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26–30 вересня 2011 року в³дбулася VІІ 
ì³жнародна конференц³я «Фактори експе-
риìентальної еволюц³ї орган³зì³в», при-
свячена 120-р³ччю в³д дня народження ви-
датного генетика, фундатора кар³осисте-
ìатики професора Л.М. Деëоíе та 
90-р³ччю в³д дня народження видатного 
ф³з³олога рослин, засновника в ñðñð 
нов³тньої б³отехнолог³ї ³ культури тканин 
рослин зокреìа, професора, акадеì³ка 
âàñãÍІë члена-кореспондента àÍ ñðñð 
Р.Г. Буòеíко. êонференц³я традиц³йно 
проходила в ì. àлушта на баз³ туристично-
оздоровчого коìплексу «×айка» (àвтоноì-
на ðеспубл³ка êриì). VIІ конференц³я, як ³ 
ш³сть попередн³х, орган³зована óкраїн-
ськиì товариствоì генетик³в ³ селекц³оне-
р³в ³ìен³ ì.І. âавилова за сприяння ³ п³д-
триìки Інституту ф³з³олог³ї рослин ³ генети-
ки ÍàÍ óкраїни та Інституту ìолекулярної 
б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни.

Програìа роботи конференц³ї перед-
бачала пленарн³ зас³дання, а також роботу 
сеìи секц³й: «åволюц³я та ìолекулярна ор-
ган³зац³я геноì³в», «ñтруктура ³ функц³я 
хроìосоì», «Прикладна генетика ³ селек-
ц³я», «Б³отехнолог³ї у с³льськоìу господар-
ств³ та ìедицин³» (присвячена 90-р³ччю в³д 
дня народження Р.Г. Буòеíко), «àнал³з та 
оц³нка генетичних ресурс³в», «Проблеìи 
екогенетики» (приурочено до 25-ї р³чниц³ 
авар³ї на ×орнобильськ³й àåñ), «ãенетика 
людини та ìедична генетика». П³д час ро-
боти конференц³ї в³дбулися Пленуì ради 
óòã³ñ ³ì. ì.І. âавилова та екскурс³я по виз-
начних ì³сцях êриìу.

äо початку конференц³ї за поданиìи 
ìатер³алаìи було опубл³ковано чергов³ 
два тоìи зб³рника наукових праць «Факто-
ри експериìентальної еволюц³ї орган³з-
ì³в» (т. 10 та т. 11, êиїв: ëогос, 2011; 608 с. 
та 582 с. в³дпов³дно), в яких узагальнено 
теоретичн³ досягнення ³ практичн³ наробки 
пров³дних українських ³ заруб³жних учених. 
âпевнен³, що видан³ прац³, як ³ 9 попередн³х 
тоì³в цього зб³рника сприятиìуть подаль-
шоìу розвитку теоретичних основ загаль-
ної, ìолекулярної, б³ох³ì³чної, ìедичної, 
еволюц³йної генетики, селекц³ї тварин, 
рослин, ì³кроорган³зì³в як в óкраїн³, так ³ в 
³нших країнах. îрган³зац³йний коì³тет кон-
ференц³ї висловив щиру подяку спонсоро-
в³ – òîâ «ëуч àî», за ф³нансової допоìоги 
якого стало ìожливиì видання десятого ³ 
одинадцятого тоì³в даного зб³рника 
праць.

ó робот³ конференц³ї взяли участь як 
пров³дн³, так ³ ìолод³ вчен³ та асп³ранти б³о-
логи, ìедики, аграр³ї з óкраїни, ðос³ї, Б³ло-
рус³, ëатв³ї, àзербайджану, òаджикистану, 
âеликої Британ³ї, Польщ³, Болгар³ї, óгор-
щини, Ізраїлю, Бельг³ї. Було зареєстрова-
но 168 учасник³в, як³ представляли орган³-
зац³ї пров³дних наукових центр³в êиєва, 
ìоскви, ñанкт-Петербурга, ì³нська, êато-
в³це, îксфорда, àвтоноìної ðеспубл³ки 
êриì, ëьвова, õаркова, îдеси, ëуганська, 
â³нниц³, óìан³, êраснодара, òоìська, 
Брянська, âоронежа, Íовосиб³рська, âла-
дивостока, Єкатеринбурга, ñаратова, ðос-
това, óфи, êрасноярська.

