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Під час засідань Міжнародної наукової конференції «Селекційно-ãенетична наука і осві-
та», яку проведено 18–20 березня 2013 року в Óманському національному університеті 
садівництва, обãоворено актуальні питання історії, сучасноãо стану і перспективи роз-
витку ãенетики й селекції в Óкраїни і світі. Проаналізовано причини і наслідки кризи у 
віт чизняній селекційно-ãенетичній науці й освіті, що відбулася в середині минулоãо сто-
річчя. Розãлянуто дискусійні питання ãеносистематики рослин, обãоворено особливості 
мобілізації ãенетичних ресурсів місцевоãо та інтродукованоãо селекційноãо матеріалу, 
теоретичні засади ведення селекції рослин традиційними методами (ãібридизація, му-
таãенез, поліплоїдія), значення трансãенних рослин у селекційному експерименті, тех-
ніку in vitro та її використання в селекції, насінництві й розсадництві.

Ключові слова: ãенетичні ресурси, ãеносистематика, ãетерозис, ãібридизація, інтроду-
ковані рослини, мутаãенез, насінництво, in vitro, трансãенні рослини.

Âизнання необх³дност³ в³дродження передових позиц³й в³тчизняної селекц³й-
но-генетичної науки та усв³доìлення значення одного з найстар³ших вищих 

навчальних заклад³в Óкраїни, що невдовз³ в³дзначатиìе своє 170-р³ччя, спону-
кало до проведення ì³жнародної наукової конференц³ї з питань генетики й се-
лекц³ї саìе в Óìанськоìу нац³ональноìу ун³верситет³ сад³вництва. Ó р³зн³ роки 
в ун³верситет³ працювали видатн³ селекц³онери: професор І.Ì. Єреìєєв (один 
з автор³в всесв³тньо в³доìого сорту озиìої пшениц³ Óкраїнка), вихованц³ ³ коле-
ги Ì.І. Âавилова – професори Ì.Ì. Ãрюнер, Ю.П. Ì³рюта та Î.П. Іванов (завдя-
ки зусилляì останнього у 1966 роц³ було в³дроджено кафедру генетики, селек-
ц³ї та нас³нництва). Òут працювали професори À.Ф. Балабак, Ì.Î. Зеленський, 
Ë.Ì. Ðо (один з автор³в неперевершеного сорту яблун³ Ñлава переìожцяì), 
Â.Ë. Ñиìиренко (фундатор загальнодержавної досл³дної ìереж³ садового ìо-
н³торингу), Є.Â. Õренн³ков, І.П. ×учì³й (автор багатьох г³брид³в кукурудзи та 
сорт³в пшениц³, ³ì’я якого нин³ носить кафедра генетики, селекц³ї рослин та б³о-
технолог³ї), доценти Ë.À. Ãоловцов, À.Ì. Äесятов, П.Ë. Іванченко, І.Â. Êовальчук, 
Ю.Ì. Ì³шкуров, Â.Â. Пол³щук та ³н. Ëекц³ї з генетики й селекц³ї за суì³сництвоì 
читали в Óìан³ чл.-кор. ÍÀÍ Óкраїни, професор Â.À. Êунах, професор À.Î. Яцен-
ко, доценти Ñ.П. Ìедв³дь, Î.À. Îпалко та багато ³нших знаних в³тчизняних гене-
тик³в ³ селекц³онер³в. З 2007 року найб³льш³ усп³хи у селекц³йно-генетичних до-
сл³дженнях пов’язан³ з в³доìиì селекц³онероì, доктороì б³олог³чних наук 
Ф.Ì. Пар³єì ³ його ученицею професороì Ë.Î. Ðябовол. Äидактичн³ питання 
селекц³йно-генетичної науки усп³шно розв’язують автор п³дручник³в, навчаль-
них пос³бник³в ³ типових програì професор À.І. Îпалко та його колеги доценти 
Ф.Î. Запл³чко, Â.П. Ñигида. Íа визнання науково-ìетодичного потенц³алу ун³-



ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2013, том 11, № 1 197

Інформація

верситету ³, зокреìа, викладач³в кафедри 
генетики, селекц³ї рослин та б³отехнолог³ї у 
2004 роц³ на факультет³ агроноì³ї було в³д-
крито нову спец³альн³сть «Ãенетика та се-
лекц³я с³льськогосподарських культур». 
Âипускники цього фаху вже тепер усп³шно 
працюють у наукових установах, селекц³й-
но-досл³дних станц³ях ³ господарствах, на-
вчаються в асп³рантур³.

