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УНІВЕРСИТЕТУ(КІНЕЦЬ ХІХ СТОЛІТТЯ)

В останнє десятиріччя наша країна стала незалежною державою, а тому

формує свій суспільний світогляд. Цей процес неможливий без знань з історії

науки,  процесів  її  становлення  та  розвитку  у  різні  історичні  періоди

існування України, тому що з кожним великим етапом у розвитку науки по-

новому висвітлюється і її історія, багато раніше відомих фактів виступають у

новому  світлі,  повертаються  до  нас  іншими  гранями,  виявляються  нові

аспекти  у  розвитку  науки.  Еволюцію  науки  і  культури  в  цілому  просто

неможливо зрозуміти поза контекстом однієї з основних парадигм історико-

наукових  досліджень,  а  саме  уявлень  історичних  траєкторій  розвитку  і

становлення  окремих  наукових  дисциплін  (біології,  хімії,  фізики,  геології

тощо).  Незвичайна  доля  історії  української  науки  тісно  пов’язана  з

“нестандартністю” історії самої України.

Не дивлячись на наявність певної кількості робіт, присвячених різним

питанням  фізіології  рослин,  історія  розвитку  і  становлення  цієї  галузі

біологічної науки в Україні висвітлена вкрай недостатньо. Окремі відомості з

цього  питання  містяться  у  працях  провідних  спеціалістів  у  цій  галузі,

відомих  вчених-фітофізіологів  К.М.  Ситника  [1],  В.В.  Моргуна,  В.К.

Мусіяки, В.К. Яворської [2] та інших. Однак в літературі немає спеціальних

досліджень  з  історії  цієї  проблеми  в  цілому,  де  були  б  описані  не  лише

результати різноманітних досліджень життєдіяльності рослинних організмів,

але й дано їх науково-історичний аналіз. Дуже мало праць присвячено внеску

вчених Київського університету у формування вітчизняної фізіології рослин,



особливо це стосується кінця ХІХ століття.  Фрагментарна інформація про

фітофізіологічні дослідження того часу міститься у історіографічних роботах

“Історія  Київського  університету”[3],  “Історія  української  науки  ХІХ-ХХ

століть”[4], “Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному,

культурному  та  освітньому  контекстах”[5],  проте  не  проведено  аналізу

внеску українських вчених у формування фізіології рослин як цілісної науки.

Тому  мета  проведеного  дослідження  полягала  у  детальному  аналізі

фітофізіологічних поглядів вчених Київського університету наприкінці ХІХ

століття для з’ясування превалюючих тенденцій і логіки розвитку фізіології

рослин  в  Україні  в  зазначений  період.  Завдання  роботи  передбачали:

проаналізувати  роботи  перших  дослідників  життєдіяльності  рослин  в

Університеті святого Володимира, ширше показати роль української науки у

розробці різних аспектів фітофізіології  і  дати оцінку  цим дослідженням з

точки зору сучасних уявлень. Робота проводилась у рамках наукової теми №

0104U002429 “Історичний розвиток фізіології рослин на Україні”.

 В ХІХ столітті  розвиток природничих наук був тісно пов’язаний з

університетами,  заснованими  на  території  України  як  форпости  передової

науки,  які  створили  умови  для  формування  професійної  спільності  і

організованої системи досліджень [5, 228]. 

15  липня  1834  р.  офіційно  відкрито  у  Києві  Університет  святого

Володимира. У 1835 р. організовано кафедру ботаніки, на якій вже с перших

років  існування  у  курсі  ботаніки  читалися  розділи  з  фізіології  рослин.

Значних успіхів вчені  цього навчального закладу досягли у галузі фізіології

рослин наприкінці ХІХ століття [3, 147].

 Піонером у цьому напрямку робіт був Ілля Григорович Борщов (1833–

1878)  –  різностороннє  обдарована  і  енциклопедично  освічена  особистість.

Він  мав  глибокі  знання  не  тільки  з  різних  галузей  ботаніки  (систематика

квіткових  рослин,  мікологія,  альгологія,  анатомія  і  фізіологія  рослин,

флористика),  а  й  вільно  орієнтувався  у  фізиці,  хімії,  географії,  геології.



Діапазон  його  наукових  праць  досить  широкий:  йому  належать  роботи  у

галузі  систематики  рослин  і  ботанічної  географії,  альгології  і  мікології,

анатомії і фізіології рослин, біохімії.

