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«ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Основні дослідження пов'язані з розробкою теоретичних і практичних 
основ селекції гібридів кукурудзи різних груп стиглості адаптованих до умов 
всіх кліматичних зон України. Були розвинуті роботи пов'язані з 
ідентифікацією за генотипом вихідного матеріалу кукурудзи, що дозволило 
виявити основні гетерозисні моделі гібридів з високим рівнем реалізації 
потенціалу врожайності і стабільним її проявом. Запроваджені в селекційний 
процес новітні методи створення самозапилених ліній - MAS-селекція, 
маркерна селекція, гаплоїдія, SSD (single seed descent) і інші сприяли 
збільшенню в 2-3 рази обсягів робіт, вдвічі прискорило строки їх виконання, 
завдяки цьому кількість використовуваних у гібридизації ліній власної селекції 
зросло з 58% у 2000 р. до 98%, а обсяги випробування гібридів з 10 тис. до 20-
22 тис. 

Важливе місце в наукових дослідженнях займають питання пов'язані з 
вивченням стрестолерантності селекційного матеріалу та стійкості до основних 
хвороб і шкідників, механізмами втрати вологи зерном у процесі визрівання, 
фізіологічними методами оцінки посухо- та жаростійкості, створенням нових 
гаплопродюсерів і генетичних плазм. 

В останні роки започатковані дослідження з селекції гібридів з 
покращеним хімічним складом зерна, в т.ч. з підвищеним вмістом каротину та 
антоціанів, що важливо з боку медичної галузі відносно харчування людей, а 
також в галузі тваринництва при відгодівлі тварин і птиці. 

Протягом 25 років є координатором програми з селекції кукурудзи в 
Україні, тривалий час був головою експертної ради з кукурудзи і сорго при 
Державній службі з охорони прав на сорти рослин. Член редколегій: наукового 
журналу «Зернові культури», журналу «Насінництво», науково-практичного 
журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», міжвідомчого 
тематичного наукового журналу «Селекція і насінництво». 

Автор 229 гібридів та 170 їх батьківських форм зареєстрованих в Україні, 
Білорусії, Росії та інших країн. В останні роки в Державному реєстрі сортів 
рослин України знаходяться понад 140 гібридів, в т.ч. такі як Дніпровський 
181СВ, ДН Пивиха, ДН Світязь, Оржиця 237МВ, ДН Аджамка, ДН Галатея, ДБ 



Хотин, Солонянський 298СВ, Моніка 350МВ та інші, площа посіву яких в 
Україні складає біля 1 млн га, або 20-25% від загальної. 

Ним створена знана в Україні і за її рубежами школа селекціонерів 
кукурудзи, з якою пов'язані основні вітчизняні досягнення в синтезі і 
впровадженні в виробництво нових сучасних гібридів цієї культури. Під 
науковим керівництвом Б.В. Дзюбецького захищено 2 докторські і 18 
кандидатських дисертацій, пов'язаних з селекцією і насінництвом кукурудзи. 

За вагомий внесок у науку Б.В. Дзюбецькому присвоєно звання 
«Заслужений діяч науки і техніки». Його робота відзначена ювілейною 
медаллю «20 років незалежності України», Почесною грамотою Верховної Ради 
України за особливі заслуги перед Українським народом, Почесними 
відзнаками і грамотами Ради Міністрів України і НААН, Дипломом 
Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна». 

За темою роботи опубліковано 3 монографії, 1 підручник, 108 статей, 
отримано 1 патент на винахід і 3 патенти на корисну модель, 231 авторських 
свідоцтв на гібриди кукурудзи та 180 на їх батьківські форми. 

Загальна кількість посилань на публікації - 235, h-індекс - 6, І10-індекс -
4 (Google Shcolar). 

Автор Б.В. Дзюбецький 

их культур НААН Р.В. Бенда 
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академіка Національної академії аграрних наук, доктора сільськогосподарських 
наук, професора, завідувача відділу агробіологічних ресурсів зернових та 

зернобобових культур, директора Державної установи Інститут зернових культур 
ЧЕРЕПКОВА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА 

в наукову роботу «ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ», 
представлену на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 

Черенков Анатолій Васильович - відомий вчений в галузі рослинництва, 
організатор рослинницької і селекційної науки. Він є одним з основних 
розробників Національної програми «Зерно України», що дозволило, починаючи з 
2011 р., значно збільшити врожайність зернових культур, в тому числі кукурудзи. 

