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Барна Микола Миколайович наро-
дився 8 лютого 1938 року в с. Радоцина 
Горлицького повіту Краківського во-
єводства (Лемківщина, Польща) у  се-
лянській працьовитій сім’ї. 

Батько – Барна Микола Петрович 
(1910 року народження) і мати – Барна 
(дівоче прізвище Кравчицька) Пелагія 
Іванівна (1906 року народження) похо-
дять з Радоцини. 

«У житті я пережив три трагедії, – 
згадує мій батько у своєму життєпи-

сі «Микола Барна. Curriculum vitae» 
(Тернопіль: Підручники і посібники, 
2008. – С. 16−19). 

Перша, коли у 1942 році померла 
моя мама Пелагія Барна. В  народі ка-
жуть, коли помер батько  − дитина за-
лишилася напівсиротою, коли померла 
мама – повною сиротою. Так сталося, 
що обличчя своєї матусі я не пам’ятаю, 
але добре пам’ятаю той день, коли її не 
стало. Це було десь пополудні. Я сидів 
у  хаті на порозі і стругав спеціальним 

Професор Микола Миколайович Барна:  
віхи життєвого, наукового, навчально-
педагогічного шляху та громадської діяльності
до 80-річчя від дня народження

О.М. Барна, д. мед. н., професор
/Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ/

Микола Миколайович БАРНА − академік Академії наук Вищої школи, заслужений діяч науки і техніки 
України, відмінник освіти України, відмінник охорони природи України, почесний член Українського 
ботанічного товариства, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та зоології Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Професор М.М. Барна − автор (співавтор) близько 400 друкованих праць, у тому числі 5 монографій, 
2 бібліографії, 2 словники, 3 науково-популярні видання, 15 навчальних посібників для вищих 
навчальних закладів, із них 9 − з грифом МОН України, 10 посібників для вчителів біології, 
20 навчальних посібників для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, із них 12 − 
з грифом МОН України, 5 методичних рекомендацій, із них 2 − з грифом МОН України, 5 авторських 
свідоцтв на винаходи, двом з яких присвоєно прізвище Барна, 268 статей у наукових фахових виданнях, 
матеріалів і тез доповідей на міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конференціях, симпозіумах, 
з’їздах наукових товариств, нарадах та семінарах. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських 
дисертацій. Головний редактор наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія», що включено 
у шість наукометричних баз даних, у тому числі Index Copernicus.  

події та персоналії
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ножем бандурки (картоплю), а  мама в  цій самій хаті 
прилягла на ліжку. Через деякий час в хату зайшов тато 
і, звертаючись до мами, промовив: «Вставай, бо вже 
час доїти корови», − і тут же вийшов. Зайшовши вдру-
ге, він підійшов до ліжка і, порухавши маму, закричав: 
«Ой,  боже, що ся стало?» І  з  цими словами вибіг на-
двір і почав кликати на допомогу. В цей час я підійшов 
до  мами і  почав просити, щоб вона встала, але вона 
і  мені не відповідала. На татові вуличні крики в хату 
збіглося багато жінок, котрі обступили ліжко, на якому 
без ознак життя лежала мама, а я, злякавшись побаче-
ного, втік у другу кімнату. Пам’ятаю день похорону, міс-
це на цвинтарі, де похована мама. Коли ще до весілля 
тато привів мене до мачухи і сказав, що це твоя мама, 
я відповів: «Ні, це не моя мама. Мою мамцю в ямку за-
копали». З цього моменту почалося моє напівсирітське 
життя. Протягом усього свідомого життя мені завжди 
не вистачало маминої ласки. Я завдячую покійній мачу-
сі за те, що мене доглядала, як і своїх дітей, прилучила 
до християнської релігії: навчила мене в чотири роки 
«Отче наш», «Вірую», «Десять заповідей божих». 

Друга, коли у 1944 році німецька жандармерія за-
арештувала батька за  перехід польсько-словацької 
державної границі (мотиви переходу границі – при-
дбати ліки для хворої мами) і ув’язнила його на 6 мі-
сяців в Горлицьку тюрму. Коли батько був у тюрмі, 
19 січня 1945 р. німці, залишаючи Радоцину, із собою 
насильно забрали мого рідного старшого брата Петра 
(1929  р. народження, на родинній світлині перший 
зліва). Туга за ним не полишає мене ось уже декілька 
десятиліть. Навіть мої звертання до Червоного Хреста  
і Червоного Півмісяця колишнього Радянського Со-
юзу, до  міжнародного Червоного Хреста і  Червоно-
го Півмісяця у Женеві та телевізійної передачі «Жди 
меня» не принесли успіху.

Третя, коли 12 липня, на свято Петра і Павла, 
1945 р., як і сотні тисяч лемківських родин, я з бать-
ками був примусово переселений (депортований) 

на  територію тодішньої УРСР в  село Криштопівка 
Близнюківського району Харківської області. Ця подія 
докорінно змінила життя не лише моєї родини, а й усіх 
примусово переселених лемків. Біль розлуки з рідною 
землею упродовж кількох десятиліть несе мій народ і я, 
як його вірний син. В цьому ж році він пішов у перший 
клас Криштопівської школи, яку закінчив у 1946 р.

Влітку цього ж року його родина переїхала в с. Ско-
морохи Велико-Бірківського (нині Тернопільського) 
району Тернопільської області.

