ї на, 
Кир ги зія, Ка захстан, Пів ніч ний Кав каз, Во ро
незька обл.), па ра лель но здій снюю чи збір зраз ків. 

Ще од ним важ ли вим на прям ком ба га то гран ної 
ді яль ності вче но го була йо го участь у 1938 р. спіль
но з представ ни ка ми різ них нау ко вих ус та нов у 
вив чен ні не ві до мо го за хво рю ван ня ко ней ("НЗ"), 
яке піз ні ше от ри ма ло на зву "ста хі бот рио ток си
коз". Проф. С.Ф. Мо роч ковський ке ру вав ро бо тою 
мі ко ло гіч ної ла бо ра то рії Ук ра їнсько го НДІ хар
чу ван ня в пе рі од ви ко нан ня уря до во го зав дан ня 
з ус та нов лен ня при чин "НЗ" (бри га да Нар ко ма ту 
охо ро ни здо ров'я УРСР) і брав участь у до слі джен
ні па то ген ності та ток сич ності Stachybotrys alternans 
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С.Ф. Мо роч ковський був на го ро дже ний ме дал лю 
"За доблестный труд во вре мя Ве ли кой Оте чест
вен ной войны в пе ри од 1941–1945 гг." 

У квіт ні 1944 р. ра зом із спів ро біт ни ка ми Інсти
ту ту бо та ні ки АН УРСР С.Ф. Мо роч ковський по
вер нув ся до Киє ва, а з січ ня 1946 р. зно ву очо лив 
від діл мі ко ло гії. Особ ли во го зна чен ня вче ний на
да вав до слі джен ню хво роб сільсько гос по дарських 
куль тур, лі со вих по рід та по ле за хис них лі со на са
джень, здій сненню кри ти косис те ма тич ного вив
чен ня ок ре мих груп гри бів та роз роб ленню ре ко
мен да цій щодо бо роть би з гри ба мизбуд ни ка ми 
хво роб рос лин. Для проф. С.Ф. Мо роч ковсько го 
було ха рак тер ним по єд нан ня ла бо ра тор ної ро бо ти 
з прак ти кою та по даль ше впро ва джен ня от ри ма
них ре зуль та тів. Про тя гом 1952–1953 рр. у лі со ве 
гос по дарст во УРСР було впро ва дже но інст рук цію 
щодо бо роть би з гриб ни ми хво ро ба ми лі со вих по
рід, роз роб ле ну, зок ре ма, С.Ф. Мо роч ковським 
та Г.Г. Ра дзі євським. Засто су ван ня її ліс гос па ми 
УРСР дало по зи тив ний ре зуль тат на те ри то рії лі со
роз сад ни ків пло щею 3600 га.

З 1945 р. за уря до вим зав дан ням у Глад ко вицько
му ліс ництві Жи то мирської обл. вче ний роз по чав 
ба га то річ ну ро бо ту зі штуч но го під ви щен ня вро
жай ності бі ло го гри ба в при род них умо вах. Так, 
було роз роб ле но ме тод про ро щу ван ня спор бі ло го 
гри ба (Morochkovskyi, Radziyevskyi, 1951). Ака де мік 
АН БРСР В.Ф. Ку пре вич за зна чав, що ця нау ко ва 
пуб лі ка ція є по міт ною по ді єю в іс то рії вив чен ня 

ня фі то троф ної мі ко біо ти, на даю чи ве ли ко го зна
чен ня ек спе ди цій ним обсте жен ням. Роз по чи на
лась його ек спе ди цій на ді яль ність ще у 1934 р. з 
до слі джен ня Кир ги зії й Ка захста ну, не од но ра зо во 
він був ке рів ни ком ек спе ди цій до різ них бо та ні
когео гра фіч них ре гіо нів, а саме: до Баш кирської 
ав то ном ної рес пуб лі ки (1941–1942), Пів ден но
го Ура лу (1943), Лі во бе реж но го По ліс ся Ук ра ї ни 
(1946–1948), Сте по вої і Лі состе по вої зони Ук ра
ї ни – Ми ко ла ївської, Дніп ро пет ровської, За по
різької, До нецької, Лу ганської, Хар ківської та 
Пол тавської обл. (1949–1955). Вче ний од ним із 
пер ших до слі джу вав мі ко біо ту сте по вих за по від
ни ків "Ас ка ніяНо ва", "Ми хай лівська ці ли на", 
"Хо му товський степ", "Стрі лецький степ", "Кам'яні 
мо ги ли" (Dudka et al., 2009). 

