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Професор Федір Микитович Парій (до 70-річчя від дня народження)
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До 70-річчя від дня народження

ПРÎФЕÑÎР ФЕД²Р ÌИКИÒÎВИЧ ПАР²Й

Пар³й Фед³р Ìикитович народився в 1943 р. 
у сел³ Іваньки Ìаньк³вського району на ×ерка-
щин³. Зак³нчив Óìанський с³льськогосподар-
ський ³нститут (1965 р.). Ó 1968–1971 рр. на-
вчався в асп³рантур³ при Óкраїнськоìу науково-
досл³дноìу ³нститут³ зеìлеробства за фахоì 
«генетика». П³сля зак³нчення асп³рантури пра-
цював у лаборатор³ї генетики того саìого за-
кладу. З 1978 р. працює в Інститут³ ìолекуляр-
ної б³олог³ї ³ генетики ÀÍ Óкраїни. З 1986 р. на-
укова д³яльн³сть пов’язана з Інститутоì 
цукрових буряк³в ÓÀÀÍ.

Êандидатську дисертац³ю на теìу «Âивчен-
ня ефекту гетерозису у тетраплоїдної кукуру-
дзи», п³дготовлену п³д кер³вництвоì професо-
ра Ю.П. Ì³рюти, захистив у 1974 р., а доктор-
ську на теìу «Ãенетичне покращення г³брид³в буряка» — у 1993 р.

Íауков³ досл³дження Ф.Ì. Пар³я пов’язан³ з розробкою технолог³ї селекц³й-
ного процесу. Íиì установлено наявн³сть у аутопол³плоїд³в ефекту гетерозису, 
який визначається пол³алельниìи взаєìод³яìи, ³ розроблено схеìи викорис-
тання такого ефекту. Äоведено законоì³рн³сть зì³ни ознаки стерильн³сть — 
фертильн³сть у ³диотип³в цукрового буряка ³з стерил³зуючою плазìою, запропо-
новано тригенну ìодель детерì³нац³ї ознаки стерильн³сть — фертильн³сть ³ на 
ц³й основ³ розроблено 10 винаход³в ³з створення закр³плювач³в стерильност³ та 
стерильних форì. Óстановлено ефект зв’язку ознаки стерильн³сть — фертиль-
н³сть з елеìентаìи продуктивност³ г³брид³в цукрового буряка ³ з використанняì 
цього ефекту розроблено ш³сть способ³в в³дбору закр³плювач³в стерильност³ та 
створення г³брид³в цукрового буряка, з’ясовано явище виникнення спонтанно 
диплоїдизованих рослин ³ розроблено принципи використання ìаркерних ген³в 
для вид³лення гаплоїдних ³ диплоїдизованих рослин та на основ³ цього розро-
блено чотири способи отриìання гоìозиготних рослин. Âивчено законоì³р-
н³сть зì³ни псевдосуì³сност³ при саìозапиленн³ буряка цукрового та запропо-
новано способи створення л³н³й буряка. Îбґрунтовано та запропоновано до ви-
користання у технолог³чноìу процес³ селекц³ї буряка цукрового способи 
створення л³н³й, способи оц³нки коìб³нац³йної здатност³, способи створення за-
кр³плювач³в стерильност³, стерильних форì, в³дновлювач³в фертильност³ та 
способи створення батьк³вських коìпонент³в. Äля проìислової експлуатац³ї ге-
терозису запропоновано способи одержання г³бридного нас³ння, способи ство-
рення г³брид³в та г³бридних популяц³й. За допоìогою цих способ³в створено 
низку г³брид³в цукрового буряка та перш³ в³тчизнян³ г³бриди корìового буряка на 
стерильн³й основ³.
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За встановлениì явищеì виб³ркової 
ел³ì³нац³ї анеуплоїдних гаìет у аутопол³-
плоїд³в учениì розроблено способи одер-
жання г³бридного нас³ння буряка та спос³б 
в³дбору збалансованих тетраплоїд³в, ³з ви-
користанняì яких створено триплоїдний 
г³брид цукрового буряка Àратта та тетра-
плоїдний сорт корìового буряка. Фед³р 
Ìикитович запропонував принципово 
нову схеìу одержання г³бридного нас³ння 
з використанняì систеìи саìонесуì³с-
ност³ та Ö×Ñ ³ за ц³єю схеìою створено г³-
брид цукрового буряка Àватар ³з спроще-
ниì нас³нництвоì. Âивчено основи селек-
ц³ї г³брид³в кукурудзи ³з забарвленняì 
зерн³вки й технолог³ю отриìання г³брид-
ного нас³ння кукурудзи, яка дає зìогу в 
процес³ нас³нництва за забарвленняì зер-
н³вок контролювати генетичну чистоту та 
стерильн³сть коìпонент³в схрещування, г³-
бридн³сть нас³ння першого покол³ння ³ за 
необх³дност³ в³докреìлювати нег³бридн³ 
зерн³вки фотоелектричниì шляхоì. Äля 
впровадження технолог³ї створено г³бриди 
кукурудзи з алеляìи забарвлення зерн³в-
ки, з яких три занесено до Ðеєстру сорт³в 
рослин Óкраїни. Із використанняì низки 
розробок прискорено створення закр³п-
лювач³в стерильност³ та стерильних форì 
соняшнику, ³з залученняì яких виведено 
низку г³брид³в. Äва г³бриди соняшнику за-
несено до Ðеєстру сорт³в рослин Óкраїни.

