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Ó Б³лоцерк³вськоìу нац³ональноìу аг-
рарноìу ун³верситет³ 20–21 березня 
2012 р. в³дбулася Ì³жнародна науково-
практична конференц³я «ІÍÄÓÊÎÂÀÍÈЙ 
ÌÓÒÀÃÅÍÅЗ Â ÑÅËÅÊÖІЇ ÐÎÑËÈÍ» присвя-
чена 100-р³ччю в³д дня народження Йоñè-
пà Абðàмовèчà Рàпопоðòà – доктора б³о-
лог³чних наук, професора, члена-корес-
пондента Àкадеì³ї наук ÑÐÑÐ, лауреата 
Ëен³нської преì³ї, Ãероя Ñоц³ал³стичної 
Прац³, учасника Âеликої Â³тчизняної в³йни, 
автора одного з визначних б³олог³чних в³д-
критт³в ÕÕ стол³ття – х³ì³чного ìутагенезу.

Îрган³затораìи конференц³ї є Б³ло-
церк³вський ÍÀÓ, Інститут ф³з³олог³ї рослин 
³ генетики ÍÀÍ Óкраїни та Óкраїнське това-
риство генетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ 
Ì.І. Âавилова. Ó робот³ конференц³ї взяло 
участь 57 ос³б з науково-досл³дних установ 
³ вищих навчальних заклад³в Óкраїни, Ðос³ї, 
Б³лорус³, Ãруз³ї, Ëатв³ї, Óгорщини. 

Програìа конференц³ї передбачала 
пленарн³ зас³дання, роботу секц³й «Òеоре-
тичн³ питання ³ндукованого ìутагенезу», 
«Ìутагенез у п³двищенн³ продуктивност³ 
с³льськогосподарських культур» та стен-
дов³ допов³д³. Äо початку конференц³ї за 
поданиìи ìатер³алаìи видано зб³рник на-
укових праць «Індукований ìутагенез в се-
лекц³ї рослин», рекоìендований до друку 
Презид³єю ÓÒÃ³Ñ ³ìен³ Ì.І. Âавилова.

Â³таючи учасник³в конференц³ї прорек-
тор з наукової роботи Б³лоцерк³вського 
ÍÀÓ, д. вет. н. Ñàхíюк В.В. по³нфорìував 
про здобутки та завдання щодо рефорìу-
вання вищої осв³ти та роль науки у форìу-
ванн³ високопрофес³йних, конкуренто-
спроìожних фах³вц³в для агропроìисло-
вого коìплексу. Òакож п³дкреслив, що 
наука й осв³та не ìають кордон³в ³ запросив 

до сп³впрац³ як в наукових досл³дженнях, 
так ³ в навчально-ìетодичн³й робот³.

Ñп³вголова оргкоì³тету конференц³ї 
президент Óкраїнського товариства гене-
тик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ Ì.І. Âавилова, 
д. б. н., професор, член-кореспондент 
ÍÀÍ Óкраїни В.А. Куíàх п³дкреслив акту-
альн³сть теìи конференц³ї щодо значення 
наукового спадку Й.À. Ðапопорта з ³ндуко-
ваного ìутагенезу для подальшого роз-
витку теор³ї ìутац³й та прикладних питань 
селекц³ї рослин, про³нфорìував про робо-
ту ÓÒÃ³Ñ за останн³й пер³од, п³дкреслив 
значення гроìадських наукових орган³за-
ц³й на сучасноìу етап³.

Âс³ учасники конференц³ї були одно-
стайниìи, що науковий спадок Й.À. Ðапо-
порта як еволюц³он³ста, генетика, селек-
ц³онера охоплює досить широке коло про-
блеì. З ³ìенеì Й. À. Ðапопорта т³сно 
пов’язан³ становлення та розвиток ìута-
ц³йної селекц³ї.

