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Некролог

числі 8 книг. Брала участь у 
міжнародних конгресах та сим
позіумах у Болгарії, Польщі, 
Китаї, Японії, Чехії, Росії, Кореї 
та інших країнах. Входила до 
складу спеціалізованих вчених 
рад із захисту докторських ди
сертацій Національного аграр
ного університету (нині НУБіП 
України), ННЦ «Інститут зем
леробства НААН» й Інституту 
біоенергетичних культур та цу
крових буряків НААН; комісії з 
державних нагород при НАН 
України; була членом міжна
родної організації IBRA та ін.

2017 року ініціювала ство
рення та стала співзаснов
ником Міжнародної асоціації 
гречки в Україні.

За багаторічну сумлінну 
працю та видатні досягнення 
у сільськогосподарській га
лузі нагороджена почесними 
грамотами Кабінету Міністрів 
України, Міністерства аграр
ної політики та продовольства 
України, Орденом княгині 
Ольги ІІІ ступеня, міжнарод
ними нагородами та медаля
ми IBRA.

Кредо цієї світлої і багато
гранної людини — «Я все своє 
життя присвятила людям, і не
має нічого дорожчого за рідну 
землю, волю та хліб у своєму 
краю».

Я.М. Гадзало,
президент НААН,  

академік НААН   
М.В. Роїк, 

академік НААН  
В.Ф. Сайко, 

академік НААН
В.А. Вергунов, 
академік НААН

В.В. Моргун,
Герой України,  
академік НАНУ  

12 вересня 2017 року на сім
десят дев’ятому році життя пе
рестало битися серце Любові 
Калинівни Тараненко — видат
ного вченого, педагога, талано
витого організатора, мецена
та, доктора біологічних наук, 
професора, активного члена 
Українського товариства ге
нетиків та селекціонерів імені  
М.І. Вавілова, генерального ди
ректора ТОВ НВМП «Антарія».

Народилася Любов Кали
нівна 5 листопада 1938 р. 
у с. Го лохвасти Волочиського 
району Хмельницької обл. 
1960 року закінчила аг ро но
мічний факультет Кам’я нець
Подільського сільськогоспо
дарського інституту. У 1960 –  
1966 рр. — агроном, про відний 
спеціаліст насіннєвої агроно
мічної служби Почаївського 
та Борщівського районів Тер
нопільської області. З 1966 р.  
по 2016 р. працювала в Націо
нальному науководослідному 
центрі «Інститут землероб
ства НААН». У 1993 – 1998 рр. 
Любов Калинівна водночас 
завідувала кафедрою гене
тики, селекції та насінництва 
Національного аграрного уні
верситету м. Києва (нині НУБіП 
України). Л.К. Тараненко — за
сновник  наукової школи за 
напрямом «селекція та насін
ництво». 

Під її керівництвом захище
но 7 кандидатських дисертацій.

1970 року здобула вчений 
ступінь кандидата сільськогос
подарських наук, захистивши 
дисертаційну роботу «Вплив 
пилкового режиму на озерне
ність та насіннєву продуктив
ність тетраплоїдної гречки» 
за спеціальністю «селекція та 
насінництво».

Вперше розробила уні
кальний метод подолання 

міжвидової несумісності гречки 
з метою інтрогресії цінних ознак 
диких видів у культурну форму 
(метод захищено патентом). 
Унікальною є також розробка 
щодо вдосконалення геному 
гречки, яка спрямована на 
поліпшення співвідношення 
ознак та фаз її морфогенезу і 
забезпечує високу врожайність 
культури навіть у стресових 
умовах.

Сорти гречки, створені Лю 
бов’ю Калинівною, займають 
понад 55% посівних площ греч
ки в Україні (Астра, Київська, 
Лілея, Українка, Антарія, Оран
та, Син3/02, Ольга, На дій
на, Мальва, Софія та Воля). 
До Державного реєстру сортів 
рослин Польщі внесено сорт 
гречки Оранта, в Азербайджані 
зареєстровано сорт Антарія, 
у Німеччині — сорт Софія.

У 1992 році заснувала пер
шу в Україні приватну профе
сійну селекційнонасінницьку 
компанію «Антарія», що займа
ється репродукцією високоякіс
ного оригінального та елітного 
насіння найперспективніших 
сортів зернових та круп’яних 
культур. 

Л.К. Тараненко — автор  
128 наукових праць, у тому 

Пам’яті Л.К. тараненКо


