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ІВАН АНДРІЙОВИЧ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

(короткий біографічний нарис) 

 

Іван Андрійович Добровольський народився 14 квітня 1916 року у селі 

Мар’янівці Баранівського району Житомирської області у родині лісників у 

третьому поколінні. Дитинство Івана Андрійовича проходило на Поліссі. По 

закінченню чотирирічної початкової школи продовжив навчання у семирічці 

містечка Мархлевська, що вважалась робфаком Поліського педагогічного ін-

ституту [12, с. 38]. У вересні 1933 року став студентом факультету біології та 

хімії цього ж інституту, що функціонував у Києві. Більш за все цікавився бо-

танікою, працював у лабораторії та вузівській селекційній станції [17, с. 6]. У 

1935 році після закриття інституту Добровольського разом зі студентською 

групою перевели до Криворізького педагогічного вишу [2, с. 3]. Адже саме у 

цьому навчальному закладі весною 1935 року було утворено природознавчий 

факультет, а у жовтні того ж року – кафедру ботаніки в якості матеріальної, 

науково-методичної та дослідної бази біологічного факультету. Навесні 1936 

року брав участь у становленні першого на Криворіжжі ботанічного саду на 

узбережжі Саксагані у центральній частині міста вздовж сучасної вулиці Ха-

ритонова [10, с. 166]. Місце розташування обрано не випадково. Саме тут че-

рез часті розливи ріки протягом останніх 150-200 років утворились цінні на-

носні ґрунти. Довоєнна площа саду складала 7,2 га [4, с. 8].  

Навчальний курс Іван Андрійович завершив у 1937 році з відзнакою й 

дістав призначення на кафедру ботаніки, де й пропрацював в сукупності 57 

років. Пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедрою, де-

кана факультету [3, с. 7]. Лише в роки війни він залишив інститутські ауди-

торії. Асистент Добровольський читав лекції, працював зі студентами, про-

водив наукові розробки у лісових масивах, міських скверах і зеленій зоні пед-

інституту. До 1941 року працював на посаді викладача, згодом старшого ви-

кладача [7, с. 3]. Лабораторією під відкритим небом для Івана Андрійовича 

слугували масиви Гурівського лісу, де він підіймався сходинками від студен-

та й аспіранта до кандидата і доктора біологічних наук [16, с. 3]. Наставни-

ками Добровольський 
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вважав В. В. Докучаєва, О. О. Ізмаїльського, Г. М. Висоцького й свого вчите-

ля та наукового керівника професора Дніпропетровського університету Оле-

ксандра Люціановича Бельгарда [17, с. 6].  

Після евакуації учбового закладу у 1941 році добровольцем пішов на 

фронт. У роки Другої світової сержант інженерно-саперних військ спеціаль-

ного батальйону Південно-Східного (згодом Сталінградського) фронту Іван 

Андрійович Добровольський брав участь в обороні Ростова, воював під Ста-

лінградом, споруджуючи потаємні переправи на Дону, облаштовував дзоти 

та бліндажі на підступах до Волги, форсував Дніпро та Віслу, визволяв Крим 

та Сандомир [12, с. 38]. 24 квітня 1945 року під час штурму польського міс-

течка Баутцен, що на річці Шпреє, зазнав тяжкого поранення [14, с. 9]. Вна-

слідок високої ампутації втратив ногу. Реабілітація тривала довгих два роки. 

За бойові заслуги був представлений до державних нагород, зокрема, одер-

жав два ордени Червоної Зірки, ордени Великої Вітчизняної війни першого 

та другого ступенів й численні медалі [21, с. 3].  

У післявоєнний час, незважаючи на складне фізичне ушкодження, за-

ймався роботою з відродження кафедри біології Криворізького педагогічного 

інституту, постійно організовував наукові дослідження з метою вивчення 

української флори. Разом з криворізькими студентами здійснив піші експе-

диції Придніпровськими степами й Кримськими горами. Керував студентсь-

кою практикою у Давидівському парку. Втративши ногу на фронті, професор 

Добровольський ніколи і нічим не подавав виду, що йому незручно з проте-

зом. 

