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ПАМ’ЯТІ В.П. ПЕТРЕНКОВОЇ
24 січня 2020 р. передчасно перестало битися серце
відомого вітчизняного вченого в галузі захисту польових
культур, доктора сільськогосподарських наук, професора,
члена-кореспондента НААН
Віри Павлівни Петренкової.
Високі досягнення у науці
вона здобула своїм розумом,
талантом, вмінням і вдачею.
Народилася В.П. Петренкова 13 грудня 1948 р. у
с. Ново-Олександрівка Шевченківського р-ну Харківської
обл. У 1981 р. закінчила Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва за фахом агроном
із захисту рослин. З 1986 по
1989 рр. без відриву від виробництва пройшла аспірантську підготовку в Інс
титуті захисту рослин за спеціальністю «Захист рослин».
В Інституті рослинницт
ва імені В.Я. Юр’єва НААН
Віра Павлівна працювала з
1975 р. Наукову та виробничу діяльність розпочала
старшим лаборантом лабораторії фітопатології. Згодом у цій самій лабораторії
В.П. Петренкова пройшла
шлях від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника. Впродовж 1992–1999  рр.
обіймала посаду завідува
ча сектору генетичних ресурсів соняшнику. У 1992 р.
її призначено ученим секре
тарем інституту. З 2002 по
2012 рр. займала посаду заступника директора з наукової роботи. В останні роки
життя обіймала посаду керівника відділу теоретичних досліджень у рослинництві та
генетичних ресурсів рослин.
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У 1990 р. вона захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук, а
в 2005 р. — докторську ди
сертацію.
Упродовж 45-ти років Віра
Павлівна займалася розв’я
занням проблем підвищення
урожайності польових культур та їх стабілізації. Уперше
у світовій практиці зі співавторами зафіксовано міцеліально-дріжджоподібний диморфізм розвитку збудників
хвороб, що мають високу залежність прояву від фізичного середовища. Результатом
науково-дослідної діяльності
В.П. Петренкової є створення
у співавторстві більш як 150
самозапильних ліній соняшнику, що характеризуються
груповою стійкістю до збудників хвороб.
В.П. Петр енк ов а здійс
нюв ала кваліфіковану фі
топат ологічну експертизу
насіннєвих партій зернових,
зернобобових культур і соняшнику, що завозяться у
Харківську обл. з інших регіонів. Надавала методичну допомогу виробництву України

Вісник аграрної науки

з питань захисту посівів від
хвороб.
Вона стала надійним продовжувачем наукової школи
з імунітету рослин, започаткованої Т.Д. Страховим.
Творчу роботу завжди поєднувала з педагогічною, готувала наукові кадри. Під керівництвом В.П. Петренкової
захищено понад 20 докторських і кандидатських дисертацій. Опубліковано 350
наукових праць, з яких 8 монографій (у співавторстві),
12 навчальних посібників, 4 каталоги, 48 методичних рекомендацій, 1 державний стандарт. У 2007 р. її обрано членом-кореспондентом НААН.
Ім’я Віри Павлівни занесено до книги «Українські вчені-аграрії ХХ століття», «Хто
є хто на Харківщині». Вона є
двічі лауреатом премії НААН
«За видатні досягнення в аг
рарній науці» (2003, 2010 рр.),
лауреатом премії імені
В.Я. Юр’єва НАН України
(2006 р.), конкурсу «Інтелект
Харкова» (2007 р.), Державної
премії України в галузі науки і
техніки 2013 р. (2014 р.). Віру
Павлівну в 2008 р. Указом
Президента України з нагоди 100-річчя Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва
НААН нагороджено орденом
«Княгині Ольги» ІІІ ступеня.
Відверта, чуйна, доброзичлива, щира, справжня людина
і професіонал своєї справи,
В.П. Петренкова назавжди
залишиться взірцем для її
учнів, колег, друзів, рідних
і всієї наукової спільноти.
Пам’ять про неї житиме в
наших серцях.
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