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ÇВ²Ò  
ПРЕÇИД²Ї УКРАЇНÑьКÎГÎ ÒÎВАРИÑÒВА ГЕНЕÒИК²В  

² ÑЕЛЕКЦ²ÎНЕР²В ²Ì. Ì.². ВАВИЛÎВА  
ПРÎ РÎбÎÒУ Ì²ж V²²² ÒА ²х Ç’ЇÇДАÌИ  

(2008–2012 ðð.)  
(основні положення)

Протягоì зв³тного пер³оду з р³зних при-
чин припинили ³снування ìалочисельн³ за 
складоì первинн³ осередки в³дд³лення 
 óòã³ñ у õарк³вськоìу нац³ональноìу фар-
ìацевтичноìу ун³верситет³, Інститут³ шов-
к³вництва, Інститут³ л³сового господарства 
³ агрол³соìел³орац³ї ³ì. ã. ì. âисоцького, 
õарк³вськоìу спец³ал³зованоìу ìедико-
генетичноìу центр³ ³ì. î.ñ. ìасельського 
та õарк³вськоìу б³отехнолог³чноìу центр³ 
(останн³й – з причини л³кв³дац³ї як юридич-
ної особи ³ зì³ни його сп³вроб³тникаìи ì³с-
ця роботи). Припинили ³снування первинн³ 
осередки в Інститут³ тваринництва, õарк³в-
ськоìу державноìу педагог³чноìу ун³вер-
ситет³ ³ì. ã.ñ. ñковороди (члени товари-
ства зì³нили ì³сце роботи) та Інститут³ 
птах³вництва (зараз – в³дд³л у склад³ Інсти-
туту тваринництва). 

óпродовж зв³тного пер³оду п³шли з жит-
тя: видатний український учений-генетик ³ 
л³кар, фундатор сучасної ìедичної генети-
ки в óкраїн³, доктор ìедичних наук, профе-
сор, в³це-президент óòã³ñ ³ì. ì.І. âавило-
ва бàðèëяк ²ãоð Ромàíоâèч; видатний 
учений у галуз³ генетики, селекц³ї й б³отех-
нолог³ї с³льськогосподарських тварин, ор-
ган³затор науки та плеì³нної справи у тва-
ринництв³, акадеì³к Íац³ональної акадеì³ї 
аграрних наук буðкàò Вàëåð³й Пåòðоâèч; 
в³доìий український учений, доктор б³оло-
г³чних наук, професор, зав³дувач кафедри 
ф³з³олог³ї рослин ³ б³отехнолог³ї òавр³й-
ського нац³онального ун³верситету ³ìен³ 
â.І. âернадського буãàðà Îëåкñàíдð Ìè-
хàйëоâèч; в³доìий учений-селекц³онер, 
видатний спец³ал³ст у галуз³ рослинництва 

1. Ñòðукòуðà òà чèñåëüí³ñòü òоâàðè-
ñòâà
За пер³од ì³ж VІІІ та Іõ з’їздаìи в³дбули-

ся зì³ни у чисельност³ та структур³ òовари-
ства. ó 2007 роц³ òовариство об’єднувало 
21 рег³ональне в³дд³лення ³ нараховувало 
1210 член³в. ó 2009 роц³ надрукован³ нов³ 
членськ³ квитки ³ почала проводитися пе-
ререєстрац³я член³в òовариства. Íа п³д-
став³ анал³зу цих даних, к³льк³сть ус³х член³в 
становить на сьогодн³ 1410 ос³б, 
об’єднаних у 25 в³дд³лень: àскан³йське, 
â³н ницьке, âолинське, äн³пропетровське, 
äонецьке, Житоìирське, Закарпатське, 
Запор³зьке, Івано-Франк³вське, êиївське 
ì³ське, êиївське обласне, êриìське, ëьв³в-
ське, ëуганське, ìиколаївське, Под³ль-
ське, Полтавське, ñуìське, òерноп³льське, 
õарк³вське, õерсонське, õìельницьке, 
×еркаське, ×ерн³вецьке, ×ерн³г³вське. ðо-
боту Полтавського та ×ерн³г³вського в³дд³-
лень óòã³ñ поновлено у 2012 роц³. Первин-
н³ осередки òовариства створено у 42 на-
уково-досл³дних ³ навчальних установах, 
тобто практично в ус³х навчальних ³ науко-
во-досл³дних установах, де проводяться 
селекц³йно-генетичн³ досл³дження. ñе-
ред цих установ – 15 вуз³в, 10 науково-
досл³дних установ ÍàÍ óкраїни, 13 науко-
во-досл³дних установ ÍààÍ óкраїни, 
4 осередки ÍàìÍ óкраїни. îсобливо зна-
чниì було поповнення к³льк³сного складу 
òовариства за рахунок прац³вник³в закла-
д³в ÍàÍ óкраїни та ÍààÍ (84 особи). Íа 
жаль, р³зко зìеншилася к³льк³сть член³в 
ìедичної секц³ї.
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³ нас³нництва, лауреат äержавної преì³ї 
ñðñð у галуз³ науки ³ техн³ки, кандидат 
с³льськогосподарських наук Çà¿кà Ñòàí³ñ-
ëàâ Поë³кàðпоâèч; видатний селекц³о-
нер-плод³вник, талановитий педагог, за-
сновник школи п³вденного плод³вництва, 
Заслужений д³яч науки й техн³ки óкраїни, 
доктор с³льськогосподарських наук, про-
фесор, Почесний член êриìської акадеì³ї 
наук, лауреат преì³ї ³ì. ë.П. ñиìиренка й 
äержавної преì³ї êриìу Ñмèкоâ Воëодè-
мèð Кàðпоâèч; траг³чно загинув кандидат 
б³олог³чних наук, доцент кафедри селекц³ї ³ 
генетики Íац³онального ун³верситету б³о-
ресурс³в ³ природокористування óкраїни, 
голова êиївської обласної орган³зац³ї óкра-
їнського товариства генетик³в та селекц³о-
нер³в ³ìен³ ì.І. âавилова Ñ³òí³к ²ãоð Дàíè-
ëоâèч. âпродовж зв³тного пер³оду п³шли з 
життя: к.б.н., доцент кафедри генетики ³ 
цитолог³ї õарк³вського нац³онального ун³-
верситету ³ì. â.Í. êараз³на, секретар õар-
к³вського в³дд³лення óòã³ñ у 1990–2000 рр. 
чåпåëü Любоâ Ìàкñèм³âíà; д.с.-г.н., 
професор, гол. н. сп. Інституту рослинни-
цтва ³ì. â.Я. Юр’єва, акадеì³к ÍààÍó Гоë³к 
В³кòоð Ñòåпàíоâèч; к.с.-г.н., зав³дувач 
лаборатор³ї селекц³ї кукурудзи Інституту 
рослинництва ³ì. â.Я. Юр’єва чуп³коâ 
Ìèкоëà Ìèхàйëоâèч; к.б.н., зав³дувач 
лаборатор³ї селекц³ї озиìої пшениц³ у 
2000–2009 рр. Інституту рослинництва 
³ì. â.Я. Юр’єва Гðèд³í Ìèкоëà Ìèкоëà-
йоâèч. òраг³чно загинув к.б.н., зав. в³дд³лу 
Інституту овоч³вництва ³ баштанництва 
ÍààÍ óкраїни Кузüомåíñüкèй Îëåк-
ñàíдð Воëодèмèðоâèч. 