Îðãàí³зàòоðè, пðобëåмè й учàñíèкè
Êонференц³я була орган³зована Óìан-

ськиì нац³ональниì ун³верситетоì сад³в-
ництва, Íац³ональниì дендролог³чниì 
паркоì «Ñоф³ївка» ÍÀÍ Óкраїни та Óкраїн-
ськиì товариствоì генетик³в ³ селекц³оне-
р³в ³ì. Ì.І. Âавилова ³ проведена на баз³ 
ун³верситету сад³вництва. Ó її робот³ взяли 
участь 179 науковц³в з Болгар³ї, Ìолдови, 
Ðос³йської Федерац³ї (Ðос³ї, П³вн³чної Îсе-
т³ї-Àлан³ї та Õакас³ї) й Óкраїни. Ñеред них: 
три д³йсних ³ один ³нозеìний член Íац³о-
нальної акадеì³ї аграрних наук Óкраїни, 
два член-кореспонденти Íац³ональної 
акадеì³ї наук Óкраїни, 20 доктор³в, 36 кан-
дидат³в наук, 14 асп³рант³в, а також ìаг³-
странти, студенти б³олог³чних ³ агроноì³ч-
них спец³альностей українських ун³верси-
тет³в.

Íа конференц³ї було обговорено теоре-
тичн³ ³ прикладн³ проблеìи селекц³йно-ге-
нетичної науки й осв³ти, зокреìа ³стор³ї се-
лекц³йно-генетичної науки, досягнення ³ 
перспективи розвитку загальної й при-
кладної генетики, селекц³ї рослин та б³о-
технолог³ї в Óкраїн³ ³ св³т³.

Ó конференц³ї взяли участь представ-
ники наукових установ ³ вищих навчальних 
заклад³в Болгар³ї – Ë³сотехн³чний ун³вер-
ситет (ì. Ñоф³я), Ìолдови – Інститут гене-
тики ³ ф³з³олог³ї рослин ÀÍ Ìолдови (ì. Êи-
шин³в), Ðос³ї – ÍÄІ цукрового буряку ³ цукру 
³ì. À.Ë. Ìазлуìова ÐÀÑÃÍ (ì. Ðаìонь Âо-
ронезької обл.), Інститут л³су ³ì. Â.Ì. Ñука-
чова Ñиб³рського в³дд³лення ÐÀÍ (ì. Êрас-
ноярськ), Інститут б³ох³ì³чної ф³зики 