У 1946 році вступив у другий клас Скоморохівської 
семирічної школи, яку з Похвальною грамотою закін-
чив у 1952 р. В цьому ж році вступив у восьмий клас 
Баворівської середньої школи, яку закінчив у 1955 р. 
Згідно з існуючим тоді положенням батьки змушені 
були платити за навчання своїх дітей. 

Про плату за навчання в середній школі у п’ятдесяті 
роки я довідалася з роману доцента Тернопільського дер-

На світлині зображені батьки Миколи Барни, дідусь по мамі – 
Іван Кравчицький, в’язень концтабору Талергоф Першої 

світової війни (1914−1918), старший брат Петро і трирічний 
Миколайцьо, як його називали вдома. Травень 1941 р.
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жавного медичного університету імені І.Я. Горба-
чевського Ореста Березовського (татового шкіль-
ного товариша) «Європа − центр (1941−1957)»: 
«Вже наступного дня Олесь заніс всі документи 
до десятирічки та отримав згоду її директора. Вод-
ночас заплатив перші сто п’ятдесят рублів за нав-
чання. Дуже тяжко було мамі роздобути ці гроші, 
але іншого виходу не було, бо згадала своє школяр-
ство, яке через бідність мусило закінчитися на чет-
вертому класі, і вирішила будь-якою ціною хоч си-
нові дати «по-людську» освіту» [5, с. 195].

Далі батько в життєписі «Curriculum vitae» 
пише [c. 23]: «З самого початку навчання у вось-
мому класі на виховних годинах проводилася 
посилена агітація учнів за вступ у  комсомол, 
особливо тих, кому виповнилося чотирнадцять 
років. Тато не заперечував проти вступу у комсо-
мол, а моя мачуха Євгенія Іванівна (дуже побож-
на людина) дотримувалася своєї думки, повто-
рюючи: «Миколо, не губи свою душу». В другому 
півріччі восьмого класу сталось непередбачене: 
незважаючи на те, що я був старанним учнем, 
який не пропускав уроки, не порушував дисци-

пліну, вчився на п’ять і чотири, за відмову під-
писати заяву про вступ до комсомолу директор 
школи Гарбузенко викинув з класу мою сумку 
з книжками в коридор, вигнавши мене зі школи 
(саме вигнав, а не виключив, оскільки наказу про 
моє відрахування не було). Мої прогули тривали 
десь два чи три тижні аж до 5 березня 1953 р. –  
дня смерті Сталіна. В селі не було радіомовлення, 
і про смерть вождя всіх народів Сталіна я дові-
дався від директора Скоморохівської семирічної 
школи Олександра Євдокимовича Новицького, 
який 5 березня, ідучи селом з портретом Ста-
ліна з чорною стрічкою в правому нижньому 
куті, зупинився біля мене (я в той час стояв біля 
хвіртки), запитавши: «А ти, Коля, чому не в шко-
лі?» На що я відповів, що простудився і захворів. 
Він повідомив, що 5 березня 1953 р. помер наш 
вождь  – товариш Сталін. Я уважно вислухав 
Олександра Євдокимовича (в душі аж зрадів, що 
вже завтра можу піти до школи)… 

Повернувшись до хати, біля ліжка хворої ма-
чухи я крикнув: «Ура, я завтра іду до школи, бо 
помер Сталін». Шостого березня 1953 р., підго-
товивши всі уроки, які повинні були відбутися 
за розкладом, я разом з учнями із  Скоморохів 
пішов у школу. Треба, щоб мені так «повезло» – 
на порозі школи стояв високий кремезний муж-
чина – директор школи Гарбузенко, котрого 
учні дуже боялися. Побачивши мене, він ніби 
зрадів, промовивши: «Ну, що, Барна, надумав-
ся, тоді зайдемо в учительську і ти напишеш 
заяву». В  учительській в присутності багатьох 
вчителів директор повідомив про те, що 5 берез-
ня помер товариш Сталін і всі радянські люди 
згуртовуються навколо партії, вступаючи в її 
ряди, а  молодь як надійний помічник партії  – 
навколо Всесоюзного Ленінського Комуністич-
ного Союзу Молоді. Не пам’ятаю, що я відповів 

Греко-католицька церква св. Косьми і Дем’яна  
в с. Радоцина, в якій 9.02.1938 р.  

хрестили мого тата – Миколу Барну 
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на почуті слова товариша дирек-
тора, але в  комсомол я поступив 
в  дев’ятому класі після екзаменів, 
і немалу роль в цьому відіграла 
секретар парторганізації школи 
Тамара Михайлівна Чиняєва, яку 
ми всі любили і поважали. Ставши 
комсомольцем, в десятому класі 
на звітно-виборних комсомоль-
ських зборах мене обрали секре-
тарем комсомольської організації 
Баворівської середньої школи. 
Не  пам’ятаю, що я сказав після 
«великої довіри, яку мені виявили 
комсомольці», але добре пам’я-
таю, що я розплакався. Тамара 
Михайлівна, підводячи підсумки 
звітно-виборних комсомольських 
зборів, сказала: «Значить буде по-
рядок в комсомольській організа-
ції, бо новообраний секретар сліз-
но вболіває за її успіхи». Зазначу, 
що головою учнівського комітету 
Баворівської школи був мій това-
риш-однокласник Роман Бучин-
ський, родом із  Скоморохів, який 
закінчив історичний факультет 
Чернівецького державного універ-
ситету, після закінчення якого був 
направлений на роботу в м. Стаха-
нів Луганської області. 

