Комітет з Державних премій України
в галузі науки і техніки

Довідка про творчий внесок
завідувача відділу зернових культур Державної установи
Інститут зернових культур НААН Дзюбецького Б.В. у наукову роботу
«ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
(СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХИОЛОГІЯ, НАСІННИЦТВО)»
Основні дослідження пов'язані з розробкою теоретичних і практичних
основ селекції гібридів кукурудзи різних груп стиглості адаптованих до умов
всіх кліматичних зон України. Були розпочатковані 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 чому кількість використовуваних у гібридизації ліній власної селекції
зросло з 58% у 2000 р. до 98% в 2018 p., а обсяги випробування гібридів з 10 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», наукового журналу «Agricultural science and
practice»,
журналу
«Насінництво»,
науково-практичного
журналу
«Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», міжвідомчого тематичного
наукового журналу «Селекція і насінництво».
Автор понад 240 гібридів та 178 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 відомі в
виробництві, як ДН Пивиха, ДН Світязь, Оржиця 237МВ, ДН Аджамка, ДН

Галатея, ДБ Хотин, ДН Хортиця, 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 3 докторські і 19
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, 2 посібники,
115 статей, отримано 1 патент на винахід і 3 патенти на корисну модель, 255
авторських свідоцтв на гібриди кукурудзи та 196 на їх батьківські форми.
Загальна кількість посилань на публікації - 391, h-індекс - 7, 110-індекс 6 (Google Shcolar).
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Довідка про творчий внесок
завідувача лабораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів,
директора Державної установи
Інститут зернових культур НААН Черчеля В.Ю.
у науковій роботі «ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
(СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, НАСІННИЦТВО)»
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, БИР-маркери, МА8селекція 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, ДН Хортиця, 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, МАЛУ 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". Як автор проекту здобув грантову тематику Державного агентства з
питань науки, інновацій та інформатизації України «Створення нових сортів і
гібридів зернового сорго із застосуванням сучасних молекулярно-генетичних
технологій», договір № ДЗ/462-2013 від 31 жовтня 2013 р. Є відповідальним
виконавцем спільного Україно-Китайського проекту за договором з МОН №
М/91-2019 від 27.06.2019 «Зменшення пестицидного навантаження на
агросиСтеми шляхом створення селекційного матеріалу кукурудзи, стійкого до
фітопатогенів».
В 2014 р. отримав почесну відзнаку НААН. Є членом редколегії наукових
журналів «Зернові культури», «Сортовивчення та охорона прав на сорти
рослин» і «Сільське господарство та лісництво». 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), в ПАР (м. Мукгопонг,
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сільськогосподарських наук (КНР, м. Харбін, 2019 р.). Під науковим
керівництвом В. Ю. Черчеля захищено 4 кандидатські дисертації, пов'язаних з
селекцією та насінництвом кукурудзи.
За темою роботи опубліковано 4 монографії, 2 посібника, 145 статей, 79
каталогів, науково-методичних рекомендацій, програм, отримано 2 патентів на
винахід і 6 патентів на корисну модель, 386 авторських свідоцтв на гібриди
кукурудзи та їх батьківські компоненти в Україні і 19 за кордоном.
Загальна кількість посилань на публікації - 289, h-індекс - 7,110-індекс - 5
(Google Shcolar).
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Довідка про творчий внесок
доктора біологічних наук, професора, завідувача лабораторії біотехнології
Державної установи Інститут зернових культур НААН
САТАРОВОЇ ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ
в наукову роботу «ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
(СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, НАСІННИЦТВО)», 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 проводиться
за рахунок розробки фундаментальних основ і впровадження інноваційних
молекулярно-генетичних біотехнологій та клітинної інженерії.
Сатаровою Т.М. обґрунтовано і розроблено новий напрямок вирішення
проблеми створення сучасних високопродуктивних гібридів кукурудзи за
рахунок впровадження біотехнологічних методів прискореного отримання
гомозиготних ліній кукурудзи на основі матроклінної гаплоїдії і генетичного
маркірування. Результати роботи дозволяють суттєво скоротити витрати на
створення гомозиготних ліній і гібридів кукурудзи. Впровадження цієї
технології дозволяє щорічно отримувати 100-200 подвоєних гаплоїдних ліній
кукурудзи з гомозиготністю на рівні 100% та скоротити процес створення
нових ліній з 5-7 до 1-2 років. Значне місце в її дослідженнях займають 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.
Проведене під керівництвом Сатарової Т.М. SNP- та SSR-генотипування і
маркування господарсько-цінних ознак вихідного селекційного матеріалу
кукурудзи дозволило на практиці перейти до сучасних програм маркерасоційованої селекції з використанням молекулярно-генетичних
маркерів.
Виконано паспортизацію 540 ліній кукурудзи сучасної української селекції за
маркерами однонуклеотидного поліморфізму ДНК. Розроблено прийоми
новітньої для України маркер-асоційованої селекції за функціональними
молекулярно-генетичними маркерами. Для кукурудзи методами MAS-селекції
виявлено лінії-донори сприятливих алелів генів cr/RB 1 та Іусг, пов'язаних з
каротиногенезом, гена М, задіяного у біосинтезі антоціанів, гена shl, який
приймає участь у метаболізмі цукрів цукрової кукурудзи. В перспективних
селекційних популяціях проведено добір за молекулярно-генетичними

