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Із 70-річчям
Великої Перемоги!

Шановні колеги, дорогі  учасники
бойових дій Великої Вітчизняної війни

Дмитро Іванович Пацека,
Олексій Дмитрович Кондратенко,

Василь Георгійович Карташов,
учасники війни і солдатські вдови, діти війни, ветерани праці, жителі сіл

Центральненської сільської ради!
Від усього серця вітаю вас із 70-річчям Перемоги! Хай у серці кожного з нас живе спомин про тих,  хто

пройшов страшними дорогами війни до Великої Перемоги в ім'я спокою і процвітання нашої держави!
У цей славний незабутній день ми з глибокою шаною згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, низько вклоняємося тим, хто в

тилу самовідданою працею наближав розгром ворога, від усієї души дякуємо дітям війни, які на своїх плечах винесли тягар у
повоєнні роки та підняли країну з руїн.

Ціна Великої Перемоги - це мільйони загиблих, навіки зламані людські долі, невимовний біль та горе людей, які опинилися у вогні
воєнних подій. За чотири роки війни Україна заплатила за свою свободу, за право вільно жити на рідній землі надзвичайно високу
плату - більше ніж десять мільйонів життів своїх синів і дочок. Про події тих днів нагадують меморіальні дошки, пам'ятники. Та
найголовніший меморіал - людська пам'ять, яку нащадки несуть у вічність у своїх серцях.

Пройшовши крізь спалахи вогняних років війни, ветерани зуміли зберегти чистоту душі та помислів. Завдяки захисникам
Вітчизни ми 70 років спокійно та впевнено жили, працювали, виховували дітей. Для України ця подія має особливе значення, адже
нам завжди було близьким прагнення миру і спокою, свободи й добробуту. Велика Перемога об'єднує нас і зміцнює Україну.
Бойові звитяги та самовіддана праця ветеранів війни, їхні мудрі поради, підкріплені життєвим досвідом, сила і стійкість духу, мужність
і відданість рідній землі завжди були і залишаються надійним орієнтиром для молодого покоління, яке розбудовує незалежну
державу. Їхній приклад надихає молодь на нові звершення в ім'я розквіту України.

Сьогодні як ніколи ми всі повинні цінувати мир і сприймати його як найбільше благо. Події тих днів не повинні згаснути в
народній пам'яті. Схиляємо голову перед подвигом наших батьків і дідів. Грядущі покоління у вічному боргу перед ветеранами за
їх обірвану війною юність, за мужність і силу духу, відвагу і самопожертву в боях за рідний край.

Вічна пам'ять тим, хто не повернувся з фронтів Великої Вітчизняної, і слава та
земний уклін живим ветеранам війни! Бажаю вам, дорогі колеги і ветерани, та
вашим родинам здоров'я, щастя, достатку і благополуччя, тепла сердець рідних
вам людей, а також упевненості та віри у велике, світле майбутнє нашої країни!
Хай завжди над Україною буде мирне небо! Шануймо рідну землю, її гори, ліси та
широкі хлібні лани!

З повагою,
директор Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла

доктор сільськогосподарських наук О.А. Демидов

День Перемоги - свято сивини
Наших прадідів, дідів і хто молодший,
І навіть тих, хто не побачили війни, -
Але її крилом зачеплений був кожний…

Вітаємо наших
ветеранів -
учасників

бойових дій
з 70-річчям

Великої
Перемоги!

