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Ab stract  

The life of Vadym Oleksandrovych Topachevsky and his contribution to the devel-

opment of science is considered. V. O. Topachevsky was the most famous palaeo-

mammalogist of Eastern Europe, long-term head of the palaeontological depart-

ment of the now National Museum of Natural History of the National Academy of 

Sciences of Ukraine, director of Schmalhausen Institute of Zoology of the Ukraini-

an SSR, founder and editor-in-chief of a number of important Ukrainian zoological 

publications, and academician of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

Vadym Oleksandrovych was at the origins of systematic palaeontological expedi-

tions to key sites of the Quaternary period, participated in the development of serial 

collections of small mammals and of the research techniques of faunal complexes 

based on the analysis of samples characterising the micromammal fauna of a par-

ticular section. Research by V. O. Topachevsky is devoted to such fundamental 

branches of zoology as taxonomy, phylogenetics, historical faunistics, evolutionary 

morphology, and zoogeography. The scientist paid much attention to biostratigra-

phy and palaeogeography. He solved complex issues of taxonomy and parataxon-

omy in relation to extinct and modern representatives of fauna, justified the estab-

lishing of a number of new to science taxa of extinct mammals. Among the out-

standing achievements of Vadym Topachevsky of great importance is the creation 

of a comprehensive association scheme of development of communities, which 

explains the changes in the fauna of small mammals of the late Pliocene, Eopleis-

tocene and Pleistocene of the Northern Black Sea Region, as well as the develop-

ment and justification of the biozonal stratigraphic scheme of the late Miocene and 

Pliocene of the Eastern Paratethys. He is the author of 8 monographs and supervi-

sor of 11 candidate and 2 doctoral dissertations. Vadym Oleksandrovych formed a 

powerful scientific department and prepared a worthy scientific change, the works 

of which are well known to specialists. His achievements were awarded the Order 

of the Badge of Honor, the titles of Academician of the NAS of Ukraine, Honoured 

Worker of Science and Technology of Ukraine, and he won the I. I. Schmalhausen 

Prize of the NAS of Ukraine. The palaeontological exhibition of the National Mu-

seum of Natural History NAS of Ukraine was named after the scientist in 2005. 

The list of Vadym Topachevsky’s main scientific works is given as well. 
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Vadym Topachevsky, an outstanding zoologist and manager of science (to the researcher’s 90th anniver-

sary). — I. Emelyanov, I. Zagorodniuk. — The life of Vadym Oleksandrovych Topachevsky and his contri-

bution to the development of science is considered. V. O. Topachevsky was the most famous palaeomammalo-

gist of Eastern Europe, long-term head of the palaeontological department of the now National Museum of Nat-

ural History of the National Academy of Sciences of Ukraine, director of Schmalhausen Institute of Zoology of 

the Ukrainian SSR, founder and editor-in-chief of a number of important Ukrainian zoological publications, and 

academician of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vadym Oleksandrovych was at the origins of 

systematic palaeontological expeditions to key sites of the Quaternary period, participated in the development of 

serial collections of small mammals and of the research techniques of faunal complexes based on the analysis of 

samples characterising the micromammal fauna of a particular section. Research by V. O. Topachevsky is de-

voted to such fundamental branches of zoology as taxonomy, phylogenetics, historical faunistics, evolutionary 

morphology, and zoogeography. The scientist paid much attention to biostratigraphy and palaeogeography. He 

solved complex issues of taxonomy and parataxonomy in relation to extinct and modern representatives of fau-

na, justified the establishing of a number of new to science taxa of extinct mammals. Among the outstanding 

achievements of Vadym Topachevsky of great importance is the creation of a comprehensive association 

scheme of development of communities, which explains the changes in the fauna of small mammals of the late 

Pliocene, Eopleistocene and Pleistocene of the Northern Black Sea Region, as well as the development and jus-

tification of the biozonal stratigraphic scheme of the late Miocene and Pliocene of the Eastern Paratethys. He is 

the author of 8 monographs and supervisor of 11 candidate and 2 doctoral dissertations. Vadym Oleksandrovych 

formed a powerful scientific department and prepared a worthy scientific change, the works of which are well 

known to specialists. His achievements were awarded the Order of the Badge of Honor, the titles of Academi-

cian of the NAS of Ukraine, Honoured Worker of Science and Technology of Ukraine, and he won the 