Ева куа ція під час Дру гої сві то вої вій ни ра зом 
з усі єю Ака де мі єю наук УРСР до м. Уфи була ду
же на пру же ним пе ріо дом в жит ті про фе со ра. За
ві ду вач від ді лу, заступ ник ди рек то ра Інсти ту ту 
бо та ні ки з нау ко вої ро бо ти, у 1943 р. він за хис
тив док торську ди сер та цію. У 1941–1943 рр. брав 
участь у ро бо ті Баш кирсько го об ко му Ро біт ни ків 
Ви щої шко ли та нау ко вих ус та нов (РВШ та НУ). 
Вів ак тив ну гро мадську ді яль ність, був чле ном 
Рес пуб лі канської ко мі сії гро мадсько го кон тро
лю та спос те ре жен ня за ді яль ністю роз по діль ни
ків їда лень для нау ко вих пра ців ни ків Баш ки рії; 
як член Міс цев ко му АН УРСР здій сню вав ро бо ту 
з по кра щен ня по бу то вих умов та ма те рі аль но го 
ста но ви ща пра ців ни ків Ака де мії наук. У 1945 р.  

Під час експедиції в Карпатах, біля 
Вижниці, Чернівецька обл., 1958 р.

During expedition to the Carpathians, near 
Vyzhnytsia, Chernivtsi Region, 1958
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ро біт ни ки від ді лу здій сни ли ін вен та ри за цію ви до
во го скла ду гри бів різ них бо та ні когео гра фіч них 
зон Ук ра ї ни. До цієї ро бо ти було за лу че но та кож 
П.Є. Со сі на (Пол та ва) і П.І. Клюш ни ка (Хар ків) 
(Zerov, 1957). На дату 18.03.1961 вже було під го тов
ле но ру ко пис 3х то мів "Ви знач ни ка…", об ся гом 
150 дру ко ва них ар ку шів. Епо пея його ство рен ня – 
це ве ли чез на за слу га вче но го, ро бо та була важ кою, 
але вод но час і над зви чай но важ ли вою. За під го тов
ку цієї фун да мен таль ної пра ці у 1983 р. С.Ф. Мо
роч ковський був удостоє ний зван ня лау реа та Дер
жав ної пре мії УРСР в га лу зі нау ки і тех ні ки (пос
мерт но) (Visnyk AN URSR, 1984; Sytnyk, 1984).

Про фе со ром С.Ф. Мо роч ковським опи са
но 21 но вий вид гри бів, се ред яких 5 ви дів роду 
Penicillium, а та кож ви яв ле но ряд но вих для Ук ра ї ни 
ви дів (Morochkovskyi, 1931b, 1936, 1939a, b, 1945; 
Morochkovskiy, 1933; Morochkovskyi et al., 1969, 
1971; Koval et al., 2014; Raper, Thom, 1948; http://
www.mycobank.org/quicksearch.aspx). Вче ний та кож 
при ді ляв особ ли ву ува гу вив чен ню гри бівпа ра зи

їс тів них гри бів, ос кіль ки ав то ри впер ше з'ясували 
умо ви про рос тан ня спор бі ло го гри ба. 