З кожним роком все далі у минуле відходять грозові
роки Великої Вітчизняної війни, а День Перемоги все
більше стає святом "зі сльозами на очах". Адже кожен
рік усе менше залишається поміж нас очевидців тих
страшних подій, від свята до свята рідшають ряди
ветеранів, йдуть в небуття славні герої. Сьогодні, в день
70-річчя Великої Перемоги, з десятків фронтовиків на
чолі з Василем Миколайовичем Ремеслом, які
працювали в інституті і дослідному господарстві та
мешкали в селах Центральненської сільської ради,
залишилось лише троє - Дмитро Іванович Пацека,
Олексій Дмитрович Кондратенко, Василь Георгійович
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Вітаємо наших ветеранів - учасників
бойових дій з 70-річчям Великої Перемоги! Науково-методичний семінар під головуванням

президента Національної академії аграрних наук
України академіка НААН Я. М. Гадзала

16 квітня під головуванням президента Національної
академії аграрних наук України академіка НААН Ярослава
Михайловича Гадзала на базі Миронівського інституту пшениці
відбувся науково-методичний семінар "Перспективи розвитку
селекції і насінництва пшениці озимої у Миронівському інституті
пшениці імені В.М. Ремесла НААН". На семінар прибули також
радник президента НААН Сергій Іванович Мельник, в.о.
академіка-секретаря Відділення рослинництва академік НААН
Олександр Олексійович Іващенко та його заступник, куратор
Миронівського інституту пшениці академік НААН Владислав
Андрійович Кравченко.

У зібранні взяли участь провідні селекціонери і насіннєзнавці
з наукових установ, аграрних ВНЗів, Міністерства аграрної

політики та Інституту експертизи сортів рослин, керівники
департаментів агропромислового розвитку Київської і
Черкаської облдержадміністрацій, керівники насінницьких
господарств, представники агрофірм, а також головний редактор
журналу "Аграрний тиждень Україна" Н.М. Черешинська,
редактор журналу "Насінництво" Т.І. Волянська, директор
телерадіостудії "Миронівка" В.В. Сабадин.

  Семінар був ініційований Відділенням рослинництва
Національної академії аграрних наук України з метою
узагальнення результатів селекційної та насінницької роботи з
озимою пшеницею в науково-дослідних установах НААН та
НАНУ і у вищих аграрних навчальних закладах, а також
визначення основних завдань на перспективу. Це підтверджує
важливість як самої культури озимої пшениці, так і
обговорюваних на семінарі питань . Привертає увагу
комплексний підхід до проблем селекції та насінництва, тому
були розглянуті питання сортовипробування і реєстрації сортів,
законодавчого забезпечення галузі насінництва, а також
підготовки майбутніх селекціонерів починаючи зі шкільної лави.

Президент  НААН Я.М. Гадзало привітав усіх присутніх і
відкрив зібрання. Він зазначив, що це перше зібране в такому
форматі засідання за  "круглим столом", на якому
обговорюються проблеми селекції та насінництва. Президент
висловив побажання, щоб таке започаткування було підтримано
та продовжено.

Карташов. Кожному доля визначила свій шлях, але усіх їх
об'єднує і гуртує пам'ять - пам'ять про війну… Пам'ятаймо
про них допоки вони серед нас!

Дмитро Іванович Пацека (1924 року народження).
Минулого року адміністрація Миронівського інституту
пшениці, в якому фронтовик працював понад 20 років,
привітала ветерана війни і праці, селекціонера, автора багатьох
сортів пшениці і тритикале кандидата сільськогосподарських
наук Дмитра Івановича Пацеку з 90-літтям. Він пройшов
фронтовими дорогами у складі окремої 9-ї гвардійської
протитанкової бригади, був командиром відділення розвідки.
Тяжко поранений, контужений. Старі рани дотепер нагадують
про себе. За мужність на фронті нагороджений орденами
Вітчизняної війни І ступеня і "За мужество" та багатьма
бойовими медалями, в тому числі "За отвагу".