I. I. Schmalhausen Prize of the NAS of Ukraine. The palaeontological exhibition of the National Museum of 

Natural History NAS of Ukraine was named after the scientist in 2005. The list of Vadym Topachevsky’s main 

scientific works is given as well. 
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Вступ 

Історія української біології знає чимало прикладів натхненних дослідників і успішних 

організаторів науки, проте подібний одночасний статус досяжний далеко не для всіх. Для 

цього має збігтися надто багато факторів і тоді зірка дослідника стає помітною далеко за ме-

жами колективу, в якому він працює, і галузі спеціального знання, якому він присвятив своє 

життя. Такий приклад для всіх нас продемонстрував Вадим Олександрович Топачевсь-

кий (16.07.1930 — 9.11.2004) — видатний науковець, зоолог, теріолог, палеонтолог, академік 

НАН України, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

керівник Українського теріологічного товариства НАН України, наставник багатьох зоологів, 

зокрема й авторів цього нарису.  

Внесок Вадима Олександровича Топачевського у розвиток не лише теріології, палеозоо-
логії чи біостратиграфії, але й загалом зоології як науки і як дослідницької галузі в академіч-

ній історії України є величезним, і ми віддаємо шану його постаті у 90-ту річницю появи цієї 

непересічної особистості у нашому світі. 
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Витоки 

Вадим Олександрович Топачевський народився 

16 липня 1930 року в Черкасах у родині вчених-

біологів. Його батько Олександр Вікторович Топачев-

ський — видатний вчений, гідробіолог, академік АН 

УРСР — у 1935–1959 роках працював виклада-

чем Київського університету, був деканом біологічно-

го факультету. З 1959 року до останніх днів свого 

життя (1975) Олександр Вікторович працював в Ін-

ституті гідробіології АН УРСР, зокрема у 1959–1973 

роках на посаді директора (Масюк 2008). Мати — 

Марія Флоріанівна Макаревич — відомий ботанік, 

доктор біологічних наук, професор — працювала в 

Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 

(Вассер et al. 1990). 

Дитинство Вадима Олександровича проходило в 

колі біологів й аматорів природи, що й визначило його 

подальшу долю. 

 

Рис. 1. Вадим Топачевський. Фото близько 

1985 року, з архіву ННПМ. 

Fig. 1. Vadym Topachevsky. Photo ca. 1985, 

archive of NMNH. 

 

Інтерес до науки і високих знань не прийшов звідкілясь — Вадим Олександрович пред-

ставляв родинне дерево Грушевських — Оппокових, в якому було чимало науковців (Панько-

ва 2009). Його стиль життя завжди був активним — і спорт, і експедиції, і риболовля — при 

кожній можливості він був в русі й на природі (рис. 2). 

По закінченню школи він навчається на біологічному факультеті Київського держунівер-

ситету, а в 1953 році вступає до аспірантури Інституту зоології АН УРСР до відомого зоолога, 

палеонтолога, академіка АН УРСР І. Г. Підоплічка. За час навчання в аспірантурі Вадим Оле-

ксандрович провів цикл досліджень, присвячених детальному аналізу хребетних пліоцену і 

квартеру долин нижнього Дніпра і р. Молочної, результатом чого стала підготовлена ним 

кандидатська дисертація, яку він успішно захистив у1957 році (Емельянов et al. 2005). 

Відтоді та до кінця свого життя Вадим Олександрович приділяв величезну увагу збору 

палеозоологічних матеріалів на всій території України, а також у суміжних регіонах, особисто 

брав участь у численних експедиціях, проведенні польових робіт (рис. 3), камеральній оброб-

ці викопного матеріалу. Звісно, вкрай важливим аспектом і вимогою до себе й інших було те, 

що всі зібрані матеріали мають бути розібрані й опрацьовані, а найважливіші з них доведені 

до описів у наукових публікаціях, а лише потому мають бути початі нові збори. 

Надалі розпочався період самостійного наукового пошуку і неперервних наукових злетів.  