2. Кàдðоâèй ñкëàд
òовариство ìає потужний науковий по-

тенц³ал – серед його член³в 35 акадеì³к³в та 
член³в-кореспондент³в ÍàÍ, ÍààÍ та ÍàìÍ 
óкраїни. Переважна частина висококвал³ф³-
кованих наукових кадр³в зосереджена у 
великих в³дд³леннях: êиївськоìу ì³сько-
ìу, õарк³вськоìу, ëьв³вськоìу, îдесько-

ìу, êиївськоìу обласноìу. àнал³з кадрово-
го складу óòã³ñ показав, що серед його 
член³в 7 акадеì³к³в ÍàÍ óкраїни та 10 ÍààÍ 
óкраїни, 6 чл.-кор. ÍàÍó та 10 ÍààÍ, 
2 чл.-кор. ÍàìÍ óкраїни, 79 доктор³в та 
277 кандидат³в наук. 

òак, êиївське ì³ське в³дд³лення нарахо-
вує понад 270 член³в, як³ працюють у 12 
первинних орган³зац³ях, õарк³вське – 218 
ос³б у 14 первинних орган³зац³ях, ëьв³в-
ське – 86 ос³б у 6 первинних орган³зац³ях. 
Є ряд ìалих в³дд³лень, як³ ìають дв³-три 
первинн³ орган³зац³ї: âолинське, õìель-
ницьке в³дд³лення, або вс³ члени рег³ональ-
ного òовариства є сп³вроб³тникаìи одн³єї 
установи – àскан³йське, äонецьке. Практи-
куються залучення до членства студент³в 
старших курс³в вуз³в (êиївське ì³ське, ëу-
ганське, ×еркаське, õарк³вське, ×ерн³-
вецьке в³дд³лення). ×лени товариства 
пл³дно працюють з ìолоддю. âелика увага 
прид³ляється участ³ у робот³ ìалої àкадеì³ї 
Íаук. П³дготовка кадр³в вищої квал³ф³кац³ї 
зд³йснюється через докторантуру та асп³-
рантуру.

ñеред найактивн³ших спец³ал³зованих 
учених рад ³з захисту дисертац³й ³з генетики 
є так³ установи: Інститут ф³з³олог³ї рослин ³ 
генетики ÍàÍ óкраїни, Інститут кл³тинної 
б³о лог³ї та генетичної ³нженер³ї ÍàÍ óкраїни, 
õарк³вський ун³верситет ³ì. â.Í. êараз³на, 
³з ìолекулярної генетики – Інститут ìолеку-
лярної б³олог³ї та генетики ÍàÍ óкраїни.

За селекц³йниìи спец³альностяìи ак-
тивно працюють ради ³нститут³в ÍààÍ: Інсти-
туту зеìлеробства (с. ×абани), Інституту 
рослинництва ³ì. â.Я. Юр’єва (ì. õарк³в), 
Інституту розведення та генетики тварин 
(с. ×убинське êиївської обл.), õарк³вського 
нац³онального аграрного ун³верситету 
³ì. äокучаєва та õерсонського аграрного 
ун³верситету.