Народився Ілля Борщов 31 липня 1833 року у Петербурзі. Початкову

освіту він одержав у школі при лютеранській церкві святого Петра, а потім в

1846 р. був відданий до Олександрійського ліцею, який закінчив в 1853 році.

Після  закінчення  ліцею  Іллю  Григоровича  призначили  до  канцелярії

міністерства фінансів; в 1857 р. він став чиновником з особливих доручень

цього міністерства.

Однак  інтереси  молодої  людини лежали далеко  від  його  службової

кар’єри. Ще в юнацькі роки йому сподобались заняття по вивченню рослин,

він  з  захопленням  займався  ботанікою,  користуючись  керівництвами

провідних вчених-дослідників Академії наук – Ф.І. Рупрехта і К.А. Мейєра. З

академіком  Рупрехтом  молодий  природодослідник  часто  екскурсував  по

Петербурзькій губернії,  вивчаючи її флору.

В цей період (1855-1857 рр.) Ілля Григорович займався вивченням і

описом  нових, а також рідких і цікавих у морфологічному відношенні мохів

і грибів. В 1857-1859 рр. він прийняв участь у експедиції Академії наук  з

вивчення басейну річки Сир-Дар’ї і Аральського моря, з якої привіз численні

натуральні матеріали для подальшої наукової роботи.

Після повернення з експедиції І.Г. Борщову було дозволено наукове

відрядження за кордон  для вдосконалення знань у природничих науках. В

1859 р. він займався у ботаніка А.А. Бунге у Дерптському університеті. За

кордоном він обрав для роботи Вюрцбурський університет, де слухав лекції з

медицини і хімії, а також працював з ботаніки у професора І.А. Шенка. В

1861 р. Борщов захистив у цьому університеті дисертацію на ступінь доктора

філософії  (“Молочная  кислота  как  обычная  составная  часть  живых

мышечных волокон”). 



В  1862  р.  Ілля  Григорович  звільнився  з  міністерства  фінансів  і

переїхав  до  Києва.  Тут  він  продовжував  займатися  ботанікою  і  ретельно

обробляв матеріали, зібрані у Арало-Каспійській експедиції. В 1865 р. було

опубліковано працю І.Г. Борщова “Материалы для ботанической географии

Арало-Каспийского  края”,  яку  він  у  цьому ж році  захистив  у  Київському

університеті як магістерську дисертацію. Вчена рада університету присудила

здобувачу  ступінь  магістра  ботаніки.  В  цей  же  час  вчений  почав  у

Київському  університеті  педагогічну  діяльність  як  приват-доцент  кафедри

ботаніки, де викладав курс анатомії і фізіології рослин. В 1867 р. він тут же

захистив  докторську  дисертацію  “О  решетчатых паренхиматических

элементах первичной коры Cerapegiae aphyllae и их соотношение с млечными

сосудами” [6],  яка містить окремі відомості з фітофізіології.  Після захисту

дисертації його було обрано спочатку доцентом, потім – екстраординарним

професором  (1868)  і,  нарешті,  ординарним  професором  і  завідуючим

кафедрою ботаніки (1870).

 Цей вчений з  метою розповсюдження наукових досягнень приймав

активну  участь  у  роботі  Київського  товариства  природодослідників,  з  29

березня 1869 р. до 26 січня 1870 р. займав посаду Президента Товариства.

Ілля  Григорович  був  вельми  гуманною  людиною,  демократом  і

патріотом.  Під  час  балканської  війни  1877-1878  рр.  він  приймав  активну

участь  у  піклуванні  про  поранених  солдатах.  Це   й  було  причиною його

передчасної  смерті.  Доглядаючи  в  одному  з  київських  шпиталів  за

пораненими солдатами, хворими на висипний тиф, вчений-паріот заразився

цією хворобою и скінчався 12 травня 1878 року

Все  своє  життя  І.Г.  Борщов  багато  і  напружено  працював  у  галузі

ботаніки.  Протягом  навчального  року  численні  педагогічні  обов’язки

залишали обмаль часу для наукової роботи, тому він присвячував заняттям

улюбленою справою весь канікулярний період. Цей природодослідник багато

екскурсував,  вивчаючи флору України.  У Чернігівській  губернії  він купив



хутір  у  селі  Будище  Кролевецького  уїзду  і  тут  у  маленькій  українській

мазанці займався науковими дослідженнями і написав переважну більшість

наукових праць.