Íародився Йосип Àбраìович 14 берез-
ня 1912 р. в ì. ×ерн³гов³ в с³ì’ї л³каря. П³сля 
зак³нчення школи, поступив у 1930 р. на 
б³олог³чний факультет Ëен³нградського 
державного ун³верситету з спец³ал³зац³єю 
по кафедр³ генетики, який зак³нчив у 
1935 р. ³ в цьоìу ж роц³ поступив в асп³ран-
туру в Інститут експериìентальної б³олог³ї 
ÀÍ ÑÐÑÐ. Íауковиì кер³вникоì був ака-
деì³к Í.Ê. Êольцов.

П³сля зак³нчення асп³рантури ³ захисту 
кандидатської дисертац³ї в 1938 р. працю-
вав старшиì науковиì сп³вроб³тникоì 
цього ж ³нституту. 

Ó своїй допов³д³ д.б.н. Î.Г. Ñòðоєвà (Ін-
ститут б³олог³ї розвитку ³ìен³ Ì.Ê. Êольцо-
ва ÐÀÍ, ì. Ìосква) показала, що в пер³од 
1938–1941 рр. Й.À. Ðапопорт усп³шно роз-
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роб ляв питання феногенетики. Â³н дов³в, 
що велика низка орган³чних ³ неорган³чних 
сполук ³ндукують специф³чний ефект роз-
витку, спричиняючи зì³ни, як³ часто зб³га-
ються з в³доìиìи спадково детерì³нова-
ниìи типаìи розвитку.

Ñер³єю досл³джень 1945–1948 рр. 
Й.À. Ðа попорт дов³в, що низка х³ì³чних 
сполук ìоже спричинити зì³ни ген³в, не 
поступаючись за силою жорсткиì дозаì 
опроì³нення. Öей пер³од знаìенний тиì, 
що Йосип Àбраìович в³дкрив ряд сильних ³ 
надсильних речовин (суперìутаген³в), чиì 
³ закр³пив за собою науковий пр³оритет у 
в³дкритт³ х³ì³чного ìутагенезу.

Ó 1948 р. Й.À. Ðапопорт зв³льнений з 
роботи в Інститут³ цитолог³ї, г³столог³ї ³ еì-
бр³олог³ї ÀÍ ÑÐÑÐ (в зв’язку ³з закриттяì 
лаборатор³ї цитогенетики). Öе були тяжк³ 
часи оф³ц³йного знищення генетики як на-
уки.

Ó своєìу виступ³ Ейãåñ Н.Ñ. (Інститут 
б³ох³ì³чної ф³зики ³ìен³ Ì.Ì. Åìануеля 
ÐÀÍ, ì. Ìосква), яка близько 30-ти рок³в 
працювала п³д кер³вництвоì Йосипа Àбра-
ìовича, зазначила, що свої досл³дження 
в³н в³дновив лише в 1957 р. у Інститут³ 
 х³ì³чної ф³зики ÀÍ ÑÐÑÐ (ì. Ìосква). Пе-
р³од 1957-1990 рр. в житт³ Йосипа Àбра-
ìовича був дуже пл³дниì. 

Àктивно залучаючи до наукового сп³в-
роб³тництва науково-досл³дн³ ³нститути, 
численн³ селекц³йн³ установи, вищ³ нав-
чальн³ заклади, Йосипу Àбраìовичу вдало-
ся за короткий терì³н на баз³ Â³дд³лу х³ì³ч-
ної генетики ІÕФ ÀÍ ÑÐÑÐ створити потуж-
ний науково-ìетодичний Öентр х³ì³чного 
ìутагенезу ³ з 1965 р. започаткувати 
щор³чн³ Âсесоюзн³ науково-ìетодичн³ на-
ради з х³ì³чного ìутагенезу.

Â Óкраїн³ так³ досл³дження з 1965 р. (на 
основ³ сп³вроб³тництва з Йосипоì Àбраìо-
вичеì) координував Ñектор ìолекулярної 
б³олог³ї та генетики ÀÍ Óкраїни (нин³ Інсти-
тут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍÀÍ 
Óкраїни), а з 80-х рок³в ÕÕ стол³ття коорди-

нац³ю з розроблення ìетод³в ìутац³йної 
селекц³ї досьогодн³ зд³йснює в³дд³л експе-
риìентального ìутагенезу Інституту ф³з³о-
лог³ї рослин ³ генетики ÍÀÍ Óкраїни п³д 
кер³вництвоì акадеì³ка ÍÀÍ Óкраїни 
Â.Â. Ìоргуна.