У 1962 р. виходить в світ його перша монографія, присвячена викопним хохулевим (ро-

дина Desmanidae) з неогенових і антропогенових відкладів Східної Європи (тоді можна було 

писати тільки як «Європейська частина СРСР»).  

Праці молодого науковця досить швидко набувають популярності як у ближніх, так і від-

далених, зокрема й за межами СРСР, наукових колах. Вадим Олександрович стає одним із 

провідних палеотеріологів колишнього СРСР. У 1969 році у головному на той час видавницт-

ві «Наука» в серії «Фауна СССР» було опубліковано фундаментальне монографічне зведення 

вченого, присвячене родині сліпакових (Spalacidae), при тому одночасно детальному аналізу 

сучасних і вимерлих форм в усьому їхньому різноманітті. Книга стала одним з найбільш ци-

тованих видань, підготовлених дослідником (Топачевский 1969). За два роки за цю працю 

йому було присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук. Згодом монографія була 

видана англійською мовою Смітсонівським інститутом (Topachevskii 1976)1. 
 

                                                           
1 В Інтернеті є також інформація про перевидання 2015 р. (In AGRIS since: 2015; Publisher: New Delhi (India) 

Amerind Pub.; All titles: "Fauna of the USSR: mammals. Mole rats, Spalacidae" https://bit.ly/3hWT7Mh). 

https://bit.ly/3hWT7Mh


Ігор Ємельянов, Ігор Загороднюк 150 

   
  

  

Рис. 2. Вадим Топачевський в часи його аспірантури та в наступні роки (зліва внизу — разом зі своїм керів-

ником І. Г. Підоплічком). Фотографії з архіву Юрія Семенова (ННПМ НАН України). 

Fig. 2. Vadym Topachevsky during his postgraduate studies and further years (lower left — together with his super-

visor Ivan Pidoplichko). Photos from Yurii Semenov’s archive (NMNH of NAS of Ukraine). 

 

Розквіт та роль провідного зоолога 

У 1973 році Вадима Олександровича Топачевського призначили завідувачем відділу па-

леозоології хребетних та директором Інституту зоології АН УРСР. До відділу в 1976 році бу-

ло приєднано Палеонтологічний музей — це сталося після смерті академіка АН УРСР 

І. Г. Підоплічка (20.06.1975), який керував Палеонтологічним музеєм. Ця подвійність назви на 

довгі роки зберігалася як офіційна назва підрозділу — «Відділ палеозоології хребетних та 

Палеонтологічний музей». 20 років потому (у 1996 р.) зазначений підрозділ увійшов до скла-

ду Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України. Це сталося завдяки 

подальшій реалізації ідеї створення Національного природничого музею, який до того був не 

науковою установою, а лише об’єднаною виставковою частиною кількох «музейних відділів» 

трьох природничих інститутів — геологічних наук, ботаніки та зоології)2.  

Цим підрозділом Вадим Олександрович Топачевський керував до останніх днів свого 

життя. Варто відзначити, що саме цей період розвитку відділу відзначився низкою капіталь-

них монографій, і по суті жодний інший зоологічний підрозділ академічних установ не мав 

таких потужних здобутків і такого визнання (Загороднюк 2015). Більшість монографій відділу 

вийшли за редакцією Вадима Олександровича у видавництві «Наукова думка».  

                                                           
2 Також до цього комплексу від 1967 року належав і археологічний музей (материнська організація — Інсти-

тут археології НАН України), експозиція якого у своїй природничій частині значною мірою повторює експо-

зиційні приваби двох вище розташованих відділів ННПМ — геологічного і палеонтологічного відділів. 
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Рис. 3. Вадим Топачевський з частиною своєї команди в експедиції (на лівій світлині в ряду — В. Топачев-

ський, Л. Рековець, А. Пашков, М. Римар, водій); Одеська обл., початок 1980-х років. 

Fig. 3. Vadym Topachevsky with a part of his team during expedition (on the left photo in the row — V. Topachev-

sky, L. Rekovets, A. Pashkov, M. Rymar, driver); Odesa Oblast, the early 1980s. 

