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БЕЗУГЛИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 

(до 50-річчя від дня народження) 

11 лютого 2013 р. виповнилося 50 років вченому-

селекціонеру, завідувачу лабораторії селекції гороху 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Ігорю 

Миколайовичу Безуглому. Він народився в селі 

Нововасилівка Красноармійського району Донецької 

області в сім’ї головного агронома колгоспу і вчительки 

української мови та історії, тому стежку в своєму житті 

вибрав свідомо. Закінчивши в 1984 р. агрономічний 

факультет Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва, Ігор Миколайович розпочав свій 

трудовий шлях в Інституті рослинництва, селекції і 

генетики ім. В.Я. Юр’єва. З 1986 р. розпочалась його кар’єра селекціонера в лабораторій 

селекції гороху від молодшого наукового співробітника до завідувача. В 2004 р. захистив 

дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою 

«Створення вихідного матеріалу для селекції сортів гороху з детермінантним типом росту». 

Усе своє наукове життя І. М. Безуглий був вірним одній культурі – гороху. Він продовжив і 

підніс на новий рівень  кращі традиції засновників харківської школи селекції цієї культури 

– Софії Михайлівни Фріденталь та Петра Михейовича Чекригіна. Ігор Миколайович є 

співавтором 27 сортів. Серед них – первісток безлисточкових високоурожайних та 

технологічних сортів гороху Харківський еталонний, діючий національний стандарт Девіз 

та неперевершені за урожайністю і якістю насіння сорти Царевич, Глянс, Отаман та інші. 

Сорти його селекції займають на Україні більше 150 тис. га, а в Харківській області – 90 % 

від загальної площі посівів гороху. Крім того, сорти цієї культури за авторством І.М. 

Безуглого добре відомі і розповсюджені в Російській  Федерації: Девіз, Царевич, Глянс і 

Фараон.  

Понад 25 років І.М. Безуглий самовіддано і плідно працює на ниві агрономічної 

науки, присвячуючи свої дослідження актуальній проблемі створення високоврожайних 

сортів гороху різного напряму використання (зернового, зерноукісного, овочевого), стійких 

до вилягання та осипання насіння, стійких до хвороб та посухи. 

Ігорю Миколайовичу притаманні глибока людська порядність, рідкісна 

працьовитість, наполегливість. Глибоке розуміння проблем селекції і генетичних ресурсів 

спонукало його до тісного співробітництва з Національним  центром генетичних ресурсів 

рослин України.  

Лабораторією селекції гороху, яку очолює І.М. Безуглий, було зареєстровано ряд 

сортів та ліній в якості джерел і донорів цінних господарських ознак та ознакова колекція 

гороху різних напрямів використання, яка складається з 58 зразків походженням з 13 країн 

світу. В цю колекцію включені еталони гороху зернового напряму використання: Банан 

(UD0101543), Харківський еталонний (UD0101458) і Madonna (UD0101718); зерноукісного 

напряму використання: Резонатор (UD0100668), Харківський вусатий (UD0100234) і 

Харківський 85 (UD0100001) та овочевого напряму використання: Пегас (UD0101387), 



ЮВІЛЕЇ 

 

ISSN 2309-7345 Генетичні ресурси рослин, 2013, № 12 
117 

Віолена (UD0100776) і Asgrow Seed (UD0101648). Готується до реєстрації разом з 

лабораторією генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур генетична колекція. 

Ігор Миколайович є автором понад 80 наукових праць, серед них 2 наукових 

посібника, 2 каталоги та 3 патенти на корисну модель. 

Колектив Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва та НЦГРРУ, редакція журналу 

«Генетичні ресурси рослин» щиро вітають Ігоря Миколайовича Безуглого з ювілеєм і 

бажають йому міцного здоров’я, благополуччя, творчої наснаги, нових успіхів у 

селекційних звершеннях. 

Л.Н. Кобизєва 

заступник директора з наукової роботи,  

завідувач лабораторії генетичних ресурсів 

зернобобових і круп’яних культур 
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