Йосипу Àбраìовичу вдалося створити 
пост³йно д³ючу школу п³двищення квал³ф³-
кац³ї в теоретичноìу, ìетодичноìу ³ прак-
тичноìу напряìах у ìасштаб³ колишнього 
ÑÐÑÐ. Значення Âсесоюзних нарад ³з пи-
тань х³ì³чного ìутагенезу в розвитку ìута-
ц³йної селекц³ї важко переоц³нити. З тра-
г³чною сìертю Йосипа Àбраìовича розпа-
лася ШКОЛА в тоìу вигляд³ як вона 
функц³онувала за його життя.

Âисунення Íобел³вськиì коì³тетоì 
кандидатури Йосипа Àбраìовича на при-
судження йоìу Íобел³вської преì³ї (за в³д-
криття х³ì³чного ìутагенезу) ³ державн³ на-
городи (значно п³зн³ше) – об’єктивна оц³н-
ка його наукової спадщини. 

Зав. каф. генетики, селекц³ї ³ нас³нниц-
тва, д-р с.–г. н. Ñ.П. Вàñèëüк³вñüкèй по-
казав у своєìу виступ³, що наукове сп³в-
роб³тництво Б³лоцерк³вського ÍÀÓ з Інсти-
тутоì х³ì³чної ф³зики ÀÍ ÑÐÑÐ 
започатковано ще в 1965 р. зав. каф. се-
лекц³ї ³ нас³нництва Б³лоцерк³вського ÑÃІ 
професороì Пушкарьовиì І.Ã. Ìаючи осо-
бист³ контакти з Й.À. Ðапопортоì в³н в³д-
крив на кафедр³ теìатику досл³джень з ³н-
дукованого ìутагенезу. З того часу ас-
п³ранти п³д кер³вництвоì І.Ã. Пушкарьова 
(І.Ä. Ëишенко, Î.І. Êононенко, Ю.П. Ãонча-
ров) працювали за ц³єю теìатикою ³ були 
пост³йниìи учасникаìи щор³чних Âсесо-
юзних сеì³нар³в з х³ì³чного ìутагенезу.

З 1979 р. поновилися роботи кафедри 
селекц³ї ³ нас³нництва з Â³дд³лоì х³ì³чної 
генетики на п³дстав³ Äоговору про сп³льне 
наукове сп³вроб³тництво з використання 
х³ì³чного ìутагенезу ì³ж Інститутоì х³ì³ч-
ної ф³зики ÀÍ ÑÐÑÐ ³ Б³лоцерк³вськиì с³ль-
ськогосподарськиì ³нститутоì. Íауковц³ 
кафедр селекц³ї, рослинництва, захисту 
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рослин, неорган³чної х³ì³ї проводили до-
сл³дження у цьоìу напряì³. 

Ò³сне наукове сп³вроб³тництво кафедри 
селекц³ї ³ нас³нництва з Â³дд³лоì х³ì³чного 
ìутагенезу Інституту х³ì³чної ф³зики 
ÀÍ ÑÐÑÐ функц³онувало до траг³чної заги-
бел³ (31.12.1990 р.) Й.À. Ðапопорта й роз-
паду ÑÐÑÐ, як³ ìайже зб³глися в час³.

Íа кафедр³ генетики, селекц³ї ³ нас³н-
ництва роботи з ³ндукованого ìутагенезу 
продовжуються ³ зараз. Â останн³ роки за 
ц³єю теìатикою захищено одну докторську 
³ три кандидатських дисертац³ї, виконано й 
захищено студентаìи понад 200 диплоì-
них роб³т.