Із вступниì словоì з нагоди в³дкриття 
конференц³ї 27 вересня виступив голова 

v²² Ì³жíàðодíà íàуковà коíфåðåíц³я 
«факÒÎри екÑпериÌеНÒальНÎї евÎлÞЦ²ї ÎргаН²ÇÌ²в»
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îргкоì³тету, президент óòã³ñ ³ì. ì.І. âа-
вилова член-кореспондент ÍàÍ óкраїни 
в.а. куíàх, який прив³тав учасник³в кон-
ференц³ї ³ побажав їì пл³дної роботи. П³сля 
чого ниì була зроблена допов³дь про жит-
тєвий та творчий шлях видатного україн-
ського вченого професора ëьва ìиколайо-
вича äелоне, а також коротко охарактери-
зовано  науковий  та  науково-орган³за-
ц³йний внесок у розвиток радянської 
б³отехнолог³ї рослин ðаїси ãеорг³ївни Бу-
тенко (статтю â.à. êунаха, присвячену 
ë.ì. äелоне, опубл³ковано у ìинулоìу но-
ìер³ журналу, статтю Í.ë. äелоне – у деся-
тоìу тоì³ зб³рника «Фактори експериìен-
тальної еволюц³ї орган³зì³в», а статтю 
Í.â. Загоск³ної та à.ì. Íосова до юв³лею 
ð.ã. Бутенко – в одинадцятоìу тоì³ зб³рни-
ка «Фактори експериìентальної еволюц³ї 
орган³зì³в»).

Íа пленарних зас³даннях було зробле-
но 13 допов³дей та 2 пов³доìлення, в яких 
висв³тлено результати фундаìентальних 
досл³джень з актуальних напряì³в сучасної 
генетики, селекц³ї, б³отехнолог³ї, ìолеку-
лярної б³олог³ї. 

З дуже ц³кавою ³ актуальною допов³ддю 
«Б³олог³чн³ насл³дки ×орнобильської катас-
трофи», яка викликала жваву ³ тривалу дис-
кус³ю в кулуарах, виступив акадеì³к ÍàÍ 
óкраїни д.Ì. гðодзèíñüкèй (Інститут кл³-
тинної б³олог³ї та генетичної ³нженер³ї ÍàÍ 
óкраїни, ì. êиїв). ó своїй допов³д³ ä.ì. ãрод-
зинський п³дв³в п³дсуìки 25-р³чних досл³-
джень рад³об³олог³чного впливу опроì³-
нення на рослини в Зон³ в³дчуження ×орно-
бильської атоìної електростанц³ї. â³н нав³в 
докази того, що законоì³рност³ д³ї хрон³ч-
ного опроì³нення ³стотно в³др³зняються 
в³д гострої д³ї ³он³зуючих випроì³нювань. 
Зокреìа, б³олог³чна ефективн³сть хрон³ч-
ного опроì³нення вища, н³ж гострого, а 
для внутр³шньої д³ї випроì³нювань цей па-

раìетр вище, н³ж для зовн³шнього опроì³-
нення. ìал³ потужност³ пролонгованого 
опроì³нення сприйìаються кл³тинаìи як 
сигнал тривоги, трансдукц³я якого реал³зу-
ється у форì³ ³ндукц³ї геноìної нестаб³ль-
ност³, п³двищення р³вня ì³нливост³ й низки 
еп³геноìних ефект³в. îстанн³ проявляють-
ся у р³зких зì³нах ìорфогенезу, порушенн³ 
розп³знавання кл³тинаìи позиц³йної ³н-
форìац³ї, рад³оадаптац³ї ³ посиленн³ кл³-
тинного добору. ó рег³он³ п³двищеного ра-
д³онукл³дного забруднення зростає ³нтен-
сивн³сть ì³кроеволюц³йних процес³в, що 
виявляється в популяц³ях вид³в з дуже 
швидкою зì³ною генерац³й, зокреìа в³д-
значена поява високов³рулентних рас дея-
ких ф³топатоген³в. Показано ìожлив³сть 
ìодиф³кац³ї рад³очутливост³ рослин до 
хрон³чного опроì³нення застосуванняì 
флавоноїд³в, а також деяких ³нг³б³тор³в ìе-
тилування äÍê ³ ацетилування г³стон³в.