 Під  час  педагогічної  діяльності  у  Київському  університеті  Ілля

Григорович, крім читання обов’язкових лекцій з анатомії та фізіології рослин

(1866–1873  рр.),  проводив  цікаві  фітофізіологічні  дослідження.  Під  його

керівництвом були розширені дослідження з фізіології рослин, зокрема став

розвиватися  фізико-хімічний  напрямок  у  вивченні  рослинної  клітини.

Вивчаючи  колоїдні  властивості  плазми  і  осмотичні  явища,  Борщов

використовував здатність колоїдних часток поглинати воду і інші речовини

для  пояснення  явищ,  які  спостерігаються  у  клітинах  рослин  (набрякання

плазми,  живлення  клітини  тощо).  Він  спростував  існуюче  уявлення,  що

колоїдні частки є безформними, аморфними, і припустив, що ці частки здатні

розташовуватися у певні структури. Також І.Г. Борщов показав, що  можливо

існування однієї і тієї ж речовини як у кристалічній, так і в колоїдній формах,

які є лише різним станом даної речовини [7, 268]. Ці погляди були новими і

прогресивними для  того  часу  і  підтвердилися  пізніше.  Борщову належить

пріоритет  у  встановленні  зворотної  залежності  між  швидкістю  дифузії  у

колоїдних розчинах і розмірами їх часток. 

Вивчаючи  вплив  освітлення  червоним  і  синім  світлом  на  рух

протоплазми рослинних клітин; встановив, що рухлива текуча протоплазма у

жалючих  волосках  кропиви  уходила  з  освітлених  червоними  променями

місць і накопичувалась у місцях, освітлених синіми променями [8, 224-225]. 

Особливо  важливим  і  цікавим  було  спостереження  Борщовим руху

протоплазми  плазмодію  у  міксоміцетів  при  яскравому  освітленні.  Це

дослідження  було  одним  з  перших  у  цій  галузі.  Вчений  виявив,  що  при

яскравому освітленні маса протоплазми плазмодія знаходилась у постійному

русі. Рух цей полягав у тому, що  здійснювались хвилеподібні коливання і

місцями  протоплазма  здувалась  швидко  у  вигляді  пухирців,  які  також



швидко втягувались і знов з’являлись у нових місцях. Борщов порівнював це

з  кипінням напіврідкої  маси.  Нарешті,  у  якому-небудь місці,  під  напором

пухерцеподібного здуття, зовнішній шар протоплазми розривався і частина її

витікала  назовні.  Вчений  прийшов  до  висновку,  що  тенденція  до

самостійного руху властива лише для внутрішньої маси протоплазми, в той

час  як зовнішній шар здійснює опір цьому руху.  Пізніше роботи в цьому

напрямку були продовжені фітофізіологами Київського університету.

 У 1870 р. І.Г. Борщов виконав серію експериментів з  рослинними

пігментами – ціаніном і ксантином [9]. На основі оригінальних дослідів він

детально  вивчив   загальні   хімічні  і  фізичні  властивості  цих  пігментів,

описав властивості здобутого і очищеного ціаніну, а також деякі особливості

цього  пігменту  при  знаходженні  у  порожнині  рослинних  клітин,  зокрема

різний характер його витягнення з клітин: “…задерживающая способность

протоплазмы  относительно  цианина,  в  присутствии  свободной  кислоты

оказывается чрезвычайно незначительною. Напротив того, протоплазма тех

клеток,  в  которых  цианин  находится  растворенным  во  внутриклеточной

жидкости, не содержащей свободной кислоты,… задерживает пигменты со

значительною силою.”[9, 64]. Борщов вперше показав, що у клітинах жовтих

пелюсток,  крім  ксантину  міститься  і  інший,  розчинений  у

внутрішньоклітинній рідині  пігмент –  ксантеїн,  описав  окремі  властивості

цього  пігменту.  Цей  вчений  відкрив  характерну  реакцію  на  ксантин,  яка

дозволяє визначити навіть  найменші сліди його: темно-синє забарвлення при

дії концентрованої сірчаної кислоти. Наприкінці статті  він робить важливе

припущення про генетичний зв’язок різних груп пігментів: “…имею повод

предполагать, что как цианин и ксантин, так и ксантеин цветов находятся в

теснейшем генетическом отношении с зеленым пигментом хлорофилловых

зерен и вероятно прямо образуются из него.” [9, 67]. На той час роботи по

пігментам  клітинного  соку  були  одиничними  і  ретельні  дослідження



Борщова внесли у цю мало вивчену галузь ряд нових, важливих даних  про

хімічні і фізичні властивості пігментів.