Черенков A.B. приймав участь у впроваджені в селекційну практику 
новітніх біотехнологічних і молекулярно-генетичних методів, що значно 
прискорило і здешевило процес створення нового вихідного матеріалу та гібридів 
кукурудзи. Анатолій Васильович був одним із виконавців грантових досліджень 
пов'язаних з селекцією кукурудзи на підвищений вміст каротиноїдів у проведених 
сумісно з Хейлунцзянською академією сільськогосподарських наук КНР. 

Важливим в його науковій діяльності є забезпечення комплексу заходів 
щодо ефективного ведення селекційного процесу та первинного насінництва 
кукурудзи. Він приділяє значну увагу організації щорічного екологічного 
випробування створених вітчизняних гібридів в різних зонах України та за її 
межами. Ним розроблено принципи організації ефективного насінництва 
сучасних вітчизняних гібридів кукурудзи в господарствах різних форм власності, 
що забезпечило інтенсивне їх впровадження у виробництво, а також вирішило 
проблему комплексної взаємодії між селекційною установою-оригінатором нових 
гібридів та виробниками насіння батьківських компонентів і гібридів F^ 

Черенков A.B. веде активну пропаганду нових селекційних розробок та 
сприяє ефективному трансферу інновацій в агропромисловому комплексі 
України. Важливий внесок він зробив у формування стратегії ефективного 
маркетингу та завоювання вітчизняними гібридами кукурудзи ринку в Україні та 
інших країн. Активно займається організацією демонстраційних посівів і 
полігонів, виставок і семінарів для спеціалістів аграрного виробництва. 



За участі А. В. Черепкова розгорнуто співробітництво з селекції кукурудзи з 
науковими закладами Республіки Білорусь, Казахстану, Туреччини, Болгарії. 
Неодноразово представляв досягнення вітчизняної селекційної науки на 
зарубіжних міжнародних нарадах та виставках. 

Черенков A.B. є співавтором трьох гібридів кукурудзи - ДН Орлик, ДН 
Хортиця та ДН Славиця, занесених до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних до поширення в Україні. Опублікував 343 роботи, з них - 5 
монографій, 9 методичних видань, в т.ч. за темою представленої роботи ним 
опубліковано 4 статті (2 зарубіжні), 1 монографія, 1 підручник, 6 методичних 
рекомендацій, 5 каталогів, розроблено 2 програми з розвитку насінництва 
кукурудзи в області та Україні. Має 2 патенти на винахід. Під його керівництвом 
захищено 18 кандидатських дисертацій, в тому числі дві за темою представленої 
роботи. 

Він є лауреатом Премії НААН України «За видатні досягнення в аграрній 
науці», член спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при ДУ Інститут зернових 
культур НААН щодо захисту кандидатських і докторських дисертацій за 
спеціальностями 06.01.09 - рослинництво та 06.01.05 - селекція і насінництво, 
головний редактор наукового фахового видання «Зернові культури». Призначався 
головою Державної екзаменаційної комісії за фахом 6.130.100 - «Агрономія» -
ОКР «спеціаліст» та «магістр» у Дніпропетровському державному аграрно-
економічному університеті. 

Загальна кількість посилань на публікації в Google Scholar - 1 3 1 , h-індекс - 6, 
ilO-індекс - 3 (Google Shcolar). 

Автор A.B. Черенков 

а ДУ I3K НААН Р.В.Бенда 
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Державної установи Інститут зернових культур НААН 
САТАРОВОЇ ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ 

в наукову роботу «ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ», 
представлену на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 

Сатарова Тетяна Миколаївна працює над розробкою системи селекційного 
забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні з 1985 року. 
Вирішення наукової проблеми оптимізації селекційного процесу у 
кукурудзи Сатарової Т.М. проводиться за рахунок розробки 
фундаментальних основ і впровадження інноваційних молекулярно-
генетичних біотехнологій та клітинної інженерії. 

Нею обґрунтовано і розроблено новий напрямок вирішення проблеми 
створення сучасних високопродуктивних гібридів кукурудзи. Зокрема, 
розроблено біотехнологію прискореного створення гомозиготних ліній 
кукурудзи на основі матроклінної гаплоїдії і генетичного маркірування, яка 
дозволяє суттєво скоротити витрати на створення гомозиготних ліній і 
гібридів кукурудзи. Впровадження цієї технології дозволяє щорічно 
отримувати до 100-200 подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи з 
гомозиготністю на рівні 100%, чим скорочується процес створення чистої 
лінії з 5-7 до 1-2 років. Т.М. Сатаровою розроблено наукові основи створення 
біотехнологій калусогенезу і регенерації рослин в культурі in vitro для 
основних типів зародкової плазми кукурудзи, на базі яких вперше в Україні 
проведено роботи з генетичної інженерії кукурудзи. 

