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Ç 24 по 28 âåðåñíя 2012 ðоку у за-
тишноìу криìськоìу ì³стечку àлушта на 
баз³ туристично-оздоровчого коìплексу 
«×айка» в³дбувся черговий IX з’їзд óкраїн-
ського товариства генетик³в ³ селекц³оне-
р³в ³ì. ì.І. âавилова (óòã³ñ), присвяче-
ний 125-р³ччю в³д дня народження ì.І. âа-
ви  лова ³ 100-р³ччю в³д дня народження 
Й.à. ðапопорта. 

ó робот³ з’їзду брали участь 107 деле-
гат³в (76,4%) в³д числа обраних (обрано 
140 ос³б). 

äо початку роботи з’їзду видано двох-
тоìну зб³рку праць «äосягнення ³ пробле-
ìи генетики, селекц³ї та б³отехнолог³ї» (ò. 3 
³ ò. 4, êиїв, ëогос, 2012). ó р³зних розд³лах 
зб³рки в оглядових ³ експериìентальних 
статтях розглядаються науков³ проблеìи 
загальної, ìолекулярної, ìедичної, б³ох³-
ì³чної, еколог³чної генетики, селекц³ї рос-
лин, тварин, ì³кроорган³зì³в, анал³зу та 
оц³нки генетичних ресурс³в, б³отехнолог³ї 
та ³н.

Із прив³танняì до делегат³в та учасник³в 
з’їзду та вступниì словоì виступив прези-
дент óкраїнського товариства генетик³в ³ 
селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, д.б.н., 
професор, чл.-кор. êунах â.à., який де-
тально охарактеризував життєвий шлях та 
науков³ досягнення в³доìих вчених ì.І. âа-
вилова ³ Й.à. ðапопорта. З пленарниìи на-
уковиìи допов³дяìи виступили: акадеì³к 
ÍààÍ óкраїни ñиволап Ю.ì. (ì. îдеса), 
чл-кор. ÍàÍ Б³лорус³ ê³льчевський î.â. 
(ì. ì³нськ, Б³лорусь), акадеì³к ðàñãÍ òи-

хонович І.à. (ì. ñанкт-Петербург, ðос³я), 
проф. ëутова ë.à. (ì. ñанкт-Петербург, 
ðос³я), проф. âолков ð.à. (ì. ×ерн³вц³), 
проф. õастерок ð. (ì. êатов³це, Польща), 
проф. êонстант³нов Ю.ì. (ì. Іркутськ, ðо-
с³я), проф. òерновська ò.ê. (ì. êиїв), акад. 
ÍàÍ óкраїни ðадченко â.ã. (ì. êиїв), чл.-
кор. ÍàÍ óкраїни êунах â.à. (ì. êиїв), проф. 
Федоренко â.î. (ì. ëьв³в), проф. ë.ë. ëу-
каш (ì. êиїв), проф. àтраìентова ë.à.  
(ì. õарк³в), чл.-кор. ÍààÍ óкраїни ðу-
бан ñ.Ю. (êиївська обл.).

ó друг³й половин³ дня 25 вересня в³д-
бувся IX з’їзд óкраїнського товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, 
головою зас³дання було обрано канд. с.-г. 
наук, доцента îпалка àнатол³я Івановича; 
секретареì – д.б.н. професора äробик 
Íад³ю ìихайл³вну. Із зв³тною допов³ддю 
про роботу òовариства за пер³од ì³ж VIII ³ 
IX з’їздаìи виступив президент óòã³ñ 
³ì. ì.І. âавилова êунах â.à. 

â обговоренн³ зв³ту Презид³ї товари-
ства взяли участь делегати з’їзду: Б³л³н-
ська îлена âолодиìир³вна (ì. õарк³в), 
ìоргун Богдан âолодиìирович (ì. êиїв), 
îпалко àнатол³й Іванович (ì. óìань), ðад-
ченко âолодиìир ãригорович (ì. êиїв), 
ìитрофанова îльга âолодиìир³вна (Ялта, 
Í³к³та), êозерецька Ірина àнатол³ївна 
(ì. êиїв), Федоренко â³ктор îлександро-
вич (ì. êиїв), ñиволап Юр³й ìихайлович 
(ì. îдеса), ìаìалига âасиль ñтепанович 
(ì. â³нниця), âолкова Íатал³я åдуард³вна 
(ì. îдеса). â³д ус³х виступаючих поступила 
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пропозиц³я оц³нити роботу Презид³ї та 
ðади товариства за зв³тний пер³од як задо-
в³льну. äелегати з’їзду в³дкритиì голосу-
ванняì одноголосно оц³нили роботу Пре-
зид³ї та ðади товариства за зв³тний пер³од 
(2008–2012 рр.) як задов³льну. З листоì 
до делегат³в з’їзду звернувся в³дсутн³й на 
з’їзд³ в³це-президент òовариства д.б.н., 
професор, чл.-кор. ÍàÍ óкраїни êу-
чук ì.â., який високо оц³нив роботу Пре-
зид³ї товариства ³, особливо, Президента – 
êунаха â.à. ìикола â³кторович звернувся 
до делегат³в ³з пропозиц³єю обрати на на-
ступний терì³н Президентоì товариства 
êунаха â.à. 

