
НІКО́НЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 

(1907–1973) 

 
Відомий вчений в галузі садівництва,  

селекціонер, кандидат біологічних наук,  
лауреат Державної премії СРСР (1951 р.) 

 
 

Народився 6 листопада 1907 р. в с. Срібне Срібнянського р-ну 
Чернігівської обл.  

Помер 19 серпня 1973 р., похований у с.Мліїв Черкаської обл. 
 
У 1932 р. закінчив з відзнакою Полтавський плодоягідний 

інститут.  
Після закінчення аспірантури (екстерном) у 1933–1934 рр. 

працював агрономом Степанівської та Оленівської МТС Сталінської (нині Донецька) обл.  
1934–1936 рр. – служба в армії. У 1936–1941 рр. – науковий співробітник та зав. відділом 

селекції і сортовивчення Мліївської науково-дослідної станції садівництва (нині Дослідна станція 
помології ім.Л.П.Симиренка Інституту садівництва НААН, с. Мліїв, Черкаська обл.).  

У 1941–1943 рр. перебуваючи в евакуації працював агрономом колгоспу ім. Ворошилова 
Саратовської обл. (Російська Федерація).  

У 1943–1944 рр. – голова Плодоовочевого управління Харківської обл.  
Після звільнення Черкащини працював зав. відділом селекції та сортовивчення Мліївської 

дослідної станції садівництва (1944–1973 рр.).  
 
Основні напрями наукової діяльності: селекція плодових культур, створення нових сортів 

яблуні. Автор та співавтор сортів яблуні Серпневе, Мліївське літнє, Щедре, Українське, Кальвіль 
мліївський, Мліївська красуня, Поліське та інших. Найвідоміший з них – сорт яблуні Слава 
переможцям пізньолітнього строку достигання (районований з 1954 р.) вирощується не тільки в 
усіх зонах України, а майже усюди в регіонах промислового садівництва колишнього СРСР. 

 
Опублікував близько 50 наукових праць. Серед опублікованих праць: Выведение новых 

сортов яблони //Труды. К.–Х., 1948. Вып. 50; Новые сорта яблони //Сб. работ по агротехнике, 
селекции и защите растений плодоягодных культур. К., 1954. Вып. 52; Селекция яблони на 
Украине //Сб. ст. по селекции яблони и груши. М., 1956; Нові сорти яблуні //Бюл. НТІ по 
садівництву. К., 1956. №1; Ассортимент плодовых и ягодных культур //Мероприятия по 
максимальному получению с.-х. продукции на 100 га земли в колхозах Лесостепи УССР. М., 
1957; Підбір і розміщення основних сортів і сортів запилювачів //Довідник по садівництву. К, 1970. 

 
Нагороджений Державною (тоді Сталінська) премією СРСР другого ступеню (спільно з Ро 

Л.М. та Цехмістренком П.Ю.) за виведення нових високоцінних сортів яблуні для Української РСР 
(1951 р.). 
 
 
 
 
***  
Інформація з книги Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко, І.В.Гриник.- К.: 
"Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. - 528 с., іл. 
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