Олексій Дмитрович Кондратенко (1925 року
народження) після дев'яти класів школи наприкінці 1942 року
був призваний до лав Червоної Армії і направлений до
єдиного на весь Радянський Союз Харківського військового
училища хімічного захисту, що тоді було в евакуації у
Ташкенті (Узбекистан). Після закінчення училища у званні
молодшого лейтенанта в 1944 році був направлений на
Другий Український фронт, що на той час проходив через
Угорщину. Служив у 20-му гвардійському полку повітряно-
десантної дивізії. Завданням молодого командира взводу
хімзахисту було забезпечення полку засобами
індивідуального захисту у разі хімічного нападу ворога. Брав
участь у визволенні Будапешта та інших міст Угорщини, а
також Праги, де й зустрів Перемогу. За мужність і героїзм у
боях нагороджений медалями "За боевые заслуги", "За
взятие Будапешта" "За освобождение Праги", "За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Близько 10 років працював в інституті і дослідному
господарстві.

Василь Георгійович Карташов (1924 року народження)
після закінчення школи авіаційних механіків обслуговував
бойові літаки "Як-7", воював у складі 274-го винищувального
авіаполку, який брав участь у визволенні Білорусії, Польщі,
і зустрів Перемогу в Берліні на аеродромі Дальгоф. Василь
Георгійович нагороджений орденом Червоної Зірки, багатьма
бойовими медалями, серед яких  "За освобождение
Варшавы", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Від щирого серця дякуємо сивочолим фронтовикам за
мужність і героїзм у Великій Вітчизняній війні, що вирішило
Велику Перемогу! Низький уклін і велика пошана ветеранам
війни, які захистили наше майбутнє в далекі воєнні роки і
сумлінно трудились на мирній ниві після війни, до кінця
виконавши свій обов'язок перед Батьківщиною!
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Гаврилович Максимов і Володимир Володимирович
Вишневський, професор Сумського національного аграрного
університету Володимир Анатолійович Власенко,  в.о. завідувача
відділу селекції зернових культур ННЦ "Інститут землеробства
НААН" кандидат сільськогосподарських наук Любов
Миколаївна Голик, а також миронівські науковці - в.о. завідувача
лабораторії селекції озимої пшениці МІП Олександр
Володимирович Гуменюк і завідувач відділу насінництва та
агротехнологій кандидат сільськогосподарських наук Андрій
Анатолійович Сіроштан.

Роль генетичних ресурсів у селекції пшениці озимої висвітлив
завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Інституту
рослинництва ім . В.Я. Юр'єва НААН доктор
сільськогосподарських наук Олег Юрійович  Леонов. З
доповіддю щодо показників якості зерна виступила головний
науковий співробітник Білоцерківської дослідно-селекційної
станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків
доктор сільськогосподарських наук, професор Лариса Антонівна
Бурденюк-Тарасевич. Результати  селекції нового виду пшениці
"спельта" представив завідувач кафедри генетики, селекції
рослин та біотехнології Уманського національного університету
садівництва доктор біологічних наук, професор Федір
Микитович Парій, про використання спельти в селекції
тритикале доповіла  аспірантка Ірина Діордієва.

Начальник відділу насінництва Департаменту землеробства
Міністерства аграрної політики та продовольства України Наталія
Миколаївна Храпійчук висвітлила актуальні проблеми
законодавства щодо насінництва, а заступник директора
Українського інституту експертизи сортів рослин Світлана
Олександрівна Ткачик представила результати державного
сортовипробування пшениці озимої.

На завданнях і особливостях підготовки  наукових кадрів з
селекції  наголосив професор  Білоцерківського національного
аграрного університету Станіслав Петрович Васильківський.
Досвідом відбору майбутніх студентів - кандидатів у
селекціонери поділився завідувач кафедри селекції і генетики
Національного університету біоресурсів і природокористування
України доцент Віталій Леонідович Жемойда. НУБіП України
спільно з Національним еколого-натуралістичним центром
проводять всеукраїнський конкурс "Юний селекціонер",
переможці якого переважно і стають студентами університету.
Зокрема, кафедра зацікавлена в активній роботі гуртка "Юний
селекціонер" у Центрі дитячої і юнацької творчості
Миронівського району. Учні будуть проходити практику в
Миронівському інституті пшениці, представляти свої роботи
безпосередньо на кафедру в НУБіПУ, а кращі з них матимуть

переваги при вступі на навчання.
По завершенню роботи

учасники семінару поклали квіти до
пам'ятника В.М. Ремеслу.

