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VI МІЖНАРÎДНА НАУКÎВА КÎНФЕРЕНЦІЯ

«ФАКÒÎРИ ЕКÑПЕРИÌЕНÒАЛЬНÎЇ ЕВÎЛÞЦ²Ї 
ÎРГАН²ÇÌ²В»

20–24 вересня 2010 року в ì. àлушта на баз³ туристично-оздоровчого коì-
плексу «×айка» (àвтоноìна ðеспубл³ка êриì) в³дбулася VI ì³жнародна конфе-
ренц³я «Фактори експериìентальної еволюц³ї орган³зì³в», присвячена 110-р³ч-
чю в³д дня народження ò.ã. äобржанського. VI конференц³ю, як ³ п’ять поперед-
н³х, орган³зовано óкраїнськиì товариствоì генетик³в ³ селекц³онер³в 
³ì. ì.І. âавилова за сприяння ³ п³дтриìки Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ гене-
тики ÍàÍ óкраїни та Інституту ф³з³олог³ї рослин ³ генетики ÍàÍ óкраїни.

Програìа роботи конференц³ї включала вступну частину, пленарне зас³дан-
ня ³ так³ секц³ї: «åволюц³я та ìолекулярна орган³зац³я геноì³в у природ³ та екс-
периìент³», «àнал³з та оц³нка генетичних ресурс³в», „Прикладна генетика ³ се-
лекц³я», «Б³отехнолог³ї у с³льськоìу господарств³ та ìедицин³», «ãенетика лю-
дини та ìедична генетика».

äо конференц³ї за її ìатер³алаìи було опубл³ковано черговий зб³рник науко-
вих праць «Фактори експериìентальної еволюц³ї орган³зì³в» у 2-х тоìах (ò.8 та 
ò. 9, êиїв: ëогос, 2010, 500 стор³нок та 512 стор³нок в³дпов³дно), в яких узагаль-
нено теоретичн³ досягнення ³ практичн³ наробки пров³дних українських ³ за-
руб³жних учених. âпевнен³, що це видання буде сприяти подальшоìу розвитку 
теоретичних основ загальної, ìолекулярної, б³ох³ì³чної, ìедичної, еволюц³йної 
генетики, селекц³ї тварин, рослин, ì³кроорган³зì³в, б³отехнолог³ї як в óкраїн³, 
так ³ в ³нших країнах. îрган³зац³йний коì³тет конференц³ї складає щиру подяку 
спонсору – коìпан³ї «Monsanto», за сприяння якої стало ìожливиì видання 
цього зб³рника наукових праць.

ó робот³ конференц³ї взяли участь як пров³дн³, так ³ ìолод³ вчен³ та асп³ранти: 
б³ологи, ìедики, аграр³ї з óкраїни, ðос³ї, Б³лорус³, àзербайджану, Бельг³ї та 
óгорщини. Було зареєстровано 106 учасник³в, як³ представляли орган³зац³ї 
пров³дних наукових центр³в êиєва, ìоскви, ñанкт-Петербурга, ì³нська, àвто-
ноìної ðеспубл³ки êриì, ëьвова, õаркова, îдеси, â³нниц³, êраснодара, ñоч³, 
Брянська, âоронежа, Íовосиб³рська, Єкатеринбурга, ñаратова, óфи, êрасно-
ярська та ³нших.