Повернувшись зі школи додо-
му, я сказав батькам, що мене об-
рали секретарем комсомольської 
організації школи. На моє пові-
домлення батько відповів: «Обра-
ли, значить довіряють, але до цер-
кви зі мною ходитимеш щонеділі». 

Незважаючи на те, що я став ком-
сомольцем, в церкву я дійсно хо-
див щонеділі – це була батьківська 
воля і  наука. 17 квітня 1955 р., 
на  Великдень, я разом з батьками 
пішов до церкви. Не  знаючи, що 
за всіма, хто направлявся до цер-
кви, уважно слідкували сиксоти 
(особливо довірливі люди із  меш-
канців Скоморохів), які на другий 
же день повідомляли про побачене 
у відповідні інстанції. Не забули 
і про мене – секретаря комсомоль-
ської організації Баворівської се-
редньої школи. Згодом я взнав 
прізвище свого «доброжелателя», 
але Бог йому суддя. Через декілька 
днів мене викликали на засідання 
пленуму Белико-Бірківського рай-
кому комсомолу, на якому поряд 
з  іншими питаннями слухалося 
питання про антирелігійну робо-
ту в  Баворівській середній школі. 
З інформацією з цього питання я 
виступив і  відчував, що на мене 
чекає. Не дослухавши моєї інфор-
мації про проведену роботу, хтось 
із  членів президії зауважив: «Яка 
робота з антирелігійного вихован-
ня в школі може проводитися, коли 
секретар комсомольської організа-
ції ходить до церкви?». Після чого 
мені було поставлено конкретне 
запитання: «Чи правда, що на Ве-
ликдень ти був у  церкві?» Мені 
нічого не залишалось, як сказати 
правду: «Так, був». Після почутого 
були поставлені різні запитання: 

Які мотиви відвідання церкви? Які 
ваші релігійні переконання? тощо. 
Скільки виступило  − я не пам’я-
таю, але коли перший секретар 
райкому комсомолу запропонував 
проект рішення з цього питання: 
«За вчинки, несумісні із званням 
комсомольця, виключити Миколу 
Барну з комсомолу» − я заплакав. 
Що відбувалося в моїй свідомо-
сті − важко передати, але миттєво 
я відчув, що попав у прірву, з якої 
ніколи, мабуть, не  зможу вибра-
тися. Було оголошено перерву, 
після якої роботу пленуму про-
довжили. Я вийшов в  коридор і, 
витираючи сльози, побачив, що 
мене кличе Бондаренко (здаєть-
ся, секретар райкому партії чи 
голова райвиконкому). Ми вдвох 
зайшли в один із кабінетів, і  він 
мене запитав: «Чому ти розпла-
кався?» На що я відповів: «Я дуже 
хочу закінчити середню школу, що 
дозволить мені здобути якусь спе-
ціальність». Сказав, що я пересе-
ленець з Лемківщини. Батьки були 
переселені в  Харківську область, 
але у 1946 році там почався голод 
і ми переїхали в Тернопільську об-
ласть в  село Скоморохи. «А який 
район Харківської області − ти не 
пам’ятаєш?» − продовжував запи-
тувати Бондаренко. Я відповів, що 
Близнюківський, село Криштопів-
ка. Він деякий час помовчав, а піс-
ля цього сказав: «Коли ми знову 
зайдемо у  зал, я тебе запитаю: 
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То все-таки чому ти ходив до церкви? 
На що ти повинен відповісти, що ходив 
за ключами до батьків, оскільки вони 
були у церкві, а хата була зачинена». 
Мабуть, Лемківщина або Харківська 
область справили позитивне вражен-
ня на товариша Бондаренка (можливо 
він походив з  Харківської або іншої 
східної області) і підказав цю пораду, 
яка врятувала мене. Мені оголосили 
догану за послаблення антирелігійної 
роботи з учнівською молоддю. Товари-
ша Бондаренка – високого посадовця 
п’ятдесятих років, кремезного чолові-
ка та доброзичливу людину, я запам’я-
тав на все життя. І тепер можу сказа-
ти, що і серед комуністів були люди, 
котрі вміли творити добро, а не лише 
«карати вогнем і мечем». Баворівську 
середню школу я закінчив у 1955 році. 
Навчаючись у  середній школі на від-
мінно та добре, беручи активну участь 
у громадському житті школи, Микола 
постійно допомагав батькам у веден-
ні господарства: пас худобу, доглядав 
за кролями, рубав дрова тощо. 

Микола Барна у 1956 році всту-
пив на лісогосподарський факультет 
Львівського лісотехнічного інституту. 
Навчання на факультеті – це роки на-
буття глибоких і міцних знань з біоло-
гічних, природничих, хімічних, техніч-
них і лісознавчих дисциплін, роки його 
становлення як фахівця, перші кроки 
до науково-дослідної роботи. 

