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 80-річчя члена-кореспондента 
НАН України І.С. КОСЕНКА 

3 грудня святкує своє 80-річчя відомий вчений у галузі біології, 
дендрології, інтродукції та акліматизації рослин, садово-парко-
вого мистецтва, реставрації парків та сучасного паркобудівни-
цтва, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент 
НАН України Іван Семенович Косенко. 

І.С. Косенко народився у 1940 р. в с. Хрестителеве Черкаської 
області. У 1970 р. закінчив Уманський сільськогосподарський 
інститут. З 1967 до 1980 р. працював викладачем Уманського 
технікуму механізації (нині — Агротехнічний коледж Уман-
ського національного університету садівництва). З 1980 р. очо-
лює Національний дендрологічний парк «Софіївка».

Основний напрям наукової діяльності І.С. Косенка — вирі-
шення теоретичних і практичних проблеми фундукарства. Він 
дослідив особливості росту й розвитку всіх інтродукованих в 
Україну видів ліщини і на основі вивчення їхніх екологічних 
властивостей довів можливість уведення їх у культуру прак-
тично в усіх кліматично-географічних зонах України, уперше 
встановив залежність ефективності вегетативних способів роз-
множення від фітогормонального статусу пагонів різних видів 
ліщини. І.С. Косенко — автор 30 монографій і близько 350 на-
укових та науково-популярних праць, присвячених історії «Со-
фіївки», вивченню рослинних багатств України, теорії інтродук-
ції та акліматизації рослин, збереженню і збагаченню біотичного 
різноманіття, екології рослин, паркобудівництву. Має 7 автор-
ських свідоцтв на нові сорти рослин та способи посіву насін-
ня деревних рослин і 7 патентів. Велику увагу Іван Семенович 
приділяє розвитку парку та забезпеченню належних умов праці 
для співробітників. Роботи з реконструкції та відновлення істо-
ричних ландшафтів, а також зі створення нових ландшафтних 
композицій, проведені в Національному дендрологічному парку 
«Софіївка», стали прикладом для інших парків України.

І.С. Косенко — повний кавалер ордена «За заслуги», лауре-
ат Державної премії України в галузі архітектури, премій НАН 
України ім. В.Я. Юр’єва та ім. М.Г. Холодного, заслужений пра-
цівник культури України. У 2005 р. йому було присуджено Між-
народну премію ICOMOS-IFLA ім. проф. Яна Захватовича, у 
2008 р. присвоєно звання «Почесний громадянин м. Умань».