àкадеì³к ðàÍ Ñ.г. ²íãå-вåчòомов 
(ñанкт-Петербурзький державний ун³вер-
ситет, ðос³я) зробив допов³дь на теìу 
«Фундаìентальная и прикладная эколо-
гическая генетика». àвтор стверджує, що 
еколог³чна генетика, яка розглядає взає-
ìод³ю еколог³чних в³дносин ³ генетичних 
процес³в у б³оценозах є одниì з найважли-
в³ших напряìк³в сучасної теор³ї б³олог³чної 
еволюц³ї. 

âелику зац³кавлен³сть ³ увагу викликала 
допов³дь акадеì³ка ÍàÍ óкраїни г.в. єëü-
ñüко¿ (Інститут ìолекулярної б³олог³ї ³ 
 генетики ÍàÍ óкраїни, ì.êиїв) « ãеноìика – 
достижения фундаìентальные и приклад-
ные».

З пленарниìи науковиìи допов³дяìи 
також виступили: акадеì³к ÍàÍ óкраїни 
я.б. бëюм (Інститут харчової б³отехноло-
г³ї та геноì³ки ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) «ãе-
ноìний анал³з рол³ циток³н³н-оксидази/де-
г³дрогенази у форìуванн³ п³двищеної про-
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дуктивност³ рослин», доктор б³ол. наук 
Þ.Ì. боðèñов (Інститут проблеì еколог³ї 
³ еволюц³ї ³ì. à.ì. ñеверцова ðàÍ, ì. ìо-
сква) «Эволюция à- и â-хроìосоì ìелких 
ìлекопитающих». Значну увагу приверну-
ла допов³дь професора T. Langdon 
(Institute of Biological, Environmental and 
Rural Sciences, Aberystwyth University, 
Wales, United Kingdom) «Genome evolution 
in temperate grasses and cereals – mobile 
elements as phylogenetic, cytological and 
agronomic tools». Бурхлива дискус³я роз-
горнулася п³сля допов³д³, представленої 
акадеì³коì ëатв³йської àÍ ².д. рàшàëåм 
(Інститут б³олог³ї ëатв³йського ун³версите-
ту, ì. ñаласп³лс) «ìетоды биотехнологии 
растений в сохранении, изучении и ис-
пользовании генетических ресурсов: на-
стоящее и будущее».

äуже ц³кавою й ³нфорìативною, на 
дуìку учасник³в, була допов³дь доктора 
б³ол. наук , професора Þ.Ì. коíñòàíòè-
íовà (ñиб³рський ³нститут ф³з³олог³ї ³ б³ох³-
ì³ї рослин ñâ ðàÍ, Іркутськ, ðос³я) «Пере-
нос генов в ìитохондрии растений в при-
роде и экспериìенте». ó допов³д³ було 
охарактеризовано разючу ун³кальн³сть ³ за-
гадков³сть орган³зац³ї ì³тохондр³ального 
геноìу вищих рослин, наведено останн³ 
дан³ щодо горизонтального перенесення 
ген³в, що в³дбувається за участ³ ì³тохон-
др³й, наприклад, рослини-господаря ³ 
рослини-паразита. àвтор детально допо-
в³в основн³ положення висунутої ниì г³по-
тези про ìолекулярн³ ìехан³зìи горизон-
тального перенесення ген³в у рослинних 
ì³тохондр³ях.

ó друг³й половин³ дня 27 вересня в³д-
бувся пленуì ðади óòã³ñ ³ì. ì.І. âавилова, 
на якоìу президент товариства в.а. ку-
íàх виступив з допов³ддю «П³дсуìки робо-
ти Презид³ї товариства за пер³од 2010–
2011 роки та головн³ завдання д³яльност³ 

на 2012 р³к». äопов³дач пов³доìив, що вс³ 
поставлен³ на 2011 р³к завдання в осно-
вноìу виконано. ðоботу òовариства було 
визнано задов³льною. Íа Пленуì³ було 
поставлено питання про проведення чер-
гового з’їзду òовариства. Постановили: 
провести 9-й з’їзд óкраїнського товарист-
ва генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І âавило-
ва у вересн³ 2012 року в ì. àлушта.