 Борщов написав курс фізіології рослин, який не було опубліковано.

На жаль, передчасна смерть обірвала його різносторонню наукову і науково-

громадську діяльність. Проте його захопленість наукою, напружена праця в

поєднанні з виключною талановитістю дали чудові результати: цей вчений

виконав оригінальні і важливі дослідження в галузі фітофізіології.

У ХІХ столітті в Київському університеті найбільші заслуги в галузі

фізіології  та  анатомії  рослин  мав  Йосип  Васильович  Баранецький  (1843–

1905), який народився у 1843 році у Гродненській губернії. Спеціальну освіту

він отримав у Петербурзькому університеті, який закінчив у 1867 році. 

Свої дослідження у галузі ботаніки юнак розпочав ще у студентські

роки  під  керівництвом відомого  представника  класичної  фізіології  рослин

А.С.  Фамінцина.  Тоді  він  переконливо  довів,  що  гонідії  лишайників,

ізольовані від слані, здатні до самостійного життя. Разом з тим він виявив,

що  гонідії,  які  раніше  вважалися  клітинами  нестатевого  розмноження,  у

своєму  розвитку  нагадують  прісноводні  водорості.  Ці  дослідження

Баранецького, проведені спільно з його учителем, мали важливе значення для

обґрунтування  теорії  утворення  лишайників  шляхом  симбіозу  грибів  з

водоростями,  запропонованої  Швенденером.  Але  слід  зазначити,  що  сам

Баранецький стримано ставився  до цієї  теорії,  оскільки завжди з  великою

обережністю робив свої висновки.

 Значний  інтерес  являють  собою  його  дослідження  з  фізичної

фізіології рослин, а саме вивчення фізико-хімічних властивостей рослинної

клітини, наведені у магістерській дисертації  «Исследование над диосмосом

по отношению его к растениям» (1870) [10]. У цій праці автор запропонував

оригінальну  методику  експериментальних  досліджень  і  сконструював  для

цього спеціальну модель осмометра. Він вивчав важливі питання осмотичних

явищ,  пов’язаних з фізіологічними процесами, які відбуваються  в клітині:



властивості  перегородок,  через  які  надходять  різні  розчинні  речовини;

осмотичні  властивості  колоїдних  речовин;  осмотичні  еквіваленти  солей

слабких розчинів..  У той час  ці  питання фізіології  рослин були майже не

розроблені.

Після  захисту  магістерської  дисертації  Йосип  Васильович  був

відряджений  за  кордон  для  ознайомлення  з  експериментальними

дослідженнями  з  фізіології  рослин.  Він  працював  в  Галлі,  Вюрцбургу  та

Лейпцигу. Працюючи в Галлі, Баранецький знайшов нову форму сумчастих

грибів,  яку  він  дослідив  і  визначив  її  систематичне  положення.  Ця  праця

відіграла важливу роль у розвитку сучасних уявлень про дріжджі.

У 1871 р. він розпочав роботи з екологічної фізіології рослин, а саме

вивчення  впливу  різних  умов  на  випаровування  води  рослинами.

Баранецьким  було  встановлено,  що  транспірація  обумовлюється  впливом

різних факторів,  до  яких  належать  зміни умов освітлення,  стрясання,  при

якому водяна пара виходить швидше з повітряних порожнин рослин, та ін.

Своїми  працями  він  встановив  пряму  залежність  випаровування  води

рослинами від зовнішніх умов. Висновки його робіт були оригінальними і

новими,  тому  що  в  той  час  було  розповсюджено  уявлення,  що  процес

випаровування  води  у  рослин  не  залежить  від  зовнішніх  умов.  Й.В.

