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Ювілейні дати
ДО 75-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА Ю.М. ЧЕРНОБАЯ

Юрію
Миколайовичу
Чернобаю,
доктору біологічних наук, професору,
багаторічному директору Державного
природознавчого музею НАН України та
керівнику лабораторії «Екології та
антропогенезу ґрунтів» 6 червня 2021
року виповнюється 75 років. Він є
академіком Лісівничої академії наук
України, членом Ради природничої секції
ICOM України – Міжнародної Ради
Музеїв,
Українського
товариства
ґрунтознавців і агрохіміків, Наукового
товариства
імені
Шевченка,
спеціалізованої
ради
по
захисту
дисертацій,
науково-технічних
рад
природоохоронних
установ,
членом
редколегій кількох наукових журналів. Його наукові та громадські інтереси
охоплюють низку різних напрямів сучасної екології, ґрунтознавства та
природничої музеології.
Професор Ю.М. Чернобай народився у місті Оренбург. Середню школу
закінчив в 1964 році на Кубані. Важливу роль у становленні майбутнього
вченого відіграв його батько Микола Харитонович Чернобай, який сам був
науковцем. Він був і залишається для Юрія Миколайовича прикладом для
наслідування, який не тільки спрямував його життєвий шлях, але й був
основним порадником у наукових дослідженнях ювіляра. Вищу освіту Ю.М.
Чернобай здобув у 1970 р. у Львівському національному університеті імені
Івана Франка за спеціальністю "Біологія і хімія".
Трудову діяльність ювіляр розпочав уже в 18 років лаборантомпрепаратором Львівської зональної агрохімлабораторії. Після закінчення
університету кілька років працював інженером НДІ землеробства й
тваринництва західних регіонів УРСР. Проте справжнє наукове зростання
припадає на час проходження аспірантури у Державному природознавчому
музеї АН УРСР, де він навчався з 1972 року. Там, під керівництвом д.б.н. М.А.
Голубця, він став спеціалістом з дослідження процесів трансформації
фітодетриту в природних екосистемах. Над цим науковим напрямом Ю.М.
Чернобай працює вже багато років поспіль, намагаючись пізнати різні аспекти
перетворення рослинних решток у процесах біотичного колообігу речовини та
перетворення енергії в природних екосистемах. Цим питанням присвячено
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кандидатську (1978 р.) та докторську (1986 р.) дисертації, а також більшість
його публікацій.
Після закінчення аспірантури ювіляр обіймає різноманітні наукові та
науково-організаційні посади у Львівському відділенні інституту ботаніки АН
УРСР. Від інженера-еколога (1975-1978 рр.), молодшого наукового
співробітника (1978-1980 рр.) до старшого наукового співробітника та вченого
секретаря (1980-1987 рр.). З 1987 року Юрій Миколайович обіймає посаду
директора Державного природознавчого музею НАН України. Він успішно
керував установою понад 30 років і лише нещодавно (у 2019 р.) вирішив дати
дорогу молодим і не балотуватись на посаду директора. Проте він не залишив
установу, а продовжує ділитись досвідом з молодшими колегами, які в
переважній більшості є його учнями, у якості керівника лабораторії.
Ювіляр став "хрещеним батьком" для 11 кандидатів та 3 докторів наук та
створив львівську наукову школу екологів та ґрунтознавців музеологічного
профілю. Він підняв Державний природознавчий музей НАН України на
найвищу сходинку у рейтингу наукових установ відділення загальної біології
НАН України.
З нагоди достойного ювілею зичимо Вам, дорогий Юрію Миколайовичу,
міцного здоров’я, творчого довголіття, невичерпної бадьорості, добробуту і
затишку в родині та многая і благая літана радість близьким і друзям та на
користь та славу Музею та неньки України!
Колеги та друзі ювіляра
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