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КОЗАЧЕНКО МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ 
(до 80-річчя від дня народження) 

 

Видатному вченому в галузі селекції і 

генетики ячменю, доктору сільськогосподарських 

наук, професору з селекції і насінництва 12 серпня 

2017 року виповнилось 80 років. 

Народився Михайло Романович  у 1937 р. в 
селі Андріївка, Новомосковського району 

Дніпропетровської області. В цьому  селі і пройшли 

дитячі роки, сповнені воєнних та післявоєнних 

лихоліть. Багато турбот за сім‘ю тих часів лягли на 

матір Мотрю Михайлівну, бо батько Роман 

Степанович загинув на фронті в 1943 р., а в сім‘ї було 

п‘ятеро дітей. 

Закінчивши Андріївську середню школу зі срібною 

медаллю, в 1956 р. Михайло вступає на агрономічний 

факультет Дніпропетровського 

сільськогосподарського інституту.  Під час навчання Михайло був активним учасником 

наукового і громадського життя.  Під час студентських канікул брав участь у збиранні врожаю 

в районах освоєння цілинних земель в 1957-1958 рр. у Акмолінській (Целіноградській) областях 

Казахстану і нагороджений знаком «За освоєння нових земель». 

Після закінчення Дніпропетровського СГІ Михайло Романович працював молодшим 

науковим співробітником на Генічеській дослідній станції ВНДІ кукурудзи. Бравши 

активну участь у виконанні задач селекції кукурудзи та інших культур,  він вирішив 

присвятити себе в подальшому селекції і в 1965 р. вступив до аспірантури денної форми 

навчання в лабораторії селекції ячменю Українського науково-дослідного інституту 

рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр‘єва (УкрНДІРСіГ). Під керівництвом Віталія 

Тимофійовича Манзюка Михайло Романович вивчав питання підвищення ефективності 

методів хімічного та радіаційного мутагенезу, мутаційної і комбінаційної селекції, 

встановлення селекційно-генетичних закономірностей селекції ячменю на підвищену 

продуктивність рослин, якість зерна, стійкість до біотичних та абіотичних чинників. 

Установлені закономірності дозволяли  створювати сорти ячменю ярого, що 

характеризувались високою врожайністю,  кращими показниками якості зерна, стійкі до 

несприятливих чинників навколишнього середовища. 
У 1970 р. М. Р. Козаченко захистив кандидатську дисертацію за темою «Радіочутливість 

і індукована гамма-опроміненням мутаційна мінливість гібридів і сортів ячменю» і здобув 

науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю генетика. Після захисту 

дисертації він продовжував працювати у відділі селекції, генетики і біотехнології ячменю 

УкрНДІРСіГ, займаючись питаннями селекції. За його активної участі зроблено винахід 

«Модифікатори частоти індукування мутацій у рослин», створені сорти ячменю 

Харківський 84, Харківський 99, Субмедікум 33, Харківський 112, Екзотик, Звершення, 

Джерело, Бадьорий, Гама, Фенікс. 
Подальші багаторічні дослідження в напрямі мутаційної селекції ячменю завершилися 

захистом докторської дисертації «Ефективність способів індукування і використання мутацій в 

селекції ячменю ярого».  Михайло Романович захистив її у 2001 р. з присудженням наукового 

ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю селекція і насінництво.  

За участю М. Р. Козаченка  в подальшому були створені сорти ячменю Ефект, 

Єргенінський, Етикет, Аспект, Здобуток, Виклик, Парнас, Взірець, Інклюзив, Доказ, Козван, 

Модерн, Аграрій, Алегро, Мальовничий, Хорс, Подив, Пан, Велес. 

Зараз Михайло Романович Козаченко– доктор сільськогосподарських наук, професор, 

заслужений працівник сільського господарства України, головний науковий співробітник 

лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‗єва НААН. Тут 
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він працює вже 52 роки, маючи 56 років загального наукового стажу. Зі своїми учнями  

Михайло Романович вирішив у селекції та генетиці ряд важливих наукових проблем із 

встановлення селекційно-генетичних закономірностей поєднання цінних кількісних і якісних 

ознак сучасного генофонду ячменю ярого. На основі здійснених наукових розробок 

встановлено селекційно-генетичні особливості сучасних сортів ячменю, розширено генетичне 

різноманіття його генофонду, визначено закономірності та ефективність селекції форм з різним 

розвитком остистості та створено перший в Україні безостий сорт ячменю ярого Модерн. У 

творчому науковому колективі за його участю встановлено особливості ураження збудниками 

хвороб ячменю ярого та успадкування стійкості до біотичних чинників різними генотипами 

ячменю ярого. У лабораторії селекції та генетики ячменю показана ефективність селекції на 

пивоварну якість, установлено особливості та ефективність селекції на різний фракційний 

склад крохмалю, що є важливим для різних галузей промисловості.  

Значним є внесок Михайла Романовича Козаченка в підготовку наукових кадрів через 

аспірантуру. Під його керівництвом підготовлено п‗ять кандидатів наук та три здобувачі. 

М. Р. Козаченко є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр‗єва НААН та Інституті 

зернових культур НААН, а також головою  ДЕК  з атестації бакалаврів, спеціалістів і магістрів 

у Харківському НАУ ім. В. В. Докучаєва.  

Михайлом Романовичем. Козаченком опубліковано понад 300 наукових праць у 

вітчизняних та іноземних виданнях. Він є учасником 70 наукових форумів. Серед наукових 

публікацій ученого слід назвати  монографії «Експериментальний мутагенез в селекції ячменю» 

2010 р., «Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого» 2012 р., «Генетичні закономірності 

селекції ячменю ярого» 2015 р. та розділ «Селекція і насінництво ячменю ярого» у навчальному 

посібнику «Спеціальна селекція і насінництво польових культур» 2010 р.  

М. Р. Козаченка нагороджено срібною медаллю «Лауреат ВДНХ», ювілейною медаллю 

ім. М. І.Вавілова, Почесною відзнакою та Почесними Грамотами УААН, Почесною Грамотою 

Мінагрополітики, Почесними Грамотами Головного управління агропромислового розвитку 

Харківської обласної державної адміністрації. У 2013 р. йому присвоєно почесне звання 

«Заслужений працівник сільського господарства України».  

Михайло Романович Козаченко і зраз повний творчих планів та наукових задумів. 

Активно співпрацює в науковому просторі фахових видань. Він є членом редакційних колегій 

журналів «Селекція і насінництво» та «Генетичні ресурси рослин».  

 

Колектив Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‗єва НААН, редакція журналу «Генетичні 

ресурси рослин» щиро вітає М. Р. Козаченка з ювілеєм та бажає йому подальших наукових 

досягнень! 

 

Редакційна колегія журналу «Генетичні ресурси рослин».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