28 вересня пленарне зас³дання конфе-
ренц³ї було продовжено, на ньоìу були за-
слухан³ допов³д³ акадеì³ка ÍààÍ óкраїни 
Þ.Ì. Ñèвоëàпà (П³вденний б³отехноло-
г³чний центр у рослинництв³ ÍààÍ óкраїни, 
ì. îдеса) «ìолекулярн³ б³отехнолог³ї у 
рослинництв³», д.б.н. а.Ì. Ноñовà (Інсти-
тут ф³з³олог³ї рослин ³ì. ê.à. òиìирязєва 
ðàÍ, ì. ìосква) «èспользование культур 
клеток высших растений для получения 
ценных вторичных ìетаболитов», д.б.н., 
професора в.Ñ. Òèðíовà (ñаратовський 
державний ун³верситет, ðос³я) «Пути прак-
тического использования партеногенеза у 
растений».

З короткиì пов³доìленняì на пленар-
ноìу зас³данн³ виступила також кандидат 
б³ол. наук Ì. Ñàðк³ñовà (ì. ìосква), яка 
про³нфорìувала про стан п³дготовки книги 
про життєвий ³ творчий шлях ð.ã. Бутенко, а 
також навела деяк³ ìалов³доì³ факти з її б³-
ограф³ї. З другиì короткиì пов³доìлен-
няì виступила кандидат б³ол. наук 
л.².  Ñëåпяí (ì. ñанкт-Петербург). âона 
про³нфорìувала про стан колекц³ї кл³тин-
них культур продуцент³в ñанкт-
Петербурської фарìацевтичної акадеì³ї, 
персональний внесок у її створення ð.ã. Бу-
тенко, а також про деяк³ результати сп³ль-
ної роботи ³з сп³вроб³тникаìи Інституту ìо-
лекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни 
з³ створення високопродуктивних кл³тин-
них штаì³в раувольф³ї зì³їної, женьшеню 
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справжнього, пол³сц³асу папоротелистого 
тощо.

П³сля цього пленарного зас³дання було 
розпочато роботу зас³дань по секц³ях, а та-
кож ознайоìлення з³ стендовиìи допов³-
дяìи.

Íа секц³ях ц³кавиìи ³ п³знавальниìи, на 
дуìку учасник³в конференц³ї, були допов³д³ 
к.б.н. Ñ.Î. бàòуðèíà (èнститут цитологии 
и генетики ñî ðàÍ, г.Íовосибирск) « ñег-
регация по половоìу статусу цветков в 
ряду сеìенных поколений Fragaria x Ana-
na ssa Duch при эпигенетическоì контро-
ле», к.б.н. в.а. жуковà ³з сп³вавтораìи 
(ãÍó âÍÍè сельскохозяйственной ìикро-
биологии ðоссельхозакадеìии, г. ñанкт-
Петербург) «ñравнительная геноìика бо-
бовых растений в изучении ìутуалисти-
ческих сиìбиозов». äосл³дникоì 
висв³тлено п³дсуìки ³ перспективи досл³д-
жень генетичного контролю розвитку сиì-
б³оз³в, як³ утворюються горохоì пос³вниì, 
на п³дстав³ коìб³нування ìетодолог³й кла-
сичної та зворотної генетики, а також 
пор³вняльної геноì³ки. àвтор доводить, що 
вивчення генетичних систеì рослин, як³ 
в³дпов³дають за форìування ìутуал³стич-
них сиìб³оз³в, є важливиì як для фунда-
ìентальної науки, так ³ для вир³шення при-
кладних завдань селекц³ї. ó допов³д³ к.б.н. 
в.а. Òðухàíà ³з сп³вав. (âсероссийский 
научно-исследовательский институт кор-
ìов иì. â.ð. âильяìса, г.ëобня) «âнутри-
видовая изìенчивость клевера ползучего 
(Trifolium repens L.) по содержанию 
цианогенных гликозидов» проанал³зовано 
внутр³шньовидову ì³нлив³сть конюшини 
повзучої за вì³стоì гл³козид³в HCN ³ пока-
зано, що ознаки, як³ визначають як³сть зе-
леної ìаси конюшини повзучої залежать як 
в³д уìов вирощування, так ³ генотипу сор-
тозразк³в, як³ по р³зноìу реагують на зì³ни 
довк³лля.