³ì. Ì.Ì. Åììануеля ÐÀÍ (ì. Ìосква, Ðо-
с³я), Äержавна наукова установа Íауково-
досл³дний ³нститут аграрних проблеì Õа-
кас³ї ÐÀÑÃÍ (с. Зелене Óсть-Àбаканського 
р-ну,), Â’ятська державна с³льськогоспо-
дарська акадеì³я (ì. Ê³ров), Ãорський дер-
жавний аграрний ун³верситет (ì. Âлади-
кавказ, Ðеспубл³ка П³вн³чна Îсет³я-Àлан³я) 
й Óкраїни, зокреìа Íац³ональної акадеì³ї 
наук Óкраїни – Інститут ìолекулярної б³о-
лог³ї ³ генетики, Інститут харчової б³отехно-
лог³ї та геноì³ки, Íац³ональний ботан³чний 
сад ³ì. Ì.Ì. Ãришка, Íац³ональний ден-
дролог³чний парк «Ñоф³ївка»; Íац³ональної 
акадеì³ї аграрних наук Óкраїни – Інститут 
б³оенергетичних культур ³ цукрових буря-
к³в, Інститут зеìлеробства, Інститут ìе-
хан³зац³ї та електриф³кац³ї с³льського гос-
подарства, Інститут рослинництва 
³ì. Â.Я. Юр’єва, Інститут с³льського гос-
подарства П³вн³чного Ñходу, Íац³ональний 
центр генетичних ресурс³в рослин Óкраїни, 
Ìирон³вський ³нститут пшениц³ ³ì. Â.Ì. Ðе-
ìесла, Ñелекц³йно-генетичний ³нститут, 
Óкраїнський ³нститут експертизи сорт³в 
рослин, Âерхняцька досл³дно-селекц³йна 
станц³я ІБÊ³ÖБ, Äосл³дна станц³я луб’яних 
культур ІÑÃ П³вн³чного Ñходу, Íос³вська се-
лекц³йно-досл³дна станц³я ×ерн³г³вського 
ІÀПÂ; вищих навчальних заклад³в Óкраїни – 
Б³лоцерк³вський нац³ональний аграрний 
ун³верситет, Â³нницький нац³ональний 
аграрний ун³верситет, Запор³зький нац³о-
нальний ун³верситет, Інститут п³сляди-
плоìної осв³ти Íац³онального ун³версите-
ту харчових технолог³й, Êиївський нац³о-
нальний ун³верситет ³ì. Òараса Шевченка, 
Íац³ональний ун³верситет б³оресурс³в ³ 
природокористування, Полтавська дер-
жавна аграрна акадеì³я, Ñуìський нац³о-
нальний аграрний ун³верситет, Óìанський 
державний педагог³чний ун³верситет 
³ì. Павла Òичини, Óìанський нац³ональний 
ун³верситет сад³вництва; а також приват-
ної селекц³йної наукової установи – Âсе-
український науковий ³нститут селекц³ї.
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Îбãовоðåííя допов³дåй
Êонференц³ю в³дкрила ректор Óìан-

ського нац³онального ун³верситету сад³в-
ництва, доктор еконоì³чних наук, профе-
сор Î.Î. Íепочатенко. Âона прив³тала 
учасник³в конференц³ї ³ зазначила, що за-
вдяки створенню нових сорт³в ³ г³брид³в та 
впровадженню їх в аграрне виробництво 
селекц³йно-генетична наука сприяє стало-
ìу розвитку сучасного с³льського госпо-
дарства. При цьоìу наголосила на значен-
н³ фундаìентальних досл³джень з генетики 
рослин ³ необх³дност³ розвивати прикладн³ 
напряìи. Â³дì³тила вагоìий внесок селек-
ц³онер³в ун³верситету, зокреìа викладач³в 
кафедри генетики, селекц³ї рослин та б³о-
технолог³ї, як колишн³х, що заклали основу 
нин³шн³ì усп³хаì, так ³ сучасних автор³в но-
вих сорт³в ³ г³брид³в – Ф.Ì. Пар³я ³ його ко-
лег. Â³д установ сп³ворган³затор³в конфе-
ренц³ї виступили: директор ÍÄП «Ñоф³їв-
ка» ÍÀÍ Óкраїни, доктор б³олог³чних наук, 
професор, член-кореспондент ÍÀÍ Óкраї-
ни І.Ñ. Êосенко, який наголосив на важли-
вост³ сп³впрац³ науковц³в р³зних в³доìств у 
розв’язанн³ сп³льних проблеì, а також 
президент Óкраїнського товариства гене-
тик³в ³ селекц³онер³в ³ì. Ì.І. Âавилова, док-
тор б³олог³чних наук, професор, член-
кореспондент ÍÀÍ Óкраїни Â.À. Êунах, який 
в³дì³тив вдалу п³дготовчу роботу оргкоì³-
тету конференц³ї, зокреìа стосовно залу-
чення до участ³ низки знаних селекц³онер³в 
³ генетик³в польових, плодових, овочевих ³ 
л³сових рослин та б³отехнолог³в.

Зав³дувач кафедри генетики, селекц³ї 
рослин та б³отехнолог³ї, доктор б³олог³чних 
наук Ф.Ì. Пар³й пов³доìив учасник³в кон-
ференц³ї про впровадження ³нновац³йних 
технолог³й у навчальний процес, значне 
розширення теìатики наукових досл³-
джень з селекц³ї пшениц³ озиìої, соняшни-
ку, тритикале, озиìого та ярого р³паку, бу-
ряку цукрового, корìового, столового, за 
що у 2012 роц³ колектив кафедри нагоро-
джений Ì³н³стерствоì аграрної пол³тики та 

продовольства Óкраїни золотою ìедаллю 
«За розробку ³ впровадження високопро-
дуктивних сорт³в рослин с³льськогоспо-
дарських культур».

