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До 85-річчя від дня народження академіка М.А. Голубця  
 

Видатному українському вченому, лісівнику, 
екологу, натуралісту-мислителю Михайлу 
Андрійовичу Голубцю у 2015 році виповнюється 85 
років від дня народження. З цієї нагоди уся 
спільнота Державного природознавчого музею НАН 
України, серед якої чимало учнів ювіляра, 
звертається до нього з щирими та теплими 
словами привітання, а саме: 

 
Вельмишановний Михайле Андрійовичу!  
Ваші учні та послідовники, увесь творчий 

колектив музею сердечно вітаємо Вас з достойним 
високої пошани 85-річним ювілеєм і щиро бажаємо 
Вам міцного здоров’я та довгих років щасливого 
життя, досягнення поставлених творчих цілей, 
розквіту та примноження закладеної Вами 

екологічної школи, яка становить честь і гордість громади Львова та цілої України. 
Ви з’явилися на світ 30 жовтня 1930 року в селищі Любінь Великий, у родині з 

глибокими галицькими традиціями, де панували злагода і добросусідство. А ще 
існував ідеал освіти, фахової досконалості і достойного життя. Тому для Вас завжди 
притаманне відповідальне ставлення до праці, чи то на жнивах на родинному полі, чи 
у сесійній залі Верховної ради України. Ваше дитинство припало на найсуворіші 
роки ХХ ст., довелося відчути і польську, і німецьку й радянську педагогіку. Лише 
вкорінена звичка до щоденної наполегливої праці посприяла подолати ці освітянські 
стрибки і дозволила успішно вчитись і здобути у 1953 році вищу освіту з 
кваліфікацією інженера лісового господарства. В тому ж році Вас було прийнято до 
аспірантури, яку успішно завершили у Львівському лісотехнічному інституті (нині 
Національний лісотехнічний університет України). В тому ж закладі Ви зробили 
перші кроки у викладацькій роботі. Схильність до науково-дослідної роботи привела 
Вас до Інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР, а з 1962 року 
почалася робота у системі Академії наук УРСР під керівництвом відомого 
геоботаніка, бріолога і еволюціоніста, члена-кореспондента АН УРСР А.С. 
Лазаренка. Саме в цьому середовищі заклалася ґенеза потужної  екологічної школи, 
до якої увійшли майбутні доктори наук К.А. Малиновський, М.А. Голубець, С.М. 
Стойко та В.Г. Коліщук. У 1969 році Ви успішно захистили докторську дисертацію, а 
від 1970 року очолили Державний природознавчий музей, який стрімко став 
форпостом екологічної науки у західному регіоні України. У 1974 році Ви очолили 
Львівське відділення Інституту ботаніки АН УРСР, яке у 1991 році послужило 
основою для створення Інституту екології Карпат НАН України. Становлення цієї 
академічної установи збіглося у часі з обранням Вас народним депутатом Верховної 
ради України, академіком НАН України та отриманням високих урядових та 
наукових нагород. У 2007 році Ви переказали керівництво Інститутом своєму учневі 
д.б.н. М.П. Козловському, проте від наукової діяльності не відійшли, залишаючись 
на посаді Почесного директора ІЕК НАН України. 
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Ви активно публікуєте наукові та науково-популярні монографії. Більшість з них 
становлять достойний творчий доробок до геніальних ідей академіка  
В.І. Вернадського та сучасних вчених біосферного та ноосферного спрямування. 
Основними питаннями у Ваших дослідженнях виступають структурно-
функціональна організація наземних екосистем і геосоціосистем, їх екологічний 
потенціал, а також перспективи управління соціосферними процесами.  
Вами підготовлено близько двох десятків кандидатів та докторів наук, більшість з 

яких продовжують плідно працювати у заснованому Вами Інституті і теж мають вже 
наступне покоління своїх учнів. Окрім того, що Ви дійсний член НАН України, Ви 
також є дійсним членом Екологічної академії наук України. Ви є головою 
спеціалізованої ради з захисту дисертацій Інституту екології Карпат НАН України 
(екологія), членом спеціалізованих рад Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (екологія), Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу України 
(екологічна безпека) та Львівського національного університету імені Івана Франка 
(конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів), Ви також 
є Дійсним членом Наукового товариства імені Т. Шевченка. Ви входите до складу 
редколегій низки наукових часописів, серед яких: "Біологічні студії/Studia Biologica", 
"Наукові основи збереження біотичної різноманітності", "Екологія і ноосферологія", 
"Наукові праці Лісівничої академії наук України", "Український ботанічний журнал". 
Така творча активність, незгасаюча працездатність та зразкова працелюбність 

служать потужною мотивацією як для Ваших учнів, так і для усіх молодших 
поколінь українських екологів у справі подальшого пізнання проблем живої природи, 
довкілля та природокористування, цивілізаційних та суспільних проблем біосфери та 
ноосфери. 
В день славного 85-ліття бажаємо Вам, дорогий вчителю і достойний патріарше 

львівської екологічної школи, міцного здоров’я, нових наукових та життєвих 
здобутків, успішних звершень і довгого творчого життя. 
Многая і благая Вам літа! 
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