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До 75-річчя від дня народження

АКАДЕÌ²К ВÎЛÎДИÌИР ВАÑИЛЬÎВИЧ ÌÎРГУН

10 березня 2013 року виповнилося 75 рок³в 
в³д дня народження видатного українського 
вченого в галуз³ генетики ³ селекц³ї рослин, 
експериìентального ìутагенезу, генетичної 
³нженер³ї, б³отехнолог³ї та ф³з³олог³ї рослин 
акадеì³ка ÍÀÍ Óкраїни, Ãероя Óкраїни Âолоди-
ìира Âасильовича Ìоргуна.

Â.Â. Ìоргун народився 1938 року у с. Íово-
селиця ×игиринського району на ×еркащин³. 
Зак³нчив Знаì’янський с³льськогосподар-
ський техн³куì та агроноì³чний факультет 
Óкраїнської с³льськогосподарської акадеì³ї. 
За в³дì³нн³ усп³хи у навчанн³ був удостоєний 
стипенд³ї ³ì. Â.І. Ëен³на. Ñвою наукову д³яль-
н³сть розпочав ще студентоì. Ó 1964–1967 ро-
ках навчався в асп³рантур³ ÓÑÃÀ за спец³альн³с-

тю «генетика». Ñв³тогляд Â.Â. Ìоргуна форìувався п³д впливоì школи талано-
витих заруб³жних та в³тчизняних генетик³в ³ селекц³онер³в (Ì.І. Âавилова, 
П.П. Ëук’яненко, Ì.Î. Зеленського, Ì.I. Õаджинова та ³н.).

Із 1974 р. Â.Â. Ìоргун зав³дував в³дд³лоì експериìентального ìутагенезу в 
Інститут³ ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÀÍ ÓÐÑÐ. Ó 1986 р. в³н обраний дирек-
тороì Інституту ф³з³олог³ї рослин ÀÍ ÓÐÑÐ, який п³сля об’єднання з генетични-
ìи в³дд³лаìи Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики реорган³зував в Інститут 
ф³з³олог³ї рослин ³ генетики (ІФÐÃ) ÍÀÍ Óкраїни.

Ó 42 роки Â.Â. Ìоргун захистив докторську дисертац³ю, в 47 його було об-
рано членоì-кореспондентоì ÀÍ ÓÐÑÐ, а в 52 – акадеì³коì ÀÍ ÓÐÑÐ. З 2009 р. 
Â.Â.Ìоргун – акадеì³к-секретар Â³дд³лення загальної б³олог³ї ÍÀÍ Óкраїни. Ãо-
ловниì напряìоì досл³джень Â.Â. Ìоргуна було ³ залишається генетичне по-
л³пшення найважлив³ших для Óкраїни с³льськогосподарських культур – пшениц³ 
та кукурудзи. Â³н розвинув теор³ю ³ндукованої ìутац³йної ì³нливост³ та обґрун-
тував новий напряì генетичного пол³пшення рослин – ìутац³йну селекц³ю. 
Â.Â. Ìоргуну належить пр³оритет в установленн³ ìутац³йної активност³ низки х³-
ì³чних речовин ³ ф³зичних чинник³в, у тоìу числ³ й фактор³в навколишнього се-
редовища. Óчений розкрив генетичну природу ìутац³й, створив ун³кальн³ фор-
ìи рослин, як³ ознаìенували розвиток окреìих напряì³в генетико-селекц³йних 
досл³джень. Загального визнання набули прац³ Â.Â. Ìоргуна з питань теор³ї ³ 
ìетод³в гетерозисної селекц³ї кукурудзи, створення нового типу нап³вкарлико-
вих сорт³в озиìої пшениц³, як³ поклали початок «зелен³й революц³ї» в Óкраїн³. 
Йоìу належить перш³сть у розробц³ ìетод³в практичного використання ³ндуко-
ваних ìутант³в, а також у розвитку наукових основ ведення нас³нництва ìутант-
них сорт³в с³льськогосподарських культур. Â³н виконав ун³кальн³ досл³дження, 
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пов’язан³ з генетичною загрозою, що ви-
никла внасл³док авар³ї на ×ÀÅÑ. 

Значне ì³сце у працях Â.Â. Ìоргуна 
в³дведено створенню нового св³тогляду 
стосовно генетичної ³нженер³ї, б³отехноло-
г³ї та ф³з³олог³чної генетики. Âолодиìир 
Âасильович уперше на рослинах зд³йснив 
всеб³чну оц³нку генетичної активност³ на-
тивних ³ ìодиф³кованих екзогенних ÄÍÊ ³ 
за їх допоìогою впровадив безвекторне 
перенесення низки ген³в кукурудзи в³д до-
нора до рецип³єнта за типоì генетичної 
трансфорìац³ї. Â.Â. Ìоргун з колегаìи 
отриìав перш³ в Óкраїн³ трансгенн³ росли-
ни кукурудзи. Íа той час це були пр³ори-
тетн³ досл³дження не лише в Óкраїн³, а й у 
св³т³. Íа приклад³ отриìаних багатоìар-
керних ìутац³й Âолодиìир Âасильович 
обґрунтував наукове уявлення про коìп-
лексний характер ³ндукованого ìутац³йно-
го процесу, покладеного в основу ìутац³й-
ної селекц³ї за ц³лою низкою к³льк³сних 
ознак.