Загальний ³нтерес викликали допов³д³: 
доктора б³ол. наук д.в. фåдоðовèч (èн-
ститут кл³тинної б³олог³ї ÍàÍ óкраїни, ì. 
ëьв³в) «Role of non-enzymatic systems in 
chromate detoxification by the yeast Pichia 
guilliermondii». àвтор доводить, що так³ 
сполуки, як глутат³он, зал³зо ³ рибофлав³н 
ìожуть бути залучен³ у детоксикац³ю хро-
ìату, оск³льки вони ìожуть д³яти як неен-
зиìатичн³ позакл³тинн³ редуктанти хроìа-
ту. ê.б.н. Ñ.Ñ. кèðèковèч и др. (èнститут 
цитологии и генетики ñî ðàÍ, г. Íовоси-
бирск) у допов³д³ «âлияние дозы аллелей 
Mdh1 и Mdh2 на соотношение фенотипов 
ìалатдегидрогеназы в агаìосперìноì 
потоìстве триплоидного растения сахар-
ной свеклы» п³дтверджують припущення 
про специф³чний ìехан³зì ì³нливост³ за 
агаìосперì³ї, що ґрунтується на ìожлив³й 
втрат³ надлишкових коп³й алелей ìаркер-
них ген³в кл³тиною, що вступила в еìбр³о-
генез. âеликий ³нтерес викликали також 
допов³д³ сп³вроб³тник³в цього ж ³нституту: 
к.б.н. Ñ.р. Ìуðñàëèмовà и др. «âлияние 
уровня плоидности на частоту цитоìикси-
са в ìикроспорогенезе табака» та к.б.н. 
Ñèдоðчукà Þ.в. и соавт. «Форìирование 
веретена деления в ìейозе пшенично-
ржаных полигаплоидов». 

Íе ìенша увага була прид³лена допов³-
дяì: д. с.-г. н., члена-кореспондента ÍààÍ 
óкраїни в.г. Ìèхàйëовà ³ сп³вавтор³в (Інс-
титут зеìлеробства ÍààÍ óкраїни, ì. êиїв) 
«ãенетична природа ознак суцв³ття у сої ³ їх 
зв’язок з елеìентаìи продуктивност³» ; 
ðоберта õастерока (Department of Plant 
Anatomy and Cytology, University of Silesia, 
Katowice, Poland) «Brachypodium 
distachyon: purple false brome – true 
hopes?»; д.б.н. ².в. Ìèòðофàíово¿ (Í³к³т-
ський ботан³чний сад – Íац³ональний нау-
ковий центр ÍààÍó, ì. Ялта) «âикористан-
ня ретардант³в для збереження в уìовах in 



ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва ãенетиків і селекціонерів. 2011, том 9, № 2 317

Іíфоðмàц³я

vitro ц³нного рослинного генофонду»; 
к.б.н. Ñ.Ñ. Þдàíово¿ (èнститут цитологии 
и генетики ñî ðàÍ, г. Íовосибирск) «ñе-
лекционная оценка ìатериала, получен-
ного при однородительскоì разìножении 
сахарной свеклы»; д.б.н., професора 
Ò.Ñ. Ñåдåëüíèково¿ та ³н. (èнститут леса 
иì. â.Í. ñукачева ñибирского отделения 
ðàÍ, г. êрасноярск) «õроìосоìные аноìа-
лии у хвойных в экстреìальных экотопах». 

