ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДРУЗІ!
26 квітня виповнюється 90 років з дня народження видатного
вченого-генетика, селекціонера, фундатора і першого президента
Української академії аграрних наук, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НАН та НААН України,
ВАСГНІЛ та РАСГН, Академій аграрних наук Білорусі, Грузії,
Академії наук Республіки Казахстан, Академії наук Німецької
Демократичної Республіки, Заслуженого діяча науки і техніки
України, лауреата Державних премій України та Російської
Федерації
СОЗІНОВА ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА
Він прожив довге і яскраве життя у науці, назавжди
залишивши у скарбниці людської пам’яті свої видатні досягнення.
Вчений, організатор науки, турботливий вихователь молоді він
був і нашим шанованим колегою як багаторічний директор і
великий друг інституту.
Свій шлях у науці О.О. Созінов розпочав у 1955 році в аспірантурі у Селекційно-генетичному
інституті під керівництвом широко відомого селекціонера, академіка ВАСГНІЛ П.Х. Гаркавого. У
1961-1971 рр. О.О. Созінов обіймає посаду заступника директора з наукової роботи, у 1971-1978 рр.
директора інституту. Протягом 1978-1982 рр. О.О. Созінов – перший віце-президент ВАСГНІЛ, з
1981 по 1987 рік − директор Інституту загальної генетики ім. М.І. Вавилова АН СРСР. Він був
ініціатором створення та керівником Міжнародного центру з генетики і селекції рослин країн РЕВ.
У 1987-1990 роках О.О. Созінов − голова Президії Південного відділення ВАСГНІЛ в Києві,
заступник голови Держагропрому УРСР. Він став організатором у 1990 році і першим президентом Української академії аграрних наук, на даний час − Національної академії аграрних наук
України. О.О. Созінов − фундатор і директор Інституту агроекології та біотехнології УААН,
засновник кафедри агроекології та біотехнології Національного аграрного університету в Києві.
У світовий і вітчизняний золотий науковий фонд назавжди вкарбоване ім’я О.О. Созінова –
дослідника, який відкрив нові горизонти генетики і селекції різноманітних культивованих рослин,
сприяв прориву у вирішенні фундаментальних проблем загальної генетики сільськогосподарських
культур.
Вчений розробив і запропонував генетично обгрунтовані методичні підходи для розв'язання
важливої проблеми − підвищення якості зернових культур селекційним і технологічним шляхом.
Ним досліджено особливості генетичної детермінованості синтезу та спадковості запасних білків
злаків, інших видів сільськогосподарських рослин. Розроблено принципи використання генетичних
маркерів для удосконалення селекції, вивчення генетичного біорізноманіття.
Життєвий шлях О.О. Созінова завжди був тісно переплетений із здобутками та успіхами
Селекційно-генетичного інституту. Як керівник інституту він багато зробив для розвитку
багатопланових досліджень з генетичних основ селекції, якісного удосконалення сільськогосподарських культур, сприяв розвитку новітніх напрямів − молекулярної біології, цитогенетики,
генетики якості зерна і генетичних основ селекції, селекції гібридного соняшнику, насіннєзнавства і
багато інших. Вчений залишається взірцем високого професіоналізму, беззаперечної надійності та
відданості роботі.
Завдяки вмінню О.О. Созінова розпізнати здібності дослідника та надати йому можливості для
становлення і розвитку багато провідних генетиків, селекціонерів отримали шлях у науку. Чимало з
них досягли світового визнання і гідно представляють вітчизняну науку.
Держава високо оцінила наукові та організаторські здобутки О.О. Созінова, його відзначено
багатьма високими нагородами та званнями. Але найбільшою і нетлінною нагородою є повага та
шана широкого наукового загалу.
З повагою, директор інституту,
член-кореспондент НААН
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