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16 липня 2011 року трагічно загинув Ситнік
Ігор Данилович, кандидат біологічних наук, доцент
кафедри селекції і генетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, голова Київської обласної організації Українського товариства генетиків та селекціонерів імені
М.І. Вавилова.
І.Д. Ситнік народився 22 квітня 1965 року в
с. Ворошилівка Тиврівського району Вінницької області. У 1982 році поступив на агрономічний факультет Кишинівського сільськогосподарського інституту, після закінчення якого у 1987 році розпочав
роботу як науковий співробітник Вінницького НВО
«Еліта», де працював у галузі селекції вики ярої.
У квітні 1996 року І.Д. Ситнік вступив до аспірантури Українського державного аграрного університету за спеціальністю «Фітопатологія» і в березні 1999
року достроково захистив кандидатську дисертацію.
Уся подальша діяльність І.Д. Ситніка пов’язана з Національним аграрним
університетом. Він працював асистентом кафедри селекції і фізіології рослин,
старшим викладачем, доцентом кафедри генетики, селекції та насінництва.
Комунікабельний, доступний, він завжди був у вирі подій студентського життя,
його любили та поважали і студенти, і колеги- викладачі.
Ігор Данилович Ситнік був успішним селекціонером. Створені ним у співавторстві сорти озимого ріпаку Антарія, Аліот, Снігова королева, Клеопатра, Синтетик, та ярого – Аіра, Антоціан, Марія, Оксамит, Отма, Сіріус, Сріблястий–1 занесено до Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, їх успішно
вирощують у господарствах. І.Д. Ситнік опублікував понад 100 наукових праць.
Для узагальнення великого обсягу результатів наукових досліджень, які
мали бути висвітленими в докторській дисертації, І.Д. Ситнік в грудні 2008 р.
вступив до докторантури, закінчити яку мав наприкінці 2011 року. Не встиг…
Творчі задуми, нові наукові розробки залишились незавершеними через
трагічну загибель.
Наукова спільнота глибоко сумує з приводу передчасної смерті молодого
талановитого вченого і людини Ситніка Ігоря Даниловича. Він буде жити в нашій
пам’яті, пам’яті його колег та учнів.
Колектив кафедри селекції і генетики Національного Університету біоресурсів і
природокористування України
Президія Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І Вавилова
Редакційна колегія журналу «Вісник Українського товариства генетиків і
селекціонерів»
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