Наукові дослідження Сатарової Т.М. забезпечили SNP- та SSR-
генотипування і маркування господарсько-цінних ознак вихідного 
селекційного матеріалу кукурудзи, що дозволило на практиці перейти до 
сучасних програм маркер-асоційованої селекції з використанням 
молекулярно-генетичних маркерів. Проведено паспортизацію 540 ліній 
кукурудзи сучасної української селекції за маркерами однонуклеотидного 
поліморфізму ДНК. Встановлено, що український селекційний генофонд 
кукурудзи, сформований як результат багаторічної цілеспрямованої роботи з 
поліпшення цієї культури в умовах Степу, за алельним станом SNP-маркерів 
на 45,6% відрізняється від генофонду закордонних ліній. Розробку прийомів 
новітньої для України маркер-асоційованої селекції за функціональними 
маркерами виконано для маркерів генів лікопін-епсилон-циклази та (3-
каротингідроксилази 1, пов'язаних з каротиногенезом у кукурудзи, виявлено 
лінії-донори сприятливих алелів. Відбір за такими ж маркерами в популяціях 
S2-S4 дозволив вже в перших генераціях самозапилення відібрати рослини зі 
сприятливим алельним станом генів каротиногенезу в гомозиготному стані. 



Сатаровою Т.М. побудовано концепцію комплексної системи 
біотехнологічного супроводу створення, тестування та доборів селекційного 
матеріалу кукурудзи та розроблено технічні умови її етапів. Розроблений і 
впроваджений в селекційний процес комплекс біотехнологічних заходів 
суттєво розширює генетичне різноманіття вихідного селекційного матеріалу, 
забезпечує переведення селекції кукурудзи на відбір не тільки за фенотипом, 
а і за геномними характеристиками, підвищує точність тестових оцінок та 
забезпечує суттєве скорочення терміну створення і виходу на ринок нових 
вітчизняних ліній і гібридів кукурудзи. Сатарова Т.М. є співавтором 
зареєстрованих високопродуктивних гібридів кукурудзи Дніпровський 
453СВ, Січеславський 335МВ, Білозірський 295СВ, Любава 279МВ, ДН 
Синевир, ДН Орлик, ДН Пивиха. Ранньостиглий гібрид ДН Пивиха 
одночасно зареєстрований в Україні, Республіці Білорусь та РФ. 

Під науковим керівництвом Сатарової Т.М. захищено 2 кандидатські 
дисертації. Сатарова Т.М. є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 
при ДУ Інститут зернових культур НААН щодо захисту кандидатських і 
докторських дисертацій за спеціальностями 06.01.09 - рослинництво та 
06.01.05 - селекція і насінництво, членом експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертацій МОРІ України з агрономії та лісового 
господарства, членом редколегії наукових фахових видань «Зернові 
культури» та «Regulatory mechanisms in biosystems». 

Бере активну участь у виконанні закордонних грантів за темою поданої 
роботи, зокрема в Оксфордському університеті (Великобританія), 
Хейлунцзянській академії сільськогосподарських наук (Китайська народна 
республіка), спільно з фірмою BioDiagnostics Inc. (СІЛА). 

Сатарова Т.М. опублікувала 154 наукові та науково-методичні праці за 
темою поданої роботи, в тому числі 1 монографію, 1 навчальний посібник, 90 
наукових праць у провідних фахових виданнях, з них 19 - в закордонних 
фахових виданнях. Має 7 свідоцтв на сорти рослин, 1 авторське свідоцтво на 
винахід, 5 патентів на корисні моделі у співавторстві, є лауреатом Премії 
НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці». 

Кількість публікацій за темою роботи - 154. Загальна кількість посилань 
на публікації в Google Scholar - 88, Scopus - 2, h-індекс - 5, І10-індекс - 1 
(Google Shcolar). 

