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ÑÒАН²ÑЛАВ ПÎЛ²КАрПÎВИЧ ÇАЇКА 
(1 ëюòоãо 1939 ð. – 5 ëюòоãо 2011 ð.)

5 лютого 2011 р. на 73 роц³ життя п³сля трива-
лої хвороби п³шов за в³чну ìежу в³доìий учений-
селекц³онер, видатний спец³ал³ст у галуз³ рослин-
ництва ³ нас³нництва, активний член óкраїнського 
товариства генетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ ì. І. âа-
вилова, лауреат äержавної преì³ї ñðñð у галуз³ 
науки ³ техн³ки, кандидат с³льськогосподарських 
наук, старший науковий сп³вроб³тник ñтан³слав 
Пол³карпович Заїка.

ñтан³слав Пол³карпович народився 1 лютого 
1939 року в с. Путровка âасильк³вського району 
êиївської област³. ó 1960 р. зак³нчив óкраїнську 
с³льськогосподарську акадеì³ю (нин³ Íац³ональ-
ний ун³верситет б³оресурс³в ³ природокористу-

вання óкраїни). П³сля зак³нчення навчання працював головниì агроноìоì кол-
госпу ³ìен³ 40-р³ччя Жовтня Петр³вського району ê³ровоградської област³. 
З 1963 р. навчався в асп³рантур³ óкраїнської с³льськогосподарської акадеì³ї, 
п³сля зак³нчення якої працював ìолодшиì, старшиì сп³вроб³тникоì в³дд³лу се-
лекц³ї Інституту зеìлеробства, а з 1979 р. – зав³дувачеì в³дд³лу селекц³ї та пер-
винного нас³нництва кукурудзи цього ж ³нституту.

ó 1966 р. захистив кандидатську дисертац³ю на теìу «óспадкування цито-
плазìатичної чолов³чої стерильност³ при створенн³ стерильних аналог³в саìо-
запилених л³н³й кукурудзи» з³ спец³альност³ «генетика», а в 1977 р. йоìу при-
своєно вчене звання старшого наукового сп³вроб³тника

ñ.П. Заїка був в³доìиì учениì у галуз³ генетики та селекц³ї кукурудзи, одниì 
³з пров³дних селекц³онер³в нашої країни, який разоì з³ своїìи колегаìи ³з твор-
чого об’єднання “ñєвєр” та учняìи створив близько 40 г³брид³в кукурудзи, як³ в 
р³зн³ роки були внесен³ до ðеєстру сорт³в рослин óкраїни та країн ñÍä.

îсновниì напряìкоì його наукових досл³джень була розробка наукових 
основ селекц³ї скоростиглих г³брид³в кукурудзи та створення їхн³х ìоделей, 
удосконалення ìетод³в нас³нництва, п³двищення продуктивност³ нових г³брид³в 
та р³вня їхньої адаптивност³. â³н опубл³кував понад 80 наукових праць, у тоìу 
числ³ ìонограф³ю «ñкоростигла кукурудза» (ê.: Íаукова дуìка, 1987). ó резуль-
тат³ селекц³йної роботи ñ.П. Заїки та його колег з òîñ «ñєвєр» зона вирощуван-
ня кукурудзи значно поширилася на п³вн³ч. За результати ц³єї роботи ñтан³славу 
Пол³карповичу у 1986 р. було присвоєне звання лауреата äержавної преì³ї 
ñðñð у галуз³ науки ³ техн³ки.

ñ.П. Заїка був одниì ³з орган³затор³в українсько-сербського п³дприєìства 
«Зеìун-Поле – óкраїна» та його генеральниì директороì до 2001 року. За 
роки суì³сної роботи створено два сп³льн³ г³бриди кукурудзи, налагоджено їхнє 
нас³нництво та впроваджено у широке виробництво. 

Некðоëоãè
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Сòàí³ñëàв Поë³кàðповèч Зàїкà (1 ëюòоãо 1939 ð. – 5 ëюòоãо 2011 ð.)

ñтан³слав Пол³карпович Заїка був чле-
ноì секц³ї «ñелекц³я кукурудзи та сорго» 
åóêàðПІЯ та членоì äержавної коì³с³ї з 
випробування та охорони сорт³в рослин. 
Його наукова й виробнича д³яльн³сть в³д-
значена двоìа ìедаляìи, почесниì зна-
коì «Знатний кукурудзовод óкраїни», По-
чесною граìотою óкраїнської акадеì³ї аг-
рарних наук, Почесною граìотою êаб³нету 
ì³н³стр³в óкраїни тощо.

ñвою основну роботу ñ.П. Заїка поєд-
нував з р³зноìан³тною гроìадською д³яль-
н³стю, д³яльн³стю з п³дготовки наукових 
кадр³в, апробац³ї досл³дних роб³т тощо. 
Був активниì членоì óкраїнського това-
риства генетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ 
ì.І. âа вилова, неодноразово обирався до 
складу його ðади. П³д його кер³вництвоì 

п³дготовлено ³ захищено п’ять кандидат-
ських дисертац³й.

ñв³тла паì’ять про ñтан³слава Пол³кар-
повича Заїку – невтоìного вченого, ор-
ган³затора с³льськогосподарського вироб-
ництва, скроìну, життєрад³сну, чуйну, гли-
боко порядну, високошановану та 
³нтел³гентну ëюдину, який завжди був, ³ не 
лише в побут³, «душею коìпан³ї», ³стинного 
³ в³дданого патр³ота óкраїни – назавжди 
збережеться у наших серцях, у серцях його 
друз³в, прихильник³в, колег ³ учн³в.

Президія Óкраїнського товариства 
генетиків і селекціонерів імені М.І Вавилова
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