Поряд ³з розробкою теоретичних пи-
тань Â.Â. Ìоргун пост³йно прид³ляє пильну 
увагу впровадженню результат³в своїх на-
укових досл³джень у практику. Â³н є авто-
роì 132 зареєстрованих сорт³в ³ г³брид³в 
рослин, як³ 32 роки вис³ваються на полях 
Óкраїни та країн ÑÍÄ на площ³ в³д 1 до 
5,5 ìлн га. З-поì³ж цих сорт³в сл³д в³дзна-
чити високо³нтенсивн³ сорти озиìої пше-
ниц³: Êолуìб³я, Ñìуглянка, Золотоколоса, 
Фаворитка, Âолодарка, Â³нничанка ³ сорти 
з високою як³стю зерна: Ятрань 60, Êиїв-
ська 8, Переяславка, Подолянка, Богдана 
та сер³ю г³брид³в кукурудзи: Êолективн³, 
Юв³лейний 60, 70, Òитан 220 ÑÂ, Êоìета та 
³н. Âперше за всю ³стор³ю Äержавного сор-
товипробування Óкраїни сорти селекц³ї 
Â.Â. Ìоргуна Ñìуглянка, Золотоколоса, 
Фаворитка сфорìували найвищий урожай 
зерна – 115–131,8 ц/га. Öе рекордний 
урожай зерна пшениц³ за всю багатов³кову 
³стор³ю Óкраїни. Íиì разоì з колегаìи 
створено уже п’яте покол³ння г³брид³в ку-

курудзи, як³ придатн³ також для викорис-
тання в якост³ б³опалива. 

Ñтворення принципово нового покол³н-
ня сорт³в озиìої пшениц³ та г³брид³в куку-
рудзи з фактичниì генетичниì потенц³а-
лоì продуктивност³ дозволило акадеì³ку 
Â.Â. Ìоргуну започаткувати новий напряì 
наукових досл³джень ³з отриìання в Óкраїн³ 
врожаїв зернових понад 100 ц/га. Öе нова 
для Óкраїни ф³лософ³я хл³ба, що дозволить 
вивести нашу державу на р³вень передових 
країн Європи. Ñтворена науковцеì колек-
ц³я ц³нних зразк³в пшениц³ ³ кукурудзи ІФÐÃ 
визнана нац³ональниì надбанняì.

Àкадеì³к Â.Â. Ìоргун зробив вагоìий 
внесок у скарбницю наукових знань. За-
гальний науковий доробок Â.Â. Ìоргуна 
становить понад 480 друкованих праць, у 
тоìу числ³ 8 ìонограф³й, серед яких добре 
в³доì³ «Ìутационная селекция пшеницы», 
«Экспериìентальная изìенчивость 
кукурузы» та ³н., та б³льше як 140 автор-
ських св³доцтв ³ патент³в. Â³н є головниì 
редактороì таких фундаìентальних нау-
кових видань, як «Ãенетика ³ селекц³я в 
Óкраїн³ на ìеж³ тисячол³ть», «Ф³з³олог³я 
рослин в Óкраїн³ на ìеж³ тисячол³ть», «Жив-
лення рослин: теор³я ³ практика», пере-
кладного видання «Приìенение физиоло-
гии в селекции пшеницы» тощо. 

Â.Â. Ìоргун – талановитий орган³затор 
науки, досв³дчений вихователь наукових 
кадр³в. П³д його кер³вництвоì захищено 
17 кандидатських ³ 7 докторських дисерта-
ц³й. Âолодиìир Âасильович – засновник ³ 
кер³вник широков³доìої наукової школи з 
експериìентального ìутагенезу та теоре-
тичних основ селекц³ї рослин. Â³н п³дтри-
ìує т³сн³ науков³ зв’язки з заруб³жниìи ко-
легаìи, бере активну участь у ì³жнародно-
ìу науковоìу сп³вроб³тництв³ з ³нозеìниìи 
установаìи ближнього ³ дальнього зару-
б³жжя. 