 

Перебуваючи тривалий час (14 років) на посаді директора Інституту зоології АН УРСР 

(1973–1987 роки), Вадим Олександрович зробив значний внесок в розвиток зоологічних дос-

ліджень в цілому як вмілий організатор. Йому довелося бути не лише директором академіч-

ного інституту, але й головою спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі 

спеціальності «зоологія» та головним редактором журналу «Вестник зоологии»; останній 

доволі швидко став одних із центральних для колишнього СРСР видань зоологічного профі-

лю. Окрім того, саме за його керівництва зоологічними дослідженнями в Україні було ство-

рено низку республіканських відділень всесоюзних наукових товариств, зокрема й Українсь-

кого відділення Всесоюзного теріологічного товариства АН СРСР. Останнє було започатко-

вано 2 березня 1982 року (Рогатко 1982) і за неповних 10 років (1991) стало Українським те-

ріологічним товариством НАН України.  

Як керівник зоологічного інституту, Вадим Олександрович багато уваги приділяв розви-

тку нових напрямків досліджень в галузі зоології та суміжних з нею наук, розвитку експеди-

ційних досліджень та кадрового потенціалу, налагодження співпраці з науковими установами 

інших республік та країн. Це не порожні слова, і всі зоологи пам’ятають по суті безмежні мо-

жливості для планування численних тривалих і дальніх експедицій по Україні, Кавказу, Сере-

дній Азії, Далекому сходу тощо. В подібних експедиціях брали участь і автори цього нарису. 

За ті роки інститут значно зміцнив свої позиції і став одним з провідних зоологічних центрів 

СРСР. Задля підвищення престижу зоологічних досліджень за ініціативою В. О. Топачев-

ського керованому ним Інституту зоології АН УРСР у 1981 році присвоєно ім’я І. І. Шмаль-

гаузена3, а з 1993 року Президією НАН України засновано премію імені І. І. Шмальгаузена 

(до того успіхи зоологів відзначали премією імені Д. К. Заболотного). 
 

Наукові доробки 

Окрім вже зазначених доробків в циклі дисертаційних досліджень науковця ним прове-

дено широкий спектр досліджень інших груп тварин. Цей спектр визначали як наукові інтере-

си дослідника та виявлені ним і його групою унікальні місцезнаходження викопної фауни, так 

і відповідні розділи наукових тем, які успішно реалізовував керований ним відділ (рис. 4). 

Цим відділом В. Топачевський керував упродовж майже 37 років (1973–2009).  

Як результат в палеомузеї сформувалася потужна наукова школа палеотеріологів, як уч-

нів, так і соратників науковця — Н. Білан, А. Брюзгіна, О. Короткевич, Н. Корнієць, Т. Крах-

мальна, В. Несін, А. Пашков, Л. Рековець, В. Свистун, Ю. Семенов, О. Скорик та ін.  

                                                           
3 Іван Іванович Шмальгаузен у 1930-х роках був директором Зоолого-біологічного інституту ВУАН, з якого 

надалі сформувалися інститути мікробіології, гідробіології, ННПМ, захисту рослин, зоології тощо. Останній 

став самостійною установою 1939 року, коли Шмальгаузен вже третій рік працював у Москві. 
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Рис. 4. Вадим Топачевський зі співробітниками відділу; поруч з ним — В. І. Свистун та О. Л. Короткевич — 

головні творці палеонтологічної експозиції ННПМ. Фото біля динотерія — одного з найбільших викопних 

наземних ссавців. 

Fig. 4. Vadym Topachevsky with the staff of the department; along with him there are V. I. Svystun and 

O. L. Korotkevych, the main creators of the palaeontological exhibition of NMNH. The photo was taken near Deino-

therium, one of the largest fossil terrestrial mammals. 
 

За його редакцією або спільно з ним цією командою підготовлено низку монографій (до-

кладніше див.: Ковальчук 2013; Загороднюк 2015), які є бажаним наповненням бібліотеки 

будь-якої дослідницької групи палеозоологів. Сав Вадим Олександрович був автором або 

співавтором 8 монографічних зведень, всі палеофауністичного напрямку, пов’язані з вивчен-

ням неогенових і ранньо-антропогенових мікротеріофаун півдня Східної Європи. Всі ці праці 

є одними з найцитованіших серед доробків українських палеозоологів. 