Т.М.Сатарова 

Р.В.Бенда 
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завідувача лабораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів, 
заступника директора з наукової роботи Державної установи 

Інститут зернових культур НААН Черчеля В.Ю. 
у науковій роботі «ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ» 

Наукова робота В.Ю. Черчеля пов'язана з вивченням основ селекції 
кукурудзи скоростиглих гібридів адаптованих до різних умов України, 
Республіки Білорусь та Казахстану. Ним було сформовано унікальну колекцію 
скоростиглих генотипів північного та південного екотипів, розроблено нову, 
адаптовано та удосконалено існуючу методичну парадигму з питань створення і 
регламенту оцінки селекційного матеріалу та на його основі отримано різні типи 
скоростиглих гібридів кукурудзи, які в подальшому занесені до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних до вирощування в Україні. Здійснено 
осучаснення гетерозисних моделей скоростиглих гібридів через інтрогресію 
зубоподібного матеріалу та гармонізацію кременистого, що зумовило 
формування скоростиглого південного екотипу кукурудзи. Модифіковано та 
впроваджено в селекційний процес методи прискореного створення 
гомозиготного матеріалу - матрокліна гаплоїдія, 8КР-маркери, МА8-селекція і 
ін., вони дозволяють пришвидшити цикл створення комерційних гібридів та 
скоротити строк циклічного поліпшення вихідного матеріалу в 2-3 рази, що 
забезпечує державним вітчизняним науковим центрам можливість перейти на 
використання генетичний матеріал власної селекції при синтезі нових гібридів. 

Значну увагу В.Ю. Черчель приділив проблемі оцінки гібридів кукурудзи 
за стабільності врожайності зерна кукурудзи, в неконтрольованих за 
вологозабезпеченням умовах при відсутності однотипних середовищ, що 
потребує глибинних знань у формуванні рівнів посухостійкості, які дозволять 
вибрати коректну стратегію забезпечення комплексної толерантності до всього 
різноманіття проявів стресу. За відповідним напрямком розроблено концепцію 
комплексної оцінки зразків кукурудзи до стресових умов зони Степу. 

За результатами багаторічних досліджень створено генетичну колекцію 
зразків кукурудзи спеціального призначення, яка стала основою для реєстрації 
в Україні та ближнього зарубіжжя гібридів харчового, промислового 
використання і для забезпечення галузі кормовиробництва в тваринництві. 

Найбільше поширення в виробництві набули гібриди спеціального 
харчового призначення: Кремінь 200 СВ, Людмила, Гостинець, ДН Багряний, 
ДН Рубін, ДН Вайткорн. Успішно впроваджується в виробництво гібриди 



зернового напрямку використання, особливо, слід виділити: Дніпровський 181 
СВ, ДН Пивиха, Почаївський 190 MB, Оржиця 237 MB, Яровець 243 MB, ДН 
Галатея, ДБ Хотин, Солонянський 298 СВ, Моніка 350МВ В останні роки обсяг 
під їх ділянками гібридизації складав 10-14 тис. га, що дозволило отримати 
насіння Fi для сівби на площі понад 1 млн. га. 

Автор приймав активну участь в конкурсних програмах оголошених 
НААН, МАПУ та Держінформнауки. Зокрема, номінувався на премію 
Національної академії аграрних наук України "За видатні досягнення в аграрній 
науці" та приймав участь в НДР "Розроблення національної програми "Зерно 
України". В 2014 р. отримав почесну відзнаку НААН. Є членом редколегії 
наукового журналу «Зернові культури». В рамках представлених досліджень 
проходив зарубіжне стажування в США (м. Сент-Луїс, компанія Монсанто), 
Польщі (м. Смолиця, м. Радзікув, Інститут селекції та акліматизації рослин -
Національний науково-дослідний інститут) та в ПАР (м. Мукгопонг, Дослідна 
станція Quality Seed). Під науковим керівництвом В. Ю. Черчеля захищено З 
кандидатські дисертації, пов'язаних з селекцією та насінництвом кукурудзи. 

За темою роботи опубліковано 3 монографії, 113 статей, отримано 1 
патент на винахід і 5 патентів на корисну модель, 153 авторських свідоцтв на 
гібриди кукурудзи в Україні і 14 за кордоном, а також 164 на їх батьківські 
компоненти. 

Загальна кількість посилань на публікації - 161, h-індекс - 6, і10-індекс -
З (Google Shcolar). 

Автор 

P.B. Бенда 
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ученого секретаря, завідувача лабораторії координації наукових досліджень та 
інтелектуальної власності Державної установи Інститут зернових 

культур НААН Боденко H.A. у наукову роботу 
«ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ» 

Робота H.A. Боденко пов'язана з теоретичним узагальненням і 
вирішенням наукової проблеми створення нових самозапилених ліній різних 
генетичних плазм з високою комбінаційною здатністю та насіннєвою 
продуктивністю, посухо- та жаростійких, толерантних до враження головними 
хворобами і шкідниками, інтенсивною вологовіддачею зерном, пристосованих 
до сучасних технологій вирощування із застосуванням новітніх методів добору 
та оцінки, а на їх основі гібридів різних типів груп стиглості ФАО 300-500 для 
потреб харчової, переробної та медицинської галузей виробництва. 

