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ПЕТКЕВИЧ ЗОЯ ЗАХАРІВНА 

 

Петкевич Зоя Захарівна народилася 8 жовтня 1956 

року в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської 

області. З 1971 по 1975 роки навчалася в Херсонському 

гідрометеорологічному технікумі, після чого працювала в 

Управлінні гідрометеорологічної служби Латвійської РСР на 

посаді техніка-гідролога Прибалтійської воднобалансової 

станції. У 1983 році закінчила Одеський 

гідрометеорологічний інститут, спеціальність інженер-

агрометеоролог.  

З 1985 року наукова діяльність пов’язана з Інститутом 

рису НААН, де вона працювала у відділі селекції. З 1992 

року працювала за програмою ―Генетичні ресурси рослин‖ у 

відділі селекції, сектор мобілізації і збереження генетичних ресурсів. Після закінчення 

аспірантури у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: ―Агроекологічна оцінка 

сортів рису різних груп стиглості в умовах півдня України‖ за спеціальністю 06.01.09 — 

рослинництво. З 2011 року має вчене звання старшого наукового співробітника з 

спеціальності 06.01.05 селекція і насінництво. 

З. З. Петкевич уперше на півдні України за результатами вивчення  протягом 

тривалого періоду (1965–2003 рр.) значної кількості сортів рису встановила 

науково-обґрунтований взаємозв’язок між агроекологічними умовами середовища, 

урожайністю та якістю зерна у зв´язку з належністю сортів до різних груп стиглості; дала 

оцінку впливу погодних умов у період достигання зерна нових сортів рису різних груп 

стиглості; розробила динамічну модель формування продуктивності рису з урахуванням 

особливостей агрометеорологічних умов; провела економічну те енергетичну оцінку 

ефективності вирощування рису на півдні України. За результатами досліджень розроблено 

математичні моделі, на основі яких розраховано оптимальні параметри температурного 

режиму, тривалості періоду вегетації та міжфазних періодів для реалізації потенціалу 

продуктивності сортів рису різних груп стиглості. Вони є цінним керівництвом для 

виробників рису. 

Зоя Захарівна Петкевич відіграла провідну роль у формуванні, збереженні, 

збагаченні та використанні унікальної в Україні колекції генетичних ресурсів рису, яка на 

даний час налічує 793 зразки. За останнє п´ятиріччя колекцію поповнено 76 новими 

цінними зразками, зокрема 32 з-за кордону. Важливим напрямом роботи Зої Захарівни є 

ведення інформаційної системи з генетичного різноманіття рису. Паспортні дані зразків 

рису селекції Інституту рису включено до Європейського каталога генетичних ресурсів 

рослин EURISCO, що відкриває доступ користувачам до української колекції рису і 

покращує можливості для обміну зразками. Активно здійснюється міжнародне 

співробітництво з генбанками інших країн для інтродукуції зразків, залучення інформації: 

National Small Grains Collection — Grin-Global (США), Міжнародний інститут рису — IRRI 

(Філіпіни), Програма запобігання післязбиральним втратам урожаю — PHL (Мозамбік) та 

ін. 

З. З. Петкевич особисто та у співавторстві сформувала та зареєструвала 10 колекцій, 

які є найбільш цінним джерелом вихідного матеріалу для селекції рису; створила і 

зареєструвала 33 лінії рису — джерела та донори господарських ознак. З. З. Петкевич є 

автором і співавтором 12 сортів рису, на які отримано авторські свідоцтва та 2 свідоцтва 

про реєстрацію авторських прав.  

Матеріали досліджень З. З. Петкевич лягли в основу опублікованих 80 наукових 

праць. Важливими методичними розробками є 4 класифікатори ознак рису.  
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Редакція наукового журналу «Генетичні ресурси рослин» разом із колегами, що 

працюють у Системі генетичних ресурсів рослин України висловлюють велику подяку за 

багаторічну плідну працю і бажають міцного здоров´я, добробуту, творчої наснаги й 

успіхів. 
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