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До 80-ð³ччя з дíя íàðоджеííя

АКАДЕÌ²К ÎЛЕКÑ²Й ÎЛЕКÑ²ЙÎВИЧ ÑÎÇ²ÍÎВ

26 квітня 2010 року виповнилося 80 років усесвітньо ві
домому вченому, раднику Президії НАН Óкраїни, завіду
вачу лабораторії Інституту харчової біотехнології і гено
міки НАН Óкраїни, професорові Наöіонального універ
ситету біоресурсів і природокористування, дійсному 
членові Наöіональної академії наук Óкраїни, Óкраїнської 
академії аграрних наук і низки закордонних академій, 
членові президії Óкраїнського товариства генетиків і 
селекöіонерів ім. М.І. Вавилова Олексію Олексійовичу 
Созінову.

àкадеì³к î.î. ñоз³нов – в³доìий спец³ал³ст у 
галуз³ генетики, селекц³ї, агроеколог³ї, учень ви-
датного селекц³онера акадеì³ка П.Ф. ãаркаво-
го. â³н пров³в цикл досл³джень ³з б³олог³ї ячìеню, 
вивчення впливу генотипу й уìов вирощування 
на як³сть зерна пшениц³ та ячìеню. äосл³дження 
генетичного контролю б³осинтезу запасних б³лк³в 
злак³в привели до в³дкриття нового класу генетичних ìаркер³в – блок³в елект-
рофоретичних коìпонент³в пролаì³н³в, контрольованих алельниìи вар³антаìи 
кластер³в ген³в. âиконаний ниì ³ його учняìи генетичний анал³з сотень г³брид-
них популяц³й ³ св³тового генофонду пшениц³, ячìеню, в³вса дозволив ³дентиф³-
кувати розповсюджен³ блоки пролаì³н³в, вивчити їхню геногеограф³ю та зчеп-
лення ³з ц³нниìи к³льк³сниìи ³ як³сниìи ознакаìи. àнал³з з³браного ìатер³алу 
та сер³ї спец³альних експериìент³в дозволили встановити фундаìентальн³ за-
коноì³рност³ форìування коадаптивних асоц³ац³й ген³в у процес³ природного 
й штучного добору, з’ясувати їхню роль у селекц³ї й еволюц³ї злак³в. Зокреìа, 
îлекс³й îлекс³йович уперше встановив роль таких ст³йких асоц³ац³й у ì³сце-
вих сортах пшениц³, створених народною селекц³єю українськиìи селянаìи 
в õVІІІ–õІõ стол³ттях, у форìуванн³ сортового генофонду пшениц³ колишнього 
ñðñð, êанади, àргентини й ³нших країн. Íиì уперше було досл³джено пол³ìор-
ф³зì запасних б³лк³в ячìеню у св³товоìу р³зноìан³тт³ ц³єї культури та показано 
зчеплення ст³йких асоц³ац³й гордеїн³в ³з адаптац³єю генотип³в до уìов середо-
вища.

î.î. ñоз³нов встановив нов³ законоì³рност³ в генетиц³ рослин ³ тварин, зок-
реìа, пов’язан³ ³з процесаìи доìестикац³ї й впливоì насл³дк³в ×орнобильської 
катастрофи.

â останн³ роки поряд ³з роботаìи у галуз³ генетики акадеì³к î.î. ñоз³нов ве-
лику увагу прид³ляє розвитку агроеколог³ї й, зокреìа, проблеìаì форìуван-
ня ìегаагроекосистеìи óкраїни õõ–õõІ стол³ття, яка зайìає понад 70 % тери-
тор³ї країни. âивчено процеси енергообì³ну в ланцюз³: ґрунт–рослина–твари-
ни–людина, досл³джено роль у них викопної енерг³ї (нафта, газ, вуг³лля), вплив 
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До 80-ð³ччя в³д дíя íàðоджеííя. Акàдем³к Îëекñ³й Îëекñ³йовèч Соз³íов

шиì в³це-президентоì âàñãÍІë (ì. ìоск-
ва). îлекс³й îлекс³йович ñоз³нов створив ³ 
був першиì президентоì óкраїнської ака-
деì³ї аграрних наук, орган³затороì Інсти-
туту агроеколог³ї ³ б³отехнолог³ї óààÍ, ка-
федри агроеколог³ї Íац³онального ун³вер-
ситету б³оресурс³в ³ природокористування. 
Íеодноразово обирався членоì Презид³ї 
ÍàÍ óкраїни, в³це-президентоì âсесоюз-
ного товариства генетик³в ³ селекц³онер³в, 
впродовж 1976–1986 рр. був президентоì 
óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
ц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, нин³ в³н член 
презид³ї цього товариства, член редколег³ї 
журналу “â³сник óкраїнського товариства 
генетик³в ³ селекц³онер³в”.

àкадеì³к î.î. ñоз³нов тривалий час був 
головниì редактороì журналу “öитология 
и генетика” (1988–2001), нин³ є заступни-
коì головного редактора.

Щиро в³таєìо îлекс³я îлекс³йови-
ча ñоз³нова з³ славниì юв³леєì ³ бажає-
ìо ì³цного здоров’я, щасливого творчо-
го довгол³ття, нових наукових звершень. 
З роси ³ води âаì, шановний îлекс³ю, 
îлекс³йовичу.

Президія Óкраїнського товариства 
генетиків і селекöіонерів імені М.І. Вавилова

Редколегія журналу  
“Вісник Óкраїнського товариства  

генетиків і селекöіонерів”

³ндустр³ал³зац³ї й урбан³зац³ї, а також до-
сягнень генетики, еколог³ї, геноì³ки, б³о-
технолог³ї, селекц³ї.

ñтворена акадеì³коì î.î. ñоз³новиì 
наукова школа представлена вчениìи, 
як³ працюють в óкраїн³, ðос³ї, ñШà, àнгл³ї, 
Франц³ї, êазахстан³, àзербайджан³, ãруз³ї 
та ³нших країнах. â³н автор 9 ìонограф³й, 
близько 600 наукових публ³кац³й, низки ви-
наход³в ³ 18 сорт³в озиìої пшениц³, ячìе-
ню, сої, люцерни.

î.î. ñоз³нов – лауреат äержавних пре-
ì³й з науки й техн³ки óкраїни (1996 р.) ³ ðос³ї 
(1996 р.), а також преì³ї ³ì. â.Я. Юр’єва 
ÍàÍ óкраїни (1988 р.). óпродовж своєї ба-
гатор³чної наукової д³яльност³ в³н працював 
директороì âсесоюзного селекц³йно-ге-
нетичного ³нституту (ì. îдеса), що п³д його 
кер³вництвоì перетворився з форпосту 
лисенк³зìу на сучасний науковий центр ³з 
генетики, селекц³ї, б³отехнолог³ї, ìолеку-
лярної б³олог³ї рослин. Íиì було створе-
но в³дпов³дну ìатер³ально-техн³чну базу 
Інституту (ф³тотрон, лабораторн³ корпуси, 
житло, устаткування). Íа баз³ цього ³нсти-
туту в 1970–80 роках активно працював 
ì³жнародний центр ³з генетики й селекц³ї 
рослин, що вплинув на розвиток цих наук 
у ñðñð, óгорщин³, Болгар³ї, ×ехословач-
чин³, Í³ìеччин³ та ³нших країнах. Працював 
також директороì Інституту загальної ге-
нетики ³ì. ì.І. âавилова (ì. ìосква), пер-


