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ДО 50-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ САБІНИ ВІТАЛІЇВНИ 
ЧЕБОТАР

Розглянуті основні віхи біографії та напрямки наукової діяльності доктора 
біологічних наук, професора, завідувачки кафедри генетики та молекулярної 
біології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, членa
кореспондента НААН України Сабіни Віталіївни Чеботар.
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Чеботар Сабіна Віталіївна народилася 31 січня 
1966  року. У 1988 році з відзнакою закінчила Одеський 
державний університет імені І.І. Мечникова. 

Трудову діяльність Сабіна Віталіївна розпочала у 
Всесоюзному селекційногенетичному інституті в 1988 
р. на посаді старшого лаборанта відділу генної інже-
нерії, з 1994 року працювала науковим співробітником 
цього ж відділу. У 1995 році захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 
за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія. На-
уковим керівником кандидатської дисертації «Молеку-
лярногенетичний аналіз інтрогресії елементів генома 
егілопса в геном м’якої пшениці» був Ю. М. Сиволап – 

доктор біологічних наук, професор, академік УААН. Після захисту кандидат-
ської дисертації у 1996–1999 рр. обіймала посаду старшого наукового спів-
робітника відділу генної інженерії Селекційногенетичного інституту УААН. 
Наступні п’ять років С. В. Чеботар працювала заступником директора з науко-
вої роботи Південного біотехнологічного центру в рослинництві УААН.

З 2010 р. доктор біологічних наук зі спеціальності 03.00.22 – молекулярна 
генетика. Докторська дисертація «Молекулярногенетичний аналіз генофонду 
озимої м’якої пшениці України» захищена в Інституті молекулярної біології та 
генетики НАН України. 

Високий рівень теоретичної підготовки і досконале знання сучасних методів 
молекулярної біології дозволили С. В. Чеботар у 2003 році зайняти гідне місце 
в навчальному процесі на посаді доцента кафедри генетики та молекулярної 
біології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а потім 
у 2010 р. очолити цю кафедру. Професор С. В. Чеботар – членкореспондент 
НААН України (2010), а також є членом Українського товариства генетиків і 
селекціонерів імені М. І. Вавілова, членом координаційної ради Європейського 
товариства вчених з дослідження анеуплоїдних форм пшениці (EWAC), чле-
ном вченої ради Південного біотехнологічного центру (ПБЦ) в рослинництві, 
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членомекспертом координаційнометодичної ради Селекційногенетичного 
інституту – НЦНС. Очолює методичну комісію ПБЦ, є рецензентом у міжна-
родному виданні “Molecular Breeding”, членом редколегії «Вісника Одесько-
го національного університету, Біологія». С. В. Чеботар активно веде наукову 
співпрацю з європейськими науковими закладами Німеччини, Франції, Чехії, 
Росії, Великої Британії.

Сабіна Віталіївна має близько 150 наукових публікацій, п’ять патентів Укра-
їни та низку посібників щодо використання молекулярних маркерів у генетико
селекційних дослідженнях. Основні наукові розробки С. В. Чеботар є вагомим 
внеском у розвиток теоретичних і практичних питань генетики пшениць.

Сабіна Віталіївна Чеботар володіє високою працездатністю, професіоналіз-
мом, відданістю обраній справі, вимогливістю ставлення до себе і увагою та 
доброзичливістю до колег. Вона підтримує обдаровану студентську молодь і 
збирає біля себе талановитих дослідників. проявляє себе талановитим науков-
цем і організатором.

Колектив факультету бажає одному з провідних учених в галузі генетики, 
селекції та біотехнології рослин міцного здоров’я та підкорення нових висот. 

Т. В. Васильева
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, кафедра ботаники
ул. Дворянская, 2, Одесса, 65082, Украина, email: tvas@ukr.net

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ САБИНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
ЧЕБОТАРЬ

Рассмотрены основные вехи биографии и направления научной деятельно-
сти доктора биологических наук, профессора, заведующей кафедры генети-
ки и молекулярной биологии Одесского национального университета имени  
И. И. Мечникова, членaкорреспондента НААН Украины Сабины Витальевны 
Чеботарь. 
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