За спец³альн³стю «Б³отехнолог³я» ак-
тивно працюють так³ спец³ал³зован³ вчен³ 
ради: Інституту кл³тинної б³олог³ї та гене-
тичної ³нженер³ї ÍàÍ óкраїни, Інституту ìо-
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лекулярної б³олог³ї та генетики ÍàÍ óкраїни, 
äó «Інститут харчової б³отехнолог³ї та гено-
ì³ки ÍàÍ óкраїни», Інституту ì³кроб³олог³ї 
та в³русолог³ї ³ì. ä.ê. Заболотного ÍàÍ 
óкраїни, Í³к³тського ботан³чного саду – Íа-
ц³онального наукового центру.

3. Îðãàí³зàц³йíà ðобоòà Пðåзèд³¿ 
òоâàðèñòâà
За станоì на 1 вересня 2012 року зв³т-

но-виборч³ збори в³дбулися у 18 рег³о-
нальних в³дд³леннях. Íа зборах обрано 
новий склад низки в³дд³лень, кер³вник³в в³д-
д³лень та делегат³в на IX з’їзд óòã³ñ, затвер-
джено зв³ти. 

ñкладниì було питання сплати член-
ських внеск³в. Б³льш³сть в³дд³лень пере-
рахували внески за 2007–2012 роки, де-
тальний стан сплати членських внеск³в на-
ведено у зв³т³ рев³з³йної коì³с³ї òовариства. 
ó зв’язку з недостатньою к³льк³стю кошт³в 
на в³дрядження у наукових установах та ви-
щих навчальних закладах Презид³я товари-
ства збиралася част³ше у склад³ її київських 
член³в та практикувала розширен³ зас³-
дання, використовуючи присутн³сть у êиєв³ 
на загальних р³чних зборах ÍààÍ та ÍàÍ 
óкраїни генетик³в та селекц³онер³в óкра-
їни. òаких зас³дань за зв³тний пер³од прове-
дено 16. êр³ì того, президент òовариства  
чл.-кор. ÍàÍ óкраїни â.à. êунах та вчений 
секретар д.б.н. î.â. äубровна оперативно 
вир³шували питання, розсилаючи докуìен-
ти звичайною та електронною поштою чле-
наì Презид³ї та головаì в³дд³лень або у те-
лефонноìу режиì³.

Із 2003 року òовариство видає науково-
практичний журнал «â³сник óкраїнського 
товариства генетик³в ³ селекц³онер³в 
³ì. ì.І. âавилова», який висв³тлює теор³ю, 
стан ³ проблеìи, ìетоди ³ результати до-
сл³джень у галуз³ генетики, селекц³ї та су-
часної б³отехнолог³ї, а також вплив цих наук 
на розвиток суì³жних напряì³в б³олог³ї, 
ìедичних ³ с³льськогосподарських наук. 
Пер³одичн³сть видання – 2 ноìери на р³к. 

Журнал затверджено як фахове наукове 
видання âàê óкраїни (Бюлетень âàê óкра-
їни, № 8, 2009 р.; №1, 2010) для б³олог³ч-
них наук та с³льськогосподарських наук 
(генетика, селекц³я). âелику роботу про-
ведено Презид³єю òовариства ³з державної 
перереєстрац³ї цього друкованого засобу.   

П³дготовку до з’їзду розпочато р³к тоìу, 
члени товариства, генетики та селекц³онери 
р³зних країн виявили належну активн³сть, 
результатоì якої є велика к³льк³сть статей, 
що надрукован³ у двотоìноìу виданн³ «äо-
сягнення ³ проблеìи генетики, селекц³ї та 
б³о технолог³ї», ò. 3 та ò. 4. Загальний обсяг то-
ì³в – 71,6 друкованих аркуш³в. 

4. Вèдàâíèчà д³яëüí³ñòü
îдн³єю з форì наукової д³яльност³ в³д-

д³лень òовариства є видавнича д³яльн³сть. 
ñтатт³ члени òовариства друкували у пер³о-
дичних заруб³жних та в³тчизняних фахових 
журналах, в³доìчих наукових бюлетенях та 
зб³рниках праць. 

ó середньоìу, зг³дно з³ зв³таìи, що на-
д³йшли з обласних в³дд³лень, кожен ³з чле-
н³в товариства надрукував в останн³ роки 
щонайìенше дв³ науков³ статт³ за р³к. Íай-
активн³шиìи є члени êиївського ì³ського 
та êиївського обласного, õарк³вського, 
×еркаського, ëьв³вського в³дд³лень. Íай-
б³льшу к³льк³сть закордонних статей надру-
ковано членаìи êиївського ì³ського в³д-
д³лення. âелику роботу проведено щодо ви-
дання ìонограф³й та п³дручник³в. 
ë³дероì у цьоìу напряìку є êиївське ì³сь-
ке (24) в³дд³лення.

×ленаìи óòã³ñ за результатаìи науко-
во-досл³дної роботи опубл³ковано: 77 ìо-
нограф³й та п³дручник³в, 84 навчально-ìе-
тодичн³ пос³бники, понад 4500 статей у на-
укових журналах. Було також видано 19 
ì³жв³доìчих теìатичних зб³рник³в, 219 ³н-
форìац³йних листк³в, 91 проспект, 8 бюле-
тен³в. 