маркерами та створено вихідний селекційний матеріал, в якому сприятливі
алелі даних генів знаходяться у гомозиготному стані.
Сатаровою
Т.М.
побудовано
концепцію
комплексної
системи
біотехнологічного супроводу створення, тестування та доборів селекційного
матеріалу кукурудзи та розроблено технічні умови її етапів, що суттєво
розширює
генетичне різноманіття
вихідного матеріалу,
забезпечує
переведення селекції кукурудзи на відбір не тільки за фенотипом, а і за
геномними характеристиками. Сатарова Т.М. є співавтором зареєстрованих
високопродуктивних гібридів кукурудзи ДН Аджамка, Дніпровський 453СВ,
Січеславський 335МВ, Білозірський 295СВ, Любава 279МВ, ДН Синевир, ДН
Орлик, ДН Сармат, ДН Пальміра, ДН Пивиха. Ранньостиглий гібрид ДН
Пивиха одночасно зареєстрований в Україні, Республіці Білорусь та Російській
Федерації.
Під науковим керівництвом Сатарової Т.М. захищено 3 кандидатські
дисертації. Вона 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 МОН України з агрономії та лісового господарства, членом
редколегії
наукових фахових видань «Зернові культури» та «Regulatory
mechanisms in biosystems». Сатарова Т.М. є членом Галузевої експертної ради
20 «Аграрні науки та продовольство» Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти.
Опублікувала 170 наукових та науково-методичних праць за темою поданої
роботи, в тому числі 1 монографію, 2 навчальні посібники, 99 наукових праць у
провідних фахових виданнях, з них 19 - в закордонних фахових виданнях. Має
9 свідоцтв на сорти рослин, 3 авторські свідоцтва на винахід, 5 патентів на
корисні моделі у співавторстві, є лауреатом Премії НААН України «За видатні
досягнення в аграрній науці».
Загальна кількість посилань на публікації в Google Scholar - 187,
кількість посилань на публікації в Scopus - 3, h-індекс (Scopus) - 1, h-індекс 6 (Google Scholar), ilO-індекс - 2 (Google Scholar).
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Довідка про творчий внесок
завідувача лабораторії методів збереження та стандартизації зерна, заступника
директора з наукової роботи Державної установи
Інститут зернових культур НААН Кирпи М. Я. у наукову роботу
«ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
(СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, НАСІННИЦТВО)»
Творчий внесок Кирпи Миколи Яковича полягає у фундаментальній
роботі, яка спрямована на розроблення теоретичних та практичних основ
сучасного насінництва високопродуктивних гібридів кукурудзи. Робота
виконується в рамках державних науково-технічних програм і є складовою
частиною тематичного плану ДУ Інститут зернових культур НААН.
Автором обґрунтовано і створено техніко-технологічну систему
насінництва, яка супроводжує селекційний процес зі створення гібридів
кукурудзи, налагоджує виробництво насіння добазових, базових і
сертифікованих категорій, забезпечує отримання і збереження високого
врожаю зерна різного призначення. Система містить інноваційні технології
вирощування, збирання, післязбиральної обробки та зберігання насіння, нові
методи визначання його якості, ефективне обладнання. Нові технології
включають показники та параметри виконання комплексу операцій,
оптимізовані із біологічними особливостями високопродуктивних гібридів
кукурудзи та їх батьківських компонентів, що гарантує підвищення виходу
кондиційного насіння на 5-8 % із схожістю не нижче 95% і силою росту 8590%. Методи засновані на сучасній методології, включають чинні та додаткові
показники якості, які характеризують посівні і сортові якості насіння та його
врожайні властивості. Обладнання включає нові механізовані лінії з сушарками
і зерноочищувальними агрегатами, які мають рівень авторської розробки і
збудовані в більш як 20 насінницьких господарствах України, Білорусі,
Російської Федерації.
Значна увага приділена проблемі енергозаощадження, яка має вкрай
важливе значення в насінництві високопродуктивних гібридів кукурудзи.
Кирпою М. Я. розроблено концепцію енергозбереження, що полягає в
удосконаленні технологій сушіння, модернізації камерних кукурудзосушарках,
зі зменшенням витрат теплової енергії на 18-25 %. Започатковано принципово
новий напрямок енергозбереження, який полягає у заміні традиційних видів
палива на рослинні матеріали та модернізації сушильних агрегатів.