Із прив³танняì з нагоди в³дкриття конференц³ї 21 вересня виступив голова 
оргкоì³тету конференц³ї, президент óòã³ñ ³ì. ì.І. âавилова, член-кореспон-
дент ÍàÍ óкраїни â.à. êунах. П³сля цього в³н зробив дуже ц³каву вступну до-
пов³дь, у який нав³в нев³доì³ широкоìу науковоìу загалу факти про життєвий 
шлях ³ наукову д³яльн³сть òеодос³я ãригоровича äобржанського п³д час його 
навчання в êиєв³ – у г³ìназ³ї, а пот³ì – в ун³верситет³ ñвятого âолодиìира (нин³ 
êиївський нац³ональний ун³верситет ³ì. ò.ã. Шевченка), коротко охарактеризу-
вав його роботу в ëен³нградськоìу ун³верситет³ на кафедр³ генетики п³д кер³в-
ництвоì Ю.à. Ф³л³пченка у 1924–1927 роках àкадеì³к ÍàÍ óкраїни â.ã. ðадчен-
ко (Íауковий центр екоìон³торингу ³ б³ор³зноìан³ття ìегапол³су ÍàÍ óкраїни, 
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ì. êиїв) прочитав лекц³ю «âозникновение 
и эволюция социального образа жизни на 
приìере насекоìых».

З пленарниìи науковиìи допов³дяìи з 
актуальних напряì³в сучасної генетики ³ 
б³о технолог³ї виступили: д.б.н., професор 
Þ.Ì. Боðèñов (Інститут проблеì еколог³ї 
³ еволюц³ї ³ì. î.ì. ñєверцова ðàÍ, ì. ìо-
сква) «ñтабильность и ìобильность â-хро-
ìосоì ìлекопитающих» – оприлюднено 
нов³ дан³ про розповсюдження ³ частоту 
ì³кро-â-хроìосоì у популяц³ях сх³дно-
аз³атської ìиш³ з район³в, що зазнають ³н-
тенсивного антропогенного впливу; член-
кореспон дент ÍàÍ óкраїни Г.В. Доíчåíко 
(Інститут б³ох³ì³ї ³ì. î.â. Паллад³на ÍàÍ 
óкраїни, ì. êиїв) „àктуальные вопросы ви-
таìинопрофилактики и витаìинотера-
пии»; д.б.н., професор Ñ.². Ìàëåöüкèй 
(Інститут цитолог³ї ³ генетики ñâ ðàÍ, ì. 
Íовосиб³рськ) «âетвление сеìя почек в 
завязях цветков и репродукция сеìян у са-
харной свеклы (Beta vulgaris L.)». ä.б.н., 
професор В.Ñ. Òèðíов (ñаратовський 
державний ун³верситет, ðос³я) зупинився 
на особливостях б³отехнолог³чних досл³-
джень у ðос³ї ³, зокреìа, допов³в про на-
пряìки таких досл³джень у Б³отехнолог³ч-
ноìу центр³, створеноìу на баз³ ñаратов-
ського  ун³верситету.

ó друг³й половин³ дня в³дбувся Пленуì 
ðади òовариства, на якоìу президент 
 óòã³ñ ³ì. ì.І. âавилова В.А. Куíàх висту-
пив з допов³ддю «П³дсуìки роботи Пре-
зид³ї товариства за пер³од 2009–2010 
рок³в та основн³ завдання д³яльност³ на 
2011 р³к». äопов³дач пов³доìив, що вс³ 
поставлен³ на 2010 р³к завдання, в основ-
ноìу, виконан³. Журнал «â³сник óкраїнсь-
кого товариства генетик³в ³ селекц³онер³в» 
визнано âàê óкраїни фаховиì не т³льки в 
галуз³ б³олог³чних, а ³ с³льськогоспо-
дарських наук. Журнал виходить дв³ч³ на р³к 
вчасно. Íоìери журналу розì³щен³ на веб-
стор³нц³ òовариства для в³дкритого досту-
пу. êожен день сайт òовариства в³дв³дують 

близько 500 користувач³в. Провадиться 
перереєстрац³я член³в òовариства, надру-
кован³ нов³ членськ³ квитки, як³ передають-
ся у рег³ональн³ в³дд³лення óòã³ñ. ðоботу 
Презид³ї òовариства було визнано за-
дов³льною.

22–24 вересня проходили зас³дання по 
5 секц³ях, а також стендов³ сес³ї.

