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КИРИЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ  
(до 75-річчя від дня народження) 

Академіку Національної академії аграрних наук 

України, відомому вченому зі світовим ім'ям, засновнику 

наукової школи з питань селекції та генетики культурних 

рослин, керівнику відділу селекційно-насінницьких 

технологій Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН 

Віктору Васильовичу Кириченку 20 листопада 2021 року 

виповнилося 75 років. 

Майбутній академік НААН В. В. Кириченко 

народився 20 листопада 1946 року в с. Милаївка 

Бєловського району Курської області. Навчався в 

Кучеровському сільськогосподарському технікумі, який 

закінчив у 1965 році з відзнакою і був направлений у колгосп ім. Кірова Щигровського 

району Курської області на посаду агронома. З 1968 року по 1973 рік В. В. Кириченко — 

студент Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва, факультет 

агрономії. Після закінчення якого став аспірантом Українського науково-дослідного 

інституту рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр’єва ВАСГНІЛ за спеціальністю 

«генетика». Трудовий шлях у цьому інституті він розпочав у 1976 році на посаді старшого 

лаборанта лабораторії селекції ярого ячменю. Відтоді і дотепер життя пов’язало Віктора 

Кириченка з Інститутом рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН.  

У 1979 році Віктор Васильович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за темою: «Деякі генетичні аспекти підбору батьківських пар 

при створенні високопродуктивних сортів ярого ячменю». Науковим керівником був 

доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Віталій Тимофійович Манзюк. 

У 1980 році В. В. Кириченко був переведений в лабораторію селекції соняшнику. Саме з 

цього періоду починається новий етап наукової діяльності вченого — дослідження з 

гетерозисної селекції соняшнику. У 1991–2000 роках Віктор Васильович очолював відділ 

селекції соняшнику. Під його керівництвом було створено новий генофонд соняшнику, а 

культура соняшнику набула «нового старту».  

З 2000 року В. В. Кириченко призначений на посаду директора Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. У 2002 році В. В. Кириченко захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою: «Теоретичні 

основи селекції соняшнику і практичне використання ефекту гетерозису». У 2004 році йому 

присвоєно вчене звання професора і почесне звання заслуженого діяча науки і техніки 

України, а в 2007 році він отримав звання академіка УААН. У цьому ж році його було 

призначено очолювати програму наукових досліджень з селекції та насінництва соняшнику 

в Україні. Він сформував свою наукову школу. Під його керівництвом підготовлено 

десятки магістрів, отримали науковий ступінь вісім докторів  наук та 19 кандидатів наук. 

Віктор Васильович має державні нагороди, серед яких Орден «За заслуги» III 

ступеня і  ІI ступеня;  має звання заслуженого діяча науки і техніки України; Лауреат премії 

НАН України імені В. Я. Юр’єва, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.  

Багатогранна наукова і творча діяльність В. В. Кириченка. Результати його наукових 

досліджень відображені в численних наукових працях, монографіях, патентах, авторських 

свідоцтвах. Серед найбільш вагомих робіт останніх років: монографії «Основи управління 

продукційним процесом польових культур» (2016), «Соняшник. Спеціальна селекція» 

(2020) «Методологічні основи управління продукційним процесом соняшнику» (2021); 

навчальні посібники «Індукований мутагенез в селекції соняшнику» (2017); «Основи 

фітосанітарної безпеки в агроценозах польових культур» (2020); «Наукові основи 

http://archive.nbuv.gov.ua/institutions/yuriev/index.html
http://archive.nbuv.gov.ua/institutions/yuriev/index.html
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гетерозисної селекції кондитерського соняшнику» (2021); «Фітотоксичність гербіцидів 

групи сульфонілсечовин та селекція соняшнику» (2021).  

Віктор Васильович Кириченко не тільки визнаний в Україні фахівець у галузі 

селекції та генетики соняшнику, а й постійний раціоналізатор у напрямі нарощування 

потенціалу цієї культури. З 2021 року він є керівником програми наукових досліджень 

НААН ПНД 16 «Соняшник: основи управління продукційним процесом», до якої залучені 

відомі фахівці в галузі селекції, насінництва та технології виробництва соняшнику. Він 

створив більше 100 гібридів соняшнику, які являють весь спектр різноманіття сучасних 

гібридів соняшнику.  

Шановний Вікторе Васильовичу! Ми, Ваші учні, послідовники вбачаємо у Вашій 

діяльності справжній приклад служіння науці. Не одному поколінню молодих учених 

пощастило пройти Вашу наукову школу й отримати від Вас безцінний досвід і знання. 

Ваші учні вдячні Вам і за уроки життя, за душевну участь, за те, що Ви подарували їм не 

тільки знання та вміння, але й віру в саме найкраще, подарували здатність мріяти та 

наснагу до здійснення мрій. Ви мудра та добра людина, яка розуміє інших людей, за якою 

хочеться йти до нових звершень. Бажаємо добробуту, творчої активності, незгасного 

запалу в роботі, і, нехай на Вашому шляху завжди горить зірка вдачі! 
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100 РОКІВ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ПОМОЛОГІЇ ІМ. Л.П. СИМИРЕНКА 

ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НААН 

130 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ЛЬВОВИЧА 

СИМИРЕНКА 

   
– 

 Історія Дослідної станції починається з ХІХ століття з найбільшого в 

дореволюційній Росії розсадницького господарства Левка Платоновича Симиренка, 

розташованого на орендованій землі графині Балашової, яке він створив у 

Мліїві у 1887 році. З метою наукових досліджень Л. П. Симиренком були зібрані 

найцінніші сорти плодових і декоративних порід. У 1912 році у помологічному розсаднику 

Л. П. Симиренка нараховувалось майже 3000 сортів різних рослин, зокрема яблуні 900, 

груші 889, черешні та вишні 350, персику 115, абрикосу 56, агрусу 166, горіха 45. Крім 

того, була зібрана велика кількість троянд (937 сортів), бузку і 305 різновидів хвойних 

дерев і кущів. Після створення помологічного розсадника науковий світ назвав 

українського вченого «королем вітчизняного садівництва». 

Найавторитетніша наукова установа світу — Французьке 

помологічне товариство надало Л. П. Симиренку найвищу 

нагороду — Велику золоту медаль з викарбуваним на ній 

написом: «Людині та вченому, який зробив найбільшу послугу 

садівництву своєї країни».  

Окрасою вітчизняного садівництва, одним з 

найцінніших сортів яблуні, яким захоплювалися іноземні 

колеги Левка Симиренка, став виведений ним ренет Платона 

Симиренка, названий на честь батька. Свою тріумфальну ходу 

українськими садами цей сорт розпочав із середини XIX ст., 

упродовж XX ст. став провідним промисловим сортом яблуні 

у багатьох країнах світу. Він зберігає своє панівне становище 

в Україні та в інших країнах і на початку третього тисячоліття. 

Левко Платонович 

Симиренко 

https://www.youtube.com/watch?v=zRnP2BnPvg0&t=3939s
https://www.youtube.com/watch?v=zRnP2BnPvg0&t=3939s
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0