За її участі реалізуються довгострокові програми зі створення 
вітчизняного вихідного матеріалу, який не поступається за комплексом цінних 
сільськогосподарських ознак кращим зарубіжним зразкам. На основі SNP-
маркеру проведено ідентифікацію створеного вихідного матеріалу кукурудзи 
відносно гетерозисних груп, які відрізняються за походженням та відносяться 
до різних зародкових плазм. Вивчено адаптивну здатність та екологічну 
стабільність інбредних ліній генетичних плазм Айодент, Ланкастер, Рейд для 
синтезу на їх основі гібридів кукурудзи (ФАО 300-500). Вона приймала 
активну участь у розробці та удосконалені фізіологічних методів масової 
оцінки і добору вихідного селекційного матеріалу кукурудзи на підвищену 
стійкість до екстремальних температур та недостатнього зволоження. Окрім 
прямого використання в схрещуваннях для отримання гібридів цей матеріал 
використовується в якості донорів різних господарсько-цінних ознак при 
створенні нових і поліпшенні елітних самозапилених ліній, і, в першу чергу, в 
напрямку підвищеної стрестолерантності. Отримано патент на винахід «Спосіб 
добору вихідного селекційного матеріалу кукурудзи на жаростійкість». 

Боденко H.A. є співавтором комбінованого методу створення 
самозапилених ліній кукурудзи (КМССЛ) розробленого на основі поєднання 
двох методів отримання селекційного матеріалу кукурудзи: модифікованого 
MSSD та стандартного методу. Він дозволяє прискорити отримання інбредних 
ліній на 2-3 роки, завдяки можливості використання зимового розсадника на 
початкових етапах самозапилення з включенням у цей процес (в 3-5 раз) 
більшого числа вихідних популяцій ніж за стандартного методу при меншій 
потребі в земельній площ і ефективнішому використані робочої сили і часу. 

Співавтор 54 гібридів та 6 їх батьківських форм занесених до Державного 
реєстру сортів рослин Україні, серед них: ДН Світязь, Оржиця 237МВ, ДН 
Аджамка, ДН Галатея, ДН Орлик, ДН Корунд, ДН Аквазор, ДН Гетера, ДН 



Джулія та ін., які широко впроваджуються у виробництво на площі до 400 
тис.га щорічно. Вона є членом редколегії наукового фахового видання 
«Зернові культури». 

За темою роботи опубліковано 32 статті, отримано 1 патент на винахід і З 
патенти на корисну модель, 56 авторських свідоцтв на гібриди кукурудзи та 12 
на їх батьківські форми. 

Загальна кількість посилань на публікації - 65, h-індекс - 3 (Google 
Shcolar). 
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заступника директора з наукової роботи Інституту зрошуваного 
землеробства НААН Лавриненка Ю.О. у наукову роботу 

«ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ» 

Лавриненко Юрій Олександрович працює у відділі селекції Інституту 
зрошуваного землеробства з 1975 року на посадах молодшого наукового 
співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії 
селекції кукурудзи, завідувача відділу селекції, заступника директора з 
наукової роботи (з 2010 р. і по теперішній час). 

Його наукові розробки пов'язані з теоретичними та практичними 
питаннями селекції, насінництва, сортової агротехніки кукурудзи вносять 
вагомий вклад у підвищення обсягів та стабілізацію виробництва зерна 
кукурудзи на зрошуваних землях південного регіону України. 

За 43-річний період роботи в інституті на основі експериментальних 
досліджень Юрієм Олександровичем були теоретично обґрунтовані 
закономірності генотипової та модифікаційної мінливості селекційних і 
біологічних ознак кукурудзи в умовах зрошення, визначені особливості 
успадкування ознак та властивостей, які є складовими адаптивного та 
урожайного потенціалів нових ліній. Ним створені нові генетичні джерела 
цінних кількісних ознак, доведена перспективність їх застосування в 
синтетичній селекції. Розроблено сортову агротехніку ліній та гібридів з 
визначенням параметрів оптимального та ресурсозберігаючого режимів 
зрошення, що дозволяє стабілізувати рівень врожайності та економити понад 
20% ресурсів. Удосконалені параметри морфотипу, які покладені в основу 
моделей ліній та гібридів кукурудзи для конкретних агроекологічних умов 
вирощування. Запропоновані методи експресної ідентифікації генотипу за 
фенотипом на основі морфологічних ознак. Конкретизовані виробничі та 
селекційні вимоги до гібридів різних груп стиглості, які забезпечують 
програмовану норму реакції в конкретних агрокліматичних умовах. Створені 