Íа секц³ях ц³кавиìи ³ п³знавальниìи, на 
дуìку учасник³в конференц³ї, були допов³д³ 
к.б.н. Н.Б. Фåдоðово¿ ³з сп³вавтораìи (Ін-
ститут цитолог³ї ³ генетики ñâ ðàÍ, ì. Íо-
восиб³рськ) «óсловные ìутации: получе-
ние ìетодоì ìорфозов», в як³й автори на-
дали вичерпну характеристику новоìу 
класу ìутац³й, отриìаних у Drosophsla 
melanogaster ³ названих уìовниìи. òак³ 
ìутац³ї, на в³дì³ну в³д в³доìих у генетиц³, 
виявляються лише за певних генетичних 
уìов ³ ìожуть не ìати фенотипового про-
яву. ê.б.н. Г.А. Гåðàщåíковèì (Інститут 
б³ох³ì³ї ³ генетики óÍö ðàÍ, ì. óфа) зро-
блено допов³дь «ñкрининг ìаркеров гаìе-
тофитного апоìиксиса у представителей 
сеìейств Вrassicaceae и Poaceae ìето-
доì транспозон-дисплея», в як³й автор на-
в³в дан³ стосовно ìожливих ìехан³зì³в ви-
никнення та експанс³ї ìаркер³в апоì³ксису 
в зв’язку з типоì розìноження, р³внеì 
плоїдност³ та генетико-географ³чниì по-
ходженняì представник³в виду Boechera 
holboellii. ä.б.н., професор В.Î. Фåдо-
ðåíко (ëьв³вський нац³ональний ун³верси-
тет ³ìен³ Івана Франка, óкраїна) виступив ³з 
допов³ддю «ãенетичн³ елеìенти, що регу-
люють продукц³ю ìоеноì³цин³в у Strepto-
myces ghanaensis», яка викликала велику 
зац³кавлен³сть слухач³в. Ґрунтовн³ науков³ 
допов³д³ було також зроблено Î.Î. Òàëàí 
³з  сп³вавтораìи (äó «Íауковий центр рад³-
ац³йної ìедицини àìÍ óкраїни», ì. êиїв) 
«âплив в³ку на частоту спонтанних абера-
ц³й хроìосоì у л³ìфоцитах периферичної 
кров³ людини» та д.б.н. ².Я. Нàì (Брян-
ський державний ун³верситет ³ì. І.ã. Пе-
тровського, ðос³я).
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Загальний ³нтерес викликали допов³д³: 
к.б.н. Л.Î. Гоðбàëя ³з сп³вавтораìи 
(ëьв³вський нац³ональний ун³верситет ³ìе-
н³ Івана Франка, óкраїна) «ìереж³ ген³в, 
зад³яних у регуляц³ї б³осинтезу пол³кетид-
них антиб³отик³в у стрептоì³цет³в»; д.б.н. 
Ò.Ñ. Ñåдåëüíèково¿ ³з сп³вавтораìи (Ін-
ститут л³су ³ì. â.ì. ñукачьова ñâ ðàÍ, 
ì. êрасноярськ) «àнализ цитогенетичес-
ких характеристик болотных и суходоль-
ных популяций видов Pinaceae», в як³й ав-
тор доводить, що диференц³ац³я болотних 
³ суход³льних популяц³й вид³в Pinaceae, яка 
встановлена за кар³отиповиìи ознакаìи, 
обуìовлена р³зниì характероì ì³кроево-
люц³йних процес³в у контрастних уìовах 
вирощування деревостоїв на болотах р³з-
них тип³в водно-ì³нерального живлення ³ 
на суходолах. Показано, що болотн³ попу-
ляц³ї хвойних, пор³вняно ³з суходольниìи, 
характеризуються широкиì спектроì хро-
ìосоìних ìутац³й ³ патолог³й ì³тозу. Пред-
ставникаìи цього ж наукового закладу 
було зроблено й ³нш³ ц³кав³ допов³д³, зокре-
ìа, к.б.н. Ñ.Р. Кузüì³íèì «ãенетический 
контроль анатоìии древесины видов 
хвойных в разных условиях водного режи-
ìа почвы», а також к.б.н. Н.А. Кузüìèíою 
«îценка роста и сохранности клиìатипов 
сосны обыкновенной в географических 
культурах в ñредней ñибири». ó допов³д³ 
к.б.н. Л.В. Поëяково¿ з³ сп³вавтораìи 
(óкраїнський ÍäІ л³сового господарства ³ 
ìел³орац³ї, ì. õарк³в) «âещества вторич-
ного обìена как ìаркеры генетической 
оценки некоторых количественных пара-
ìетров деревьев сосны обыкновенной» 
розширено уявлення про роль вторинних 
ìетабол³т³в як речовин специф³чного б³ох³-
ì³чного захисту рослин в³д патоген³в ³ хвоє-
листкоп³дгризаючих шк³дник³в, в³дпов³дно 
до якого, чиì вищий вì³ст цих коìпонен-
т³в, тиì ефективн³ший ìехан³зì ст³йкост³. 
ðегуляторний контроль за синтезоì вто-
ринних ìетабол³т³в у р³зних д³лянках крони 
ìоже використовуватись як додаткова 

