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ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ ДУБИНА:
ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Нещодавно виповнилося 70 років з дня
народження та 45 років наукової діяльності
видатного вітчизняного геоботаніка, доктора
біологічних наук, провідного спеціаліста відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України,
професора Дмитра Васильовича Дубини.
Дмитро Васильович Дубина народився
17 квітня 1949 р. у селі Червона Слобода Черкаського району Черкаської області. У 1966–
1972 рр. він навчався на природничому
факультеті Черкаського педагогічного інституту імені Богдана Хмельницького. Під час
навчання захопився ботанікою і під керівництвом відомого черкаського геоботаніка-лукознавця Олександри Никифорівни Моляки
розпочав дослідження рослинності Кременчуцького водосховища, опублікувавши декілька невеликих наукових праць.
У 1972 р. Дмитро Васильович вступив до аспірантури Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР і під керівництвом професора
С.С. Харкевича у 1976 р. захистив кандидатську дисертацію «Лататтєві України (видовий склад, поширення,
запаси,
біологія,
раціональне
використання, охорона і збагачення)». У 1976–1978
рр. обіймав посаду молодшого наукового співробітника відділу природної флори ЦРБС. З 1978 р.
по теперішній час трудова діяльність Дмитра Васильовича пов’язана з відділом геоботаніки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (нині –
відділ геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім.
М.Г. Холодного НАН України): 1978–1979 рр. – молодший науковий співробітник, 1979–1994 рр. – старший науковий співробітник, 1994–2018 рр. – провідний науковий співробітник, з 2018 р. – головний
науковий співробітник.
Основні наукові здобутки Дмитра Васильовича Дубини пов’язані з вивченням вищої водної
рослинності України, дослідженням плавнево-літоральних геокомплексів та водосховищ. У 1992
році він захистив докторську дисертацію «Плавнево-літоральні фітосистеми Північного Причорномор’я». Дуже вагомим є внесок Д.В. Дубини у вивчення флори та рослинності півдня України,
він є автором та співавтором багатьох фундаментальних монографій. Найважливіші серед них –
«Кувшинковые Украины» (1984), «Государственный заповедник Дунайские плавни» (1984), «Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества» (1987), «Плавни Причерноморья» (1989), «Продромус растительности Украины»
(1991), «Макрофиты – индикаторы изменений природной среды» (1993), «Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління» (1999), «Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения» (2000), «Дунайський біосферний заповідник.
Рослинний світ» (2003), «Класифікація та продромус рослинності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор’я» (2004), «Вища водна рослинність» (2006), «Галофітна
рослинність» (2007), «Зелена книга України» (2009), «Продромус рослинності України» (2019).
Загалом науковий доробок Д.В. Дубина становить понад 400 наукових праць.
Дмитро Васильович Дубина є не тільки високопрофесійним науковцем, а й мудрим вчителем, наставником. Велику увагу він приділяє становленню молоді, її першим крокам у
науці. Він є щирим порадником і для своїх колег, щедро ділиться своїми знаннями, порадами,
здобутками. Під його керівництвом захищено 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук за спеціальностями «ботаніка» та «екологія», йде підготовка над
трьома кандидатськими і трьома докторськими дисертаціями. Тому звання професора
Неймовірна працездатність, фанатична відданість науковій роботі, високий професіоналізм в усьому, життєвий оптимізм та доброзичливість – ось головні риси характеру ювіляра.
Бажаємо йому міцного здоров’я, нових творчих горизонтів та подальших видатних досягнень
на науковій ниві!
Д.А. Давидов, Л.М. Гомля, С.В. Гапон
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