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Іãоð Дàíèëовèч Сèòí³к (22 кв³òíя 1965 ð. – 16 ëèпíя 2011 ð.)
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²гÎр даНилÎвич ÑиÒН²к  
(22 кв³òíя 1965 ð. – 16 ëèпíя 2011 ð.)

16 липня 2011 року траг³чно загинув ñитн³к 
Ігор äанилович, кандидат б³олог³чних наук, доцент 
кафедри селекц³ї ³ генетики Íац³онального ун³вер-
ситету б³оресурс³в ³ природокористування óкраї-
ни, голова êиївської обласної орган³зац³ї óкраїнсь-
кого товариства генетик³в та селекц³онер³в ³ìен³ 
ì.І. âавилова.

І.ä. ñитн³к народився 22 кв³тня 1965 року в 
с. âорошил³вка òивр³вського району â³нницької об-
ласт³. ó 1982 роц³ поступив на агроноì³чний фа-
культет êишин³вського с³льськогосподарського ³н-
ституту, п³сля зак³нчення якого у 1987 роц³ розпочав 
роботу як науковий сп³вроб³тник â³нницького Íâî 
«åл³та», де працював у галуз³ селекц³ї вики ярої.

ó кв³тн³ 1996 року І.ä. ñитн³к вступив до асп³рантури óкраїнського держав-
ного аграрного ун³верситету за спец³альн³стю «Ф³топатолог³я» ³ в березн³ 1999 
року достроково захистив кандидатську дисертац³ю.

óся подальша д³яльн³сть І.ä. ñитн³ка пов’язана з Íац³ональниì аграрниì 
ун³верситетоì. â³н працював асистентоì кафедри селекц³ї ³ ф³з³олог³ї рослин, 
старшиì викладачеì, доцентоì кафедри генетики, селекц³ї та нас³нництва. 
êоìун³кабельний, доступний, в³н завжди був у вир³ под³й студентського життя, 
його любили та поважали ³ студенти, ³ колеги- викладач³.

Ігор äанилович ñитн³к був усп³шниì селекц³онероì. ñтворен³ ниì у сп³вав-
торств³ сорти озиìого р³паку àнтар³я, àл³от, ñн³гова королева, êлеопатра, ñин-
тетик, та ярого – à³ра, àнтоц³ан, ìар³я, îксаìит, îтìа, ñ³р³ус, ñр³блястий–1 за-
несено до ðеєстру сорт³в рослин, придатних до поширення в óкраїн³, їх усп³шно 
вирощують у господарствах. І.ä. ñитн³к опубл³кував понад 100 наукових праць.

äля узагальнення великого обсягу результат³в наукових досл³джень, як³ 
ìали бути висв³тлениìи в докторськ³й дисертац³ї, І.ä. ñитн³к в грудн³ 2008 р. 
вступив до докторантури, зак³нчити яку ìав наприк³нц³ 2011 року. Íе встиг…

òворч³ задуìи, нов³ науков³ розробки залишились незавершениìи через 
траг³чну загибель.

Íаукова сп³льнота глибоко суìує з приводу передчасної сìерт³ ìолодого 
талановитого вченого ³ людини ñитн³ка Ігоря äаниловича. â³н буде жити в наш³й 
паì’ят³, паì’ят³ його колег та учн³в.
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