ìаркерна ознака при добор³ дерев для 
розìноження.

ö³каву допов³дь в³д колективу автор³в 
Зах³дно-óгорського ун³верситету (Інститут 
рослинництва, ìошонìадьяровар, óгор-
щина) та Б³лоруської державної с³льсько-
господарської акадеì³ї (ì. ãорки,  Б³лорусь) 
«èзучение хозяйственной и фарìакологи-
ческой ценности различных вен герских 
сортов пажитника греческого (Trigonella 
foenum – graecum L.) в условиях ðеспуб-
лики Беларусь и ðеспублики âенгрии» 

зробив професор Шàíдоð Ìàкàè.
Із великою увагою учасники конферен-

ц³ї вислухали так³ дв³ допов³д³. Перша – 
к.б.н. В.А. Òðухàíà ³з сп³вавтораìи (âсе-
рос³йський науково-досл³дний ³нститут 
корì³в ³ì. â.ð. â³льяìса, ì. ëобня) «âнут-
ривидовой полиìорфизì клевера ползу-
чего по азотфиксирующей способности». 
àвтори вважають, що виходячи ³з склад-
ност³ процесу азотф³ксац³ї ³ р³зноìан³т-
ност³ форì взаєìод³ї рослин конюшини 
повзучої ³ бульбочкових бактер³й необх³дно 
проводити селекц³йну роботу паралельно 
з обоìа коìпонентаìи сиìб³озу – створю-
вати сорти та ефективн³ специф³чн³ препа-
рати штаì³в бульбочкових бактер³й. Інша 
допов³дь – «Природные генетические ре-
сурсы для селекции бобовых корìовых 
культур», в як³й допов³дач стверджує, що 
не зважаючи на сучасн³ ìетоди селекц³ї, 
що базуються на трансгеноз³ та äÍê-кар-
туванн³, переважно дикоросл³ форìи ли-
шаються донораìи селекц³йно ц³нного, 
еколог³чно безпечного генетичного ìа-
тер³алу.