Важливим творчим внеском автора є розроблення нормативних
документів (стандартів, методів, інструкцій, рекомендацій), які мають
обов'язковий характер в сферах вирощування, заготівлі, переробки,
експортування зерна кукурудзи. За наказом Мінекономрозвитку України
(№1414 від 27 листопада 2014 р.). Кирпу М. Я. затверджено заступником
голови національного Технічного комітету ТК 170 зі стандартизації "Зернові
культури та продукти їх переробки", в складі якого проводиться розробка
національних стандартів на продукцію і методи визначання її якості, у тому
числі кукурудзи.
Селекція гібридів кукурудзи передбачає планомірну оцінку їх
господарсько-цінних ознак - інтенсивності вологовіддачі зерна, життєздатності,
схожості, термостійкості, довговічності насіння, що здійснюється під
методичним керівництвом М. Я. Кирпи. Тому він є співавтором ряду
високопродуктивних гібридів, які вирощуються на значних площах в Україні.
Під науковим керівництвом Кирпи М. Я. захищено 4 кандидатські
дисертації. Кирпа М. Я. є членом двох спеціалізованих вчених рад: Д 08.353.01
(ДУ Інститут зернових культур НААН), К 41.363.01 (Селекційно-генетичний
інститут - НЦ насіннєзнавства та сортовивчення). Входить до складу трьох
редколегій наукових і науково-практичних журналів "Селекція і насінництво",
"Зернові культури", "Хранение и переработка зерна". Його робота відзначена
почесною грамотою Національної академії наук України (№ 02-0006, 2012 р.),
Почесною грамотою та пам'ятною ювілейною медаллю Національної академії
аграрних наук України, знаком "Золотий колос"
Кирпа М. Я. є автором 245 робіт, з них 134 за темою представленої
роботи,
20 - в зарубіжних виданнях Опубліковано 1 монографію, у
співавторстві 2 посібника, розроблено 3 національні стандарти на продукцію
(зерно, насіння) та методи визначання її якості. Має 10 свідоцтв на сорти
рослин (кукурудза), 1 авторське свідоцтво на винахід, 6 патентів на корисну
модель.
Загальна кількість посилань на публікації -271, h-індекс - 8, І10-індекс 4 (Google Shcolar).
М. Я. Кирпа

Д. Гирка
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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
«ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
(СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, НАСІННИЦТВО)»
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 SNPмаркеру 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 та
створення 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 64 гібридів та 12 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 1 навчальний посібник, 38 статей,
отримано 1 патент на винахід і 3 патенти на корисну модель, 64 авторських
свідоцтва на гібриди кукурудзи та 12 на їх батьківські форми.
Загальна кількість посилань на публікації - 110, h-індекс - 4 (Google
Shcolar).

Н.
н . А. Боденко

А. Д. Гирка
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головного наукового співробітника відділу селекції Інституту зрошуваного
землеробства НААН Лавриненка Ю.О. у науковій роботі
«ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ (СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ,
НАСІННИЦТВО)»