В організації і підготовці семінару
активну участь взяли директор ДП
"ДГ "Еліта" МІП" В.С. Кочмарський,
завідувач лабораторії патентно-
кон'юнктурних досліджень, економіки
та інтелектуальної власності А.М.
Томашевська, завідувач сектору з
обслуговування, охорони будівель і
споруд В.А. Криворучко. Але задіяні
були практично всі співробітники
інституту. Адміністрація інституту
щиро вдячна усім працівникам.

Сподіваємось на плідну співпрацю
з науковими установами,
навчальними закладами і
виробничниками в галузі
зерновиробництва!

Вчений секретар інституту
кандидат біологічних наук

Г.Д. Волощук
Фото Б. Перехрестенка

Академік НААН О.О. Іващенко у своєму виступі окреслив
проблеми селекції і насінництва пшениці та визначив ключові
завдання щодо їх розв'язання - активізація селекції, покращення
технічної оснащеності насінницьких господарств, дотримання
технологій виробництва насіння, зміцнення кадрового

потенціалу. Створення нових сортів на базі вихідного матеріалу
різного генетичного походження дасть змогу врахувати зміни
клімату та забезпечити виробників набором сортів з різними
господарсько-технологічними характеристиками. Куратор
Миронівського інституту пшениці академік НААН В.А.
Кравченко порушив питання про відновлення в Україні селекції
гібридних пшениць, що вже широко використовуються в Європі.

Директор інституту доктор сільськогосподарських наук
Олександр Анатолійович Демидов представив історію розвитку
селекції і насінництва у Миронівському інституті пшениці імені
В.М. Ремесла та висвітлив своє бачення завдань, які нині ставить
перед собою колектив інституту. Насамперед, це збільшення
площ посівів миронівських сортів, розширення міжнародних
зв'язків та кадрове питання, для вирішення якого в Миронівському
інституті пшениці планується відкриття аспірантури та
спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій.

Змістовні доповіді з селекції та насінництва пшениці озимої
представили заступник директора з наукової роботи Інституту
фізіології рослин і генетики НАНУ академік НААН Микола
Микитович Гаврилюк, провідні науковці Селекційно-
генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства
і сортовивчення кандидати сільськогосподарських наук Микола
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Вітаємо ювілярів!
01.05 - Тетяна Василівна Нікітенко (МІП)
02.05 - Алевтина Володимирівна Бліндяєва

(ДП ДГ "Еліта")
04.05 - Ірина Володимирівна Правдзіва (МІП)
14.05 - Віктор Леонідович Білоус (ДП ДГ "Еліта")

Молоді миронівські вчені знову серед кращих!
20-23 квітня на біологічному факультеті Львівського

національного університету імені Івана Франка відбулася XI
міжнародна міждисциплінарна наукова конференція молодих
вчених "Молодь і поступ біології", яка проводиться щороку за
ініціативи Наукового товариства студентів та аспірантів ЛНУ.
Конференція, участь у якій взяли науковці з різних куточків
України, була традиційно присвячена сучасним дослідженням
в різних галузях біології. Миронівський інститут пшениці
представляв молодший науковий співробітник відділу
біотехнології селекційного процесу Сергій Пикало. За кращу
усну доповідь у секції "Генетика та біотехнологія"  Сергій
Володимирович зайняв ІІ місце. Як і всі учасники він отримав
збірник тез та сертифікат-посвідчення про участь у
конференції. Декан біологічного факультету ЛНУ урочисто
вручив Диплом, а також нагородив переможця великою
змістовною англомовною книгою з кольоровими
ілюстраціями "Biology: concepts and investigations"
(Біологія: концепції та дослідження) за авторством професора
біології Університету штату Оклахома Маріель Хофнагельс.