Íе ìенше уваги було прид³лено допо-
в³дяì к.б.н. Î.В. Кв³òко (Інститут л³су 
³ì. â.ì. ñукачьова ñâ ðàÍ, ì. êрасно-
ярськ) «öитогенетический анализ пихты 
сибирской в средней ñибири»; к.б.н., про-
фесора В.Ñ. Ìàìàëèãè (â³нницький нац³-
ональний аграрний ун³верситет, óкраїна) 
«êореляц³йно-регрес³йний анал³з ознак 
нас³ннєвої продуктивност³ Medicago sati-
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va L.»; д.б.н. Л.В. Ковàëüово¿ ³з сп³вавто-
раìи (Інститут ф³з³олог³ї рослин ³ì. ê.à. òи-
ìирязєва ðàÍ, ì. ìосква) «ãорìональная 
регуляция in vitro прорастающего ìужско-
го гаìетофита петунии: ìедиаторная роль 
ñа2+ и àФê в èóê-индуцированной стиìу-
ляции активности Í+-àòФазы плазìалеì-
ìы». àвтораìи було виявлено взаєìо-
зв’язок функц³онування актинового скеле-
ту чолов³чого гаìетоф³ту з горìональною 
регуляц³єю та показано, що ендогенна Іîê 
в³д³грає центральну роль у п³дтриìанн³ 
ап³кально-спряìованого росту пилкових 
трубок. ó допов³д³ к.б.н. Ñ.Ì. Ñупðуí ³з 
сп³вавтораìи (Інститут б³ох³ì³ї 
³ì. î. â. Пал лад³на ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) 
«Биотехно логия получения коферìента 
à (CoA)» пов³доìлено про розробку спосо-
бу одержання CoA на основ³ ì³кробних 
кл³тин-продуцент³в у поєднанн³ з х³ì³чно 
синтезованиìи попередникаìи, що до-
зволяє отриìувати препарати CoA з висо-
киì вì³стоì. ê.б.н. ². В. Боëòèíà (Інститут 
еког³г³єни ³ токсиколог³ї ³ì. ë.І. ìедведя 
ìîЗ óкраїни, ì. êиїв) у допов³д³ «âикорис-
тання показник³в тривожност³ для цитоге-
нетичних досл³джень» проанал³зувала дан³ 
про зв’язок ситуативної тривожност³ з ви-
никненняì захворювань та генетичниìи 
аспектаìи ³ показала ìожлив³сть викорис-
тання оц³нки психолог³чного статусу для 
форìування груп ризику для цитолог³чних 
досл³джень. Певну зац³кавлен³сть також 
викликали допов³д³ к.б.н. Ñ.Î. Коñòåíко 
(Íац³ональний ун³верситет б³оресурс³в ³ 
природокористування óкраїни, ì. êиїв) 
«ãенетичн³ ìаркери продуктивност³ тва-
рин»; Þ.Ñ. Лучàк³вñüко¿ (Інститут кл³тин-
ної б³олог³ї ³ генетичної ³нженер³ї ÍàÍ óкра-
їни, ì. êиїв) «âысокий уровень экспрессии 
человеческого интерферона ALPFA-2B в 
трансгенных растениях ìоркови (Daucus 
carota L.)»; Фåðåíöà Рàöà (Agricultural 
Research Institute of the Hungarian Aca-
demy of Sciences, Martonvásár, Hungary) 

«Pollen production of inbred maize lines in 
different years».