Ó 2001 роц³ Ф.Ì. Пар³й орган³зував 
Âсеукраїнський науковий ³нститут селекц³ї 
(ÂÍІÑ), в якоìу досить пл³дно зайìаєть-
ся селекц³йною та винах³дницькою д³яль-
н³стю. 

З 2007 року Ф.Ì. Пар³й очолює кафе-
дру генетики, селекц³ї рослин та б³отехно-
лог³ї Óìанського нац³онального ун³верси-
тету сад³вництва. Багато працює над упро-

вадженняì ³нновац³йних технолог³й у нав-
чальний процес, значно розширює 
теìатику наукових досл³джень з селекц³ї 
пшениц³ озиìої, соняшнику, тритикале, 
озиìого та ярого р³паку, буряку цукрового, 
корìового, столового. Ñв³й багатий життє-
вий досв³д доктор б³олог³чних наук Па-
р³й Ф.Ì. щедро передає асп³рантаì ³ сту-
дентаì, ìолодиì науковцяì ³ ìайбутн³ì 
селекц³онераì, а науков³ розробки пост³й-
но впроваджує у виробництво. Ó 2012 роц³ 
колектив кафедри нагороджений Ì³н³с-
терствоì аграрної пол³тики та продоволь-
ства Óкраїни золотою ìедаллю «За роз-
робку ³ впровадження високопродуктив-
них сорт³в рослин с³льськогосподарських 
культур».

Ф.Ì. Пар³й п³дготував чотирьох канди-
дат³в наук та одного доктора с.-г. наук, ниì 
опубл³ковано понад 150 наукових роб³т. Â³н 
автор 50 винаход³в ³з технолог³ї селекц³ї 
рослин та 40 сорт³в ³ г³брид³в р³зних с³ль-
ськогосподарських культур.

За пл³дну наукову, педагог³чну ³ гроìад-
ську д³яльн³сть Федора Ìикитовича Пар³я 
нагороджено трудовою в³дзнакою Ì³н³с-
терства аграрної пол³тики та продоволь-
ства Óкраїни «Знак пошани», Почесниìи 
граìотаìи Ì³н³стерства осв³ти ³ науки, ìо-
лод³ та спорту Óкраїни й ×еркаської облас-
ної державної адì³н³страц³ї. 

Â³таючи Федора Ìикитовича Пар³я з 
юв³леєì, зичиìо йоìу ì³цного здоров’я, 
довгол³ття, творчої наснаги на науков³й ³ 
педагог³чн³й нив³, зд³йснення задуì³в, пла-
н³в та щасливої дол³.

Відділення рослинництва Національної 
академії аãрарних наук Óкраїни

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


