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До юв³ëею

ÎКÑАНА ВАÑИЛ²ВНА ДУБРÎВНА

13 серпня 2010 року виповнилася перша 
кругла дата у житт³ вченого секретаря óкраїнсь-
кого товариства генетик³в ³ селекц³онер³в 
³ì. ì.І. âа вилова, доктора б³олог³чних наук, чле-
на редколег³ї журналу «â³сник óкраїнського то-
вариства генетик³в ³ селекц³онер³в», старшого 
наукового сп³вроб³тника в³дд³лу генетичних ос-
нов гетерозису Інституту ф³з³олог³ї рослин ³ гене-
тики ÍàÍ óкраїни îксани âасил³вни äубровної.

î.â. äубровна – один ³з пров³дних генетик³в 
óкраїни, вона ìає значнi науковi досягнення в га-
луз³ генетики, цитогенетики та б³отехнолог³ї рос-
лин. Íа сьогодн³ основниì напряìоì її досл³-
джень є вивчення б³ох³ì³чних, цитогенетичних та 
ìолекулярних особливостей важливих с³льсько-
господарських рослин, зокреìа пшениц³, а та-
кож цукрових та корìових буряк³в in vivo та in 

vitro. Її робота пов’язана з фундаìентальниìи досл³дженняìи спец³альної ге-
нетики рослин, розробкою прийоì³в створення нових форì с³льськогосподар-
ських культур б³отехнолог³чниì шляхоì та їхн³ì цитолог³чниì ³ ìолекулярно-
генетичниì вивченняì.

îксана народилася 13 серпня 1960 року в ì. êиєв³. П³сля зак³нчення київ-
ської середньої школи № 48 у 1978 роц³ прийшла працювати у в³дд³л генетичних 
основ гетерозису Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики àÍ óðñð на посад³ 
лаборанта. ó 1980 роц³ поступила в óкраїнську с³льськогосподарську акадеì³ю 
(нин³ óкраїнський ун³верситет б³оресурс³в ³ природокористування óкраїни), яку 
зак³нчила у 1985 роц³ за спец³альн³стю вчений агроноì ³з захисту рослин. Íа 
третьоìу курс³ почала проводити цитолог³чн³ досл³дження, зокреìа ìетодаìи 
цитофотоìетр³ї вивчала к³льк³сть äÍê у кл³тинних ядрах буряк³в.

ó 1986 роц³ зг³дно з постановою àÍ óðñð в³д 09.04.86 № 162 «Про подаль-
ший розвиток в àÍ óðñð роб³т за проблеìаìи ф³з³олог³ї рослин ³ генетики» у 
склад³ в³дд³лу переведена ³з Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ 
 óкраїни в реорган³зований Інститут ф³з³олог³ї рослин ³ генетики àÍ óðñð.

ó 1995 роц³ î.â. äубровна захистила кандидатську дисертац³ю на теìу “öи-
тогенетичне досл³дження саìозапилених л³н³й цукрового буряку з р³зною коì-
б³нац³йною здатн³стю”. îтриìан³ автороì результати дозволили значно погли-
бити уявлення про коìб³нац³йну здатн³сть ³нбредних л³н³й буряк³в ³ запропону-
вати схеìу добору перспективних для гетерозисної селекц³ї ³нбредних форì. 
äосл³джуючи прол³феративну активн³сть кл³тин за ³нбридингу та гетерозису, 
îксана âасил³вна показала корелятивну залежн³сть ì³ж р³внеì гетерозису та 
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ì³тотичною активн³стю кл³тин кореневої 
ìеристеìи; на основ³ даних цитогенетики 
та цитох³ì³ї äÍê зд³йснила коìплексну 
оц³нку особливостей структури генетично-
го апарату рослин ³нбредних л³н³й та гете-
розисних г³брид³в.

ó 2005 роц³ захистила докторську ди-
сертац³ю на теìу “ì³нлив³сть геноìу буря-
к³в за ³нбридингу та в культур³ in vitro”. âона 
вперше виявила етапи ì³кроклонування, 
на яких генетична ì³нлив³сть ìоже бути з 
б³льшою ефективн³стю використана для 
отриìання рослин ³з широкою генетичною 
вар³абельн³стю як вих³дний ìатер³ал для 
генетико-селекц³йних досл³джень.

ðезультати своїх досл³джень î.â. äуб-
ровна неодноразово доповiдала на науко-
вих з’їздах ³ конференцiях, вони були опуб-
л³кован³ у трьох ìонограф³ях ³ численних 

статтях. îксана âасил³вна бере активну 
участь у п³дготовц³ наукових кадр³в, прово-
дить науково-педагог³чну роботу ³з студен-
таìи та учняìи – членаìи ìалої акадеì³ї 
наук. Íауков³ роботи, виконан³ п³д її кер³в-
ництвоì, неодноразово переìагали на 
âсеукраїнських ол³ìп³адах ³ конкурсах. Її 
нагороджено Почесниìи граìотаìи та по-
дякаìи Презид³ї ÍàÍ óкраїни та ì³н³стерс-
тва осв³ти ³ науки óкраїни.

â³таєìо îксану âасил³вну äубровну з³ 
славниì юв³леєì ³ бажаєìо ì³цного здо-
ров’я, щасливого творчого довгол³ття, по-
дальших наукових звершень та наснаги.

Президія Óкраїнського товариства  
генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова 

Редколегія журналу «Вісник Óкраїнського 
товариства генетиків і селекціонерів»