З особливою увагою та зац³кавлен³стю, 
а часоì ³ дискус³єю, були прослухан³ 
 допов³д³ сп³вроб³тник³в ãÍó âÍäІ с³льсько-
господарської ì³кроб³олог³ї ðос³йської 
с³льськогосподарської акадеì³ї (ì. ñанкт-
Петер бург): к.б.н. Г.А. Ахòåìово¿ ³з сп³в-
автораìи «ñоздание нових ìного коì-
понентных препаратов для адаптивного 
сельскохозяйственного производства», де 
автороì показано ìожлив³сть створення 
ì³кробних препарат³в на основ³ в³дход³в 
цукрового виробництва для адаптивного 
с³льського господарства та встановлено, 
що в³дходи цукрових завод³в п³сля 10-р³ч-
ного збер³гання ìають висок³ показники за 
вì³стоì власної корисної ì³крофлори; 
к.б.н. Î.Þ. Шòàðк ³з сп³вавтораìи 
«Cоздание новых высокоэффективных 
сортов бобовых при взаиìодействии с 
полезныìи почвенныìи ìикроорганизìа-
ìи», в як³й автори розглядають нову кон-
цепц³ю використання ìутуал³стичних сиì-
б³оз³в рослин в адаптивноìу рослинництв³ 
³ пов³доìляють, що вперше в ³стор³ї селек-
ц³ї створено сорт гороху «òр³уìф» з п³дви-
щениì сиìб³отичниì потенц³алоì; к.б.н. 
В.А. Жуковà ³з сп³вавтораìи «Cоздание 
серии ген-специфичных ìолекулярных 
ìаркеров для сравнительного картирова-
ния геноìов гороха посевного (Pisum sati-
vum L.) и диплоидной люцерны (Medicago 
truncatula Gaertn)», в як³й автор спов³щає 
про створення сер³ї геноспециф³чних ìо-
лекулярних ìаркер³в, придатних для кар-
тування ген³в гороху пос³вного ³ створення 
передуìов для їхнього клонування на 
основ³ синтен³ї геноì³в гороху ³ диплоїдної 
люцерни. îриг³нальна допов³дь була пред-
ставлена д.б.н. Р.П. П³ñкуí (â³нниць-
кий державний ìедичний ун³верситет 
³ì. ì.І. Пиро гова, óкраїна) «âикладання 
ìедичної генетики в ìедичноìу вуз³ в св³т-
л³ болонського процесу». äуже високо 
була оц³нена допов³дь к.б.н. Þ.В. Шå-
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ëудüко та сп³вавтор³в (Інститут кл³тинної 
б³олог³ї ³ генетичної ³нженер³ї ÍàÍ óкраїни, 
ì. êиїв) «ãетерологическая экспрессия ге-
нов ацил-липидных десатураз цианобак-
терий в растениях».

ñеред стендових пов³доìлень учасни-
каìи конференц³ї були в³дì³чен³ допов³д³: 
Ò.². Гуëüко ³з сп³вавтораìи (Інститут ìоле-
кулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни, 
ì. êиїв) «èзучение особенностей развития 
ìышиных бластоцист при длительноì 
культивировании»; колективу автор³в Ін-
ституту л³сової генетики ³ селекц³ї та Інсти-
туту г³рського л³соводства та еколог³ї л³су 
(ì. âоронеж та ì. ñоч³, ðос³я), представле-
ного К.А. Кàðпåòчåíкоì «âлияние культу-
ральных условий на регенерацию дуба че-
решчатого и дуба скального in vitro»; 
Н.П. Лåñí³ково¿-Ñåдошåíко ³з сп³вавто-
раìи (Í³к³тський ботан³чний сад – Íац³о-
нальний науковий центр, ì. Ялта) «ñелек-
ция in vitro абрикоса, сливы и алычи на иì-
ìунитет к вирусу шарки (Plum pox virus)»; 
Î.Ì. Бубëèк ³ сп³вавтор³в (Інститут ìоле-
кулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраї ни, ì. 

êиїв) «ì³нлив³сть ì³жì³кросател³тних д³ля-
нок геноìу (ISSR) у культур³ тканин Unger-
nia victoris».

óсього було заслухано та обговорено 
6 пленарних ³ 45 секц³йних допов³дей, 
представлено 18 стендових пов³доìлень. 
êращ³ з них було в³дзначено граìотаìи та 
диплоìаìи óкраїнського товариства гене-
тик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, а та-
кож паì’ятниìи сувен³раìи оргкоì³тету 
конференц³ї.

Íа заключноìу зас³данн³ було п³дбито 
п³дсуìки стану та перспектив розвитку су-
часних напряì³в генетики, селекц³ї, б³отех-
нолог³ї. З ìетою подальшого продуктивн³-
шого сп³лкування, обì³ну науковиìи резуль-
татаìи учасники конференц³ї висловили 
побажання ³ надал³ регулярно проводити 
конференц³ї з актуальних проблеì сучасної 
генетики, селекц³ї, б³отехнолог³ї тощо; за-
прошувати для участ³ в цих конференц³ях 
ширше коло фах³вц³в ³з р³зних країн.

О.В. Дубровна 
І.І. Лялько