Наукові дослідження Вадима Олександровича Топачевського присвячені таким фунда-

ментальним розділам зоології, як систематика, філогенетика, історична фауністика, еволю-

ційна морфологія та зоогеографія. Багато уваги вчений приділяв питанням біостратиграфії та 

палеогеографії. Велике значення для теріологів і зоології має, окрім уже згадуваних моногра-

фічних зведень по сліпакових і хохулевих, фундаментальна монографія «Неогенові і плейсто-

ценові нижчі хом’якоподібні півдня Східної Європи» (Топачевский & Скорик 1992).  

У «трійку» найцитованіших монографій, окрім згаданої фауни сліпакових, входять «Гри-

зуни таманського фауністичного комплексу Криму» (Топачевский 1973) та «Комахоїдні та 

гризуни ногайської пізньопліоценової фауни» (Топачевский 1965).  

У своїх працях дослідник розробляв філогенію родин, вирішував складні питання таксо-

номії та паратаксономії, зокрема стосовно до вимерлих і сучасних представників, а на основі 

докладних ревізій обґрунтував виділення нових підродин, триб і родів. Значним є внесок вче-

ного у вивчення конкретних філогенезів і природних систем таких великих за об’ємом і скла-

дних в систематичному відношенні груп гризунів, як тушканові і щурові (полівкові), а також 
гіпотеза про зв’язок арвіколід з трибою Baranomiini (а не з Ischymomyini) підтримана більшіс-

тю дослідників. Це обґрунтовано спільно з його учнем Валентином Несіним (Несин & Топа-

чевский 1991) і розвинуто в низці інших праць.  
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На основі таких ревізій оригінальних матеріалів В. О. Топачевським одноосібно та у 

співавторстві з близькими колегами й учнями встановлено низку нових для науки таксонів 

вимерлих ссавців, в їх числі: одна підродина, дві триби, 14 родів і 68 нових видів з рядів ко-

махоїдних, зайцеподібних та гризунів (Емельянов & Крахмальная 2010).  

Серед визначних розробок дослідника першорядне значення колеги-палеонтологи виок-

ремлюють працю зі створення комплексно-асоціаційної схеми4 розвитку угруповань, яка по-

яснює зміни фауни дрібних ссавців пізнього пліоцену, еоплейстоцену і плейстоцену Північ-

ного Причорномор’я (Топачевский et al. 1998) — одного з важливих полігонів розвитку фау-

ни і вивчення такого розвитку, увагу якому дослідник приділяв і раніше (Топачевский & Ско-

рик 1977; Топачевский & Несин 1989).  

Під керівництвом Вадима Олександровича і за його безпосередньої участі була розробле-

на та обґрунтована (матеріалами про дрібних ссавців) біозональна стратиграфічна схема піз-

нього міоцену і пліоцену Східного Паратетісу в її історико-фауністичних, біостратиграфічних 

і палеогеографічних аспектах (Топачевский et al. 1998). Цим самим були закладені основи 

детальної (на рівні асоціацій), регіональної (для України) біостратиграфії пізнього неогену та 

антропогену та зроблено вагомий внесок у справу розв’язання завжди актуальної проблема-

тики кореляції морських та континентальних відкладів, а також регіональних кореляцій. 

Результати цих досліджень дозволили з’ясувати особливості палеогеографічних подій за 

останні 11–12 млн. років (Топачевский et al. 1987, 2000), що закладає фундамент для вияв-

лення тенденцій розвитку сучасних теріофаун важливого та значного природно-історичного 

регіону, яким є Східний Паратетіс. Не обминули увагу науковця й екологічні аспекти форму-

вання різноманіття угруповань дрібних ссавців за сукцесій перигляціальних біоценозів у піз-

ньому плейстоцені в Східній Європі (Топачевский et al. 2000; Rekovets et al. 2001). 

Загалом В. О. Топачевський є автором та співавтором близько 150 наукових праць. Ви-

знання було не лише від колег. Як один із засновників мікропалеотеріології в Україні і зага-

лом в колишньому СРСР Вадим Олександрович Топачевський був обраний у 1978 році чле-

ном-кореспондентом АН УРСР.  
 