З особливою увагою ³ зац³кавлен³стю 
були прослухан³ допов³д³: д. с.-г. н. 
л.а. буð дåíюк-Òàðàñåвèч (Інститут б³о-
енергетичних культур ³ цукрових буряк³в 
ÍààÍó, êиївська обл., Б³лоцерк³вський р-н, 
п/в ñелекц³йне) «â³ддален³ насл³дки д³ї 
хрон³чного опроì³нення T. аestivum L. у 
зон³ в³дчуження ×àåñ в 1986–1987 рр.» 
äопов³дач протягоì двадцяти рок³в (1989–
2010 рр.) досл³джувала генотипов³ ³ фено-
типов³ зì³ни сорт³в озиìої ì’якої пшениц³, 
що виникли в результат³ ³он³зуючого опро-
ì³нення внасл³док авар³ї на ×àåñ. äосл³д-
никоì було виявлено широкий спектр ìу-
тац³й колоса, будови рослин, вид³лено 
«ìал³» ìутац³ї, як³ ìалопоì³тн³ за ìорфо-
лог³чниìи в³дхиленняìи в³д вих³дних сор-
т³в ³ пов’язан³, головниì чиноì, з к³льк³сни-
ìи ознакаìи. Загалоì, показано, що для 
кожного генотипу характерн³ певн³ види 
ìутац³й. Íа сьогодн³ в Інститут³ створено 
колекц³ю, яка нал³чує понад три тисяч³ р³з-
них ìутантних форì пшениц³. àвтор вва-
жає, що отриìан³ дан³ ìожуть бути вико-
ристан³ для оц³нки ризик³в опроì³нення 
для будь-яких вищих орган³зì³в, нав³ть для 
людини, поск³льки закони спадковост³ є 
єдиниìи для всього живого св³ту. 

ó допов³д³ к.б.н. а.и. Нåдоëужко та 
сп³в автор³в (óчреждение ðàÍ Ботаничес-
кий сад-èнститут äâî ðàÍ, ðоссия, г. âла-
дивосток) «ãенетические источники и до-
норы в адаптивной селекции хризантеìы 

садовой» було представлено результати 
досл³джень з виявлення ³ створення серед 
вид³в ³ г³брид³в Chrysanthemum коìплекс-
но адаптивних джерел ³ донор³в ознак, ц³н-
них для селекц³ї рос³йських сорт³в хризан-
теìи садової. äосл³дникаìи було визначе-
но, що дик³ ìаньчжурськ³ види хризантеì є 
ун³кальниìи коìплексниìи донораìи 
ст³йкост³ до патогенних гриб³в та зиìост³й-
кост³.

äопов³дь к.б.н. Н.а. куòëуí³íо¿ та сп³в-
автор³в (óральский государственный уни-
верситет иì. à.ì. ãорького, ðоссия, г. åка-
теринбург) «ãенотипическая структура по-
пуляций клональных видов растений в 
связи с переходоì к полиплоидии » було 
присвячено досл³дженню ìетодаìи iзо-
ферìентого та äÍê-аналiзу (ISSR-ìарку-
вання) генотипної структури кiлькох видiв 
клональних рослин: Gladiolus tenuis, 
Cardamine trifida, Tulipa biebersteiniana та 
T. riparia ³ виявлено як полiìорфнi, так i ìо-
ноìорфнi популяцiї – клони. îбговорю-
ються причини наявност³ великих клон³в, 
як³ розселенi бiльше нiж на 100 кì.

Значну увагу привернула допов³дь: «òо-
лерантность пшеницы к вирусу желтой 
карликовости ячìеня (Barley yellow draft 
virus) на юге óкраины», зроблена д.б.н. 
л.Ò. Ì³щåíко в³д колективу автор³в ñе-
лекц³йно-генетичного ³нституту-нац³о-
нального центру нас³ннєзнавства та сор-
товивчення ÍààÍ óкраїни, ì. îдеса та 
êиївського нац³онального ун³верситету ³ì 
ò. ã. Шевченка. àвтораìи протягоì 2007–
2009 рр. на ранн³х строках с³вби на прово-
кац³йноìу фон³ âжêЯ (в³рус жовтої карли-
ковост³ ячìеню) вивчено толерантн³сть 24 
сорт³в озиìої ì’якої пшениц³ селекц³ї ñãІ. 
öе дозволило вид³лити толерантн³, серед-
ньо- та слаботолерантн³ сорти, а також 
сорти, не ст³йк³ до даного в³русу.
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ê.б.н. Ñ.а. Ñåмåðèковà (Інститут еко-
лог³ї рослин ³ тварин óрâ ðàÍ, ì. åкатерин-
бург) «èзìенчивость ядерных и цитоплаз-
ìатических генетических ìаркеров и био-
география североазиатских видов пихт 
(Abies Mill., Pinaceae)» за допоìогою ге-
нетичних ìаркерiв з рiзниì характероì ус-
падкування та рiзною швидкiстю появи ìу-
тантних форì вивчила фiлогеографiю 
п’яти пiвнiчноазiатських видiв ялиць 
(Abies), зокреìа двох ендеì³чних, а також 
визначила рiвень ìiнливостi ядерних (ало-
зиìнi локуси, AFLP), та цитоплазìатичних 
(хлоропластних та ìiтохондрiальних) ìар-
керiв. âиходячи з отриìаних даних авто-
роì запропонована бiогеографiчна iнтер-
претацiя результатiв.

