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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 Я.М.
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 С.І. Мельник, в.о.
академіка-секретаря Відділення рослинництва академік

НААН О.О. Іващенко та його заступник, куратор
Миронівського інституту пшениці академік НААН В.А.
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 , зако-
нодавчого забезпечення
галузі насінництва, а також
підготовки майбутніх
селекціонерів починаючи зі
шкільної лави.

Президент  НААН Я.М.
Гадзало зазначив,  що це
перше зібране в такому
форматі засідання за
"круглим столом", на якому
обговорюються проблеми
селекції та насінництва, та
висловив побажання, щоб таке започаткування було
підтримано та продовжено. Науковці виступили із
змістовними доповідями за темою селекції та
насінництва, викладачі ВНЗів висвітлили питання зв'язку
вищої освіти та науки і підготовки наукових кадрів, було
розглянуто актуальні проблеми законодавства щодо
насінництва та представлено результати державного
сортовипробування.

Почесне обрання
Делегати IV з'їзду Всеукраїнської громадської організації

"Асоціація агроекологів України", який відбувся 28 квітня в
Інституті агроекології і природокористування НААН,
одноголосно обрали директора Миронівського інституту
пшениці імені В.М.  Ремесла НААН доктора сільсь-
когосподарських наук Олександра Анатолійовича Демидова
віце-президентом Асоціації. Колектив Миронівського інституту
пшениці щиро бажає своєму керівнику успіхів на цій почесній і
відповідальній посаді!

Спецвипуск
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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-

викладацького складу -  професор кафедри селекції і
генетики Національного університету біоресурсів і
природокористування України доктор
сільськогосподарських наук Г.М.  Ковалишина та
завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва
сільськогосподарських культур Білоцерківського
національного аграрного університету доктор

сільськогосподарських наук,
професор С.П. 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

О.А. Демидов. Перед присутніми виступили заступник
директора з наукової роботи кандидат
сільськогосподарських наук В.М. Гудзенко, голова ради
молодих вчених завідувач лабораторії селекції озимої
пшениці О.В. Гуменюк, професори Г.М. Ковалишина та
С.П. Васильківський. Підготовлені наукові доповіді
виклали молоді вчені. По закінченню виступів і дискусій
директор інституту О.А. Демидов вручив переможцям
Грамоти за кращі, найбільш змістовні наукові доповіді.

ТРК "Ера" в Миронівському інституті
пшениці

19 травня до Миронівського інституту пшениці
завітала знімальна група телебачення (ТРК "Ера" Перший
Національний канал). Вони готують цикл передач,

присвячених агра-
ріям України, і одна
з них буде про Миро-
нівський інститут
пшениці. Телевізій-
ники відвідали лабо-
раторію якості зерна
(завідувач І.В. Прав-
дзіва), де було знято
матеріал про повний
цикл аналізів селек-
ційних зразків, про-
цес випікання хліба
та безпосередньо
випечені хлібці. Вони

взяли участь в аналізі хліба за смаковими властивостями.
Потім кореспонденти вирушили на демонстраційний

полігон ярих зернових культур, де представлені овес та
ярі сорти пшениці, ячменю, тритикале. Про стан та
перспективи селекції зернових культур, досягнення
миронівських селекціонерів детально розповіли директор
інституту О.А. Демидов, завідувач лабораторії селекції
ярої пшениці С.О.  Хоменко та завідувач лабораторії
селекції озимої пшениці О.В. Гуменюк. Телевізійники
також провели зйомку панорами поля

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

біологічному факультеті
Львівського націона-
льного університету імені
Івана Франка відбулася XI
міжнародна міждис-
циплінарна наукова кон-
ференція молодих вчених
"Молодь і поступ біо-
логії", яка проводиться
щороку за ініціативи Нау-
кового товариства студен-
тів 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.  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.
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.
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Урочисте зібрання з нагоди Дня науки