Насамперед пригадуються викла-
дачі, які сіяли розумне, добре, вічне, 
зокрема: Степан Михайлович Стойко, 

котрому зобов’язаний своїм науковим 
досягненням, Юрій Дмитрович Третяк 
(ректор інституту і завідувач кафедри 
ботаніки та дендрології), Степан Ан-
тонович Генсірук, Сергій Васильович 
Шевченко, Микола Максимович Гор-
шенін, Сава Андрійович Постригань, 
Теофілій Михайлович Бродович (де-
кан), Микола Іванович Калужський, 
Микола Харитонович Осмола, Ніна 
Феофанівна Прикладовська, Олена 
Іванівна Ладейщикова та багато-ба-
гато інших прекрасних викладачів, 
вчених і наставників. Багато із них ві-
дійшли у вічність, але пам’ять про них 
завжди житиме в серцях їх учнів. 

В автобіографії Миколи Миколайо-
вича є один цікавий факт, про який він 
залюбки згадує: «Перші ботанічні до-
слідження я розпочав у студентському 
науковому гуртку на кафедрі ботаніки 
та дендрології під керівництвом канди-
дата біологічних наук, доцента Степана 
Михайловича Стойка. Саме завдяки 
успішній пошуковій роботі в  студент-
ському науковому гуртку на  кафедрі 
ботаніки та дендрології та рекоменда-
ціям доцента С.М.  Стойка і завідувача 
цієї ж кафедри та ректора інституту до-
цента Ю.Д. Третяка, будучи студентом 
третього курсу у 1959 році, я навчався 
на всесоюзних біологічних читаннях, 
що були організовані в  Московському 
державному університеті імені М.В. Ло-
моносова для студентів-біологів колиш-
нього Радянського Союзу.

На біологічних читаннях слухали 
лекції: біолога Т.Д. Лисенка, генетика 



КЛУБ ЛІКАРІВ DOCTOR’S CLUB

www.health-medix.com60

М.П. Дубініна, ботаніка І.Г. Сере-
брякова, цитоембріолога О.І. Усти-
нової, хіміка-органіка М.О. Несмея-
нова, математиків І.Г. Петровського 
і  А.М.  Колмогорова, ґрунтознавця 
О.А. Роде та  багатьох інших відо-
мих вчених різних галузей знань. 
Програмою читань було передба-
чено проведення всесоюзної нау-
кової студентської конференції, на 
якій учасники читань виступали 
з  результатами наукових дослі-
джень, проведених на біологічних 
кафедрах різних вищих навчальних 
закладів. Я виступив на секції бота-
ніки з доповіддю «Рідкісні і зника-
ючі види рослин Українських Кар-
пат та  їх охорона» (фото). Це було 
перше моє знайомство зі станом 
студентської науково-дослідної ро-
боти у вищих навчальних закладах 

Радянського Союзу та з його столи-
цею – Москвою».

«Під час навчання в лісотех-
нічному інституті однієї стипендії 
на харчування та одягання не ви-
стачало, – згадує Микола Мико-
лайович, – …а тому після другого 
курсу брав участь в освоєнні ціли-
ни. Йшов четвертий рік освоєння 
цілинних і перелогових земель 
у  Казахстані. Згідно з постано-
вою ЦК  КПРС і Ради Міністрів 
СРСР для збору врожаю залуча-
лися студенти вузів і технікумів. 
Постановою Уряду була визначена 
гарантована оплата для студентів 
із розрахунку 5 рублів і  один кі-
лограм зерна за трудодень. За роз-
поділом я, як і інші студенти лісо-
господарського факультету, попав 
в  колгосп ім.  С.М.  Кірова Ашбу-

латського району, що межував 
з  Новосибірською областю. Мене 
призначили помічником комбай-
нера на  комбайн СК-4, оскільки 
я володів навиками такої роботи. 
Два тижні ми разом з  комбайне-
ром готували комбайн до збо-
ру врожаю. Перший виїзд в поле 
здійснили 19  серпня.  Майже три 
місяці напруженої роботи увінча-
лися успіхом: всі студенти добре 
працювали і відповідно добре за-
робили. Кращих учасників трудо-
вих загонів нагородили Грамота-
ми та грошовими преміями. Мене 
нагородили значком ЦК ВЛКСМ 
«За  освоение новых земель», го-
динником «Победа», грошовою 
премією, а від правління кол-
госпу вручили новий костюм як 
кращому помічнику комбайнера, 
оскільки комбайнера призвали на 
військову службу і мені упродовж 
місяця довелося виконувати функ-
цію комбайнера. 

Студент 3-го курсу Львівського лісотехнічного інституту Микола Барна серед 
учасників біологічних читань у Московському державному університеті імені 
М.В. Ломоносова. 1959 р.
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У 1961 році М.М. Барна з відзнакою 
закінчив Львівський лісотехнічний 
інститут (нині Національний лісо-
технічний університет України) і був 
рекомендований в аспірантуру. Про-
те згідно з існуючим на той час поло-
женням в аспірантуру могли вступати 
спеціалісти, які мали не менше трьох 
років виробничого стажу. Тому був 
направлений на роботу в трест «Закар-
патліс».

Починаючи з 01.08.1961 
до 20.06.1963 рр. − помічник лісничого 
Діловецького лісництва Велико-Бич-
ківського лісокомбінату. 20.06.1963 − 
01.04.1964 рр. − інженер відділу лісово-
го господарства Велико-Бичківського 
лісокомбінату. 