Багато сил та енерг³ї Â.Â. Ìоргун в³ддає 
науково-орган³зац³йн³й д³яльност³. Â³н ко-
ординує науков³ досл³дження з питань 
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ф³з³о лог³ї, генетики ³ селекц³ї рослин, про-
тягоì багатьох рок³в був заступникоì ака-
деì³ка-секретаря ³ членоì Бюро Â³дд³лення 
загальної б³олог³ї ÍÀÍ Óкраїни, а в 2009 р. 
обраний акадеì³коì-секретареì цього 
в³дд³лення. Âолодиìир Âасильович є чле-
ноì Ì³жв³доìчої коì³с³ї з питань б³олог³чної 
та генетичної безпеки при ÐÍБÎ Óкраїни, 
Êоì³тету з Äержавних преì³й Óкраїни в га-
луз³ науки ³ техн³ки, Êолег³ї Ì³нагропол³ти-
ки, Åкспертної ради Äержавної служби з 
охорони прав на сорти рослин, є Прези-
дентоì товариства ф³з³олог³в рослин Óкра-
їни, неодноразово обирався Президентоì 
Óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
ц³онер³в ³ì. Ì.І. Âавилова, є головою спец³-
ал³зованої ради Інституту ф³з³олог³ї рослин ³ 
генетики ÍÀÍ Óкраїни ³з захисту доктор-
ських ³ кандидатських дисертац³й за спец³-
альностяìи «ф³з³олог³я рослин» ³ «генети-
ка», головниì редактороì журналу «Физи-
ология и биохиìия культурных растений», 
членоì редколег³й журнал³в «Öитология и 
генетика», «Íауковий в³сник Óжгородсько-
го ун³верситету (Ñер³я: Б³олог³я)», «Ñорто-
вивчення та охорона прав на сорти рос-
лин», «Íас³нництво», «Â³сник Óкраїнського 
товариства генетик³в ³ селекц³онер³в».

Ó центр³ незì³нної уваги акадеì³ка 
Â.Â. Ìоргуна – питання продовольчої без-
пеки держави та в³дстоювання її ³нтерес³в ³ 
незалежност³ у галуз³ селекц³ї рослин та 
нас³нництва, створення та широкого впро-
вадження нових перспективних сорт³в ози-
ìої пшениц³ й г³брид³в кукурудзи в аграр-
ний сектор країни. П³д кер³вництвоì ака-
деì³ка Â.Â. Ìоргуна значно зр³с авторитет 
Інституту, його розробки набули широкого 
визнання. Протягоì останн³х десяти рок³в 
очолюваний ниì Інститут зайìає перш³ 
ì³сця у конкурсах установ ÍÀÍ Óкраїни за 
досягнення кращих показник³в у винах³д-
ницьк³й робот³ ³ на сьогодн³ є флагìаноì 
Íац³ональної акадеì³ї наук Óкраїни ³з нау-
кових розробок для вир³шення проблеì 
аграрного сектора. 

Âизначн³ особист³ заслуги Â.Â. Ìоргу-
на перед Óкраїнською державою у розви-
тку в³тчизняної науки принесли йоìу за-
служений авторитет ³ повагу. За особист³ 
заслуги перед Óкраїнською державою у 
створенн³ ³ впровадженн³ високопродук-
тивних сорт³в зернових культур, багатор³ч-
ну пл³дну наукову та гроìадську д³яльн³сть 
у 2008 роц³ йоìу присвоєно звання Ãероя 
Óкраїни з врученняì ордена Äержави. 
Â.Â. Ìоргун – дв³ч³ лауреат Äержавної пре-
ì³ї Óкраїни в галуз³ науки ³ техн³ки та Äер-
жавної преì³ї ÑÐÑÐ, преì³ї президент³в 
акадеì³й наук Óкраїни, Б³лорус³ ³ Ìолдови, 
преì³ї ³ì. Â.Я. Юр’єва ÍÀÍ Óкраїни. Його 
нагороджено орденаìи Êнязя Ярослава 
Ìудрого V ступеня, Жовтневої революц³ї 
та «Знак Пошани», нагрудниì «Знакоì По-
шани», почесниìи граìотаìи Президента 
ÍÀÍ Óкраїни та численниìи ìедаляìи, ди-
плоìаìи ³ граìотаìи. За профес³йн³ за-
слуги Âолодиìиру Âасильовичу присвоє-
но звання «Êращий винах³дник с³льського 
господарства ÑÐÑÐ», «Êращий винах³дник 
Àкадеì³ї наук ÓÐÑÐ», «Âинах³дник року 
ÍÀÍ Óкраїни у 2004 роц³», «Заслужений 
д³яч науки ³ техн³ки Óкраїни», «Ë³дер агро-
проìислового коìплексу 2004 року», «Ë³-
дер Óкраїни». Â³н є переìожцеì у ноì³нац³ї 
«Ëюдина року 1997» Ðади Àìериканського 
б³бл³ограф³чного ³нституту ì³жнародних 
досл³джень. Ó 2001 р. його обрано почес-
ниì акадеì³коì Óгорської акадеì³ї наук.

Íаукова гроìадськ³сть, колеги й учн³, 
редакц³йна колег³я журналу «Â³сник україн-
ського товариства генетик³в ³ селекц³оне-
р³в» щиро в³тають Âолодиìира Âасильови-
ча з юв³леєì, зичать ì³цного здоров’я, 
творчого довгол³ття, усп³х³в у вс³х починан-
нях ³ нових наукових звершень на благо Â³т-
чизни.

Президія Óкраїнськоãо товариства ãенетиків 
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

Редколеãія журналу «Вісник Óкраїнськоãо 
товариства ãенетиків і селекціонерів»