Нагадаємо, що як один з найкращих доповідачів С.В. Пикало
раніше був нагороджений дипломом "Міжнародної наукової
конференції молодих учених "Шевченківська Весна: Біологія
2015", що пройшла 1-3 квітня в ННЦ "Інститут біології" Київського
національного університету імені Тараса Шевченка в Києві. А
на конференції молодих учених 24 квітня в Миронівському
інституті пшениці він зайняв І місце за наукову доповідь "Вплив
генотипу, типу експлантат та їх взаємодії на морфогенез in vitro
тритикале озимого". Такі активні перспективні молоді науковці,
як Сергій Володимирович Пикало - достойна зміна та
продовжувачі славних традицій старшого покоління
миронівських учених, майбутнє Миронівського інституту
пшениці та аграрної науки України.

Міжнародна науково-практична
конференція молодих вчених

24 квітня в Миронівському інституті пшениці імені В.М.
Ремесла відбулася Міжнародна науково-практична конференція
молодих вчених "Селекція, генетика і технології вирощування
сільськогосподарських культур".

У конференції взяли активну участь молоді вчені наукових
установ НААН, НАН та вищих навчальних закладів, що працюють
над розвитком сучасної науки. Загалом на участь у конференції
від 92 учасників було прийнято 61 тезисний матеріал доповідей
за тематиками "селекція", "генетика", "насінництво", "захист
рослин", "рослинництво", "землеробство", "біотехнологія" та
"технології вирощування сільськогосподарських культур", в тому
числі тези молодих вчених науково-дослідної установи Російської

Федерації  - "Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки "Ботанический сад-институт" Уфимского
научного центра Российской академии наук".

Були запрошені представники вищого професорсько-викла-
дацького складу - професор кафедри селекції і генетики
Національного університету біоресурсів і природокористування
України доктор сільськогосподарських наук Ганна Миколаївна
Ковалишина та завідувач кафедри генетики, селекції та
насінництва сільськогосподарських культур Білоцерківського
національного аграрного університету доктор
сільськогосподарських наук, професор Станіслав Петрович
Васильківський.

Мета конференції - визначення сучасних тенденцій розвитку
селекції, генетики, захисту рослин, рослинництва, землеробства,
біотехнології , насінництва і технологій вирощування
сільськогосподарських культур та обмін науковими здобутками
між молодими ученими України і країн ближнього зарубіжжя.

Конференцію відкрив директор Миронівського інституту
пшениці доктор сільськогосподарських наук Олександр
Анатолійович Демидов. Заступник директора з наукової роботи
кандидат сільськогосподарських наук Володимир Миколайович
Гудзенко ознайомив учасників з інноваціями Миронівського
інституту пшениці у сучасному зерновиробництві. Голова ради
молодих вчених завідувач лабораторії селекції озимої пшениці
Олександр Володимирович Гуменюк доповів про сучасні
наукові погляди молодих миронівських учених. Професор Г.М.
Ковалишина у вигляді лекційної доповіді ознайомила учасників
із існуючими проблемами та перспективами селекції пшениці
озимої, професор С.П. Васильківський висвітив теоретичні та
методичні аспекти селекції пшениці озимої.

Учасникам вручили
сертифікати про участь у
конференції. За кращі змістовні
наукові доповіді троє учасників
конференції нагороджені
грамотами, які вручив
переможцям директор
інституту О.А. Демидов: І місце
-  Пикало Сергій Володими-
рович, ІІ місце - Голосна Леся
Миколаївна, ІІІ місце - Судденко
Юлія Миколаївна.

На завершення конференції
учасники поклали квіти до
пам'ятника академіку Василю
Миколайовичу Ремеслу та
сфотографувались на фоні
Миронівського інституті
пшениці імені В.М. Ремесла.

Голова ради молодих
учених О.В. Гуменюк