Вче ний є ав то ром ряду на ри сів з іс то рії роз вит ку 
мі ко ло гії в Ук ра ї ні та на те ре нах ко лишньо го СРСР 
(Morochkovskyi, 1954, 1958; Morochkovskiy, 1958). 
За іні ціа ти ви вче но го у лю то му 1952 р. роз по ча
ла ро бо ту сек ція мі ко ло гії та фі то па то ло гії Ук ра
їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва, яка пра цює і до
нині. За ви слу гу ро ків і без до ган ну ро бо ту про фе
сор С.Ф. Мо роч ковський від 03.05.1954 був на го
ро дже ний ор де ном Тру до во го Червоного Прапора, 
№ 279215. 

С.Ф. Мо роч ковський – іні ціа тор, ор га ні за тор і 
один з ос нов них ви ко нав ців ка пі таль но го 5том
но го ви дан ня (у 7 кни гах) "Ви знач ни ка гри бів Ук
ра ї ни" (1967–1979). Це було пер ше фун да мен таль
не мі ко ло гіч не зве ден ня се ред та ких для рес пуб лік 
Ра дянсько го Сою зу. Як за зна чав у 1957 р. ака де мік 
АН УРСР Д.К. Зе ров, ко лек тив від ді лу, яким ке рує 
С.Ф. Мо роч ковський, роз гор нув ін тен сив ну ро бо
ту з під го тов ки "Ви знач ни ка гри бів Ук ра ї ни". Спів

Нагороджені за видатні успіхи в справі боротьби з невідомим захворюванням коней і людей, 1939 р.  
С.Ф. Морочковський – у першому ряду, другий ліворуч, перша праворуч – міколог З.О. Пожар, яка працювала під 
керівництвом професора

People awarded for outstanding achievements in fighting the previously unknown disease of horses and farm workers, 1939. 
S.F. Morochkovskyi – first row, second on the left; first on the right – Z.O. Pozhar who worked under the guidance of Professor
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дві мо но гра фії: "Гриб ная фло ра ка гат ной гни ли са
хар ной свеклы" (Morochkovskiy, 1948), яка оз на ме
ну ва ла но вий про гре сив ний на пря мок у роз ви тку 
мі ко ло гії (Beylin, 1961) і в 1951 р. була пе ре кла де на 
на чеську мову, та "Ус ло вия раз ви тия ка гат ной гни
ли са хар ной свеклы и меры борьбы с ней", яка ви
йш ла дру ком у 1950 р. (Morochkovskiy, 1950). Вче
ний – спів ав тор роз ді лів "Бо лез ни са хар ной свеклы 
и меры борьбы с ними" ("Свек ло водст во", т. III, ч. 
II, ви дан ня 1938 р. та 1959 р.) і ряду ста тей в Ук ра
їнській ра дянській ен цик ло пе дії та Ук ра їнській ен
цик ло пе дії са дів ництва. 

Се ред уч нів вче но го чи ма ло ві до мих імен – 
З.С. Ді ден ко, І.О. Дуд ка, О.В. Ісає ва, М.Ф. Сміцька, 
В.М. Со ло ма хі на, Г.Г. Ра дзі євський, які зав жди зга
ду ва ли сво го вчи те ля як пре крас ну, чу до ву лю ди
ну і ви дат но го мі ко ло га. З кож ним ас пі ран том він 
пра цю вав зі сту дентських ро ків, ціл ком від да ючи 
себе уч ням, до по ма гав і по ра дою, і лі те ра ту рою, 
пла ну вав теми май бут ніх док торських ди сер та цій. 

С.Ф. Мо роч ковський був чле ном вче них рад 
Інсти ту ту бо та ні ки АН УРСР, Інсти ту ту ен то мо
ло гії та фі то па то ло гії АН УРСР, КДУ та біо ло гіч
но го фа куль те ту КДУ. Був чле ном прав лін ня Ук ра

тів, зок ре ма представ ни кам по ряд ків Uredinales і 
Ustilaginales. Зі брав ба га то ма те ріа лів, знач на час
ти на яких зна хо дить ся у Мі ко ло гіч но му гер ба рії 
Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра
ї ни (KW-M), і які були ви ко риста ні при під го тов ці 
май бут ніх ви пус ків "Фло ри гри бів Ук ра ї ни" та ба
гатьох ін ших пуб лі ка цій. 

