ЮВІЛЕЇ

Ю.О. ЛАВРИНЕНКУ — 70
Відомому вченому в галузі селекції рослин, біотехнології, рослинництва, зрошуваного землеробства, доктору сільськогосподарських
наук, професору, академіку
НААН Юрію Олександровичу Лавриненку виповнилося
70 років.
Народився Ю.О. Лавриненко 30 вересня 1952 р. у
с. Красний Агроном Снігу
рівського району Миколаїв
ської обл.
Юрій Олександрович закінчив агрономічний факультет Херсонського сільськогосподарського інституту (нині
Херсонський державний аграрно-економічний університет) і отримав диплом з відзнакою за фахом вчений агроном. Упродовж
1973 – 1974 рр. він працював інженеромгідротехніком колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС
Каховського району Херсонської області.
З 1975 р. Ю. О. Лавриненко працює в Інституті зрошуваного землеробства НААН
(нині Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН). За результатами експериментальних досліджень вченого
та їх наукового обґрунтування було створено
19 гібридів кукурудзи.
У 1999 – 2000 рр. Юрій Олександрович
викладав у Херсонському державному педагогічному університеті (нині Херсонський
державний університет). З 2002 по 2020 р.
він — професор кафедри рослинництва, генетики, селекції і насінництва Херсонського
державного аграрного університету, де викладав курс селекції, генетики рослин та
біотехнології в рослинництві.
У 1984 р. Ю.О. Лавриненко в Інституті
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН (м. Харків) захистив кандидатську дисертацію на
тему: «Изменчивость количественных признаков и формообразование в гибридных
популяциях яровой пшеницы», у 2006 р. в
Інституті зернового господарства НААН —
докторську дисертацію на тему: «Екологогенетична мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в умовах зрошення». У 2008 р. йому
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присвоєно вчене звання
професора кафедри рослинництва, генетики, селекції і насінництва.
У 2007 р. Юрія Олек
сандровича обрано членомкореспондентом НААН, у
2020 р. — дійсним членом
(академіком НААН).
Ю.О. Лавриненко член
спеціалізованої вченої ради
Д 08.353.01 при Інституті
зернових культур НААН (м.
Дніпро) зі спеціальностей
06.01.05 — селекція і насінництво та 06.01.09 — рослинництво.
Юрій Олександрович — заступник головного редактора фахового міжвідомчого тематичного наукового збірника «Зрошуване
землеробство», член редакційної колегії
журналу «Таврійський науковий вісник»,
член Українського товариства генетиків і
селекціонерів імені М.І. Вавилова.
Ю. О. Лавриненко є автором понад 700 наукових і науково-практичних праць, з них —
35 монографій, навчальних посібників, має
50 патентів та авторських свідоцтв на способи селекції і на сорти пшениці, кукурудзи,
сої. Вченим підготовлено 14 кандидатів і
5 докторів наук.
У 2020 р. Юрію Олександровичу присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за наукову розробку
«Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво)».
За плідну багаторічну працю Ю. О. Лав
риненко нагороджений Грамотою Верховної
Ради України (2019), Почесною грамотою
Міністерства аграрної політики України,
Почесною грамотою Президії НААН, Почесною відзнакою Президії НААН, має відомчі
нагороди.
Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо міцного
здоров’я, творчої наснаги, реалізації дослідницьких ідей та задумів.
Відділення рослинництва
Інститут кліматично орієнтованого
сільського господарства НААН
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