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Ювілеї

в.Г. вИРОвЦю — 80

Доктору сільськогоспо-
дарських наук, професору  
В’ячеславу Гавриловичу Ви-
ровцю виповнилося 80 років.

Народився він 5 березня 
1937 р. в с. іскрисківщина Бі-
лопільського району Сумської 
області в багато дітній сім’ї хлі-
боробів. Закінчивши іск рис-
ків щин ський сільськогоспо-
дарський технікум, з 1959 
по 1964 рр. навчався на від-
діленні селекції і насінництва 
агрономічного факультету 
Харківського національного 
аграрного університету іме-
ні В.В. Докучаєва. 

З 1964 р. В.Г. Ви ровець 
працював на посаді науко-
вого співробітника у відділі 
селекції інституту луб’яних 
культур. У 1971 р. захистив 
кандидатську дисер тацію і 
був призначений завідува-
чем відділу селекції конопель 
інституту луб’яних культур. 
Під його керівництвом було 
виконано ряд важливих фун-
даментальних і прикладних 
досліджень із селекції та 
насінництва. В.Г. Вировець 
виділив окремі індивідууми 
конопель, які в наступних по-
коліннях завдяки спадковості 
демонстрували нові якості.

З 1973 р. В’ячеслав Гав-
рилович працював над роз-
робленням нового у світовій 
практиці напряму селекції. 
Було розроблено нові мето-
дики, польові методи оцінки 
до цвітіння індивідуальних 
рослин, одержано новий ви-
хідний матеріал, модернізо-
вано методи тонкошарової 
хроматографії, вивчено біоло-
гічні особливості накопичення 
канабіноїдних сполук та ін.

У 1992 р. В.Г. Вировець 
успішно захистив доктор-
ську дисертацію на тему 

«Ство рення високопродук-
тивних сортів конопель без 
наркотичних властивостей». 
У 1996 р. було проведено 
міжнародне випробування 
13-ти сортів конопель із кра-
їн ЄС та України. Завдяки 
високим господарським по-
казникам, загалом за ненар-
котичність, сорти ЮСО-14 
та ЮСО-31 зареєстрова-
но в країнах ЄС, ЮСО-14, 
ЮСО-31, Золотоніські 11 та 
Золотоніські 15 — у Канаді. 

У 2000 р. В.Г. Ви ровцю 
було присвоєно вчене звання 
професора за спеціальніс-
тю «селекція і насінництво». 
Упродовж 1981 – 1987 рр. 
В’ячеслав Гаврилович пра-
цював заступником дирек-
тора інституту з наукової 
роботи. Нині він продовжує 
працювати на посаді голов-
ного наукового співробітни-
ка відділу селекції і насінни-
цтва конопель.

У Національному центрі 
генетичних ресурсів рос-
лин України зареєстровано 
одну з найбільших у світі 
колекцій зразків і сортів ко-
нопель із 27-ми країн світу, 
до форму вання якої чимало 
зусиль доклав В.Г. Вировець. 

У творчому доробку В’ячесла-
ва Гавриловича налічується 
більше 15-ти сортів дводом-
них і однодомних сортів 
конопель, 20 авторських 
свідоцтв та патентів на сор-
ти і винаходи. Він опубліку-
вав понад 230 статей і на-
укових праць, серед яких 
монографії «Коноплі» (2011) 
та «Селекция ненаркотиче-
ской конопли» (2015). 

Під науковим керівниц-
твом ученого захищено 
2 докторські та 8 кандидат-
ських дисертацій.

В.Г. Вировець — лауреат 
премії Української академії 
аграрних наук «За видатні 
досягнення в аграрній нау-
ці» (2006) за наукову працю 
«Створення і впроваджен-
ня високопродуктивних сор-
тів однодомних конопель 
з відсутністю наркотичних 
властивостей». В’ячеслав 
Гаврилович нагороджений 
медаллю «За трудовую до-
блесть» (1977), Грамотою 
Президії Верховної Ради 
УРСР (1982), Почесною 
Грамотою Кабінету Міністрів 
України (2006), має подяку 
Президії НААН (2016) за 
вагомий особистий внесок 
у розроблення теоретичних 
основ селекції та створення 
високопродуктивних сортів 
безнаркотичних конопель.

Щиросердно вітаємо юві-
ляра! Зичимо міцного здо-
ров’я, радості та подальших 
звершень у всіх починаннях.
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