С.Ф. Мо роч ковський – зна ний мі ко лог, який 
під три му вав тіс ні зв'язки із вче ни ми не лише рес
пуб лік СРСР, а й з ба гать ма за ру біж ни ми ко ле га
ми, був де ле га том численних з'їздів та кон фе рен
цій, зок ре ма II Кон гре су Єв ро пейських мі ко ло гів 
(Пра га, 29.08–04.09.1960 р.). В його біб ліо те ці були 
пра ці польських, ру мунських, ні мецьких, чеських 
мі ко ло гів із дар чи ми над пи са ми. Нау ко ву лі те ра
ту ру зі спе ці аль ності він чи тав де кіль ко ма мо ва
ми, зок ре ма, ні мецькою, анг лійською, ла ти ною, 
польською, бол гарською. За прі зви ща ми ав то рів 
чис лен них подарованих колегами від бит ків мож на 
про слід ку ва ти іс то рію роз ви тку віт чиз ня ної мі ко
ло гії і фі то па то ло гії.

За пе рі од нау ко вої ді яль ності С.Ф. Мо роч
ковським опуб лі ко ва но по над 80 праць, в тому 
чис лі зга да ний вище "Ви знач ник гри бів Ук ра ї ни" і 

Делегація СРСР на II з'їзді європейських мікологів, Чехословаччина, 1960. Проф. С.Ф. Морочковський – перший 
праворуч

Delegation from the USSR at the Second Congress of European Mycologists, Czechoslovakia, 1960. Prof. S.F. Morochkovskyi – 
first on the right
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гіч на нау ка за зна ла ве ли кої втра ти. Пам'ять про 
ньо го за ли ши лась в його пра цях. Дру зі, то ва ри ші 
й учні пам'ятатимуть його – енер гій но го, спов
не но го твор чих пла нів на май бут нє, жва ві бе сі ди 
з ним, його гу мор та доб ро зич ли ве став лен ня до 
лю дей" (Salunska, 1962). Його уч ні зга ду ва ли: "В 
лице Се ме на Фи ли мо но ви ча мы по те ря ли не толь
ко круп но го уче но го, но и пре крас но го, чут ко го 
че ло ве ка, все гда доб ро же ла тель но от но сив ше го
ся ко всем ок ру жаю щим и осо бен но мо ло де жи, 
ко то рую он все гда под дер жи вал и учил. Свет лая 
па мять о Се ме не Фи ли мо но ви че – из вест ном ми
ко ло ге и пре крас ном че ло ве ке на дол го со хра нит ся 
в серд цах всех знаю щих его – то ва ри щей по ра бо
те, уче ни ков и мно гих ми ко ло гов и фи то па то ло
гов" (Smitskaya, Dudka, 1968). Членко рес пон дент 
НАН Ук ра ї ни, док тор біо ло гіч них наук, лау ре ат 
Дер жав них пре мій в га лу зі нау ки й тех ні ки Іри на 
Дуд ка, ас пі рант ка вче но го, яка дов гі роки очо
лю ва ла від діл мі ко ло гії, від мі ча ла: "Твор ча спад
щи на С.Ф. Мо роч ковсько го буде зав жди слу жи ти 
ве ли ким при кла дом са мо від да но го слу жін ня віт
чиз ня ній нау ці" (Dudka, Krut, 2007). Ре зуль та ти 
до слі джень вче но го на ра зі не втра ти ли сво єї зна
чу щості, про що свід чать чис лен ні по си лан ня на 
його пуб лі ка ції в нау ко вій лі те ра ту рі, зок ре ма, на 
ба га то том ний "Ви знач ник гри бів Ук ра ї ни" та мо
но гра фії, яки ми ко ристу ють ся нові по ко лін ня мі
ко ло гів і фі то па то ло гів. 