01.04.1964 − 1.04.1967 рр. − аспірант 
лабораторії цитоембріології Україн-
ського науково-дослідного інституту 
лісового господарства та агролісомелі-
орації (УкрНДІЛГА), Харків.

«Навчання в аспірантурі упродовж 
трьох років, – згадує Микола Микола-
йович, – це роки формування мого 
наукового світогляду, становлення 
як вченого в галузі ботаніки і цито-
ембріології зокрема. Хочу зазначити, 
що аспірантам регулярно виплачу-
вали стипендію, оплачували витрати 
на відрядження для збору матеріа-
лу (пригадую, що я виїжджав навіть 
у Курську область для збору матеріа-
лу з Обоянської триплоїдної осики), 
на з’їзди наукових товариств, наукові 
конференції, симпозіуми, в наукові 
бібліотеки (у  Всесоюзну наукову бі-

бліотеку ім.  В.І.  Леніна, Москва, де я 
працював майже два тижні), для при-
дбання нових приладів (мікроскоп 
МБИ-6, рисувальні апарати РА-4, 
мікрофотонакладки МФН-2 тощо), 
хімічних реактивів, спирту (ректифі-
кату та гідролізного) для проведення 
досліджень. Фінансово-матеріальне 
забезпечення науково-дослідних тем, 
в  тому числі аспірантських, було до-
бре організовано. 

Аспірантське середовище (кон-
ференції, зустрічі, бесіди, дискусії, 
культурні заходи: відвідання театрів, 
вечорів поезії, зустрічей з відомими 
людьми, груповий відпочинок на при-
роді) допомагало кожному із нас фор-
мувати в собі високі моральні людські 
якості: доброзичливість, взаємоповагу, 
безкорисливість, терпеливість, спів-
чуття та співпереживання до чужих 
невдач, повагу до старших тощо». 

Після закінчення аспірантури Мико-
лу Миколайовича направили на роботу 
в Карпатський філіал УкрНДІЛГА (Іва-
но-Франківськ) на посаду молодшого 
наукового співробітника відділу селекції. 

01.04.1964 − 10.08.1971 рр. − молод-
ший і старший науковий співробітник 
відділу селекції Карпатського філіалу 
УкрНДІЛГА.

2 квітня 1969 р. в Інституті ботаніки 
АН УРСР захистив дисертацію на тему: 
«Цитоембріологічне дослідження дея-
ких видів роду Populus L. у зв’язку з гі-
бридизацією» на здобуття наукового 
ступеня кандидата біологічних наук 
за спеціальністю: 094 - ботаніка.  
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10.08.1971 – до 1975 рр. − ви-
кладач, старший викладач, доцент 
кафедри ботаніки Тернопільського 
державного педагогічного інституту.

14.04.1975 р. − затверджений 
ВАК СРСР у вченому званні до-
цент по кафедрі «ботаніка».

20.10.1977 −10.06.1984 рр. − за-
ступник декана природничого фа-
культету.

20.12.1990 − 01.07.2006 рр. − де-
кан природничого та хіміко-біоло-
гічного факультетів.

25.12.1997 р. − рішенням Атес-
таційної колегії МО України при-
своєно вчене звання професор ка-
федри ботаніки.

12.03. 2002 р. в Інституті бота-
ніки імені М.Г. Холодного НАН 
України захистив дисертацію 
на  тему: «Репродуктивна біологія 
видів і гібридів родини Вербових 
(Salicaceae Mirb.)» на здобуття 
наукового ступеня доктора біо-
логічних наук за спеціальністю: 
03.00.05 – ботаніка.

2002−2012 рр. − завідувач 
кафед ри ботаніки.

2012−2014 рр. − завідувач 
кафед ри ботаніки та зоології.

2014 р. понині − професор ка-
федри ботаніки та зоології.

При запитанні: «Що у роботі 
приносить Вам найбільше задово-
лення?»  – Микола Миколайович 
відповів: «Спілкування зі студен-
тами на лекціях з діалоговою фор-
мою викладання матеріалу! Дуже 

люблю студентів і завжди дякую 
Господові Богу за те, що свою ді-
яльність проводжу з молоддю, 
яка є надійною заміною старшого 
покоління у всіх сферах людської 
діяльності». 

Протягом багаторічної вироб-
ничої, науково-дослідної, навчаль-
но-методичної та викладацької 
діяльності Микола Миколайович 
нагороджувався, обирався, йому 
присвоювали почесні звання та на-
городи: 

• за особливі успіхи, досяг-
нуті в  роботі по освоєнню 
цілинних і перелогових зе-
мель нагороджений значком 
ЦК ВЛКСМ «За освоение 
нових земель» (24.09.1958);

• за досягнуті успіхи в роз-
витку лісового господар-
ства України, впровадження 
нових методів у  лісогос-
подарське виробництво, 
професіоналізм нагородже-
ний путівкою на Вистав-
ку досягнень народного 
господарства СРСР. Москва 
(12−16.10.1963);

• за значний особистий вне-
сок у розвиток національної 
освіти України та наукові 
здобутки Микола Микола-
йович обраний: 
– членом-кореспонден-

том Української еко-
логічної академії наук 
(19.02.1993);

– академіком Української 
екологічної академії наук 
(24.11.1995);