Баранецький  вивчав  також  вплив  температури  ґрунту  на  подачу  і

випаровування води стеблом. Особливої уваги заслуговують його праці  [11;

12]  про періодичність соковиділення, або “плачу”, рослин, які не втратили

свого  значення  і  для  сьогодення.  За  допомогою  винайденого  ним

самозаписуючого  приладу  вчений  встановив,  що  вдень  корені  сильніше

нагнітають воду у надземні частини рослин, а вночі слабкіше. На відміну від

В. Гофмейстера, який вважав, що періодичність роботи кореня не пов’язана з

зовнішніми  умовами,  Баранецький  встановив,  що  ця  періодичність

обумовлена  зміною  дня  і  ночі.  Таким  чином,  український  вчений  виявив

періодичність  “плачу”,  причину  його  та  вплив  температури  на  його



інтенсивність.  Він  встановив,  що  періодичність  “плачу”  рослин

обумовлюється змінами дня і  ночі,  освітленням та затемненням. Одержані

дані  послужили  основою  його  докторської  дисертації  “О  периодичности

«плача» травянистых растений и причинах этой периодичности” [11].

З 1873 р.  після захисту докторської дисертації  почалася педагогічна

діяльність Й.В. Баранецькиого в Київському університеті на посаді спочатку

екстраординарного, а потім ординарного професора (1877) кафедри ботаніки,

де  він  викладав  фізіологію  та  анатомію рослин.  В  цей  період  ботанічний

кабінет  Київського  університету  був  обладнаний  недостатньо.  Йосип

Васильович  виявив  великі  організаторські  здібності  при  забезпеченні

кабінету  всім  необхідним  для  фітофізіологічних  досліджень.  Баранецький

заснував  у  Київському  університеті  першу  на  Україні  фізіологічну

лабораторію  і  забезпечив  її  сучасним  для  того  часу  обладнанням.  Він

вважається основоположником фізіологічної школи як в університеті, так і на

Україні взагалі.

В організованій лабораторії фізіології рослин вчений проводив багато

часу; він повторив досліди І.Г. Борщова  про вплив світла на рух плазми і

прийшов  до  аналогічного  висновку  [13],  а  саме:  плазмодій  міксоміцетів

уникає інтенсивної дії світла і завжди пересувається в напрямку найменшого

освітлення. Але Баранецький провів ще цікаві досліди з порівняння впливу

сили тяжіння і  світла на плазмодії  Aethalium septicum і встановив, що “…

дневной  свет  оказывает  на  направление  движения  плазмодиев

миксомицетов...  столь  же  решительное  влияние, как  и  сила  тяжести  и

плазмодии  эти  обладая  негативным  геотропизмом, представляют  в  тоже

время  сильный  отрицательный  гелиотропизм”  [13,  242].  Порівнюючи

інтенсивність цих тропізмів, він зазначає:  “…геотропизм плазмодиев лишь

крайне слаб в сравнении с чувствительностью их к действию света…” [13,

246].  При  цьому  було  також  встановлено,  що  під  впливом  освітлення

зовнішній  шар  протоплазми  починає  згущуватись,  втрачає  рухливість  і



затримує  рух  внутрішніх  шарів  її:  “…наружный,  освещенный  слой

протоплазмы  находится  как  бы  в  сокращенном  состоянии,  сдерживая

внутреннюю массу, сохраняющую сильное стремление к подвижности” [13,

254].  Спостерігаючи  за  дослідними  об’єктами  уважний  вчений  помітив

цікаве явище, коли негативний геотропізм змінюється після перебування на

світлі на позитивний; відбувався і зворотній процес при після перебування

плазмодіїв  у  темряві.  На  ці  процеси  впливали  такі  умови:  вологість  і

температура.  Стосовно  геліотропізму  ситуація  дещо  інша:  “Гелиотропизм

плазмодиев не подлежит параллельным изменениям: как в позитивно, так и в

негативно-геотропичном  состоянии  плазмодии  представляли  всегда   лишь

отрицательный гелиотропизм” [13, 257].

 Й.В.  Баранецький  стояв  у  витоків  хімічного  напрямку у  фізіології

рослин.  У  той  час  українські  вчені  приділяли  особливу  увагу  питанням

перетворення  запасних  речовин  при  проростанні  і  дозріванні  насіння.

