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До 90-ð³ччя в³д дíя íàðоджеííя

ПРÎФЕÑÎР ПАВЛÎ ЯКÎВИЧ ГÎЛÎДРИГА –  
ФУНДАÒÎР ГЕНЕÒИЧНИХ ÎÑНÎВ ÑЕЛЕКЦ²Ї ВИНÎГРАДУ 

Поточного року виповнилося б 90 рок³в Пàвëу Яковèчу Гоëодðèз³ – видат-
ноìу вченоìу-селекц³онеру, генетику й ф³з³ологу, доктору б³олог³чних наук, 
професору, лауреатов³ преì³ї ³ì. â.Я. Юр’єва ÍàÍ óкраїни, одноìу ³з засновни-
к³в ³ активноìу членов³ óкраїнського товариства генетик³в ³ селекц³онер³в  
³ì. ì.І. âавилова, нейìов³рн³й за ìоральниìи ìасштабаìи особистост³.

Павло Якович народився 5 травня 1920 року в с. ñутиски òивровського 
району â³нницької област³. ó 1940 роц³ поступив на навчання до êубанського 
с³льськогосподарського ³нституту, де в³дбулося, як згодоì виявилося, доле-
носне знайоìство ìолодого допитливого студента ³з професороì à.ñ. ìер-
жан³аноì, який викликав у ìайбутнього вченого глибокий ³нтерес до питань 
ф³з³олог³ї й селекц³ї винограду.

Íавчання перервала âелика â³тчизняна в³йна, п³сля зак³нчення якої кап³тан, 
начальник зв’язку саìох³дного артилер³йського полку, орденоносець (2 ордени 
×ервоної З³рки й р³дк³сний орден Богдана õìельницького) повертається до êу-
банського ñãІ й продовжує навчання.

ó 1950 роц³ П.Я. ãолодрига за рекоìендац³єю професора à.ñ. ìержан³ана 
направляється у âсесоюзний науково-досл³дний ³нститут виноробства й виног-
радарства «ìагарач» у ì. Ялта. ñвоє, ìайже 40-л³тнє, служ³ння науц³ Павло 
Якович починає на посад³ вченого секретаря ³нституту. П³д кер³вництвоì вче-
них-виноградар³в ò.ã. êатарьяна й ñ.à. ì³рошника в³н, у числ³ перших здобува-
ч³в наукового ступеня в ³нститут³, в 1955 роц³ захищає кандидатську дисерта-
ц³ю, що присвячена п³дбору запилювач³в сорт³в винограду, ³ з того ж року 
 працює зав³дувачеì в³дд³лу селекц³ї, а з 1962 по 1964 р³к, за суì³сництвоì, – 
заступникоì директора ³нституту з наукової роботи. ó 1968 роц³ захищає до-
кторську дисертац³ю на стику трьох б³олог³чних наук – ф³з³олог³ї рослин, генети-
ки й селекц³ї. öе була перша в ñðñð докторська дисертац³я з генетики виногра-
ду, в як³й ³шлося про шляхи пол³пшення сортиìенту й ìетод³в селекц³ї 
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винограду на основ³ вдосконалення знань 
³з ф³з³олог³ї й генетики культури. ñл³доì за 
циì, одержавши звання професора, стає 
директороì âсесоюзного науково-досл³д-
ного ³нституту виноробства й виногра-
дарства (âÍäІâ³â) «ìагарач» – найв³доì³-
шої наукової установи, що охоплює своєю 
д³яльн³стю вс³ виноградарськ³ й виноробн³ 
райони ðадянського ñоюзу ³ є головною в 
галуз³ виноградарства ³ виноробства. öиì 
³нститутоì Павло Якович керував до 1977 
року.