Лавриненко Юрій Олександрович - доктор с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН. Працює у відділі селекції Інституту зрошуваного
землеробства з 1975 року. Наукові розробки пов'язані з теоретичними та
практичними питаннями селекції, насінництва та сортової агротехніки
кукурудзи, що вносять вагомий вклад у підвищення обсягів та стабілізацію
виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях південного регіону
України. За 45-річний період роботи у відділі селекції на основі
експериментальних досліджень Юрієм Олександровичем були теоретично
обґрунтовані закономірності генотипової та модифікаційної мінливості
селекційно і біологічно важливих ознак кукурудзи в умовах зрошення.
Визначені особливості успадкування ознак та властивостей, що є складовими
адаптивного та урожайного потенціалів нових ліній та гібридів. 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. Конкретизовані виробничі та
селекційні вимоги до ліній та гібридів різних груп стиглості, що забезпечують
програмовану норму реакції в конкретних агрокліматичних умовах. Теоретично
обґрунтовано та практично вирішено питання розробки морфо-фізіологічних та
гетерозисних моделей гібридів кукурудзи різних груп ФАО для зрошуваного
землеробства. Лавриненко Ю.О. є керівником фундаментального завдання
державної ПНД НААН 14 «Теоретичні основи створення гібридів кукурудзи
інтенсивного типу для умов зрошення». Результати досліджень з селекції,
насінництва та сортової технології кукурудзи опубліковані в 350 наукових
працях, у тому числі в 26 монографіях. Автор 31 гібридів та ліній кукурудзи,
що занесені до Державного реєстру сортів рослин України. Результати
досліджень впроваджені у виробництво на зрошуваних землях де урожайність
зерна інноваційних гібридів становить 12-17 т/га. Підготував 3 докторів наук та
10 кандидатів. Кількість посилань на публікації згідно Google Scholar складає
160, h-індекс - 10.
Претендент
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Довідка про творчий внесок
завідувача лабораторії селекції та насінництва кукурудзи
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН
Чернобай Л. М. у наукову роботу
«ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
(СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, НАСІННИЦТВО)»
Чернобай Лариса Миколаївна доктор сільськогосподарських наук, старший
науковий співробітник працює над завданням 14.01.00.05.Ф «Розробити
теоретичні основи багатокритеріального добору селекційного матеріалу
кукурудзи для створення гібридів різного цільового призначення з оптимальною
узгодженістю морфогенетичних реакцій з динамікою факторів навколишнього
середовища». Проблемою стійкості кукурудзи проти хвороб та шкідників
Чернобай Л .М. займається з 1980 року, нею створено провокаційні фони до
пухирчастої та летючої сажок, фузаріозної гнилі стебла, фузаріозу качана
кукурудзи, модифіковані методики створення штучних інфекційних фонів до
хвороб. Щорічно вивчається стійкість до збудників хвороб близько 1500 ліній та
гібридів з розсадників попереднього вивчення, конкурсного випробування,
розсадника батьківських форм лабораторії селекції кукурудзи.
Створено і впроваджено в селекційний процес шість ознакових колекцій
зразків генофонду кукурудзи за цінними господарськими ознаками та стійкістю
до збудників хвороб і шкідників, з яких 99 зразків занесено в колекцію
(свідоцтво № 16, 2006 р.); 102 - за груповою та комплексною стійкістю до
шкідливих організмів (свідоцтво № 186, 2015 р.); 109 - за підвищеною масою
1000 зерен (свідоцтво № 197, 2015 р.); 99 зразків за продуктивністю (свідоцтво
№ 198, 2015 р.); 135 зразків за багаторядністю качана (свідоцтво № 199, 2015 р.);
135 - за довжиною качана (свідоцтво № 200, 2015 р.). Створено та відображено в
колекції 483 лінії, які характеризуються стійкістю до збудників сажкових та
фузаріозних хвороб, які підвищують ефективність селекційного процесу.
За останній час Чернобай Л. М. вивчено успадкування стійкості до летючої,
пухирчастої сажки, фузаріозу качана та стеблової гнилі. Визначено високі
донорські властивості щодо стійкості до пухирчастої сажки найкращих
батьківських форм. На штучному інфекційному фоні проведено гібридологічний
аналіз стійкості до стеблової гнилі.

Теоретичні дослідження стали підставою для розробки чотирьох способів,
з яких два сприяють виявленню стійких до збудників хвороб форм серед
досліджуваного матеріалу «Спосіб обліку ураженості зернових та зернобобових
культур листковими хворобами» (патент на корисну модель № 32191, 2008 р.)
та «Спосіб створення штучного інфекційного фону для селекції кукурудзи на
стійкість до фузаріозної стеблової гнилі» (патент на корисну модель № 47046,
2010 р.), два способи сприяють підвищенню врожайності кукурудзи «Спосіб
підвищення врожайності сучасних гібридів кукурудзи» (патент на корисну модель
№ 68349, 2010 р.) та «Спосіб підвищення врожайності материнської форми
кукурудзи» (патент на корисну модель № 81281, 2013 p.). Розроблено також метод
контролю за якістю створення ліній кукурудзи «Експрес-оцінка контролю якості
створення стерильних аналогів М-типу та аналогів-відновників фертильності
пилку кукурудзи» (патент на корисну модель № 81279, 2013 р.)
Розроблені та удосконалені методичні підходи для селекції польових
культур на стійкість до шкідливих організмів опубліковані в наукових виданнях
та навчальних посібниках за співавторством здобувача «Ідентифікація ознак
кукурудзи {Zea mays L.)» (2007 p.), «Спеціальна селекція і насінництво
польових культур» (2010 p.), «Основи селекції польових культур на стійкість до
шкідливих організмів» (2012 p.), «Методологія селекції кукурудзи на стійкість до
біотичних чинників» монографія (2019 p.), що сприяє підвищенню ефективності
селекційного процесу та рівня підготовки науковців, аспірантів і студентів
аграрного і біологічного профілів.
Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук Чернобай Л. М.
навчається три аспіранта і один докторант.
Створено за співавторством 54 гібридів кукурудзи, з яких занесено до
Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні 42 гібрида
різних груп стиглості зернового та універсального типу використання, т р и гібрида
проходять Державне випробування. Зареєстровані гібриди висівались на площі до
500 тис. га
За матеріалами досліджень Чернобай Л. М. опубліковано 288 наукових
праць з них: 1 монографія, 8 посібників, 92 статті, з яких у фахових виданнях 46
та 66 тез доповідей на конференціях різного рівня. Вона є співавтором 46
районованих, 3 перспективних гібридів та 3 гібридів, які знаходяться у
Державному сортовипробуванні; має 3 свідоцтва на створені нею 26 стійкі лінії
кукурудзи, отримала свідоцтво про реєстрацію 8 колекцій генофонду рослин в
Україні та 4 патента на корисну модель.
Загальна кількість посилань на публікації - 44, h-індекс - 4 (Google Shcolar).
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Комітет з Державних премій України
в галузі науки і техніки