ðегулярно протягоì 2008–2011 рр. 
видавався великий за обсягоì зб³рник на-
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укових праць «Фактори експериìентальної 
еволюц³ї орган³зì³в», де друкували статт³, 
як³ були представлен³ у вигляд³ як пленарних 
допов³дей, так ³ стендових пов³доìлень з 
однойìенних щор³чних наукових конфе-
ренц³й. Íин³ ìаєìо вже 11 тоì³в видання 
цього зб³рника. Як уже зазначалося вище, 
систеìатично дв³ч³ на р³к виходить журнал 
«â³сник óкраїнського товариства генетик³в ³ 
селекц³онер³в».

ó 2008–2012 рр. членаìи òовариства 
захищено 26 дисертац³й на здобуття нау-
кового ступеня доктора б³олог³чних та с³ль-
ськогосподарських наук та 81 дисертац³я 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
наук. äосягнення селекц³онер³в ³ генетик³в 
захищено 176-ìа патентаìи та авторськи-
ìи св³доцтваìи. 

×лени óòã³ñ пост³йно надають науково-
ìетодичну допоìогу ³ зд³йснюють безпо-
середнє кер³вництво п³дготовкою студен-
т³в та асп³рант³в селекц³йно-генетичного ³ 
б³отехнолог³чного проф³лю. ×лени òовари-
ства беруть участь у науковоìу процес³ 
ìайже вс³х вуз³в óкраїни. 

5. Нàукоâà д³яëüí³ñòü òà âпðоâà-
джåííя íàукоâèх ðозðобок  
у âèðобíèцòâо
îсновн³ науков³ досягнення член³в 

 óòã³ñ пов’язан³ з їхньою профес³йною д³-
яльн³стю. Íаукова д³яльн³сть член³в òова-
риства направлена на створення за допо-
ìогою нових сучасних ìетод³в б³отехноло-
г³ї та ìолекулярної генетики врожайних 
сорт³в рослин, високопродуктивних пор³д 
тварин, вих³дного ìатер³алу для селекц³ї. 
âизначн³ досягнення в генетиц³ та селекц³ї 
пшениц³ ìає Інститут ф³з³олог³ї рослин ³ гене-
тики ÍàÍ óкраїни, де п³д кер³вництвоì ака-
деì³ка ÍàÍ óкраїни â.â. ìоргуна створе-
но ³ внесено до реєстру 55 нових сорт³в 
озиìої пшениц³ та кукурудзи. 

â Інститут³ б³оенергетичних культур ³ 
цукрових буряк³в (ІБê³öБ) в останн³ 5 зв³т-
них рок³в створено високорентабельн³ ×ñ 

г³бриди цукрових буряк³в, потенц³ал вро-
жайност³ яких перебуває на р³вн³ 60 т/га; 
зб³р цукру у таких г³брид³в перевищував 
показники групового стандарту на 7,0–
17,9%. âони не поступалися кращиì зару-
б³жниì зразкаì ³ поряд ³з циì характери-
зувалися п³двищеною ст³йк³стю до листко-
вих хвороб ³ гнилей коренеплоду, усуваючи 
проблеìу зниження врожайност³ у роки 
еп³ф³тот³й. öе – г³бриди ðаìзес, ðезидент, 
ðизольт, Приз, îльжич, õорол, êонстанта, 
êварта, Злука. óпродовж 2006–2011 рок³в 
у ðеєстр сорт³в óкраїни внесено 13 г³бри-
д³в селекц³ї ІБê³öБ, 16 в³тчизняного похо-
дження. 

Íауков³ прац³вники â³нницького облас-
ного в³дд³лення óòã³ñ ведуть роботу по се-
лекц³ї люцерни та сої. За результатаìи 
конкурсного сортовипробування в 2007–
2011 рр. на äержавне сортовипробування 
передано 22 сорти люцерни пос³вної, ко-
нюшини, лядвенцю рогатого, злакових ба-
гатор³чних трав та ³н.

óпродовж зв³тного пер³оду селекц³оне-
ри õарк³вського в³дд³лення передали до 
äержавного сортовипробування 273 сор-
ти та г³бриди с³льськогосподарських куль-
тур. ñорт ярого ячìеню åтикет безлисточ-
ковий, сорт гороху äев³з та г³брид кукуру-
дзи õарк³вський 311 ìâ нагороджено 
диплоìаìи ³ золотиìи ìедаляìи «êращий 
в³тчизняний товар 2008 р.». ó 2008 р. 39 
сорт³в ³ г³брид³в Інституту рослинництва 
³ì. â.Я. Юр’єва проходили äержавне 
сортовипробування у ðос³ї, з них 18 було 
включено до ðеєстру сорт³в ðос³йської 
Федерац³ї. ó склад³ Інституту рослинни-
цтва ³ì. â.Я. Юр’єва функц³онує Íац³о-
нальний центр генетичних ресурс³в рос-
лин óкраїни. öентр п³дтриìує науков³ 
зв’язки б³льш н³ж з 25 генетичниìи банка-
ìи ³ науково-досл³дниìи установаìи 13 
країн св³ту. Загалоì 11 наукових установ 
óкраїни, член³в óòã³ñ, ìають колекц³ї за-
родкової плазìи, рослин та ì³кроорган³з-
ì³в, як³ визнан³ нац³ональниì надбанняì. 
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ñфорìовано ³ розроблено 12 навчальних 
колекц³й. За зв³тний пер³од п³дтриìува-
лась колекц³я однор³чних ³ багатор³чних 
злакових та бобових корìових культур, сої, 
корìових боб³в та квасол³ в к³лькост³ 1850 
сортозразк³в р³зних країн св³ту та еколо-
го-географ³чного походження. âиявлено 
нов³ джерела та донори за основниìи гос-
подарсько-ц³нниìи ознакаìи.