Íа пленарноìу зас³данн³ виступили: 
президент Óкраїнського товариства гене-
тик³в ³ селекц³онер³в ³ì. Ì.І. Âавилова, 
член-кореспондент ÍÀÍ Óкраїни, доктор 
б³олог³чних наук, професор, зав³дувач в³д-
д³лу генетики кл³тинних популяц³й Інститу-
ту ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍÀÍ 
Óкраїни Â.À. Êунах з допов³ддю про значен-
ня сучасних досягнень б³отехнолог³ї для 
зб³льшення тривалост³ активного життя 
людини. Àкадеì³к ÍÀÀÍ Óкраїни, доктор 
б³о лог³чних наук À.Ф. Ñтельìах проанал³-
зував причини й траг³чн³ насл³дки кризи у 
в³тчизнян³й б³олог³чн³й та аграрн³й науц³, 
нин³ в³доìої п³д назвою «лисенк³вщина», 
яка починаючи з 30-х рок³в ìинулого сто-
р³ччя панувала понад три десятир³ччя ³ 
спричинила згубний вплив не т³льки на 
розвиток аграрно-б³олог³чних наукових 
напряì³в, а й на господарчо-еконоì³чну д³-
яльн³сть країни [1]. Äопов³дач зупинився 
на сьогодн³шн³х проблеìах б³олог³чної на-
уки ³ зокреìа у Ñелекц³йно-генетичноìу ³н-
ститут³ ÍÀÍ Óкраїни, пов’язаних з хрон³ч-
ниì недоф³нансуванняì не лише фунда-
ìентальних, а й прикладних досл³джень. 
З великиì зац³кавленняì заслухали учас-
ники конференц³ї допов³дь член-
кореспондента ÍÀÍ Óкраїни доктора б³о-
лог³чних наук, професора І.Ñ. Êосенка про 
селекц³йну ц³нн³сть представник³в з³браної 
в «Ñоф³ївц³» колекц³ї роду Ñorylus L. Â³н за-
значив, що у найближч³й перспектив³ для 
селекц³йно-генетичного забезпечення роз-
витку гор³х³вництва українськ³ селекц³оне-
ри ìають створити нов³ сорти фундука з 
регулярною потенц³йною врожайн³стю до 
3,5 т/га, середньою ìасою гор³ха 3,0–3,5 г 
³ часткою ядра не ìенше 50% в³д загальної 
ìаси плоду. Зважаючи на ун³кальний коìп-
лекс господарчо-ц³нних ознак запропону-
вав б³льш активно використовувати гене-
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тичний потенц³ал виду C. chinensis Franch., 
котрий ìоже бути джерелоì ³ донороì що-
р³чної щедрої врожайност³, крупнопл³д-
ност³ й адаптивност³ нових сорт³в фундука 
до уìов Óкраїни [2, 3].