 –  академіком Академії 
наук Вищої школи Украї-
ни (2002); 

 –  почесним членом Україн-
ського ботанічного това-
риства (18.05.2006);

• за значний особистий вне-
сок у  соціально-економіч-
ний, культурний розвиток 
Української держави, вагомі 
трудові досягнення та з на-
годи 15-ї річниці незалеж-
ності України Миколі Ми-
колайовичу Барні Указом 
Президента України при-
своєно почесне звання «За-
служений діяч науки і тех-
ніки України» (18.08.2006);

• за досягнуті успіхи в освіті 
та  науці Міжнародною Со-
росівською програмою 
підтримки освіти в галузі 
точних наук (ISSEP) у  1998 
році йому присвоєно зван-
ня «Соросівський асоційо-
ваний професор» і  вручено 
грант № АРU 074006;

• за особливі успіхи та висо-
кий професіоналізм у під-
готовці висококваліфікова-
них фахівців освіти, наукові 
здобутки, вагомий внесок 
у  справу охорони приро-
ди та багаторічну працю на 
ниві освіти та науки Микола 
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Миколайович нагороджений: 
– знаком «Відмінник охорони 

природи УРСР» (27.06.1983);
– значком «Відмінник народної 

освіти УРСР» (30.10.1987);
– медаллю «Ветеран труда» 

(30.11.1987);
 – почесною грамотою Міністер-

ства освіти України (1995);
 – грамотою Тернопільської об-

ласної державної адміністра-
ції (квітень 2000);

 – грамотою відділу освіти і на-
уки Тернопільської обласної 
державної адміністрації (кві-
тень 2000);

 – грамотою Тернопільської об-
ласної державної адміністра-
ції (05.08.2017);

 – грамотами Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені Володи-
мира Гнатюка (2006, 2017);

• за значний особистий внесок 
у розвиток української біологіч-
ної науки, наукові здобутки, ва-
гомий внесок у розвиток освіти 
та науки Постановою Прези-
дії Академії наук Вищої школи 
України присуджено нагороду 
Ярослава Мудрого в галузі нау-
ки і техніки (січень 2007).

Микола Миколайович брав актив-
ну участь у суспільному житті інсти-
туту та університету, був куратором 
академічних груп студентів, членом 
вчених рад університету і факультету, 
головою Тернопільського відділення 

Українського ботанічного товариства, 
заступником голови профспілкового 
комітету працівників університету, 
засновником і головним редактором 
наукового фахового видання Украї-
ни «Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Гнатюка. Се-
рія: Біологія», організатором наукових 
конференцій, виступав з  доповідями 
на міжнародних конгресах, конферен-
ціях, з’їздах, симпозіумах. нарадах і се-
мінарах.

Біографічні дані Миколи Микола-
йовича включені у такі видання: 

1. Довідник. Діячі науки і культу-
ри Лемківщини. − Торонто. − 
Львів : Думка світу, 2000. − 124 с.

2. Довідник. Академія наук вищої 
школи 1992–2007. − К., 2007. − 219 с.

3. Довідник. Фізіологи рослин 
України / Інститут фізіології 
рослин і генетики НАН Украї-
ни; уклад. В.В. Моргун, Ж.З. Гу-
ральчук. − К.: Логос, 2006.

4. Довідковий посібник. Україн-
ське ботанічне товариств. − К.: 
Наукова думка, 1979. − 186 с. 

5. Бюлетень ВАК України, 
№1/2002. Повідомлення про за-
хист дисертацій на здобуття на-
укового ступеня доктора наук. 
С. 42–43: Біологічні науки.

6. Енциклопедія сучасної України 
НАН України, 2003.  − Т. 2. Б – 
Біо. − 872 с.

7. Книга педагогічної слави Украї-
ни. − К., 2008. − 428 с.
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8. Тернопільський енциклопе-
дичний словник. Тернопіль: 
ВАТ ТВПК «Збруч», 2004. − 
Т. 1. А–Й. − 696 с.

Однак попри все Микола Ми-
колайович залишався лемком, 
який з болем у серці завжди пам’я-
тає про свої лемківські витоки, 
і  упродовж багатьох років мріяв 
про відвідання свого села Радоци-
ни, щоб покласти квіти на могилу 
матері. Навіть насмілився звер-
нутися з  листом  на ім’я Першого 
секретаря ЦК КПРС, Голови Ради 
Міністрів СРСР М.С. Хрущова 
з проханням щодо надання дозво-
лу відвідати рідне село Радоцину. 

Ось як він сам про це описав 
у своїй науково-популярній праці: 
«Микола Барна. Curriculum vitae  / 
Укладачі Л.С. Барна, Н.В. Герц. 
Автор передмови академік НАН 
України К.М. Ситник. − Тернопіль: 
Підручники і посібники, 2008. − 
288 с.: іл., с. 35−36»: 

«У 1963 році, працюючи на 
посаді інженера відділу лісового 
господарства Велико-Бичківського 
лісокомбінату, я написав листа на 
ім’я Першого секретаря ЦК КПРС, 
Голови Ради Міністрів СРСР 
М.С.  Хрущова про те, щоб мені 
дозволили виїхати в рідне село Ра-
доцину і покласти квіти на могилу 
матері. Листа я відправив з пові-
домленням про вручення. При-
близно через три тижні на  мою 
адресу прийшло повідомлення, що 