Íадзвичайно насичену та ³нфорìатив-
ну допов³дь д.б.н. професора в.Ì. Ñòåã-
í³я (òоìський державний ун³верситет, 
ðос³я) «Пространственная организация 
хроìосоì в ядре. Эпигенетические и эво-
люционные аспекты» було присвячено 
проблеìаì еп³генетичної ³ еволюц³йної 
значущост³ просторової орган³зац³ї хроìо-
соì ³ хроìосоìних територ³й. äопов³дач 
нав³в анал³з даних з феноìенолог³ї реор-
ган³зац³ї арх³тектури хроìосоì генератив-
ної кл³тинної систеìи, оц³нив роль р³зних 
клас³в äÍê у прикр³пленн³ пол³тенних хро-
ìосоì до ядерної оболонки трофоцит³в 
яєчник³в Anopheles ³ Drosophila.

äуже докладниìи ³ ц³кавиìи були до-
пов³д³ к.ì.н. ².р. Òкàч та ³нш. (äó «Інститут 
спадкової патолог³ї àìÍ óкраїни», ì. ëьв³в) 
«öитогенетичн³ особливост³ кар³отипу чо-
лов³к³в з порушенняìи репродуктивної 
функц³ї » та к.ì.н. л.р. пåдàí (äó «Íауко-
вий öентр рад³ац³йної ìедицини ÍàìÍ óк-
раїни», ì.êиїв) «äосл³дження прихованої 
хроìосоìної нестаб³льност³ в соìатичних 
кл³тинах реконвалесцент³в гострої проìе-

невої хвороби, як³ постраждали внасл³док 
авар³ї на ×àåñ ».

ö³кав³ допов³д³ в³д колективу автор³в 
зроблено сп³вроб³тникаìи Інституту за-
хисту рослин ÍààÍ óкраїни (ì. êиїв) – 
к.б.н. Н.а. козуб «èдентификаця сортов 
ìягкой пшеницы с эффективныì геноì ус-
тойчивости Sr1RSAmigo к расе стеблевой 
ржавчины UG99». äосл³дники показали, 
що одниì з ефективних ген³в ст³йкост³ до 
раси стеблової ³рж³ пшениц³ Ug99 на даний 
час є ген Sr1RSAmigo, який знаходиться 
на житн³й 1AL/1RS транслокац³ї. З вико-
ристанняì спирторозчинних б³лк³в зерна 
як ìаркер³в ³дентиф³ковано ген 
Sr1RSAmigo у 12 озиìих сорт³в та 1 ярого 
сорту ì’якої пшениц³ української селекц³ї 
та ряду заруб³жних зразк³в. äан³ сорти є 
потенц³йно ст³йкиìи до раси Ug99. äо-
пов³дь а.в. кàðåëовà «èсследование 
встречаеìости гаплотипов локуса LR34 в 
сортах озиìой ìягкой пшеницы украинс-
кой селекции» було присвячено досл³д-
женню частки «ст³йкого» й «чутливого» гап-
лотип³в локусу Lr34, пов’язаного з³ ст³йк³с-
тю до бурої ³рж³, серед сорт³в озиìої ì’якої 
пшениц³ (Triticum aestivum L.) української 
селекц³ї. ó результат³ анал³зу колекц³ї з 81 
сорту, створених в основних селекц³йних 
центрах óкраїни, «ст³йкий» гаплотип ³ден-
тиф³ковано у 44% проанал³зованих сорт³в.

