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четвер, 19 березня, в Уманському
національному університеті садівництва
відбудеться Міжнародна наукова конференція
«Гетерозис: досягнення та проблеми», присвячена
110-річчю від дня народження видатного генетика
Юрія Петровича Мірюти. В її роботі зголосилися
взяти участь провідні генетики й селекціонери
рослин, відомі академіки й професори з України,
Білорусії, Молдови, Росії та інших сусідніх держав.
На пленарних засіданнях конференції прозвучить
багато цікавих доповідей і повідомлень із царини
генетики й селекції, тези яких до наукового збірника
надіслали 58 науковців із різних країн та регіонів.
Але зараз піде мова про вченого, чиїй пам’яті
присвячують своє зібрання селекціонери й генетики,
кого вшановуватимуть завтра.

Генетик,
яким гордиться Уманський вуз
Його альма-матер —
Уманський інститут
Доктор біологічних наук, професор Юрій Петрович Мірюта народився 25 лютого 1905 року в селі Маціївка Прилуцького району Чернігівської
області в родині селянки та сільського вчителя. Прагнення пізнати таємниці рослинного світу, любов до ботаніки
й біології привели юнака до Уманського сільськогосподарського інституту, на
той час провідного аграрного вишу в
УРСР. Тут він і здобув вищу освіту, закінчивши в 1927 році садівничий факультет. Його потяг до знань, любов до
дослідницької діяльності була помічена керівництвом закладу, і Юрію після
одержання диплому запропонували залишитись асистентом на кафедрі генетики й селекції Уманського сільськогосподарського інституту. Це були світлі
й золоті роки юності, які Мірюта з трепетом у душі згадував усе життя. Та й
якраз Уманський інститут, його викладачі й прищепили йому любов до біологічних наук, посіяли зерна поваги й

Вже одне те, що він зробив у генетиці кукурудзи,
заслуговує на те, щоб його ім’я залишилось
навіки в історії української аграрної науки.
шани до наукової роботи, навчили шукати й знаходити нові шляхи вирішення
проблем сільського господарства.
Здібного молодого фахівця помітили і вже в 1930 році запросили на посаду техкерівника великого садівничого радгоспу на Донбасі і водночас
— викладачем ботаніки й садівництва
в Кам’янському сільськогосподарському технікумі. Того ж таки року Юрія Мірюту за конкурсом обирають доцентом Луганського овочевого інституту.
В 1933 році він вступає в аспірантуру
у Всесоюзний інститут рослинництва
у місті Ленінград за спеціальністю загальна генетика. Всесвітньо відомий
генетик Микола Вавілов у рекомендації
в докторантуру Академії наук СРСР писав: «Я знаю т.Мірюту як здібного працівника, і впевнений, що з нього вийде
прекрасний науковий працівник». Ми-

кола Іванович не помилився: в аспірантурі ВІР Юрій Мірюта виконав низку
цікавих робіт генетичного плану. Аспірантуру він закінчив у 1937 році, захистивши кандидатську дисертацію. Але в
докторантуру не пішов. Вчену ступінь
доктора біологічних наук він одержав
за низку наукових робіт у 1962 році.
Вчене звання професора Юрію Петровичу було присвоєно в 1970 році.

Роки гонінь
змінилися роками слави
За своє життя Юрій Мірюта зазнав
і гонінь влади, і переслідувань з боку
сталінських псевдонауковців. Довелося свого часу з Одеси переїжджати на
роботу в Харків, була і робота в Сибір-

ському відділенні Академії наук. Нарешті в 1966 році він повертається в
Україну. 10 років, до дня своєї кончини,
22 жовтня 1976 року, професор Юрій
Мірюта завідував лабораторією генетики в Українському НДІ землеробства
Міністерства сільського господарства
України. На науково-дослідних полях
біля селища Чабани на Київщині вчений разом із своїми колегами та учнями виконав колосальний об’єм наукової роботи, ним разом із дослідниками
було зроблено чимало відкриттів у царині генетики і селекції.
— Я щиро вдячний Богу і долі, що
після закінчення Уманського сільгосп
інституту звели мене з Юрієм Петровичем, — розповідає завідувач кафедри
генетики й селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва, доктор біологічних наук Федір Парій. — Коли я
аспірантом готував свою кандидатську
дисертацію, він був моїм науковим керівником. Я горджуся й тим, що тему
моєї майбутньої докторської дисертації свого часу підказав таки Юрій Петрович. Уже одне те, що він зробив у
генетиці кукурудзи, заслуговує на те,
щоб його ім’я залишилось навіки в історії української аграрної науки.
Додам, що Юрій Мірюта разом
із Федором Парієм першими в світі одержали в Чабанах лінії та гібриди тетраплоїдної кукурудзи з високою
озерненністю качанів. Свого часу Юрій
Мірюта передбачив, а Федір Парій
експериментальним шляхом підтвердив, як досягти підвищення гетерозису
у поліплоїдних гібридів кукурудзи. За
цю роботу Федір Парій як молодий науковець одержав свого часу державну
республіканську премію.
Маючи наукові здобутки і почесні
звання, Юрій Мірюта реалістично, ба,
навіть із гумором ставився до себе й
свого оточення. Його учні й друзі й понині пам’ятають вислови Юрія Петровича, які стали крилатими:
В науці не може бути
авторитетів.
Нема кращого впровадження
у виробництво, як створення
нової теорії.
Якщо
висококваліфікованого
науковця посилати у колгосп рвати
кормові буряки чи копати картоплю,
то це рівнозначно, що мікроскопом
цвяхи забивати.
Василь Марченко,
фото з архіву Федора Парія.
м.Умань