Баранецький  (1878)  провадив  численні  спостереження  за  динамікою

крохмалю в рослинних тканинах та розчиненням зерен крохмалю ферментом

діастаз.  Зазначена  робота  з  дослідження  ферментів,  які  розкладають

крохмаль у рослинах, мала теоретичне значення для обґрунтування складних

процесів  –  перетворення  запасних  речовин  у  рослинах,  що  пов’язані  з

процесом обміну.

Майже одночасно з цією роботою Й.В. Баранецький (1877) одним з

перших  на  Україні  виконав  дослідження  росту  та  руху  рослин.  Він

опублікував  працю  про  добову  періодичність  росту.  Дослідження  цього

процесу вимагало ретельних вимірювань за допомогою ростоміра. Для цієї

мети  вчений  удосконалив  прилад,  сконструйований  Ю.  Саксом,  –

ауксанограф,  зробив  його  більш зручним і  широко  користувався  ним для

своїх  досліджень.  Він  виявив  добову  періодичність  росту  рослин.  Було

показано, що у одних рослин максимальний приріст відбувається вночі або

рано вранці,  у  інших –  протягом дня  або ввечері.  На думку вченого,  цей



режим  пов’язаний з певним ритмом перебігу біохімічних процесів в листках

і в конусі росту, а ці процеси, в свою чергу, залежать від періодичності зміни

ночі і дня. Ним було встановлено явище довготривалої післядії добової зміни

дня і ночі на періодичність росту (у темряві). Крім того, Баранецький вивчав

тропізми рослин: фототропізми і геотропізми у слизовиків (1875), рух витких

рослин (1883), поведінку комахоїдних рослин (1877) [14]. 

В  останній  період  своєї  діяльності  цей  природодослідник  виявив

великий  інтерес  до  анатомії  рослин  і  присвятив  цій  галузі  біології  низку

наукових  праць  –  “Способ  утолщения  стенок  паренхимы”  (1886),

“Образование постоянных тканей в вегетационных верхушках однодольных

растений”  (1897),  “О  так  называемых  биколатеральных  сосудных  пучках”

(1899), “О причинах направления ветвей деревьев и кустарников” (1901).

Слід зазначити, що Баранецький цікавився також питаннями тоді ще

молодої галузі природознавства – мікробіології. Цьому питанню присвячені

його праці “Об усвоении растениями свободного азота” (1894) та “Брожение

и его физиологическое значение” (1901). В останній він, зокрема висловив

віталістичну концепцію про механізм шумування.

 Й.В.  Баранецький  періодично  приймав  участь  у  роботі  Київського

товариства природодослідників; з 1904 р. був обраний головою товариства.

Наукові  праці  Й.В.  Баранецького,  присвячені  вивченню  різних  аспектів

життєдіяльності рослинного організму,  ввійшли в скарбницю світової науки

і створили фундамент для подальшого розвитку фітофізіології на Україні.

  Отже, І.Г. Борщов і Й.В. Баранецький були першими вченими, які

наприкінці  ХІХ  століття  проводили  фітофізіологічні  дослідження  у

Київському  університеті.  Аналіз  робіт  київських  фізіологів  показав,  що

незважаючи на те, що вони включилися у вивчення життєдіяльності рослин

пізніше,  ніж  західноєвропейські  колеги,  ці  вчені  зайняли  помітне  місце  у

вивченні  різних  проблем  життєдіяльності  рослин,  і  більшість  їх  робіт

отримала  загальне  визнання.  Характерною  особливістю  досліджень



українських  вчених  був  біологічний  підхід  до  вивчення  онтогенезу  з

урахуванням екологічних факторів і фізіологічних особливостей рослинних

організмів. У цьому відношенні великий практичний і науковий інтерес має

зіставлення  сучасних  результатів  із  досвідом  минулого.  Це  тим  більше

цікаве, що більшість досліджень “канули в літа”, залишаючись невідомими

сучасникам.
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университете в  ХІХ  веке. Подчеркнут весомый вклад И.Г. Борщова и О.В.

Баранецкого в разработку отдельных аспектов физиологии растений.

Khristovaya T.E.

THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KIEV UNIVERSITY

PHYTOPHYSIOLOGISTS (THE END OF THE XIX CENTURY)



The making of ptytophysiological views in Kiev University in XIX century is

elucidated. The significant contribution of I.G. Borshova and O.V. Baranezhkogo

in elaboration of plant physiology separate aspects is stressed.
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