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ДО ЮВІЛЕЮ ВИДАТНОГО
ВЧЕНОГО-ІМУНОЛОГА
ПЕТРЕНКОВОЇ ВІРИ ПАВЛІВНИ
У морозні грудневі дні видатний учений-імунолог,
селекціонер, рослинник, доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААН України, лауреат Державної премії в
галузі науки і техніки України Віра Павлівна Петренкова святкує
свій ювілей – 70-річчя від дня народження.
Народилась Віра Павлівна 13 грудня 1948 р. у с. НовоОлександрівка Шевченківського району Харківської області в
сім'ї селянина. Мальовнича природа рідної Слобожанщини з
раннього дитинства полонила її душу, вселила в неї любов до
рідної землі, тому вона обрала непростий шлях агронома,
отримавши середню спеціальну освіту за фахом агрономія після
закінчення Липковатівського радгоспу-технікуму (1969 р.) та
вищу
освіту
–
після
закінчення
Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва з присвоєнням кваліфікації ученого
агронома (1981 р.). Творча натура Віри Павлівни привела її в науку, де вона пройшла шлях від
старшого лаборанта лабораторії фітопатології Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва (1975 –
1977 рр.) до заступника директора інституту з наукової роботи, завідувача відділу імунітету
рослин до хвороб і шкідників (2002 – 2012 рр.), головного наукового співробітника лабораторії
імунітету рослин до хвороб і шкідників (2012 – 2015 рр.), керівника відділу теоретичних
досліджень у рослинництві та генетичних ресурсів рослин (2016 р. − до теперішнього часу).
Аспірантську підготовку В. П. Петренкова проходила при Інституті захисту рослин УААН
(1986 – 1989 рр.). Науковий ступінь кандидата наук здобула в 1990 році, доктора наук – у 2005
році.
Наукова діяльність Петренкової В. П. спрямована на вирішення проблем стійкості
польових культур (зернових, бобових, олійних) до збудників хвороб і шкідників. За результатом
42-річних досліджень нею розроблено методи оцінювання рослин на стійкість до збудників
хвороб (4 патенти), оздоровлення насіння (3 патенти), підвищення врожайності (1 патент), які є
надійним підґрунтям для добору достовірно стійких до шкідливих організмів біотипів з
подальшим залученням їх у селекційні програми; збагачено генофонд рослин України цінними
за стійкістю до шкідливих організмів 9-ма базовими, ознаковими та робочими колекціями
пшениці озимої та ярої, ячменю ярого, гороху, сої, кукурудзи, соняшнику, які використовуються
науковцями селекційних установ нашої країни, у навчальних програмах учбових закладів, а
також 33-ма зразками, які увійшли до переліку об'єкта національного надбання України, статус
якого має Національний центр генетичних ресурсів рослин України Інституту рослинництва
ім. В. Я. Юр'єва НААН. За її авторством створено 31 сорт та гібрид польових культур, які
характеризуються генетичною стійкістю до поширених хвороб і високою адаптивністю до
пошкодження шкідниками, вони вирощуються в Україні на площі більше півмільйона гектарів.
Віра Павлівна Петренкова – талановитий педагог, нею сформовано наукову школу за
напрямом селекції рослин. За її наукового керівництва захищено 5 докторських дисертацій та 13
кандидатських, в аспірантурі та докторантурі навчається 5 осіб. Вона очолює екзаменаційну
комісію з оцінювання знань магістрів і бакалаврів факультету захисту рослин Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, є членом двох спеціалізованих учених
рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом 5-ти редакційних колегій
наукових збірників і журналів, які є фаховими в галузі сільськогосподарських наук. Нею
опубліковано біля 400 наукових праць, серед яких 9 монографій, 12 навчальних посібників, 51
методична рекомендація, які є носіями нової наукової інформації з теоретичних основ селекції
польових культур на стійкість до біотичних чинників та практичного її використання при
створенні сортів і гібридів пшениці, ячменю, тритикале, кукурудзи, соняшнику, гороху, сої.
Здобутки на терені науки Петренкової Віри Павлівни надзвичайно вагомі. Вона – доктор
сільськогосподарських наук (2005 р.), професор (2011 р.), член-кореспондент НААН України
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(2007 р.), двічі лауреат премії НААН "За видатні досягнення в аграрній науці" (2003, 2010 рр.) за
наукову працю "Імунологічні основи селекції зернових колосових, кукурудзи та соняшнику,
практичне використання стійкості в селекційних програмах та агропромисловому виробництві
України" та за цикл наукових праць "Селекція польових культур на підвищення адаптивного
потенціалу", лауреат премії ім. В. Я. Юр'єва НАН України (2006 р.) за цикл робіт "Інтродукція та
створення сортів нових високопродуктивних культур для забезпечення сталого розвитку
агросфери України", нагороджена Золотою медаллю Міжнародного салону винаходів та нових
технологій "Новий час" (2006 р.) за розробку "Інтегрований захист рослин від шкідників, хвороб
та бур'янів у інтенсивних технологіях вирощування польових культур", переможець конкурсу
"Інтелект Харкова" в галузі біології рослин (2007 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і
техніки України за цикл робіт "Формування банку генетичних ресурсів польових культур"
(2013 р.), почесний професор Харківського Національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва (2017 р.).
Багаторічна плідна праця В.П. Петренкової відмічена державними нагородами та
відзнаками: Орден княгині Ольги ІІІ ступеню (2008 р.); Почесна відзнака УААН (2006 р.);
Трудова відзнака "Знак Пошани" МінАПУ (2008 р.); Почесна грамота Верховної ради України
(2015 р.).
Колеги та співробітники Національного центру генетичних ресурсів рослин України
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН висловлюють Вірі Павлівні щирі вітання з
ювілеєм, побажання міцного здоров’я, невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх
планів і задумів.
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