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ЮВІЛЕЇ
ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА ДОГАДІНА
(до 70-річчя від дня народження)
1 червня 2010 року виповнилося 70 років
доктору
біологічних
наук,
професору,
завідувачу кафедри ботаніки та екології рослин
Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна Тетяні Василівні Догадіній.
Т.В. Догадіна – відомий учений-ботанік.
Її основні наукові інтереси в галузі флористики,
систематики та екології водоростей. Нею
виконані масштабні дослідження водоростей
континентальних водойм, в тому числі стічних
та забруднених вод, участі водоростей у
процесах
самоочищення;
розвинуті
альгофлористичні дослідження в системі
екологічного моніторингу; зроблено вагомий
внесок у розробку сучасних методів санітарної
гідробіології.
Професором
Т.В.Догадіною
описано три нових види водоростей; розроблена
нова
система
жовтозелених
водоростей
(Xanthophyta).
У 1970 Т.В. Догадіна захистила кандидатську дисертацію «Альгофлора водоемов
очистных сооружений и ее роль в очистке стоков». 1986 року нею захищена дисертація на
здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук «Желтозеленые водоросли СССР: флора,
систематика, эволюция, филогения». Обидві роботи були захищені у спецраді Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного АН України у Києві.
Т.В. Догадіна автор і співавтор понад 190 друкованих праць, в тому числі 11 навчальних
посібників, восьми монографій. За авторською програмою читає нормативний курс «Ботаніка».
Професор Т.В. Догадіна член Координаційної ради з проблем ботаніки і мікології при
НАНУ і Міносвіти України; член (1991-1994 рр., Київ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАНУ); віце-президент Українського ботанічного товариства, голова Харківського відділення
УБТ. У 1991-1994 рр. вона була членом спецради Д 016.52.01 із захисту докторських і
кандидатських дисертацій. Т.В. Догадіна проводить значну організаційну роботу як член
редакційних колегій журналів «Альгология» (Київ), «Биологический вестник» (Харків, ХНУ) і
«Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія».
З 1996 року, як наступниця свого учителя професора О.М. Матвієнко, очолила
Харківську альгологічну школу В.М. Арнольді. Під керівництвом Т.В. Догадіної захищено
чотири кандидатські дисертації, в тому числі іноземними громадянами (Росія, Іран) та одна
докторська. Наразі готуються до захисту дві дисертації, завершують польові дослідження ще
двоє аспірантів.
З ініціативи професора Т.В.Догадіної при кафедрі ботаніки і екології рослин ХНУ
організовано лабораторію масових культур водоростей.
З 1991 року і дотепер Т.В.Догадіна є керівником НДР з питань вивчення видового та
ценотичного різноманіття заповідного фонду Харківщини та структурно-функціональної
організації фітоценозів як індикатора стану і сталості довкілля (виконавці кафедра ботаніки та
екології рослин і ботанічний сад ХНУ ім. В.Н.Каразіна).

ЮВІЛЕЇ

Професор Т.В.Догадіна нагороджена знаком "Відмінник освіти України", сертифікатом
Міжнародної біографічної асоціації та Американського біографічного інституту, почесними
грамотами Виконкому Харківської міської ради та Міністерства освіти і науки України,
почесною відзнакою «Слобожанська слава», Почесною медаллю імені В.Н. Каразіна.
Редколегія журналу «Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія
Біологія» щиро вітає Тетяну Василівну зі славним ювілеєм, зичить нових творчих успіхів,
натхнення і міцного здоров’я.
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