Протягоì 2007–2012 рок³в в Інститут³ 
тваринництва степових район³в ³ìен³ 
ì.Ф. Іванова «àскан³я-Íова» – Íац³ональ-
ного наукового селекц³йно-генетичного 
центру з в³вчарства (×еркаське в³дд³лення) 
створен³ аскан³йська каракульська порода 
овець з трьоìа внутр³шньопородниìи ти-
паìи: тавр³йський тип п³вденної ì’ясної 
породи великої рогатої худоби; п³вденна 
ì’ясна порода великої рогатої худоби. òа-
кож створено понад 10 нових пор³д великої 
рогатої худоби та свиней. âиконувалися 
15 äержавних наукових програì з селекц³ї 
рослин та створення нових пор³д ³ тип³в ìо-
лочної худоби. âпровадження наукових ³ 
селекц³йних досягнень зд³йснювалося 
шляхоì: орган³зац³ї в господарствах пле-
ì³нних ферì, високопродуктивних стад, з 
використанняì створених в Інститут³ по-
р³д, тип³в ³ л³н³й овець, великої рогатої ху-
доби та свиней; виконання госпдогов³рної 
теìатики з господарстваìи, плеì-
об’єднанняìи та ì³н³стерстваìи. âико-
ристання у практичн³й селекц³ї завершених 
у зв³тноìу пер³од³ наукових розробок дало 
ìожлив³сть суттєво пол³пшити продуктив-
н³сть тварин р³зних пор³д ³ тип³в пров³дних 
плеì³нних стад та п³двищити ефективн³сть 
галузей в³вчарства, свинарства, ì’ясного ³ 
ìолочного скотарства. 

îтриìано результати св³тового р³вня з 
геноì³ки людини та тварин, генних, кл³тин-
них та анал³тичних б³отехнолог³й. Пост³йно 
ведеться робота ³з п³дтриìання ³ поповнен-
ня колекц³й кл³тинних л³н³й людини ³ тварин 
та коìп’ютерного ìон³торингу стану кл³-
тинного банку. Поповнюється банк зразк³в 

тканин головного ìозку людини. П³дтри-
ìуються колекц³ї ун³кальних кл³тинних 
культур рослин, у тоìу числ³ 10 запатенто-
ваних високопродуктивних кл³тинних шта-
ì³в л³карських рослин. Проходить випро-
бовування ефективн³сть використання 
 б³оконструкц³ї «ìатрикс-кл³тина» для л³ку-
вання оп³к³в на контингент³ пац³єнт³в öен-
тру терìальних оп³к³в ³ пластичної х³рург³ї 
êиївської ì³ської л³карн³ № 2. ðозроблено 
протоколи для пол³пшення терап³ї при л³ку-
ванн³ хворих на лейкеì³ю специф³чниìи ³н-
г³б³тораìи ³ проводиться детекц³я харак-
терних ìутац³й. ìетодики анал³зу ìутант-
них вар³ант³в ген³в, що спричинюють 
розвиток спадкової ìотосенсорної нев-
ропат³ї (Шарко-ìар³-òус), впроваджують-
ся в Інститут³ пед³атр³ї, акушерства ³ г³неко-
лог³ї àìÍ óкраїни та ëьв³вськоìу, äоне-
цькоìу, êриìськоìу центрах ìедичної 
генетики для проведення пренатальної д³-
агностики в³дпов³дних патолог³й. ìетоди-
ки досл³дження ì³кроìутац³й хроìосоì 
людини впроваджен³ у програìах генетич-
ного тестування хворих з азоосперì³єю та 
ол³госперì³єю та генетичного тестування 
донор³в яйцекл³тин в кл³н³ц³ «ISIDA-IVF», 
«Íад³я», Інститут³ репродуктивної ìедици-
ни. ìетодика анал³зу ìутац³й гена òGFB1 
впроваджується в Інститут³ очних хвороб ³ 
тканинної терап³ї ³ì. Ф³латова àìÍ óкраїни 
для диференц³альної д³агностики хворих 
на дистроф³ю рог³вки. ìетодика анал³зу 
ìутац³й гена HFEI впроваджується в Інсти-
тут³ ìедицини прац³ àìÍ óкраїни для ство-
рення програì профв³дбору прац³вник³в 
ìеталург³йної проìисловост³ (всього 17 
центр³в).