Презид³я òовариства за п³дсуìкаìи ро-
боти у пер³од ì³ж VIII ³ IX з’їздаìи (2008–
2012 рр.) нагородила Почесниìи граìота-
ìи «За активну участь у робот³ òовариства, 
багатор³чну суìл³нну працю, вагоì³ досяг-
нення у науков³й д³яльност³» найактивн³ших 
член³в, визначних генетик³в, селекц³онер³в 
та б³отехнолог³в. 

З³ зв³тоì ðев³з³йної коì³с³ї виступила 
д.б.н. êарпова І.ñ., яка проанал³зувала ф³-
нансову роботу товариства за пер³од ì³ж 
VIII ³ IX з’їздаìи. Зв³т було одноголосно за-
тверджено. 

ãоловуючий на з’їзд³ зазначив, що по-
передньо в³дбулися збори представник³в 
рег³ональних в³дд³лень, де було запропо-
новано обрати ðаду товариства у к³лькост³ 
35–40 ос³б ³ ðев³з³йну коì³с³ю в к³лькост³ 
5 ос³б. òакож були запропонован³ кандида-
тури ìайбутн³х член³в ðади ³ ðев³з³йної 
 коì³с³ї. 

äелегати з’їзду в³дкритиì голосуван-
няì одноголосно обрали наведений нижче 
склад ðади óòã³ñ ³ì. ì.І. âавилова. äо 
складу новообраної ðади товариства вв³й-
шли: àтраìентова ë.î., Базал³й â.â., Б³-
линська î.â., Блюì Я.Б., Бурденюк-òара-
севич ë.à., âировець â.ã., âолков ð.à., ãор-
баль ë.î., ãорова ò.ê., äробик Í.ì., 
äубровна î.â., Єльська ã.â., êарпова І.ñ., 
êириченко â.â., êовтун ñ.І., êозерець-

ка І.à., êоршиков І.І., êунах â.à., êучук ì.â., 
ëитвиненко ì.à., ë³совська ò.П., ëу-
каш ë.ë., ëях â.î., ìакух ã.â., ìаìали-
га â.ñ., ìитрофанова î.â., ìоргун â.â., 
Í³колайчук â.І., Íовак ò.â., îпалко à.І., 
ðадченко â.ã., ðубан ñ.Ю., ñатарова ò.ì., 
ñоколов І.ä., ñиволап Ю.ì., ñоз³нов î.î., 
òерновська ò.ê., Федоренко â.î., õох-
лов à.ì.

äелегати з’їзду в³дкритиì голосуван-
няì одноголосно обрали такий склад ðев³-
з³йної коì³с³ї òовариства: âаг³на І.ì., ëяль-
ко І.І., êарпова І.ñ., òищенко î.ì., Ше-
лудько Ю.â.

Íа зас³данн³ ðади товариства, одразу 
п³сля її обрання, поступила пропозиц³я в³д 
член³в новообраної ðади товариства ðад-
ченка â.ã., ñиволапа Ю.ì., ìитрофано-
вої î.â. обрати Президентоì óòã³ñ 
³ì. ì.І. âа вилова чл.-кор. ÍàÍ óкраїни 
â.à. êунаха. öя пропозиц³я була одного-
лосно схвалена членаìи ðади óòã³ñ.

Шляхоì в³дкритого голосування в³це-
президентаìи òовариства одноголосно 
обрано д.б.н., професора, чл.-кор. ÍàÍ 
óкраїни êучука ì.â. ³ д.б.н., професора, 
акадеì³ка ÍààÍ óкраїни ñиволапа Ю.ì., 
учениì секретареì – д.б.н., професора 
äробик Í.ì. îбрано також член³в Презид³ї 
товариства: акадеì³ка ÍàÍ óкраїни Блю-
ìа Я.Б, акадеì³ка ÍàÍ óкраїни Єльську ã.â., 
д.б.н. äубровну î.â., к.б.н. êозерецьку І.à., 
д.б.н. ëукаш ë.ë., акадеì³ка ÍàÍ óкраїни 
ìоргуна â.â., д.б.н., професора Федорен-
ка â.î., акадеì³ка ÍàÍ óкраїни ³ акадеì³ка 
ÍààÍ óкраїни ñоз³нова î.î., чл.-кор. ÍààÍ 
óкраїни êовтун ñ.І. ñкарбникоì òовариства 
призначено к.б.н. П³дпалу î.â.

26–27-го вересня у перш³й половин³ 
дня проходили науков³ пленарн³ зас³дання, 
а п³сля об³ду – секц³йн³ зас³дання. Було за-
слухано ³ обговорено 14 пленарних допов³-
дей, 54 секц³йних, представлено 44 стен-
дових пов³доìлення. 28 вересня проведе-
но заключну дискус³ю ³ прийнято р³шення 
з’їзду.
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Р³шåííя IX з’¿зду  
Укðà¿íñüкоãо òоâàðèñòâà ãåíåòèк³â ³ ñåëåкц³оíåð³â ³м. Ì.². Вàâèëоâà  

(м. Алушта, Автономна Республіка Крим,  
24–28 вересня 2012 року)

ñхвалити зв³т про роботу òовариства за пер³-
од ì³ж VIII ³ IX з’їздаìи. âисловити подяку спонсо-
раì, як³ ф³нансово сприяли проведенню з’їзду.

