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Привітання

ЩИРОСЕРДНО ВІТАЄМО ЛАВРИНЕНКА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА  
З ОБРАННЯМ ДІЙСНИМ ЧЛЕНОМ (АКАДЕМІКОМ)  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Лавриненко Юрій Олександрович – доктор сіль-
ськогосподарських наук, професор, академік НААН, 
провідний вчений в галузі селекції, насінництва, 
генетики, біотехнології рослин, головний науковий 
співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного 
землеробства НААН. 

Юрій Олександрович має наукові розробки 
з питань селекції, насінництва кукурудзи, сої, 
пшениці, ріпаку, рису, картоплі, буркуну та сорто-
вої агротехніки зернових та олійних культур, які 
вносять вагомий вклад у розвиток науки й агро-
виробництва України. Особливу увагу він приді-
ляє створенню нових генотипів, сортів і гібридів 
сільськогосподарських культур, розробці сортової 
агротехніки та впровадженню у виробництво інно-
ваційних розробок і технологій. Ним опубліковано 
понад 700 наукових праць, у т.ч. 35 монографії та 
навчальних посібників, одержано 40 патентів та 
авторських свідоцтв. 

Юрій Олександрович є автором 32 гібридів і 
ліній кукурудзи різних груп стиглості та 2 сортів пше-
ниці озимої.

У 2006 році Лавриненко Ю.О. захистив доктор-
ську дисертацію, у 2007 році його обрано членом-
кореспондентом Української академії аграрних наук 
за спеціальністю «Біотехнологія в рослинництві», у 
2008 р. йому присвоєне вчене звання професора, у 
2020 р. – обрано академіком Національної академії 
аграрних наук України за спеціальністю «Агрономія 
(селекція і насінництво)».

Непересічний досвід успішної науково-освітньої 
діяльності вченого-селекціонера слугують прикла-
дом для наслідування. Під його науковим керівни-
цтвом захищено 4 докторські та 11 кандидатських 

дисертацій. Підготовлено до захисту ще три канди-
датські роботи. 

Основні напрями наукової та викладацької 
діяльності Юрія Олександровича пов’язані з дослі-
дженням генетичних основ селекції та створенням 
сортів з високою специфічною адаптивністю до 
умов зрошення, визначенням різноманітності гено-
фонду зернових культур у первинних і вторинних 
генетичних центрах, теоретичним обґрунтуванням 
закономірностей генотипної та модифікаційної мін-
ливості селекційно і біологічно важливих ознак зер-
нових культур в умовах зрошення, наукових осно-
вах ефективного використання зрошуваних земель, 
удосконаленні технологій вирощування сільсько-
господарських культур, питаннях адаптивного еко-
логічно безпечного рослинництва. 

Одночасно з плідною науковою роботою Юрій 
Олександрович займається і викладацькою діяль-
ністю. Працював на посаді доцента кафедри зоології 
та екології Херсонського державного педагогічного 
університету, професора кафедри рослинництва, 
генетики, селекції і насінництва ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет», викладає в ІЗЗ 
НААН дисципліни за напрямом селекції та насінни-
цтва здобувачам вищої освіти. 

У період багаторічної діяльність Юрій Олексан-
дрович крім наукових досліджень, постійно консуль-
тував, допомагав і підтримував своїх учнів і колег. 
Крім того, проявив себе як наполегливий і працьо-
витий керівник пріючи на посадах завідувача відділу 
селекції та заступника директора з наукової роботи. 
Він є дуже багатогранною особистістю, поєднує у 
собі талант науковця, простоту та життєву мудрість, 
доброту й виключну душевність, любов до життя та 
наукового пошуку, надзвичайну людяність. 

Ю. О. Лавриненко є заступником голови Спе-
ціалізованої вченої ради із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій при ІЗЗ НААН, є членом 
Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій при Інституті зернових 
культур НААН.

Юрій Олександрович є заступником головного 
редактора фахового міжвідомчого тематичного 
наукового збірника «Зрошуване землеробство» 
Інституту зрошуваного землеробства НААН, член 
редакційної колегії журналу «Таврійський науковий 
вісник» Херсонського державного аграрного універ-
ситету. Є членом Українського товариства генетиків 
і селекціонерів імені М. І. Вавилова.

Він приймає активну участь у суспільному житті 
Інституту зрошуваного землеробства НААН, надає 
допомогу аспірантам і науковим співробітникам у 
проведенні досліджень, підготовці наукових публі-
кацій та дисертаційних робіт. Крім того, є постій-
ним учасником спортивних змагань, виборюючи 
призові місця. 
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Як експерт у галузі сільського господарства 
постійно підвищує рівень кваліфікації, неоднора-
зово брав участь у міжнародних стажуваннях, кур-
сах підвищення кваліфікації та обміну досвідом у 
галузі селекції та рослинництва у Франції, Китаї, 
Туркменістані, США.

Нагороджений державними нагородами Респу-
бліки Афганістан: медалями «Саурської революції», 
«От благодарного афганского народа», «Воинская 
слава», а також Почесними грамотами Міністерства 
сільського господарства Республіки Афганістан, 
Міністерства аграрної політики України, Державного 
департаменту інтелектуальної власності України. 

У 2019 р. вчений був нагороджений Грамотою 
Верховної ради України, у 2012 і 2017 р. Почесними 

грамотами НААН, у 2014 р. – Почесною відзнакою 
НААН, у 2016 р. – Грамотою Херсонської обласної 
державної адміністрації, в 2012 і 2019 р. – Грамо-
тами Херсонської обласної ради, неодноразово 
відзначений Грамотами Департаменту агропромис-
лового розвитку Херсонської обласної державної 
адміністрації та багатьма іншими.

Колектив Інституту зрошуваного землеробства 
НААН щиро вітає Юрія Олександровича з обран-
ням академіком Національної академії аграрних 
наук України та бажає міцного здоров’я, щастя, дов-
голіття, процвітання, невичерпаної життєвої енергії, 
високої працездатності на благо вітчизняної науки, 
примноження наукових звершень, творчої наснаги, 
реалізації дослідницьких ідей і задумів!