×лен-кореспондент ÐÀÑÃÍ, ³нозеìний 
член ÍÀÀÍ Óкраїни доктор с.-г. наук 
À.Â. Êорн³єнко досить еìоц³йно розпов³в 
про проблеìи буряковиробництва в Ðос³ї, 
вказав на сп³льн³ труднощ³ в рос³йськ³й ³ 
українськ³й селекц³йно-генетичн³й науц³ й 
закликав об’єднувати зусилля для їх подо-
лання [4]. Пов³доìлення доктора б³олог³ч-
них наук Ò.Ñ. Ñєдєльн³кової з Інституту л³су 
³ì. Â.Ì. Ñукачова Ñиб³рського в³дд³лення 
ÐÀÍ про результати усп³шної ì³жнародної 
сп³впрац³ з болгарськиìи колегаìи з Ë³со-
техн³чного ун³верситету у вивченн³ ì³нли-
вост³ числа хроìосоì представник³в роди-
ни Сupressaceae при ³нтродукц³ї [5] зна-
йшло ц³лковиту п³дтриìку, що посприяло 
наступниì доìовленостяì з науковцяìи 
дендропарку «Ñоф³ївка» щодо проведення 
досл³джень за сп³льниìи напряìаìи. Ãо-
ловний науковий сп³вроб³тник доктор б³о-
лог³чних наук, професор Ñ.Â. Êлиìенко 
розпов³ла про славну ³стор³ю, нин³шн³ до-
сягнення ³ перспективи подальших селек-
ц³йних досл³джень науковц³в Íац³онально-
го ботсаду ³ì. Ì.Ì. Ãришка з плодовиìи ³ 
яг³дниìи культураìи, а також з р³зниìи не-
традиц³йниìи плодовиìи, л³карськиìи, 
техн³чниìи ³ декоративниìи рослинаìи 
[6]. Íадзвичайно важливу проблеìу се-
лекц³ї на адаптивн³сть, зокреìа сої, п³дняв 
доктор б³олог³чних наук, професор Â.І. Ñ³ч-
кар з Ñелекц³йно-генетичного ³нституту 
[7], акадеì³к ÍÀÀÍ Óкраїни, доктор с.-г. 
наук, професор Â.À. Êравченко допов³в 
про особливост³ використання генетичних 
ìаркер³в у селекц³ї поì³дор³в, доктор с.-г. 
наук з Íос³вської селекц³йно-досл³дної 
станц³ї Â.Â. Ñкорик пов³доìив про ефек-
тивн³сть спряìованого добору на круп-
н³сть зерна жита озиìого, а доктор б³оло-
г³чних наук Î.П. Äаскалюк з Інституту гене-

тики ³ ф³з³олог³ї рослин ÀÍ Ìолдови 
наголосив на необх³дност³ систеìного п³д-
ходу для оптиì³зац³ї використання регуля-
тор³в росту рослин.

Ðобота конференц³ї включала с³ì сек-
ц³й:
1. Істор³я селекц³йно-генетичної науки ³ 

осв³ти.
2. Äискус³йн³ питання геносистеìатики 

рослин.
3. Ìоб³л³зац³я генетичних ресурс³в ì³сце-

вого та ³нтродукованого селекц³йного 
ìатер³алу. 

4. Òрадиц³йн³ ìетоди селекц³ї (г³бридиза-
ц³я, ìутагенез, пол³плоїд³я).

5. Значення трансгенних рослин у селек-
ц³йноìу експериìент³.

6. Òехн³ка in vitro та її значення для селек-
ц³ї, нас³нництва й розсадництва.

7. Äидактичн³ питання селекц³йно-гене-
тичної науки ³ практики.
Íайб³льшу зац³кавлен³сть учасник³в 

секц³йних зас³дань конференц³ї викликали 
допов³д³ кандидата с.-г. наук, доцента 
Ю.Ì. Ì³шкурова про непросту ³стор³ю ка-
федри генетики, селекц³ї рослин та б³отех-
нолог³ї Óìанського ÍÓÑ, роботу генетик³в ³ 
селекц³онер³в у пер³од суìнозв³сної «ли-
сенк³вщини» ³ в роки в³дродження; доктора 
с.-г. наук, професора Î.Я. Жук з ÍÓБ³П, ко-
тра висловила стурбован³сть щодо посла-
блення уваги до такої важливої галуз³ як на-
с³нництво овочевих культур ³ наголосила на 
значенн³ як³сного проведенню заход³в сор-
тового ³ нас³нного контролю для реал³зац³ї 
селекц³йних досягнень [8], що знайшло 
п³дтриìку учасник³в конференц³ї, зокреìа 
заступника директора Âсеукраїнського на-
укового ³нституту селекц³ї Я.Ф. Пар³я, ко-
трий допов³в про реал³зац³ю ³дей посл³дов-
ност³ ³ нерозривного зв’язку селекц³ї ³ на-
с³нництва у ÂÍІÑ. Äопов³д³ кандидат³в с.-г. 
наук, професор³в Â.Ñ. Ìаìалиги з Â³н-
ницького ÍÀÓ про спадкування к³лькост³ 
ì³жвузл³в та к³лькост³ нас³нин з рослини у 
гороху [9], À.І. Îпалка з дендропарку «Ñо-
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ф³ївка» щодо проблеì в³тчизняної гено-
систеìатики рослин [10] та кандидата б³о-
лог³чних наук Ì.Ф. Пар³я з ÍÓБ³П про кон-
цепц³ю зворотної селекц³ї та особливост³ її 
реал³зац³ї переважно торкалися генетич-
них основ селекц³ї, тод³ як доктор с.-г. наук 
Â.Ì. Ìеженський з ÍÓБ³П у допов³д³ про 
систеìу роду Crataegus L. ³ ц³нност³ його 
представник³в як вих³дного ìатер³алу для 
селекц³ї глоду та доктор б³олог³чних наук, 
професор Â.Î. Ëях ³з Запор³зького нац³о-
нального ун³верситету щодо використання 
³ндукованого ìутагенезу в селекц³ї льону 
ол³йного [11] п³дтвердили свої теоретичн³ 
розробки деìонстрац³єю способ³в реал³-
зац³ї конкретних селекц³йних завдань.