Реклама
ГУРТОВНЯ БУДМАТЕРІАЛІВ

ЦЕМЕНТ
від найкращих виробників

ПЦ-400, ПЦ-500
тільки заводське пакування
Лист оцинкований,
крейда, вапно,
www.gurtovnya.ck.ua

ДВП

www.bilda.ck.ua

ШИФЕР
СІТКА ЗВАРНА, ШТУКАТУРНА, РАБИЦЯ
м.Черкаси, вул.Крупської, 1,скл. №1, 2
63-89-46, 63-88-70, 63-96-52
моб. (067) 47-40-807

ік.
Потрібен диспетчер
Гнучкий граф
лата
Оп
в офіс для роботи з клієнтами по вхідній лінії.
своєчасна.
н.
(093) 168-71-29, (068) 855-56-67.
2500-3500 гр

Черкащанку,
яка в січні-лютому
переказувала кошти
на лікування
Михайла Горлайчука,
просимо звернутися
телефоном
063-708-75-85.

Реклама у нас

37-92-94

Котли
дров’яні

ШЛАКОБЛОК, САТЕНГІПС, ІЗОГІПС

Сiль

навалом, в мішках,
фасована, йодована,
в брикетах
«Екстра» в мішках і пачках

закуповуємо ВРХ:
Дорослу ВРХ (всіх категорій)
та коней

Молодняк (від 50кг живої ваги)

продаємо тільки підприємствам:

Телиці, нетелі, корови.
Тел. (067) 919-20-39
(067) 474-02-60.

для систем
водяного
опалення

Ціна — 5500 грн.

(050)-046-19-11

вича О.О. про стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 26 березня 2015 року о
9 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
м.Сміла, вул.П.Лумумби, 15. Явка обов’язкова.
У разі неявки справа буде розглядатися без
участі відповідача.

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає на судове засідання в якості відповідача Хатнюка Віталія Анатолійовича по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Хатнюка В.А. про стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 2 квітня 2015 року о
15 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
м.Черкаси, вул.Гоголя, 316, каб. №238. Явка
обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися без участі відповідача.

Кукурудза
Якість
Достаток 300 МВ, FI
перевірена
часом
Адреса: Кіровоградська
СДС КФ ДП «ЦСЕНСМ»,
с.Новоселиця, вул.Леніна, 192,
Ульяновського р-ну
Кіровоградської обл.
Тел./факс (05259) 2-95-00,
2-95-02, тел.2-73-32.
Паспорт №4944 від 20.03.2009 р.

У Р ОЛОГ

уретрити, простатити, аденома
простати, статева слабкість,
безпліддя, хламідіоз,
захворювання нирок, сечового міхура та ін.

м.Черкаси, вул.Крупської,1,скл.№6
(на території залізничної станції)
Тел.: 63-89-46, 63-88-70, 63-96-52,
моб. (067) 47-40-807

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області викликає на судове засідання в
якості відповідача Жученя Сергія Володимировича (Золотоніський р-н, с.Підставки) по
цивільній справі за позовом ТОВ «Кредитні
ініціативи» до Жученя С.В. про стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 1 квітня
2015 року о 9 год. 30 хв. в приміщенні суду
за адресою: м.Золотоноша, вул.Шевченка, 76,
каб. 304. Явка обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися без участі відповідача.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської
області викликає на судове засідання в якості відповідача Рабіновича Олега Олеговича
(м.Сміла, вул.Кірова, 48) по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рабіно-

Ярий ячмінь:
Созонівський, перша
Святогор, перша

Одна закладка
— 8 годин
горіння.

Сода харчова
трикальцiйфосфат,
крейда кормова

Кіровоградська сортодослідна станція
Кіровоградської філії ДП «ЦСЕНСМ»
пропонує для реалізації
насіння нових
перспективних
високоврожайних
сільськогосподарських
культур:

Поліклініка №1, каб. 511, до 17.00, лікар
— Чепурний Юрій Миколайович.

Тел.: 45-13-04, 8(097) 444-88-11.
Ліц. №24813-ГР, вид. МОЗ України, 2003 р.
Анонімно


Смілянський міськрайонний суд Черкаської
області викликає на судове засідання в якості відповідача Мазалова Віталія Анатолійовича
(м.Сміла, вул.Артема, 134, кв. 14) по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Мазалова В.А. про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 26 березня 2015 року
о 9 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
м.Сміла, вул.П.Лумумби, 15. Явка обов’язкова.
У разі неявки справа буде розглядатися без
участі відповідача.

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає на судове засідання в якості відповідача Собко Любов Петрівну по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Собко Л.П.

про стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 27 березня 2015 року о 9 год. 15 хв.
в приміщенні суду за адресою: м.Черкаси, вул.
Гоголя, 316, каб. № 238. Явка обов’язкова. У
разі неявки справа буде розглядатися без участі відповідача.

Придніпровський районний суд м.Черкаси
викликає на судове засідання в якості відповідача Шокун Валентину Іванівну по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Шокун В.І. про стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 24 березня 2015 року о
9 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою:
м.Черкаси, вул.Гоголя, 316, каб. №342. Явка
обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися без участі відповідача.