6. Пðопàãàíдà íàукоâèх зíàíü  
òà оðãàí³зàòоðñüкà д³яëüí³ñòü
îск³льки важливиì напряìкоì роботи 

óòã³ñ є пропаганда досягнень генетики ³ 
селекц³ї, члени òовариства брали активну 
участь у робот³ проведених у 2008–
2012 рр. конференц³й, сиìпоз³уì³в, нарад 
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тощо. âони взяли участь у робот³ б³льш н³ж 
570 ì³жнародних, всеукраїнських, рег³о-
нальних та вуз³вських наукових конферен-
ц³й, äн³в поля та ³нших заход³в. Íа баз³ 
установ-засновник³в первинних осередк³в 
було проведено 98 конференц³й, 21 сиì-
поз³уì з публ³кац³єю зб³рник³в тез допов³-
дей, 147 нарад, 106 сеì³нар³в, у тоìу числ³ 
15 âсеукраїнських сеì³нар³в з питань ви-
рощування окреìих с³льськогосподар-
ських культур та пор³д худоби, проведено 
31 «круглий ст³л». ×лени òовариства ви-
ступали на загальнодержавноìу (46 ви-
ступ³в) та обласноìу (122 виступи) рад³о, 
телебаченн³ (32 виступи), опубл³кували 
154 статт³ у газетах. Прочитано 427 лекц³й, 
надано 170 консультац³й для спец³ал³ст³в 
господарств р³зних форì власност³ з пи-
тань селекц³ї, технолог³ї вирощування рос-
лин, год³вл³ та в³дтворення с³льськогоспо-
дарських тварин.

Проведено 9 äн³в в³дкритих дверей для 
вс³х бажаючих прац³вник³в агропроìисло-
вого коìплексу. îрган³зовано ³ прове-
дено 11 виставок наукових розробок, 
взято участь у 58 ì³жнародних вистав-
ках. 

äиректор Інституту б³олог³ї õÍó 
³ì. â.Í. êараз³на д.б.н., професор Бож-
ков à.І. є ведучиì щотижневої науково-
п³знавальної програìи «Íаука. òехнолог³я. 
ñусп³льство». îрган³зована та проводить-
ся кожний р³к школа з ìолекулярної б³оло-
г³ї та б³отехнолог³ї в îдеськоìу нац³ональ-
ноìу ун³верситет³ ³ì. І. І. ìечн³кова. ×лена-
ìи первинної орган³зац³ї óòã³ñ ІБê³öБ 
в³дновлено науков³ читання, присвячен³ 
юв³лейниì датаì в³доìих в³тчизняних се-
лекц³онер³в. Протягоì зв³тного пер³оду ак-
тивно працювала наукова школа ëьв³в-
ського нац³онального ун³верситету «ãене-
тика, селекц³я та генетична ³нженер³я 
проìислових ì³кроорган³зì³в» (кер³вник 
â.à. Федоренко).

×лени òовариства – викладач³ вищих 
навчальних заклад³в протягоì зв³тного пе-

р³оду зд³йснювали кер³вництво виконання 
курсових, диплоìних, ìаг³стерських та 
дисертац³йних роб³т. 

7. Ì³жíàðодí³ зâ’язкè òà ñп³âðоб³ò-
íèцòâо з ³íшèмè оðãàí³зàц³ямè
Íауково-досл³дн³ ³ навчальн³ установи, у 

яких створено первинн³ осередки óòã³ñ, 
п³дтриìують зв’язки ³з установаìи країн 
ñÍä ³ дального заруб³жжя, як³ реал³зують-
ся у таких форìах: участь у ì³жнародних 
конференц³ях, сиìпоз³уìах; виконання 
сп³льних науково-досл³дних проект³в, про-
ведення сп³льних наукових досл³джень за 
договораìи; стажування сп³вроб³тник³в 
тощо.

ñп³льн³ досл³дження проводяться з 
ì³жнародниì Інститутоì генетичних ре-
сурс³в рослин (ì. ðиì, Італ³я), âсерос³й-
ськиì Інститутоì рослинництва ³ì. ì.І. âа-
вилова (ì. ñанкт-Петербург, ðос³я), ñІì-
ìІò (òуреччина, ìексика, ñир³я). Інститут 
рослинництва ³ì. â.Я. Юр’єва зд³йснює 
ì³жнародне сп³вроб³тництво з науковиìи 
установаìи ðос³йської Федерац³ї: Інститу-
тоì цитолог³ї ³ генетики (ì. Íовосиб³рськ), 
âсерос³йськиì ³нститутоì ол³йних культур 
(ì. êраснодар) ³ ðеспубл³ки Б³лорусь (Ін-
ститут цитолог³ї ³ генетики, Б³лоруська 
державна с³льськогосподарська акадеì³я) 
та ³нших країн: Інститут корìових культур 
(Болгар³я), óн³верситет з техн³ки с³льсько-
го ³ л³сового господарства (êитай), ñелек-
ц³йна станц³я ì. õадìерслебен (Í³ìеччи-
на). 