По завершенню війни Добровольський продовжив наукові розвідки у 

царині геоботаніки. Разом з київський ученим-лісознавцем С. І. Іванченком 

та В. І. Чепурновим створив унікальну зелену зону неподалік від станції Дол-

гінцево, садив дерева у парку імені Горького, планував сквер біля другої мі-

ської лікарні, проектував піонерський парк ім. Гагаріна [19, с. 4]. За його за-

думом в означеному парку були створені березова, кленова та тополина алеї 

й невеликий гай віргінського ялівця [18, с. 37]. Іван Андрійович займався не 
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лише проектуванням майбутніх зелених зон, він власноруч знаходив насіння, 

здійснював підбір рідкісних саджанців [3, с. 7]. Ні віддаленість, ні примхи 

погоди ніколи не були перешкодою для наполегливого дослідника. Він часто 

виїздив у ліс, вивчаючи якісний склад деревних порід, типи посадок та ґрун-

ти.  

Добровольський поставив собі за мету: дати об’єктивну оцінку досвіду 

степового лісорозведення на Криворіжжі. Результатом проведеного дослі-

дження став успішний захист у 1952 році кандидатської дисертації, яка була 

присвячена вивченню рослинності Кривого Рогу і, перш за все, Гурівського 

лісу [15, с. 4]. У 1953 році Івану Андрійовичу присвоєно звання доцента. У 

1964 році на прохання Добровольського київський професор С. І. Івченко на-

діслав до Кривого Рогу на кафедру ботаніки педагогічного інституту кілька 



живців Шевченківської верби, виплеканої генієм українського народу у ка-

захських степах на засланні. В урочистій обстановці за участю вихованців 

середньої школи № 8 дві верби були посаджені біля пам’ятника Т. Г. Шевче-

нку навпроти головпоштамту та міського театру [5, с. 8]. 

Наприкінці 70-х років Добровольський працював над докторською ди-

сертацією за темою: «Екологобіогеоценотичні основи оптимізації техноген-

них ландшафтів степової зони України шляхом озеленення та заліснення». В 

процесі дослідження Іван Андрійович зібрав великий і цінний матеріал про 

вплив промислових забруднень атмосфери на ґрунти, розвиток рослин, роз-

робив шляхи поліпшення умов для їх росту на Криворіжжі [15, с. 4]. Разом із 

колегами знайшов такі породи дерев, що можуть прижитися при негативних 

змінах атмосфери. 26 грудня 1980 року Президіум Вищої атестаційної комісії 

СРСР присудив Добровольському науковий ступінь доктора біологічних на-

ук [8]. 1981 року Івану Андрійовичу було присвоєно звання професора. Його 

дисертація стала наріжним каменем озеленення відвалів, шламосховищ, про-

мислових майданчиків гірничо-металургійного виробництва. 

Іван Андрійович експериментував із деревонасадженнями на відвалах 

кар’єрів і шламовідстійників, досліджував, які дерева і чагарники розвива-

ються краще під впливом промислового пилу і газу. На рахунку  
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Добровольського десятки унікальних дерев, вирощених на Криворіжжі. Він 

підготував характеристики майже на п’ятдесят видів флори [14, с. 9]. Разом зі 

своїми учнями Дмитром Іларіоновичем Трайтаком та Наталією Василівною 

Гайовою Добровольський заклав новий ботанічний сад Педагогічного інсти-

туту в районі 98-го кварталу, таким чином створивши для КДПІ два ботаніч-

них сади. 