Вдяч ні пос лі дов ни ки на зи ва ють на честь про
фе со ра нові для нау ки види та інші так со ни гри
бів, при свя чу ють його пам'яті мо но гра фіч ні 
ви дан ня. Так, док то ром біо ло гіч них наук, про
фе со ром В.П. Ге лю тою опи са ний вид Erysiphe 
moroczkowskii V.P. Heluta (як за зна чає ав тор виду, 
"на зва ний на честь ви дат но го ра дянсько го мі
ко ло га проф. С.Ф. Мо роч ковсько го, який впер
ше зі брав цей гриб") та дві фор ми, в т. ч. Erysiphe 
moroczkovskii f. moroczkovskii [= Golovinomyces 
moroczkovskii (V.P. Heluta) V.P. Heluta, Golovinomyces 
asterum var. moroczkovskii (V.P. Heluta) U. Braun]  
(http://www.mycobank.org/quicksearch.aspx). Вид 
Pyrenophora moroczkovskii Gucevič було на зва но на 
честь С.Ф. Мо роч ковсько го до слід ни цею мі ко
біо ти Кри му (Heluta, 1980). На ти ту лі мо но гра фії 
"Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine)" 
за зна че но: "При свя че на про фе со ру Се ме ну Фи ли
мо но ви чу Мо роч ковсько му – фун да то ру "Ви знач
ни ка гри бів Ук ра ї ни", який мав ве ли чез ний вплив 

їнсько го від ді лен ня Все со юз но го бо та ніч но го то
ва рист ва. Не од но ра зо во висту пав офі цій ним опо
нен том на за хис тах ди сер та цій них ро біт, зок ре ма у 
В.Й. Бі лай та М.М. Пі до п ліч ка.

По ряд із нау ко вою ді яль ністю Се мен Фи ли мо
но вич ще з ас пі рантських ча сів при ді ляв ве ли ку 
ува гу ви кла дацькопро світ ницькій ро бо ті, був чу
до вим лек то ром та по пу ля ри за то ром нау ки – ви
кла дав курс бо та ні ки на різ них фа куль те тах, чи тав 
лек ції на кур сах аг ро но мів і фі то па то ло гів, був ви
кла да чем та за ві дую чим уч бо вою час ти ною кур сів 
із під го тов ки та пе ре під го тов ки аг ро но мів і фі то па
то ло гів сис те ми Го лов цук ру.

Про тя гом усьо го жит тя С.Ф. Мо роч ковський за
ймав ся гро мадською ді яль ністю. В різ ні роки був 
чле ном ЦК проф спіл ки РВШ та НУ СРСР, чле
ном Пре зи дії рес пуб лі кансько го ко мі те ту проф
спіл ки РВШ та НУ, чле ном Об ко му цієї проф спіл
ки. З 1948 р. пра цю вав у нау ко вотех ніч ній Раді з 
при род ни чих наук при Мі ністерст ві Ви щої ос ві ти 
УРСР, був го ло вою ек сперт ної ко мі сії (біо ло гіч ні 
нау ки) при цьо му мі ністерст ві, а з 1950 р. очо лю вав 
Ук ра їнське бо та ніч не то ва рист во з по ши рен ня нау
ко вих та по лі тич них знань (біо ло гіч на сек ція). До
сить лише за зна чи ти, що про тя гом 22 ро ків (1939–
1961) був де пу та том Ста лінської (Ра дянської) 
рай ра ди м. Киє ва I–VII скли кан ня, пра цю вав у 
пос тій но дію чій шкіль ній ко мі сії. На го ро дже ний 
По чес ною Гра мо тою Пре зи дії Ук ра їнсько го рес
пуб лі кансько го ко мі те ту проф спіл ки пра ців ни ків 
Ви щої шко ли і нау ко вих ус та нов за ак тив ну ба га
то річ ну нау ко вопе да го гіч ну та гро мадську ро бо ту 
(1957 р.).