îкр³ì науково-досл³дних установ, 
партнераìи Інституту рослинництва 
³ì. â.Я. Юр’єва є б³льше 10 коìпан³й, се-
ред яких «П³онер-äюпон» (Франц³я), «ñ³н-
гента» (Швейцар³я), «ñан³нтербрю» 
(Франц³я), «ìалтироп Франс» (Франц³я), 
«äоу àгроñайєнс» (ñШà). òîâ «Проì 
êорн», «ñуджа àгроІнвест», «ðайз-
ðос³я», «Íас³ння ðос³ї» (ðос³йська Феде-
рац³я).
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Інститутоì овоч³вництва ³ баштанни-
цтва ÍààÍ óкраїни укладено договори про 
творчу сп³впрацю з Інститутоì генетики àÍ 
ðеспубл³ки ìолдова, âÍèèññîê, Інститу-
таìи селекц³ї овочевих культур Б³лорус³ 
(ì. ì³нськ), ëитви (ì. Бабтай), Польщ³ 
(ì. ñкерцв³це), êитаю. ×лени первинного 
осередку õарк³вського нац³онального ун³-
верситету ³ì. â.Í. êараз³на п³дтриìують 
ì³жнародн³ зв’язки з ñвальовськиì ³нсти-
тутоì селекц³ї рослин (Швец³я) та ì³жна-
родниì алелопатичниì товариствоì 
(ñШà).

Продовжується сп³вроб³тництво за 
укладеною у 2009 роц³ угодою про пред-
ставництво та виключн³ права ì³ж ìирон³в-
ськиì ³нститутоì пшениц³ та êоìпан³єю з 
експорту та досл³дження нас³ння Іòà8 (òу-
реччина), яка проводить сортовипробу-
вання 6 сорт³в озиìої пшениц³. êазахський 
науково-досл³дний ³нститут «Зеìлероб-
ство ³ рослинництво» є головною орган³-
зац³єю ì³жнародної довгострокової про-
граìи «Бидай-2020». ñеред 29 заруб³ж-
них учасник³в ц³єї програìи (кр³ì 
êазахстану) представникаìи óкраїни є ñе-
лекц³йно-генетичний ³нститут – Íац³ональ-
ний центр нас³ннєзнавства та сортовив-
чення ³ ìирон³вський ³нститут пшениц³ 
³ìен³ â.ì. ðеìесла. ó 2009 роц³ п³дписа-
но угоду про сп³вроб³тництво у раìках ц³єї 
програìи. Продовжується вивчення г³-
бридних популяц³й ³ константних л³н³й ³ 
сорт³в казахської селекц³ї, як³ отриìали 
позитивну оц³нку в êазахстан³ ³ країнах 
öентрально-аз³йського рег³ону ³ були ство-
рен³ за участ³ сорт³в селекц³ї ìирон³всько-
го ³нституту пшениц³ та óкраїни.

òриває сп³впраця ìирон³вського ³н-
ституту пшениц³ з òîâ «ñеìена ðос-
сии» та «àгропартнер ×ернозеìья». Íа 
сортовипробуванн³ в ðос³ї перебуває 12 
сорт³в озиìої пшениц³ ³ 3 сорти озиìого 
ячìеню. З них 2 сорти («ìирон³вська зер-
ниста» ³ «ìирон³вський еталон») передан³ 
на сортовипробування у 2011 роц³. ñорт 

«ìироновская 100» внесено до ðеєстру 
селекц³йних досягнень ðос³йської Федера-
ц³ї на 2011 р³к.

Професор Í³колайчук â.І. (Закарпат-
ське в³дд³лення ) є координатороì проекту 
у раìках програìи SCOPES ì³ж ñх³дною 
Європою ³ Швейцар³єю «Посилення досл³-
джень у незайìаних л³сах господарського 
користування як основи збереження б³о-
р³зноìан³тност³ ³ ст³йкого використання л³-
сових ресурс³в в óкраїнських êарпатах». 

8. Нàãоðодè òà â³дзíàкè
ó 2008 р. наукова гроìадськ³сть в³д-

значила 80-р³ччя найстаршого члена 
õарк³вського в³дд³лення óòã³ñ, доктора 
с.-г. наук, професора, Заслуженого д³яча 
науки ³ техн³ки óкраїни В. Ò. Ìàíзюкà; 
80-р³ччя в³д дня народження (нин³ пок³й-
ного) б.П. Гуð’єâà, акадеì³ка âàñãÍІë, 
директора Інституту рослинництва 
³ì. â.Я. Юр’єва у 1974–1991 рр., го-
лови õарк³вського в³дд³лення óòã³ñ упро-
довж 1981–1990 рр.; 125-р³ччя в³д дня на-
родження акадеì³ка âàñãÍІë, дв³ч³ ãероя 
соц³ал³стичної прац³ В.Я. Þð’єâà.

За вагоì³ досягнення у селекц³ї со-
няшнику голова õарк³вського в³дд³лення 
óòã³ñ, директор Інституту рослинни-
цтва ³ì. â.Я. Юр’єва, акадеì³к ÍààÍ 
óкраїни В.В. Кèðèчåíко був нагородже-
ний орденоì «За заслуги» III ступеня; за-
ступник директора з наукової роботи цьо-
го закладу, член-кор. ÍààÍó В.П. Пå-
òðåíкоâà – орденоì княгин³ îльги III 
ступеня. За розвиток зоотехн³чної науки 
професор Þ.Д. Рубàí нагороджений 
ì³жнародниì Б³ограф³чниì центроì 
(êеìбридж, âелика Британ³я) ìедаллю.