Презид³ї товариства продовжувати прове-
дення щор³чно наукових конференц³й ì³ж з’їздаìи 
та започаткувати конкурс за кращ³ науков³ роз-
робки, представлен³ на цих конференц³ях. 

Презид³ї товариства звернути увагу кер³вних 
законодавчих ³ виконавчих орган³в влади, в³дпо-
в³дних ì³н³стерств ³ в³доìств на орган³зац³ю нау-
кових роб³т у галуз³ створення генетично ìодиф³-
кованих орган³зì³в на основ³ в³тчизняних селек-
ц³йних ìатер³ал³в ³ власних генетичних 
конструкц³й. 

Презид³ї товариства вивчити питання та до-
пов³сти ðад³ товариства про розширення сп³в-
прац³ ³з ì³жнародниìи спор³днениìи орган³зац³-
яìи з генетики, б³отехнолог³ї, селекц³ї. 

ðедакц³йниì колег³яì журналу «â³сник óкра-
їнського товариства генетик³в та селекц³онер³в» 
та зб³рник³в наукових праць «Фактори експери-
ìентальної еволюц³ї орган³зì³в» ³ «äосягнення ³ 
проблеìи генетики, селекц³ї та б³отехнолог³ї» ви-
вчити ìожлив³сть поетапного переходу до друку 
статей у цих виданнях англ³йською ìовою. 

Презид³ї товариства розглянути ìожлив³сть 
та п³дготувати ус³ докуìенти для переведення 
зб³рника наукових праць «Фактори експериìен-
тальної еволюц³ї орган³зì³в» у розряд фахових 
видань. 

Презид³ї товариства звернутися з клопотан-
няì до êаб³нету ì³н³стр³в óкраїни, ì³н³стерства 
осв³ти ³ науки, ìолод³ та спорту óкраїни, ì³н³стер-
ства аграрної пол³тики, ì³н³стерства охорони 
здоров’я про необх³дн³сть п³двищення р³вня п³д-
готовки спец³ал³ст³в у галуз³ генетики, б³отехно-
лог³ї, селекц³ї як у вузах, так ³ в наукових устано-
вах. Звернути увагу на необх³дн³сть видання су-
часних ³ перевидання ³снуючих п³дручник³в та 
тлуìачних словник³в з вказаних вище наукових 
напряìк³в. 

ðад³ товариства вивчити питання про доц³ль-
н³сть повернення курсу «Прикладна генетика» у 
навчальн³ плани плодових ³ овочевих спец³аль-
ностей ун³верситет³в ³ звернутися з в³дпов³дниì 
клопотанняì до ì³н³стерства осв³ти ³ науки, ìо-
лод³ та спорту óкраїни та до ì³н³стерства аграр-
ної пол³тики. 

ðад³ товариства в³д ³ìен³ ус³х делегат³в IX 
з’їзду óòã³ñ ³ì. ì.І. âавилова звернутися з лис-
тоì-зверненняì до ректора äонецького нац³о-
нального ун³верситету доктора юридичних наук, 
професора ãринюка ð. з клопотанняì про п³дви-
щення виìогливост³ до викладання генетики у 
вуз³ та забезпечення викладання цього курсу на-
уково-педагог³чниìи кадраìи в³дпов³дної квал³-
ф³кац³ї. 

ðад³ товариства провести анал³з та запропо-
нувати ìетоди ³ форìи активного залучення ìо-
лод³ до роботи у òовариств³. ðозглянути ìожли-
в³сть та форìу в³дзначення кращих наукових ро-
б³т ìолодих вчених. 

ðад³ товариства розглянути питання про 
створення ³з складу òовариства групи ос³б, як³ б 
в³дпов³дали за офорìлення та удосконалення 
веб-сайту òовариства ³ пост³йно оновлювали на 
сайт³ ³нфорìац³ю про досягнення генетики, се-
лекц³ї, б³отехнолог³ї; ³нфорìац³ю про гранти, кон-
курси, проекти ³ т.п. 

ãоловаì рег³ональних в³дд³лень посилити ро-
боту з³ збору членських внеск³в. âстановиити та-
кий розì³р щор³чних членських внеск³в з 2013 
року: доктори наук – 35 грн, кандидати наук – 
25 грн, без наукового ступеня – 15 грн, студен-
ти – 5 грн.

З’їзд висловлює подяку головноìу редактору 
чл.-кор. ÍàÍ óкраїни êунаху â.à. ³ редакц³ї журналу 
«â³сник óкраїнського товариства генетик³в та се-
лекц³онер³в» та зб³рник³в наукових праць «Фактори 
експериìентальної еволюц³ї орган³зì³в» та «äо-
сягнення ³ проблеìи генетики, селекц³ї та б³отех-
нолог³ї» за вчасн³ та як³сн³ видання наукових праць.