мій лист одержано в  приймаль-
ні Голови Ради Міністрів СРСР. 
Відповідь довелось чекати досить 
довго. Одного разу мені зателе-
фонували і запросили прибути 
у  Тячівський районний відділ мі-
ліції. Начальник райвідділу міліції, 
гортаючи мого листа з  підкресле-
ними окремими словами та  ціли-
ми реченнями, переконував, що 
положення про виїзд радянських 
громадян за кордон наразі не пе-
редбачає можливість мого виїзду 
за кордон. Після тривалої і «пе-
реконливої» співбесіди я зрозу-
мів, що мені відмовлено у  моєму 
проханні відвідати могилу матері. 
Ще  довгих тридцять шість років 
довелось чекати, щоб нарешті здій-
снилася моя найзаповітніша мрія 
про відвідання рідного села Радо-
цини і можливість покласти квіти 
на  могили моєї матусі та  обох ді-
дусів і обох бабусь, які спочивають 
на цьому ж цвинтарі, та на могили 
рідних брата і сестри моєї мами: 
Кравчицького Петра Івановича 
і Яніцької Єви Іванівни (дівоче 
прізвище Кравчицька), які спочи-
вають на цвинтарі міста Горлиці».

Далі Микола Миколайович зга-
дує: «Приступаючи до написання 
цієї наукової праці, я хотів в кни-
гу помістити копію листа, якого 
я направив на ім’я Голови Ради 
Міністрів СРСР М.С. Хрущова. 
Я звернувся у  жовтні 2007  року 
в  Управління Міністерства вну-

трішніх справ України в Закарпат-
ській області з проханням надіс-
лати на мою адресу: вул. Ділова, 1, 
м. Тернопіль ксерокопію листа, 
адресованого в 1963 році Першому 
секретарю ЦК КПРС, Голові Ради 
Міністрів СРСР М.С. Хрущову». 

Микола Миколайович багато 
зробив для відновлення цвинтаря 
в неіснуючому селі Радоцина на са-
мій границі зі Словаччиною: пе-
рерахував 1000 польських злотих 
на огорожу цвинтаря; почистив 
і  привів у порядок кілька пам’ят-
ників на цвинтарі, світлини яких 
наведені у його книжці: «Радоцина 
в моєму серці» (2011). У 2004 році 
з дружиною поставили на цвин-
тарі пам’ятний знак на честь його 
мами і обох дідусів і обох бабусь, 
які спочивають на цьому цвинта-
рі священник освятив пам’ятний 
знак (див. фото).

Тепер майже кожного року Ми-
кола Миколайович з дружиною 
Любою виїжджають на Лемків-
ську ватру в Ждиню (село Радоци-
на розташоване на відстані 10 км 
від  села Ждині) і  обов’язково бу-
вають у його рідній Радоцині, впо-
рядковують місця поховання рід-
них на цвинтарі та місце, де стоїть 
пам’ятний знак, покладають кві-
ти, запалюють лампадки, а також 
бувають на могилах рідних брата  
і сестри мами Миколи Микола-
йовича: Кравчицького Петра Іва-
новича і  Яніцької Єви Іванівни 



КЛУБ ЛІКАРІВDOCTOR’S CLUB

65МЛ №1-2 (147-148) 2018

(дівоче прізвище Кравчицька), які спо-
чивають на цвинтарі міста Горлиці.

Нині Микола Миколайович є ак-
тивним учасником спорудження лем-
ківської греко-католицької церкви 
Вознесіння Господнього у Тернополі: 
з родиною пожертвував певні кошти 
на її будову, є активним її прихожа-
нином, з дружиною розпочали писати 
монографічну працю «Микола Барна, 
Любов Барна. Лемківська церква Воз-
несіння Господнього у Тернополі», яку 
передбачено випустити на початку 
2018 року.

Велика увага в монографії буде 
приділена сьогоденню лемків, які на-
родилися в Лемківщині, та їх нащад-
кам, місце народження яких далеко 
поза їх прабатьківською Вітчизною. 
Крім того, будуть наведені короткі біо-
графічні статті та  світлини першого 
священика лемківської церкви Возне-
сіння Господнього у Тернополі − отця 
Василя Шафрана − лемка за походжен-
ням та архітектора лемківської церкви 
Олександра Джули  − лемка за похо-
дженням, а також короткі біографічні 
дані із світлинами парафіян лемків-
ської церкви, які коштами та безпосе-
редньою участю долучилися до спору-
дження лемківської церкви Вознесіння 
Господнього у Тернополі. 

Зауважимо, що у місті Тернопіль 
у  2015 році було завершено спору-
дження і на свято Покрови Пресвятої 
Богородиці 14 жовтня відкрито лем-
ківську греко-католицьку церкву, яка 
9 червня 2016 року була освячена і наз-

вана церквою Вознесіння Господньо-
го. На  храмове свято з’їхалося багато 
лемків з міста Тернопіль та навколиш-
ніх сіл і міст Тернопільщини, а  також 
прибули лемки з Львівської області 
(Андрій Тавпаш, Володимир Шуркало 
та багато інших), Івано-Франківської 
області − голова обласного товари-
ства «Лемківщина» Степан Семенович 
Криницький, лемки з Калуша та ін-
ших міст і сіл області, а також лемки 
з Києва (Іван Челак та ін.). Нині отець 
Василь Шафран щонеділі о 9-й годині 
проводить богослужіння у лемківській 
церкві Вознесіння Господнього. 