День відкритих дверей у Миронівському
інституті пшениці

У рамках ІХ Всеукраїнського фестивалю науки до Миронівського
інституту  пшениці 19 травня завітали студенти  III-IV курсів відділення
технологій  Маслівського аграрного технікуму імені П.Х. Гаркавого
Білоцерківського національного аграрного університету - майбутні
спеціалісти з переробки продукції рослинництва, а 20 травня інститут
відвідали місцеві школярі - учні 10-го класу. З історією та напрямами
діяльності інституту студентів та учнів ознайомив заступник директора
з наукової роботи кандидат сільськогосподарських наук В.М. Гудзенко.

Екскурсанти відвідали відділ біотехнології селекційного процесу.
Завідувач кандидат
сільськогосподарських
наук С.І. Волощук показав
їм, як у стерильних ламінар-боксах висаджують у культуру проростки
пшениці, та багато чого розповів про біотехнологічні дослідження
зернових культур. Далі екскурсія проходила в лабораторії якості зерна
(завідувач І.В. Правдзіва), де відвідувачі побачили процес випікання
пробних хлібців та скуштували хліба із селекційних зразків миронівської
пшениці. Відвідали вони й експозицію техніки в музеї інституту. Студенти,
крім того, побували в полі,  оглянули селекційні ділянки ячменю. Завідувач
лабораторії ячменю кандидат сільськогосподарських наук В.М. Гудзенко
ознайомив їх з методами селекції ячменю озимого, і вони безпосередньо
побачили гібридизацію.

15 травня в Миронівському інституті пшениці відбулося
урочисте засідання з нагоди професійного свята - Дня
науки, на яке запросили і науковців-ветеранів. Привітати
колектив інституту приїхав заступник академіка-
секретаря Відділення рослинництва куратор нашої
установи академік НААН В.А.  Кравченко.  Були
запрошені представники райдержадміністрації,

Маслівського аграрного технікуму, Центральненської
сільської ради та школи.

Сцену прикрашали дідухи з миронівських сортів та
велика корзина квітів.

Святкове зібрання відкрив директор інституту О.А.
Демидов. Він коротко висвітлив здобутки, з якими
Миронівський інститут зустрічає професійне свято та
окреслив плани на майбутнє. Насамперед, збільшення
посівних площ під миронівськими сортами, розвиток
співробітництва, зокрема з Угорщиною, Білоруссю,
Казахстаном, відкриття аспірантури та спеціальної ради
із захисту дисертацій, видання збірників наукових праць.
Олександр Анатолійович наголосив, що якщо не ставити

перед собою завдання, руху вперед не буде. Головний
показник діяльності установи - це не лише кількість сортів
у Реєстрі, а , головне, площі, які вони займають.
Миронівський інститут пшениці, який має світове
значення, має бути прикладом для профільних установ,
він на це заслуговує. На завершення виступу О.А.
Демидов побажав науковцям важкого колоса та легкої
борозни.

Від імені Президента НААН миронівських науковців
привітав куратор Миронівського інституту пшениці
академік НААН В.А. Кравченко. Від імені академіка-
секретаря Відділення рослинництва НААН О.О. Іващенка
та від себе особисто подарував інституту декілька
монографій. Почесною грамотою Президії Національної
академії аграрних наук нагороджена завідувачка
лабораторії селекції ярої пшениці С.О. Хоменко, кращим
науковцям вручено Подяки від Миронівської
райдержадміністрації.

На завершення урочистої частини від імені колективу
науковців директору Миронівського інституту пшениці
О.А. Демидову вручили духмяний коровай з миронівської
пшениці.  Завершилося урочисте зібрання святковим
концертом
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Миронівська Вишиванка
Всеукраїнський День вишиванки - це свято-флешмоб, коли українці в будній день одягають

вишиванку на роботу, в університет, школу чи садочок. Свято відмічається щороку у третій
четвер травня. Суть цього дня саме у тому, щоб одягнути вишиванки всім разом, аби показати
свою єдність і солідарність з усім своїм на-
родом. У такий спосіб українці намагаються
зберегти споконвічні народні традиції створення
та носіння етнічного вишитого одягу, символ
України - вишиванку. До свята всеукраїнського

рівня долучається україн-
ська діаспора по всьому
світу, а також прихильники
України.