У вче но го були ве ли кі пла ни. Пре зи ді єю АН 
УРСР від 11.05.1961 він був за твер дже ний за ві ду ва
чем від ді лу мі ко ло гії на но вий тер мін. На тра вень 
1962 р. було за пла но ва но нау ко ве від ря джен ня до 
Інсти ту ту бо та ні ки Польської АН (м. Кра ків) для 
оз на йом лен ня з гер бар ни ми ма те ріа ла ми щодо ір
жастих та саж ко вих гри бів. 

С.Ф. Мо роч ковський рап то во по мер 27 бе рез
ня 1962 р. від ін фарк ту міо кар ду вдо ма за ад ре сою: 
Київ, вул. Во ло ди мирська, 61, кв. 40, де про жи
вав з 1944 р. По хо ва ний на Бай ко во му цвин та рі 
м. Киє ва, ді лян ка № 9. На його мо ги лі вста нов ле но 
скром ний пря мо кут ний гра ніт ний пам'ятник (чор
не габ ро). 

Н.І. Са лунська, ко ле га С.Ф. Мо роч ковсько го, 
яка на ве ла пов ний пе ре лік його дру ко ва них праць, 
пи са ла: "В осо бі Се ме на Фи ли мо но ви ча мі ко ло
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http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=488684&Fields=All
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http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=131682&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=477120&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=477120&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=269398&Fields=All
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на роз ви ток мі ко ло гії в Ук ра ї ні" (Kozlowska et al., 
2015).

Зі спо га дів док то ра біо ло гіч них наук, лау реа та 
пре мії Ради Мі ніст рів СРСР Е.З. Ко валь: "Се мен 
Фи ли мо но вич – взі рець для всіх, хто за хо п лю
єть ся пі знан ням При ро ди, її за ко нів. Він – до
слід ник, від да ний нау ці, ні ко ли не пе рей мав ся 
ме тою кар'єрного рос ту, але зав жди за хо п лю вав
ся представ ни ка ми мі ко біо ти, до слі джен ня яких і 
вста нов лен ня особ ли востей їх іс ну ван ня при но си
ли на со ло ду. На від мі ну від ба гатьох ти ту ло ва них 
вче них, він не праг нув яки хось зна ко вих на го род 
та звань, а що ден ною на пру же ною пра цею, зо се ре
дже ною на здій снен ні сво єї мрії, про слав ляв нау ку 
мі ко ло гію і дер жа ву Ук ра ї ну, го ту вав уч нів для про
дов жен ня спра ви".

Порт рет С.Ф. Мо роч ковсько го представ ле ний 
в га ле реї ви знач них вче них На ціо наль но го нау ко
вопри род ни чо го му зею НАН Ук ра ї ни. На бать ків
щи ні вче но го, в м. Смі ла, ву ли цю Ста ха но ва, де він 
на ро див ся, пе ре йме но ва но на ву ли цю Се ме на Мо
роч ковсько го (рі шен ня Смі лянської міської ради 
Чер каської об лас ті №1282/VII від 18.02.2016 р.). 
Ряд до ку мен тів та від бит ків праць пе ре да ні кан
ди да том біо ло гіч них наук О.С. Хар ке вич, ону кою 
про фе со ра, до Смі лянсько го крає знав чо го му зею, 
ар хів вче но го – до від ді лу ар хео гра фії Інсти ту ту ар
хі во знавст ва НБУВ НАН Ук ра ї ни (ак ти від 10.04.17 
та 25.07.17). Ці до ку мен ти від те пер є дер жав ною 
влас ністю і дос туп ні для до слі джен ня.
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Харкевич О.С.1, Дудка І.О.2 Семен Филимонович 
Морочковський – видатний український міколог і 
фітопатолог (до 120-річчя від дня народження). Укр. бот. 
журн., 2017, 74(4): 385–394.
1Українське ботанічне товариство,  
секція мікології і фітопатології 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна
2Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна

Представлено огляд наукової, організаційної, педаго
гічної та громадської діяльності доктора біологічних 
наук, професора, лауреата Державної премії в галузі на
уки і техніки УРСР, завідувача відділу мікології Інститу
ту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (1939–1962) 
С.Ф. Морочковського – вченого, добре відомого не 
лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР і в за
рубіжжі. Як дослідник грибівзбудників кагатної гнилі 
цукрового буряка та розробник системи заходів щодо 
довготермінового зберігання цієї культури, а також як 
міколог, який вивчав видову різноманітність і особли
вості розвитку грибів родів Penicillium, Fusarium і Aspergil-
lus, він очолив школу фітопатологів і мікологівфахівців 
з прикладної мікології. У 30х рр. минулого століття, 
виконуючи урядове завдання, як експертміколог до
лучився до відкриття й дослідження невідомого раніше 
захворювання коней та людей – стахіботриотоксикозу. 
С.Ф. Морочковський – фундатор капітального 5том
ного видання "Визначник грибів України" (1967–1979), 
поява якого стала величезним поштовхом для розвитку 
мікології в Україні. Особливого значення вчений на
давав вивченню мікологічної різноманітності в різних 
ботанікогеографічних регіонах України, дослідженню 
хвороб сільськогосподарських культур, лісових порід і 
полезахисних лісонасаджень; здійснював критикосис
тематичне вивчення окремих груп грибів і розробляв ре
комендації щодо боротьби з фітопатогенними грибами. 
Перед нами постать людини – ерудита, вченогоміко
лога, закоханого у свою справу, який щоденною напру
женою працею, зосередженою на здійсненні своєї мрії, 
зробив значний внесок у розвиток мікології в Україні, а 
також підготував учнів, які продовжили і розвинули до
слідження в галузі мікології.

Ключові слова: Penicillium, Fusarium, Aspergillus, 
фітопатогенні гриби, кагатна гниль цукрового буряка, 
стахіботриотоксикоз, мікобіота, Україна 

Харкевич Е.С.1, Дудка И.А.2 Семен Филимонович 
Морочковский – выдающийся украинский миколог и 
фитопатолог (к 120-летию со дня рождения). Укр. бот. 
журн., 2017, 74(4): 385–394.
1Украинское ботаническое общество,  
секция микологии и фитопатологии 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина
2Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина

Представлен обзор научной, организационной, педаго
гической и общественной деятельности доктора биоло
гических наук, профессора, лауреата Государственной 
премии в области науки и техники УССР, заведующего 
отдела микологии Института ботаники им. Н.Г. Хо
лодного АН УССР (1939–1962) С.Ф. Морочковского – 
ученого, широко известного не только в Украине, но и 
в бывшем СССР и за рубежом. Как исследователь гри
боввозбудителей кагатной гнили сахарной свеклы и 
автор системы мероприятий по длительному хранению 
этой культуры, а также как миколог, изучавший видовое 
разнообразие и особенности развития грибов родов Peni-
cillium, Fusarium і Aspergillus, он возглавлял школу фито
патологов и микологовспециалистов в области приклад
ной микологии. В 30х гг. прошлого столетия, выполняя 
правительственное задание, как экспертмиколог уча
ствовал в открытии и исследовании ранее неизвестного 
заболевания лошадей и людей – стахиботриотоксикоза. 
С.Ф. Морочковский – фундатор капитального 5том
ного издания "Визначник грибів України" (1967–1979), 
которое послужило огромным толчком для развития ми
кологии в Украине. Особенное внимание ученый уделял 
изучению микологического разнообразия в различных 
ботаникогеографических регионах Украины, исследо
ванию болезней сельскохозяйственных культур, лесных 
пород и полезащитных лесонасаждений; осуществлял 
критикосистематический анализ отдельных групп гри
бов и разрабатывал рекомендации по борьбе с фитопато
генными грибами. Перед нами предстает человек – эру
дит, ученыймиколог, влюбленный в свое дело, который 
ежедневным напряженным трудом, сосредоточенным на 
реализации своей мечты, сделал существенный вклад в 
развитие микологии в Украине и подготовил учеников, 
продолживших и развивших исследования в области ми
кологии.
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