Äуже ц³нн³ як для практичної селекц³ї, 
так ³ для подальшого розвитку теор³ї ìута-
ц³йної ì³нливост³ представлен³ результати 
багатор³чних досл³джень багатьìа учасни-
каìи конференц³ї. Зокреìа, д-р с.-г. н. Ко-
зàчåíко Ì. Р. (Інститут рослинництва 
³ìен³ Â.Я. Юр’єва ÍÀÀÍÓ, ì.Õарк³в) «Ìута-
генез у селекц³ї ярого ячìеню», д-р.с.-г. н. 
Буðдåíюк-Òàðàñåвèч Л.А. (Б³лоцер-
к³вська досл³дно-селекц³йна станц³я Інсти-
туту б³оенергетичних культур ³ цукрових 
 буряк³в ÍÀÀÍÓ). «Форìотворчий процес у 
пшениц³ ì’якої озиìої як результат хрон³ч-
ного опроì³нення в зон³ в³дчуження ×орно-
бильської ÀÅÑ», к. с.-г. н. Ñєðк³í Ì. В. 
(Êраснодарський науково-досл³дний ³нс-
титут с³льського господарства ³ìен³ 
П.П. Ëукьяненка) «Âикористання експери-
ìентального ìутагенезу в селекц³ї ячìеню 
озиìого в Êраснодарськоìу ÍÄІÑÃ».

Äругий день роботи конференц³ї 
(21.03. 2012 р.) проходив на баз³ Інституту 
ф³з³олог³ї рослин ³ генетики ÍÀÍÓ, де з до-
пов³ддю про здобутки та завдання в напря-
ì³ ³ндукованого ìутагенезу та ìутац³йної 
селекц³ї на ìайбутнє виступив д. б. н., 
проф., акадеì³к ÍÀÍÓ, директор цього ³нс-
титуту Ìоðãуí В. В. та тривали дискус³ї й 
обì³н досв³доì.

Óчасники конференц³ї одностайно 
д³йшли висновку, що як³сн³ зì³ни динаì³ки 
систеìи б³окл³ìатичних фактор³в, зуìов-
лен³ глобальниì потепл³нняì в останн³ 
роки, ставлять ряд актуальних проблеì 
щодо технолог³ї адаптивної селекц³ї. 

Ñаìе в напряì³ адаптивної селекц³ї, 
викладен³ теоретично й ìетодично обґрун-
тован³ п³дходи в фундаìентальних працях 
Й. À. Ðапопорта (Ìетод адаптивной селек-
ции растений // Õиìический ìутагенез в 
создании сортов с новыìи свойстваìи. – 
Ì.: Íаука, 1986. – Ñ.3–52; Íовый ìетод 
селекции с одновреìенныì отбороì на 
продуктивность и приспособленность // 
Íовые сорта, созданные ìетодоì хиìи-
ческого ìутагенеза. – Ì.: Íаука, 1988. – 
Ñ. 3–30; Èндукция иììунитета как оче-
редная задача хиìического ìутагенеза и 
приìерный расчёт ìатериала для опти-
ìальной обработки // Ãены, эволюция, се-
лекция: Èзбранные труды. – Ì.: Íаука, 
1996. – Ñ. 196–220; Õиìические ìутагены 
в селекции культурных растений на повы-
шенную утилизацию ìинеральных удобре-
ний // Ãены, эволюция, селекция: Èзбран-
ные труды. – Ì.: Íаука, 1996. – Ñ. 221–
241), як³, на жаль, ще не набули широкого 
використання. 

Ö³ роботи ³ в ìайбутньоìу будуть 
в³д³гравати важливу роль у становленн³ й 
розвитку одного з ефективних ³ перспек-
тивних ìетод³в подальшого генетично-се-
лекц³йного пол³пшення рослин за допоìо-
гою ìутац³йної селекц³ї через залучення 
як³сно нових ìутантних ген³в. 

Íа сьогодн³ ³деї наукового спадку 
Й.À. Ðапопорта не втратили своєї актуаль-
ност³, а, навпаки, вони будуть розвиватися 
³ у прийдешн³ часи.
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