Довідка про творчий внесок
директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН
СТАСІВА О. Ф. у науковій роботі
«ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
(СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, НАСІННИЦТВО)»
Стасів Олег Федорович - учений в галузі сільського господарства. У колі
його наукових пріоритетних напрямів - розвиток організаційно-правових форм
господарювання в сільському господарстві. За його керівництва з'ясовано
тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств, одним із напрямів
господарювання яких є вирощування високопродуктивних гібридів кукурудзи;
визначено вплив окремих чинників на ефективність
виробництвав
сільськогосподарських підприємствах, а також розроблено основні напрями
підвищення ефективності вирощування кукурудзи на зерно та насіння.
З ініціативи та за участю Стасіва О. Ф. підготовлено й видано низку
наукових видань. Серед них - підручник «Технологія в галузях рослинництва»,
у якому приділено особливу увагу сучасним технологіям вирощування
сільськогосподарських культур і зокрема кукурудзи на продовольчі технічні та
кормові цілі.Ним розроблена концептуальнасхемарізноукладності структури в
сільському господарстві Львівської області, яка відповідає її природно економічним умовам.
Стасівим О. Ф. з використанням кореляційно-регресійної моделі
залежності результатів господарювання від рівня концентрації виробництва
проведено
порівняльну
оцінку
адаптаційного
потенціалу
великих
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм, що
дозволило визначити ступінь сприятливості соціального, економічного,
правового середовища їх функціонування.

Під його керівництвом розроблено пропозиції щодо підвищення рівнів
концентрації та інтенсифікації виробництва у фермерських господарствах,
поліпшення їх технічного оснащення, спеціалізації на вирощуванні нових
високопродуктивних гібридів кукурудзи, надання фермерам цілеспрямованої
державної допомоги;пропозиції щодо повернення пріоритетної ролі в умовах
різноукладності
сільськогосподарським
підприємствам,
спроможним
запроваджувати досягнення науково-технічного прогресу та інновацій,
збереження виробничих сільськогосподарських кооперативів як ефективної
форми господарювання на перехідний період до ринку, використання
обслуговуючих кооперативів.
Важливим в його науковій діяльності є дослідження сучасного стану
соціально-трудових відносин на основі науково-обґрунтованого аналізу таких
найбільш узагальнюючих показників, як зайнятість і безробіття, оплата праці і
рівня життя сільського населення, та подальшої модернізації соціально-трудових
відносин у контексті регулювання його доходів.
Стасів О. Ф. приймає активну участь у реалізації Програми Концепції
реформування аграрної науки на регіональному рівні: є головою Західного
міжрегіонального наукового центру. Під керівництвом Стасіва О. Ф. здійснюється
координація наукових досліджень та організація впроваджень їх результатів
(інновацій) для суб'єктів аграрного підприємництва та соціально-економічного
розвитку сільських територій відповідних регіонів.
Одним із основних пріоритетів Стасіва О. Ф. є інтеграція аграрної науки
України до Європейського дослідницького простору: участь у засіданні
Координаційного комітету Союзу Європейських аграрних академій (UEAA).
У 2007 р. Указом Президента України Стасіву О. Ф. присвоєно почесне
звання заслужений працівник сільського господарства України. Він нагороджений
трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України
(2008) та Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2008).
Загальна кількість посилань на публікації в GoogleScholar - 23, h-індекс - З,
іІО-індекс-1 (Google S*
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