mailto:izz.ua@ukr.net


нові лінії кукурудзи, що характеризуються високою адаптивною здатністю, 
стійкістю до впливу факторів середовища. Вони увійшли до складу 
інноваційних гібридів, які занесені до Державного реєстру сортів рослин 
України або проходять державну реєстрацію. 

Лавриненко Ю.О. продовжує працювати над проблемами ефективного 
використання зрошуваних земель на основі інноваційних селекційних 
розробок. Він є керівником фундаментального завдання державної ПНД 
НААН 14 «Теоретичні основи створення гібридів кукурудзи інтенсивного 
типу для умов зрошення», співавтором 25 гібридів та ліній кукурудзи 
занесених до Державного реєстру сортів рослин України, ще 10 нових 
гібридів проходять державну реєстрацію. Інноваційні гібриди 
впроваджуються у виробництво на зрошуваних землях та забезпечують 
врожайність зерна 12-15 т/га. Результати наукових досліджень Лавриненка 
Ю.О. з селекції, насінництва та сортової технології опубліковані в 330 
наукових працях, у тому числі в 24 монографіях. 

Кількість посилань на публікації згідно Google Shcolar складає 77, h-
індекс - 4. 

Директор Інститут зро 
землеробства НААН, ^ 
професор, член-кор. Н 

Претендент 

Р.А.Вожегова 

Ю.О. Лавриненко 
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головного наукового співробітника лабораторії селекції і 
насінництва кукурудзи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

Козубенка Л.В. у наукову роботу 
«ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ» 

Козубенко Л. В. відомий селекціонер по кукурудзі в Україні та за її межами, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, стипендіат Державної стипендії для видатних діячів науки. 

Його наукова діяльність пов'язана з селекцією та насінництвом гібридів 
кукурудзи різних груп стиглості з потенціалом урожайності 13-15 т/га зерна та 45-
50 т/га силосної маси. 

Важливе місце в дослідженнях Л.В. Козубенка займають питання створення 
принципово нового вихідного матеріалу різного генетичного походження та його 
всебічної оцінки. 

У практичній селекційній роботі він широко використовує такі сучасні 
методи, як - бекросні схрещування різних ступенів; оцінку перспективного 
вихідного матеріалу на інфекційному фоні при штучному зараженні з метою 
добору стійких до головних хвороб та кукурудзяного метелика форм. 

За вагомий особистий внесок у розвиток аграрної науки, значні досягнення 
в галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур Л.В. Козубенко 
нагороджений медаллю «Ветеран праці», срібною та двома бронзовими медалями 
ВДНГ СРСР, відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, почесною відзнакою Національної академії аграрних наук 
України. Йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України». Він є стипендіатом Державної стипендії для видатних діячів науки. 

Під керівництвом Л.В. Козубенка захищено 5 кандидатських дисертацій. 
Протягом 12 років був головою спеціалізованої вченої ради при Інституті 
рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН по захисту доктррських і кандидатських 
дисертацій, в різний час входив до складу ще 4 спеціалізованих вчених рад інших 
установ по захисту докторських та кандидатських дисертацій. 
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На теперішній час є головою екзаменаційної Комісії в Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаева та Харківському 
національному університеті ім. В.Н. Каразіна по підготовці спеціалістів, магістрів 
та бакалаврів. З 2014 р. є членом Експертної ради з агрономії і лісового 
господарства Міністерства освіти і науки України. На сьогодні є членом 
редакційних колегій декількох фахових видань. 

Козубенко JI.B. є автором 46 гібридів та 49 їх батьківських компонентів, 
занесених до Державного реєстру сортів рослин України та 8 гібридів, занесених 
в Реєстр селекційних досягнень Російської Федерації. Всього має 95 авторських 
свідоцтв на гібриди кукурудзи та їх батьківські форми. По темі представленої 
роботи ним опубліковано 77 наукових праць, з них 4 монографії. 

Загальна кількість посилань на публікації - 52, h-індекс - 3 (Google Shcolar). 

JI.B. Козубенко 

B.B. Кириченко 