Музейний світ 

Фактично все своє життя Вадим Олександрович працював у музеї. Попри різні статуси 

музею і свої власні статуси його робоче місце було одним і тим самим. Автори добре 

пам’ятають «пари» Вадима Олександровича на спецкурсах з зоології — лекції і практичні з 

палеонтології та еволюції хребетних на базі Палеонтологічного музею ННПМ. З 1982 року 

він був професором Київського університету (того ж року отримав і відповідне звання). Базо-

вою установою Українського теріологічного товариства НАН України (УТТ), про яке вже 

йшлося, і дотепер є Національний науково-природничий музей НАН України.  

При музеї у нього були й всі його учні і аспіранти. Підготовці кадрів і вихованню науко-

вої зміни від завжди приділяв значну увагу. Під його керівництвом захищено 11 кандидатсь-

ких та 2 докторські дисертації. Його аспірантами і здобувачами були палеозоологи не тільки 

України, а й Росії, Казахстану, Молдови.  

Вже в незалежній Україні, 1992 року, а по суті на 10-річчя створення УТТ (його створено 

2.03.1982), яке всі ці роки очолював Вадим Олександрович, його обрано дійсним членом (ака-

деміком) НАН України. Це було визнання і його видатних наукових досягнень в галузі зооло-

гії, і вагомого внеску в діяльність Теріологічного товариства, і в розвиток природничої музео-

логії — як ключової засади музеєфікації колекцій та поширення знань про сучасні та минулі 

стани біоти (саме в ті роки розпочалися активні дії з виокремлення в самостійну наукову ін-

ституцію ННПМ, що остаточно завершилися у 2008 році). 
 

                                                           
4 Ця складна назва розробки пов’язана з ідеєю поєднання в одну схему різноманітних фауністичних комплек-

сів та асоціацій. Доробок палеозоологів був високо значимим ще й тому, що загалом він мав би бути зробле-

ний геологами за участі палеозоологів, проте ця місія випала саме команді В. О. Топачевського. 
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Рис. 5. Одне з пізніх фото дослідника: таким його пам’ята-

ють всі колеги, хто співпрацював з ним в останній творчий 

період дослідника, на межі ХХ–ХХІ століть, вже після пере-

ходу колективу Палеомузею до штату ННПМ у 1998 році. 

Fig. 4. One of the researcher's late photos: this is how he is re-

membered by all colleagues who collaborated with him in the last 

creative period of the researcher, at the turn of the XX–XXI 

centuries, after the transfer of the Paleontological Museum to the 

NMNH in 1998.  
 

Неоціненний внесок В. О. Топачевського у розвиток Палеонтологічного музею ННПМ 

НАН України, в розробку його експозиції, створення і поповнення фондових колекцій.  

Сам Вадим Олександрович хоча, можливо, і був дещо віддаленим від справ формування 

експозицій, завжди вмів делегувати своїм підлеглим такі задачі й ідеї. У складі відділу були 

співробітники, які безпосередньо займалися експозиційною частиною музею. Серед них — 

Олена Леонідівна Короткевич та Володимир Ілліч Свистун (див. рис. 4, поруч з В.О.). 

Вадим Олександрович був «запеклим» польовим дослідником, який під час численних 

експедицій обійшов та об'їздив всю Україну і чимало цікавих для палеонтолога прилеглих 

територій, де він відкрив і звідки описав багато нових місцезнаходжень викопних хребетних. 

Ці збори, акуратно впорядковані в скрині, шухляди та коробки з під цигарок (всі знають цю 

особливість колекції), поповнили музейні фондові колекції. На цій основі дослідник та його 

учні вивчили й описали численні геологічні розрізи та унікальні фауністичні комплекси. Цін-

ність колекції визначалася і її обсяжністю, і системним характером, і важливим для великих 

зібрань ефектом формування вибірок представників рідкісних видів, родів та родин. Вадим 

Олександрович розумів, що палеонтологічні матеріали, які експонуються в музеї і зберіга-

ються в його колекціях, є безцінним національним надбанням, яке необхідно примножувати і 

зберегти для майбутніх поколінь дослідників.  