ñеред стендових пов³доìлень учасни-
каìи конференц³ї були в³дì³чен³ допов³д³: 
к.б.н. ì.Î. бàíí³ково¿ ³з сп³вав. (ì. êиїв); 
к.б.н. а.а. Çàãоðñко¿ ³з сп³вавт. (ì. Íово-
сиб³рськ); Ì.Î. Ç³íчåíко ³з сп³вав. 
(ì. êиїв); к.б.н. р.а. комàх³íà ³з сп³вав. 
(ì. ìосква); а.г. ком³ñàðåíко ³з сп³вав. 
(ì. êиїв); к.б.н. Н.а. Ìàòвєєво¿ в³д колек-
тиву автор³в ³нститут³в êиєва ³ ñанкт-Пе-
тербурга; Î.Þ. Ìàòвєєво¿ ³з сп³вав. 
(ì. êиїв); к.б.н. Þ.в. шåëудüко ³з сп³вав. 
(ì. êиїв); к.б.н. Î.Þ.уðбà íовèч (ì. ì³нськ), 
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к.б.н. Î.Ì. бубëèк ³з сп³вав. (ì. êиїв), 
д.б.н. Н.Ì. дðобèк ³з сп³в ав. (ì. òер-
ноп³ль, ì. êиїв).

óсього було заслухано та обговорено 
13 пленарних допов³дей та 2 пов³доìлен-
ня, 63 допов³д³ на зас³даннях сеìи секц³й, 
представлено 37 стендових пов³доìлень. 
êращ³ секц³йн³ ³ стендов³ допов³д³ було виз-
начено почесниìи граìотаìи та паì’ятни-
ìи сувен³раìи. ñеред них: акадеì³к ÍàÍ 
óкраїни г.в. єëüñüкà (ì. êиїв), акадеì³к 
ðàÍ Ñ.г. ²íãå-вåчòомов (ì. ñанкт-Петер-
бург), акадеì³к ÍàÍ óкраїни д. Ì. гðод-
зèíñüкèй (ì. êиїв), доктор R. hasterok 
(Katowice), а. betekhtin (Katowice), 
д.б.н. Ñ.а. Ñåмåð³ковà (ì. åкатеринбург), 
д.б.н. а.². Нåдоëужко (ì. âладивосток), 
д.б.н. в.Н. Ñòåãí³й (ì. òоìськ), 
д.б.н. ².в. Ì³òðофàíовà (ì. Ялта), к.б.н. 
Ñ.Î.бàòуð³í (ì. Íовосиб³рськ) к.б.н. 
в.Î. жуков (ì. ñанкт-Петербург) к.б.н. 
в.Î. Òðухàí (ì. ëобня), к.б.н. л.Ò. Ì³щåí-
ко (ì. êиїв), к.б.н. ².Ì. гåðàñèмåíко 
(ì. êиїв), к.ì.н. л. р. пåдàí (ì. êиїв), 
к. с.-г. н. л.а. буðдåíюк-Òàðàñåвèч (п/в 

ñелекц³йне), д.б.н. Ò.Ñ. Ñåдåëüíèковà 
(г. êрасноярск), к.ì.н. ².р. Òкàч (ì. ëьв³в). 

Íа заключноìу зас³данн³ було п³дбито 
п³дсуìки стану та перспектив розвитку су-
часних напряìк³в генетики, селекц³ї, б³о-
технолог³ї. â³дзначено високий р³вень як 
наукових допов³дей, так ³ орган³зац³ї та 
проведення конференц³ї, висловлено гли-
боку вдячн³сть оргкоì³тетов³. З ìетою по-
дальшого б³льш продуктивного сп³лкуван-
ня, обì³ну науковиìи результатаìи учас-
ники конференц³ї висловили побажання ³ 
надал³ регулярно проводити конференц³ї з 
актуальних проблеì сучасної генетики, се-
лекц³ї, б³отехнолог³ї тощо; запрошувати 
для участ³ в цих конференц³ях ширше коло 
фах³вц³в з ³нших країн. Було також вислов-
лено побажання ширше вводити до складу 
îргкоì³тету наступних конференц³й пред-
ставник³в ³нозеìної наукової сп³льноти.

О.В. Дубровна 
І.І. Лялько 
В.А. Кунах