«Ми вдячні Господові Богу, що зро-
бив нас свідками та учасниками цього 
великого Чуда − спорудження лемків-
ського трибанного Храму  − тріумфу 

Пам’ятний знак на цвинтарі с. Радоцина, 
на якому написано: 
На цьому цвинтарі спочивають: 
Барна Пелагія
Кравчицький Іван
Кравчицька Ганна
Барна Петро
Барна Аґретина
Вічна їм пам'ять!
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віри, надії і любові»,  − зазна-
чає у  своїй книжечці о. Степан 
Левчик (лемко за походженням) 
«Церква св. Василія Великого. 
Хресна дорога Ісуса. Хресна до-
рога Марії». − Тернопіль: Астон, 
2009. − 64 с. 

Попереду ще багато робо-
ти дружнього і працьовито-
го церковного комітету, який 
очолює лемко Іван Степанович 
Фалатович, та всіх парафіян, 
які повинні долучитися до за-
вершення всього комплексу 
побудови лемківської церкви 
Вознесіння Господнього у Тер-
нополі: виготовлення іконоста-
су, побудови катехизаційного 
будинку, в  якому функціону-
ватиме катехизаційний зал, де 
навчатимуться релігії діти, 
здійснюватиметься підготовка 
до першого причастя, функціо-
нуватиме бібліотека тощо. 

Ось такий він вчинками 
і  діями Микола Миколайович 
Барна − мій тато, лемко за по-
ходженням, відомий україн-
ський вчений-ботанік, актив-
ний лемківський діяч, який 
своїм розумом та численними 
науковими здобутками сіє ро-
зумне, добре, вічне. 

На порозі 80-ліття вся лем-
ківська громада Тернопільщи-
ни та  вчені-біологи України 

сердечно вітають Миколу Ми-
колайовича Барну з ювілеєм! 
Бажаємо йому міцного здо-
ров’я, творчої наснаги, успішно-
го здійснення нових наукових 
і творчих задумів, невсипущої 
енергії у  підготовці фахівців 
для освіти і науки Української 
держави. Хай здоровим і ща-
сливим довголіттям наділить 
Його Господь Бог. 

І на завершення хочу під-
сумувати написане: наукові 
досягнення, творчі здобутки 
і  авторитетність мого батька  − 
професора Миколи Микола-
йовича Барни − беззаперечно 
здобуті його наполегливою 

повсякденною працею і заслу-
говують на наслідування його 
учнями, друзями, колегами 
та всіма тими, з ким він працює 
і  творить людям добро. Ма-
буть, і мої успіхи в науці здобуті 
завдяки прекрасному лемків-
ському генотипу та фенотипу 
батька, який передав мені лю-
бов, нестримний потяг до пра-
ці та самовдосконалення. За це 
йому моя дочірня подяка. І не-
хай Господь Бог, дорогий тату, 
пошле тобі:

Многая й благая літа!

Професор М.М. Барна з дочкою, професором О.М. Барною,  
під час тренінг-програми для лікарів «Мистецтво лікування», Тернопіль, 

28 листопада 2017 р.


	Госпітальна пневмонія: діагностика та терапія
	В.Є. Сабадаш1, к. мед. н., доцент; О.М. Барна1, д. мед. н., професор; 
О.О. Погребняк1, к. мед. н.;  І.І. Вишнивецький1, к. мед. н., доцент;  
Я.В. Корост1, к. мед. н.; А.М. Новицька1, к. мед. н., доцент; 
Н.М. Горобець1, к. мед. н., доцент; Є.М. Швець2, 

	Тестові запитання для самоконтролю
	Стан репродуктивного здоров’я жінки на фоні захворювань гепатобіліарної системи*
	О. Г. Бойчук

	Енурез в практиці сімейного лікаря
	І. Ф. Здорик1, к. мед. н., Г. М. Назар2, Е. В. Павлюков3

	Новий класифікатор професій: 
що зміниться для медиків?
	Інтерактивний форум «УКРМЕДІНФО 2017: 
загальна лікарська практика», присвячений 
20-річчю кафедри загальної практики 
(сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця 
	МЕДИЧНА РЕФОРМА: ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ
	Випуск 3−4* 
	НОВІ ГОРИЗОНТИ У СПІВПРАЦІ НАУКОВЦІВ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ
	Ю. Кияк, д. мед. н., професор; М. Зембала, д. мед. н., професор; 
О. Молчко, к. мед. н.; Н. Іжицька, к. мед. н.; М. Сьвєрад, к. мед. н.

	НАТХНЕННЯ ТА ДУХ НАУКИ
	Анна Рибачук 

	Професор Микола Миколайович Барна: 
віхи життєвого, наукового, навчально-педагогічного шляху та громадської діяльності
	до 80-річчя від дня народження
	О.М. Барна, д. мед. н., професор

	ПРОФЕСОР АНДРІЙ ОБЖУТ – перший керівник кафедри патологічної анатомії (1896–1910) 
медичного факультету львівського університету яна казимижа
	Частина І 
	Д.Д. Зербіно, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, д. мед. н., професор; Л.І. Волос 


