ЮВІЛЕЇ

С.П. ЛИФЕНКУ — 90
Виповнилося 90 років відомому вченому, видатному
селекціонеру та генетику,
заслуженому діячу науки і
техніки України, лауреату
Державної премії України в
галузі науки і техніки, доктору сільськогосподарських
наук, професору, академіку
НААН Савелію Пилиповичу
Лифенку.
Народився Савелій Пи
липович 18 грудня 1931 р. у
с. Богоявленка Мар’їнського р-ну Донецької обл. У
1952 р. закінчив Донецький
сільськогосподарський
технікум; у 1957 р. — агрономічний факультет
Одеського сільськогосподарського інституту (нині
Одеський державний аграрний університет). У 1957 –
1959 рр. він працював асистентом кафедри селекції і
насінництва цього інституту.
У 1959 – 1962 рр. С.П. Лифенко навчався в аспірантурі Всесоюзного селекційногенетичного інституту (нині
Селекційно-генетичний
інститут — Національний
центр насіннєзнавства та
сортовивчення). Після її закінчення працював у лабораторії насіннєзнавства, а
згодом — у відділі селекції
пшениці цього наукового
закладу.
У 1963 р. Савелій Пи
липович захистив кандидатську дисертацію на тему
«Формирование озимости и
зимостойкости у гибридов
ячменя при направленном
воспитании». У 1964 р. —
очолив новостворену лабораторію з вивчення і вико-
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ристання гетерозису в пшениці колишнього Всесоюз
ного селекційно-генетичного інституту.
У 1988 р. С.П. Лифенко
захистив докторську ди
сертацію на тему «Селекция
сортов озимой пшеницы интенсивного типа в условиях
юга Украины».
Савелієм Пилиповичем
створено 111 сортів пшениці, з яких 77 занесено до
Державного реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні, а також
аналогічних реєстрів Росії,
Узбекистану, Молдови, Вір
менії.
Ученим опубліковано
315 наукових праць, серед
яких 10 монографій, 65
методичних рекомендацій
та брошур. С.П. Лифенко
підготував 15 кандидатів і
1 доктора наук.
У 1990 р. Савелія Пи
липовича обрано дійсним
членом (академіком) Націо
нальної академії аграрних
наук України; у 1996 р. —
присвоєно звання професора.

Вісник аграрної науки

У 1997 р. С.П. Лифенку
було присуджено Державну
премію України в галузі
науки і техніки та звання
«Заслуженого діяча науки
і техніки України» за розробку напряму створення
інтенсивних напівкарликових сортів і впровадження
їх у виробництво та премію Національної академії
аграрних наук України «За
видатні досягнення в аграрній науці» (2012 р.).
За плідну багаторічну
працю Савелій Пилипович
удостоєний державних
нагород: медалей «За
доблестный труд» (1970 р.),
«За трудовую доблесть»
(1977 р.), Золотої медалі
ім. В.М. Ремесла (1986 р.),
ордена «Знак пошани»
(1984 р.), 2 золотих (1981 р.,
1986 р.) і 2 срібних (1987 р.,
1989 р.) медалей ВДНГ
СРСР та 2 дипломів ІІІ ступеня ВДНГ УРСР (1980 р.,
1982 р.), Почесної грамоти Кабінету Міністрів
України (2002), ордена
князя Ярослава Мудрого
V ступеня (2009 р.), Подяки
Прем’єр-міністра України
(2012 р.).
Щиро вітаємо шановного ювіляра, бажаємо йому
щастя, міцного здоров’я, бадьорості, довголіття, оптимізму і творчих успіхів у науковій роботі.
Відділення
рослинництва НААН,
Селекційногенетичний інститут —
Національний центр
насіннєзнавства
та сортовивчення
2021, №12 (825)

