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КРАВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ 

Виповнилося 70 років Владиславу Андрійовичу 

Кравченку – академіку НААН, відомому селекціонеру і 

фахівцю у галузі генетичних ресурсів овочевих культур, 

організатору вітчизняної науки. 

В.А. Кравченко народився 18 січня 1944 р. у с. 

Станіславчик Первомайського району Миколаївської 

області. У 1965 р. закінчив агрономічний факультет 

Уманського сільськогосподарського інституту ім. О.М. 

Горького. З другого курсу проводив дослідження за 

темою дипломної роботи: «Вплив мікроелементів на 

продуктивність і цукристість цукрових буряків». На 

п'ятому курсі зосередився на селекції 

сільськогосподарських культур, зокрема використанням 

гетерозису, цитоплазматичної чоловічої стерильності, 

мутагенезу. У 1965-1967 рр. Працював агрономом у 

Лебединському районі Сумської області. На запрошення 

професора М. О. Зеленського у вересні 1967 р. поступив до аспірантури на кафедру селекції 

і насінництва Української сільськогосподарської академії (м. Київ). Після закінчення 

аспірантури за направленням Міністерства сільського господарства В. А. Кравченко з січня 

1971 р. до вересня 1993 р. працював на Київській дослідній станції Українського інституту 

овочівництва та баштанництва, спочатку старшим науковим співробітником відділу 

селекції і насінництва овочевих рослин, потім на посадах завідувача лабораторії селекції 

овочевих рослин, завідувача відділу селекції, насінництва і біотехнології. У 1971 р. в 

Українській сільськогосподарській академії захистив дисертацію кандидата 

сільськогосподарських наук за темою: «Новые самоопыленные линии кукурузы как 

исходный материал для селекции на гетерозис в условиях Лесостепи Украины», у 1986 р. у 

Всесоюзному інституті рослинництва ім. М. І. Вавілова (ВІР, м. Ленінград) — дисертацію 

на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою: «Селекция 

скороспелых сортов томата в условиях Лесостепи Украины». Має вчене звання старшого 

наукового співробітника з 1980 р. та професора — з 1996 р. У 1993–1994 рр. В. А. 

Кравченко — професор кафедри овочівництва Національного аграрного університету 

(НАУ).  

За дорученням Президії Академії, з 1994 по 1998 р. очолював Інститут овочівництва 

і баштанництва УААН, з 1998 по 2001 р. перебував на посаді головного наукового 

співробітника і завідувача відділу селекції овочевих культур. Починаючи із січня 2001 р., 

Владислав Андрійович очолив Науково-дослідний і навчальний центр закритого ґрунту, 

підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства України. Ним створено 

80 сортів і гібридів овочевих рослин для умов відкритого і закритого ґрунту. Успішна 

робота в Центрі поєднувалася із діяльністю професора кафедри «Закритого ґрунту» НАУ.  

З 2011 р. В. А. Кравченко – заступник академіка-секретаря Відділення рослинництва 

НААН. Ним опубліковано понад 350 наукових праць, серед яких підручники, посібники, 

монографії, методичні розробки, рекомендації. Наукова школа академіка нараховує 4 
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докторів і 10 кандидатів наук. Багаторічну працю Владислава Андрійовича відзначено 

медалями «За трудову доблесть», «До 1500-річчя Києва», ВДНГ СРСР та УРСР (3 золоті, 2 

срібні, 5 бронзових). Він нагороджений знаком «Изобретатель СССР». Він є лауреатом 

Премії ім. В. Я. Юр'єва (1995) та Премії «За видатні досягнення в аграрній науці» (2008), 

Заслуженим діячем науки і техніки України (2004). Нагороджений грамотами Президії 

НААН, Укрплодоовочпрому, Сортнасіннєовочу, обласних адміністрацій, Почесною 

відзнакою УААН (2008).  

У 1995 р. В.А. Кравченка обрано членом-кореспондентом УААН (селекція, 

насінництво, овочівництво), у 2007 р. – дійсним членом (академіком) УААН (селекція). Він 

є академіком Міжнародної академії інформації (1996), академіком Академії наук 

національного прогресу (1997). Викладацьку роботу вчений поєднує із членством у 

спеціалізованих вчених радах, експертній раді ВАК, членством у редакційних колегіях 

провідних фахових журналів, методичних і експертних радах та комісіях НААН.  

Значний внесок зробив В.А. Кравченко у створення національної колекції овочевих 

культур як складової Національного банку генетичних ресурсів рослин України, 

збагативши її створеними ним сортами і формами, сприяючи залученню вітчизняних і 

зарубіжних зразків генофонду. На усіх етапах формування та ведення генбанку він надавав 

і надає істотну підтримку у розробці методології, забезпеченні функціонування генбанку, 

встановленні і здійсненні міжнародного співробітництва. 

Колектив Національного центру генетичних ресурсів рослин України і редакція 

журналу «Генетичні ресурси рослин» бажають Вам, дорогий Владиславе Андрійовичу, 

міцного здоров′я, благополуччя, творчої наснаги, нових успіхів у науковій і академічній 

діяльності. 
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