Íауков³ роботи Павла ãолодриги присвя-
чен³ в основноìу генетиц³ й селекц³ї виногра-
ду, науковиì ìетодаì удосконалення селек-
ц³йного процесу, широко в³доì³ також його 
досл³дження в галуз³ пол³плоїд³ї й ³ндукова-
ного ìутагенезу ц³єї культури. â³н досл³джу-
вав як внутр³шньосортову ì³нлив³сть, так ³ 
розщеплення й успадкування ознак у виног-
раду за ì³жвидової г³бридизац³ї. ó досл³д-
женнях ³ìун³тету й у селекц³ї на ³ìун³тет вико-
ристав такий п³дх³д як «³нфекц³йний фон». 
Запровадив у селекц³йний процес при виве-
денн³ техн³чних сорт³в ìетод ì³кровиноробс-
тва. óперше в ñðñð застосував культуру тка-
нин in vitro як ìетод селекц³ї винограду й, ви-
користовуючи його, встановив генетично 
обуìовлен³ законоì³рност³ прояву ознак у 
культур³ тканин, одержав соìаклони виног-
раду. ðозробив ун³кальн³ експрес-ìетоди 
д³агностики генотипної специф³чност³ рос-
лин, використовуючи виноград як ìодельну 
культуру.

Павлоì Яковичеì виведено понад 50 
нових сорт³в винограду, як³ в³др³зняються 
п³двищеною ìорозост³йк³стю, ф³локсе-
рост³йк³стю, практично не ìають потреби в 
х³ì³чноìу захист³ в³д хвороб грибної ет³о-
лог³ї й дають ìожлив³сть одержувати еко-
лог³чно чисту продукц³ю високої якост³. ñе-
ред них так³ широко в³доì³ сьогодн³ сорти, 
як àврора ìагарача, äанко, ðанн³й ìага-
рача, ðуб³новий ìагарача, Перв³сток ìа-
гарача, Подарунок ìагарача, àнтей ìага-
рачський, öитронний ìагарача й ³нш³.

Професор П.Я. ãолодрига є автороì 
понад 250 наукових праць, опубл³кованих у 
багатьох країнах св³ту. â³н ìає 23 ав-
торських посв³дчення на винаходи. Був го-
ловою Проблеìно-ìетодичної коì³с³ї 
âàñãÍІë ³з вдосконалення сортиìенту ви-
нограду.

ñеред його учн³в – 27 доктор³в ³ канди-
дат³в наук.

Íагороджений орденаìи òрудового ×ер-
воного Прапора ³ «Знак Пошани». Павло Яко-
вич був почесниì професороì Будапештсь-
кого ун³верситету сад³вництва, почесниì 
членоì Югославського виноградовинороб-
ного наукового товариства тощо.

Íе стало Павла Яковича ãолодриги 
19 грудня 1986 року у розпал так званої 
«антиалкогольної каìпан³ї», п³д час якої 
ìасово знищували виноградники, у тоìу 
числ³ й засаджен³ сортаìи, л³н³яìи й нови-
ìи зразкаìи, виведениìи професороì 
П.Я. ãолодригою. Проживши образливо 
недовге життя, в³н залишив безц³нну спад-
щину – своїх учн³в ³ посл³довник³в, як³ нин³ 
реал³зують ³ розвивають його наукову 
спадщину. Залишився великий г³бридний 
фонд винограду, зв³дки вже без Павла Яко-
вича його учняìи введен³ до ðеєстру сор-
т³в рослин, допущених до проìислового 
вирощування в óкраїн³, впроваджен³ в ðос³ї 
сорти Інтерв³т³с ìагарача, öитронний ìа-
гарача, ãранатовий ìагарача, êриìчанин, 
ðисл³нг ìагарача, ãеркулес та ³нш³. Íа 
б³льш³сть сорт³в отриìан³ патенти óкраїни 
й ðос³ї.

Íа честь Павла Яковича виведений ³ 
впроваджений у виробництво сорт вино-
граду Паì’ят³ ãолодриги.

ñв³тла âаì паì’ять, великоìу âченоìу, 
óчителю, ìоральноìу зразку ëюдини, яка 
пожертвувала своїì життяì задля збере-
ження для нащадк³в здобутк³в генетико-
селекц³йних роб³т у виноградарств³.
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