Добровольський першим у Кривбасі перевів поняття «екологія» з тео-

ретичної площини у практичний розріз. Його кандидатська й докторська ди-

сертації були присвячені оптимізації ландшафту Криворізького басейну, з 

метою створення сприятливих умов для життя і праці людей. Іван Андрійо-

вич детально вивчав особливості розвитку деревних насаджень поблизу про-

мислових об’єктів заводу «Криворіжсталь», можливості рекультивації пош-

коджених гірничими роботами земель. Проводив експериментальний пошук 

тих порід дерев, які могли в найбільшій мірі протидіяти запиленню атмосфе-

ри. До таких дослідником віднесено: тополі, каштани, горобину та кущі тро-

янди [16, с. 3]. Невипадково Кривий Ріг славиться своїми тополями, які є 

найкращими природними захисниками від промислового пилу. Дослідник 

вважав, що місто варто озеленювати посухостійкими породами береста, дрі-

бнолистим осокором, дубами [13, с. 3]. Працював над розробкою елементів 

агротехніки заліснення відвалів і шламосховищ [6, с. 3]. Під керівництвом 

Івана Андрійовича Добровольського студенти Криворізького педагогічного 

інституту засівали відвали пустих порід кар’єрів Південного та Новокриворі-

зького гірничозбагачувальних комбінатів для їх озеленення та зміцнення [22, 



с. 2]. На сотнях гектарів рекультивованих земель Північного ГЗК висаджува-

лись квіти, пшениця, помідори. На думку науковця, з часом до Кривого Рогу 

могли б приїздити туристи, як на Кавказ чи до Карпат, щоб подивитися на 

зелені гори, створені руками людини. Ця теза дослідника, висловлена в сере-

дині 80-х років ХХ століття, досить актуально звучить на початку ХХІ сто-

ліття в рамках програми розвитку індустріального туризму Криворіжжя. У 

своїх наукових працях вчений висловлював ідею перетворення промислового 

Криворіжжя у місто-сад [20, с. 4]. 

 

15 

 

Іван Андрійович Добровольський є автором близько 200 наукових 

праць і численних статей у збірниках академічних видань та наукових жур-

налах. Він був членом проблемної наукової ради Академії Наук Української 

РСР, керував криворізькою групою Українського ботанічного товариства [16, 

с. 3]. Вчений постійно виступав на наукових конференціях, симпозіумах, 

друкувався у місцевій періодичній пресі. У співавторстві з професором Київ-

ського національного університету О. Л. Липою написав підручник з геобо-

таніки, за яким вчились усі студенти природничих факультетів України [12, 

с. 39]. Згаданий навчальний посібник не втратив своєї значимості й до сього-

дні. Повсякденну науково-дослідну роботу Іван Андрійович не відривав від 

педагогічної. За весь час викладацької діяльності у Криворізькому педагогіч-

ному інституті підготував більше трьох тисяч фахівців за профілем вчитель-

біолог. Чимало вихованців Добровольського стали педагогами і вченими, се-

ред них є доктори і кандидати наук, доценти і професори. Навіть у похилому 

віці виконував обов’язки куратора студентської групи. Кураторські години 

були справжньою школою духовного очищення і морального становлення 

для підростаючого покоління [22, с. 2]. Незважаючи на вік, неодноразово зі 

студентами здійснював виїзди на практику до Карпатських гір.    

Самовіддана праця Івана Андрійовича у царині педагогіки була відзна-

чена Міністерством освіти. За заслуги в галузі вищої освіти СРСР був наго-

роджений знаком «За відмінні успіхи в роботі». За досягнення в галузі освіти 

і педагогічної науки Міністерством освіти УРСР нагороджений медаллю     

А. С. Макаренка [12, с. 39]. У 1980 році отримав звання Заслуженого праців-

ника вищої школи України [1, с. 370]. У 1985 році Іван Андрійович Добро-

вольський був удостоєний унікальної нагороди Всесоюзного товариства ґру-

нтознавців – ювілейної медалі «До 100-річчя виходу книги В. В. Докучаєва 

«Російські чорноземи». Вищеназваною відзнакою нагороджувались наукові 

організації за значний внесок у дослідження сучасного стану природи. Вру-

чив медаль президент Всесоюзного товариства ґрунтознавців В. А. Ковда [9, 

с. 4]. Його ім’я занесено до книги Трудової слави  
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Дніпропетровської області. У Криворізькому державному педагогічному уні-

верситеті на кафедрі ботаніки була відкрита іменна аудиторія на честь про-

фесора Добровольського, де встановлено меморіальну дошку й організовано 

куточок особистих речей на знак увічнення його пам’яті. Саме у цій аудито-

рії Іван Андрійович працював в останні роки свого життя [11, с. 4].  

Іван Андрійович Добровольський помер 9 червня 1996 року. Похова-

ний на Криворізькому кладовищі Центрально-Міського району. Професор 

Добровольський залишив після себе значну наукову спадщину, численних 

учнів, які продовжують розпочаті ним дослідження в галузі промислової бо-

таніки, моніторингу довкілля, поглиблюють біогеоценологічні дослідження в 

умовах техногенного забруднення, оберігають рідкісну флору Криворіжжя. 
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