За вагомі наукові досягнення вченого та його внесок у розвиток музеєзнавства рішенням 

Бюро Відділення загальної біології НАН України від 14 лютого 2005 року «Палеонтологічний 

музей», що тепер є палеонтологічною експозицією ННПМ, був названий ім’ям В. О. Топачев-

ського (Крахмальная et al. 2005).  
 

Визнання, чесноти, захоплення 

Як визнаний організатор науки Вадим Олександрович Топачевський понад 20 років був 

заступником академіка-секретаря Відділення загальної біології Академії наук України, без-

змінним головою (президентом) Українського теріологічного товариства, членом численних 

наукових рад, експертних комісій, редколегій наукових журналів, а серед них — і головним 

редактором видання Теріологічного товариства «Праці Теріологічної школи» (1998–2002), 

нині відомого як Theriologia Ukrainica.  

Наукова, науково-організаційна та громадська діяльність вченого отримали повселюдне 
визнання. Він був нагороджений орденом «Знак Пошани» (1980), багатьма медалями, удосто-

єний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1991), а також звання 

лауреата премії ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (1994). 
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Академік В. О. Топачевський був людиною всебічно ерудованою, часто цитував Яро-

слава Гашека, Іван Тургенєва, Тараса Шевченка, Марка Твена. Він захоплювався колекціону-

ванням марок і риболовлею. Власне, ці два його захоплення й рятували від напруг, особливо 

коли він став заступником академіка-секретаря та його могли «виловлювати» у будь-який 

позаурочний час: на щастя, мобільного зв’язку тоді не було, а як справжній рибалка він три-

мав в таємниці рибні місця (тепер нам відомо, що це була переважно Віта Поштова — озера 

поблизу Києва). Будучи в молодості хорошим спортсменом, до останніх днів свого життя 

цікавився спортом; не раз у спогадах згадував свої спортивні пригоди.  

Вадим Олександрович був уважною і доброю людиною. Попри величезну зайнятість, він 

знаходив час для вирішення людських, зокрема й побутових проблем своїх співробітників. 

Незабутнім став його вчинок під час чорнобильських подій — він відпустив усіх батьків (або 

бабусь й дідусів) з малими дітьми у неофіційні відпустки, а хто міг, але не мав коштів для 

перебування на курортах чи в готелях, поїхав з малечею в експедиції з можливістю прожи-

ванням на кордонах заповідників. І потім не раз говорив нам, що до споконвіку буде пишати-

ся отриманою тоді за це доганою. 

Його допомога й поради колегам і співробітникам при підготовці ними дисертацій і нау-

кових публікацій, наукове редагування і рецензування монографій і збірників наукових праць, 

пристрасне і одночасно доброзичливе опонування докторських і кандидатських дисертацій 

пам’ятатиме не одне покоління зоологів і палеонтологів.  

Згадуючи про Вадима Олександровича Топачевського в рік його 90-річного ювілею — 

красивої і світлої людини, видатного вченого, яскравого і дотепного співрозмовника, — ми 

віримо, що все, що він зробив у науці, на довгі роки залишиться фундаментом розвитку при-

родничих знань. Його праця є плідною, його внесок є значимим, його життя є прикладом не-

перервного і натхненного наукового пошуку. 

В огляді родинного дерева Топачевських (Панькова 2009: 14) є фрагмент з подяками Ва-

дима Олександровича своїм вчителям і наставникам: «академіку І. Г. Підоплічку, який наста-

новив мене на шлях пізнання палеонтології. Я дуже вдячний проф. О. Б. Кістяківському за те, 
що він заклав у мені основні знання щодо тваринного світу. І найбільше я зобов'язаний своєму 

батькові О. В. Топачевському, який навчив мене любити природу і намагатися пізнати її». 

Ми дякуємо Вадиму Олександровичу за щасливі й плідні дні співпраці з ним, як з наставни-

ком, співавтором та редактором, так і керівником наукового товариства. 
 

Подяка 

Щиро дякуємо колегам-палеонтологам за важливі коментарі, уточнення та зауваження до проекту цієї статті, 

зокрема проф. Л. І. Рековцю, а також О. М. Ковальчуку, Т. В. Крахмальній, В. А. Несіну, Ю, О. Семенову. 

Дякуємо В. Пархоменку за допомогу в редагуванні окремих фотографічних зображень. 
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