Презид³я ÍàÍ óкраїни присудила пре-
ì³ю ³ì. ì.ã. õолодного за цикл наукових 
праць «Ф³торесурси óкраїни: рац³ональне 
використання та б³отехнолог³я» член-кор. 
ÍàÍ óкраїни В.А. Куíàху. Преì³я 
³ì. ñ.ì. ãершензона ÍàÍ óкраїни за цикл 
наукових праць «ìутац³йний процес у по-
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пуляц³ях кл³тин ссавц³в ³ природа генних 
ìутац³й, що спричиняють тяжк³ спадков³ 
захворювання людини» – д.б.н. Л.Л. Лу-
кàш, д.б.н. Л.А. Л³âшèцü. Преì³я 
³ì. â.Я.Юр’єва присуджена д.б.н. Дубðоâ-
í³й Î.В., д.б.н. Ò.В.чуãуíкоâ³й ³ к.б.н. 
².².Ляëüко за цикл наукових праць «ñтво-
рення нових форì буряк³в генетичниìи та 
б³отехнолог³чниìи ìетодаìи».

9. Доñяãíåííя моëодèх íàукоâц³â –
чëåí³â УÒГ³Ñ
Преì³ю ÍàÍ óкраїни для ìолодих уче-

них та стипенд³ю для ìолодих науковц³в 
âсесв³тньої федерац³ї вчених та ì³жнарод-
ного центру наукової культури «âсесв³тня 
лаборатор³я», ãрант ÍàÍ óкраїни для ìо-
лодих учених, ãрант INTAS отриìала 
Цèбà Л.Î. (Інститут ìолекулярної б³олог³ї 
та генетики ÍàÍ óкраїни); ñтипенд³ю Фон-
ду êоролеви Ядв³ги Ягеллонського óн³вер-
ситету, ì. êрак³в, Польща, ñтипенд³ю Пре-
зидента óкраїни присуджено Ìåëüíè-
ку В.Ì. ³ Òâàðдоâñüк³й Ì.Î. (Інститут 
ìолекулярної б³олог³ї та генетики ÍàÍ 
óкраїни); ñтипенд³я ПàÍ для роботи в Ін-
ститут³ б³оф³зики ³ б³ох³ì³ї Польської àÍ 
отриìана Аíдðєєâèм ².Î.; ñтипенд³ю 
ÍàÍ óкраїни отриìала Яцèшèíà Г.П. (Ін-
ститут ìолекулярної б³олог³ї та генетики 
ÍàÍ óкраїни), ñтипенд³ю êаб³нету ì³н³стр³в 
óкраїни для ìолодих вчених ³ викладач³в – 
Гðèцàк Л.Р. (òерноп³льський нац³ональний 
педагог³чний ун³верситет ³ìен³ âолодиìира 
ãнатюка). Преì³ю Президента óкраїни для 
ìолодих учених у галуз³ науки ³ техн³ки 
одержали Яцèшèíà Г.П. ³ Ìåëüíèк В.Ì. 
(Інститут ìолекулярної б³олог³ї та генетики 
ÍàÍ óкраїни), бàâоë А.В. (Інститут ф³з³о-
лог³ї рослин ³ генетики ÍàÍ óкраїни). 

ó 2010 р. ãраìотою Презид³ї ÍàÍó за 
цикл наукових роб³т – «âивчення назеìних 
екосистеì àнтарктики» нагороджено Пàð-
í³козу ².Þ. (Інститут ìолекулярної б³олог³ї 
та генетики ÍàÍ óкраїни). Преì³ю âерхов-
ної ðади óкраїни за цикл наукових роб³т 
«ìутац³ї геноìу людини, що призводять до 
нейродегенерац³ї та репродуктивних 
втрат» отриìали Гðèщåíко Н.В., Л³â-
шèцü Г.б. (Інститут ìолекулярної б³олог³ї 
та генетики ÍàÍ óкраїни).

ãрант ÍàÍ óкраїни на реал³зац³ю проек-
т³в науково-досл³дних роб³т ìолодих уче-
них отриìала П³âåíü Î.Ì. (2009–2010) 
(Інститут ìолекулярної б³олог³ї та генетики 
ÍàÍ óкраїни); ñтипенд³ю Президента 
óкраїни для ìолодих учених – Яцèшè-
íà Г.П.; ñтипенд³ю ÍàÍ óкраїни – буб-
ëèк Î.Ì. (Інститут ìолекулярної б³олог³ї 
та генетики ÍàÍ óкраїни); ñтипенд³ю êиїв-
ського ì³ського голови для обдарованої 
ìолод³ – Пàðí³козà ².Þ. (Інститут ìолеку-
лярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни). 

ãрант ÍàÍ óкраїни на реал³зац³ю проек-
т³в науково-досл³дних роб³т ìолодих вче-
них «âивчення регуляц³ї транскрипц³ї гена 
î(6)-ìетилгуан³н-äÍê ìетилтрансферази 
ìиш³: нов³ регуляторн³ елеìенти у його 
проìотор³» – Яцèшèíà Г. П. (Інститут ìо-
лекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраї-
ни).

ó 2012 р. ìолод³ вчен³ Інституту рос-
линництва ³ì. â.Я. Юр’єва Ñ. Þ. Д³дåíко 
та ². Ì. Н³коëåíко у склад³ колективу авто-
р³в отриìали Преì³ю Президента óкраїни 
для ìолодих вчених за досл³дження ³з 
створення г³брид³в кукурудзи з генетично 
детерì³нованиì вì³стоì сопол³ìер³в 
крохìалю у зерн³. 