Колектив Миронівсь-
кого інституту пшениці
цього дня також показав на-
ціональну єдність з усім
українським народом.
 Науковці вийшли в поле у
національних вишиванках.
У 2015 році миронівські
селекціонери передали на державне випробування сорт озимої

пшениці, який має символічну для нашої країни
назву - Вишиванка. Сорт нового покоління МІП
Вишиванка високоврожайний, зимостійкий,
хворобостійкий, за якістю зерна цінна пшениця.
Сподіваємось,  що так само ,  як справжня
вишиванка є історичним надбанням України, так і
миронівська пшениця Вишиванка стане

достойним внеском у добробут нашої держави!

Перше засідання вченої ради у
оновленому складі

29 квітня в Миронівському інституті пшениці відбулося
перше засідання вченої ради у новому складі. Відкрив
засідання директор інституту доктор сільськогосподарських
наук О.А. Демидов. Він представив новий склад ученої ради
і привітав обраних членів з початком роботи, висловив подяку
за співробітництво присутнім на засіданні членам ради
професорам Г.М.  Ковалишиній та С.П.  Васильківському,  а
також професору В.А. Власенку, раднику дирекції кандидату
сільськогосподарських наук В.П. Кавунцю. Подяку за до-
віру висловив директору інституту О.А. Демидову професор

БНАУ С.П.
В а с и л ь к і в -
ський.

П е р ш и м
питанням по-
рядку денного
було слухання
здобувача на
вчений сту-
пінь кандидата
наук в.о. заві-
дувача лабо-
раторії гене-
тики і фізіо-
логії Т.В.Юр-
ченко.

 Запитання
задали ди-
ректор інсти-

туту О.А. Демидов, заступник директора інституту В.М.
Гудзенко, професори Г.М. Ковалишина та С.П.
Васильківський . Свої зауваження висловили науковий
керівник дисертантки кандидат сільськогосподарських наук
С.І. Волощук, рецензенти кандидати наук С.О. Хоменко та
Н.В. Булавка . За затвердження попереднього захисту
дисертаційної роботи Т.В. Юрченко вчена рада проголосувала
одноголосно.

Завідувач відділу
насінництва і агро-
технологій кандидат
сільськогосподарських
наук А.А . Сіроштан
доповів про підго-
товку  до видання
методичних рекомен-
дацій "Вирощування
пшениці ярої в
Лісостепу". Вчена
рада затвердила їх до
друку.

Заступник дирек-
тора з наукової роботи
завідувач лабораторії
селекції ячменю
кандидат сільсько-
господарських наук
В.М. Гудзенко доповів
про виконані роботи та

план заходів на 2015  р.  У 2015  р.  буде видано випуски
Науково-технічного бюлетеня МІП № 13 та 14, методичні
рекомендації з вирощування озимої пшениці та каталог
генетичних джерел господарсько-цінних ознак пшениці та
ячменю. Буде відновлено патентування наукових розробок,
активізовано публікації наукових працівників у фахових і
виробничих виданнях. У травні 2015 р. плануються такі
заходи: спільне засідання вчених рад Миронівського
інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН та Інституту
агроекології НААН, виїзне засідання Відділення рослинництва
НААН, підписання угод про співпрацю з Білоцерківським
НАУ та Маслівським аграрним технікумом ім .  П.Х.
Гаркавого БНАУ, а також методичні семінари, на червень
заплановано спільне засідання вчених рад Миронівського
інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН та Інституту
захисту рослин НААН, проведення на базі Миронівського
інституту Всеукраїнського дня поля, на жовтень - Міжнародна
науково-практична конференція.