Íа завершальноìу зас³данн³ учасни-
ки конференц³ї зазначили значущ³сть ³ 
важлив³сть досл³джень, що проводяться 
з питань селекц³йно-генетичної науки ³ 
осв³ти в державах-учасницях, ³ результа-
ти яких були представлен³ на конферен-
ц³ї, а також високий р³вень наукових до-
сл³джень в Óìанськоìу нац³ональноìу 
ун³верситет³ сад³вництва, Íац³ональноìу 
дендролог³чноìу парку «Ñоф³ївка» ÍÀÍ 
Óкраїни ³, зокреìа, виконуваних членаìи 
×еркаського в³дд³лення ÓÒÃ³Ñ ³ì. Ì.І. Âави-
лова, визнаних як в Óкраїн³, так ³ за її ìежа-
ìи [2, 12–19]. Äуже прихильно сприйня-
ли присутн³ пов³доìлення про те, що 19 
березня одноìу з орган³затор³в конфе-
ренц³ї знаноìу селекц³онеров³, доктору 
б³олог³чних наук Федору Ìикитовичу Па-
р³ю виповнилося 70 рок³в, ³ тепло прив³та-
ли юв³ляра.

Вèñíовкè
П³сля пл³дної дискус³ї була прийнята 

резолюц³я, в як³й запропоновано продо-
вжити фундаìентальн³ ³ прикладн³ досл³-
дження, що стосуються актуальних питань 
селекц³йно-генетичної науки ³ осв³ти, в 
раìках наукової теìатики установ держав-
учасниць. Óчасники конференц³ї п³дтриìа-
ли пропозиц³ю пост³йно розширювати ³ по-

глиблювати ì³жнародну сп³впрацю у галуз³ 
б³олог³чних, с³льськогосподарських, ³сто-
ричних та ³нших наук. Щодо ситуац³ї в Óкра-
їн³ запропоновано використати вс³ реальн³ 
ìожливост³ збереження селекц³йно-гене-
тичного спряìування д³ючих наукових про-
граì ³ доìагатись державної п³дтриìки ³ 
розширення ³нновац³йної теìатики. Òакож 
запропоновано лоб³ювати в³дновлення ви-
кладання курсу «Прикладна генетика з 
основаìи цитолог³ї» на плодоовочевих фа-
культетах вищих аграрних заклад³в осв³ти 
Óкраїни, який було безп³дставно вилучено 
з навчальних план³в.
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Â ходе заседаний Ìеждународной научной 
конференции «Ñелекционно-генетическая на-
ука и образование», проведенной 18–20 ìарта 
2013 года в Óìанскоì национальноì универ-
ситете садоводства, обсуждены актуальные 
вопросы истории, совреìенного состояния и 
перспективы развития генетики и селекции в 
Óкраине и в ìире. Проанализированы причины 
и последствия кризиса в отечественной селек-
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ционно-генетической науке и образовании, 
происходившего в средине прошлого столе-
тия. Ðассìотрены дискуссионные вопросы ге-
носистеìатики растений, обсуждены особен-
ности ìобилизации генетических ресурсов 
ìестного и интродуцированного селекционно-
го ìатериала, теоретические основы ведения 
селекции растений традиционныìи ìетодаìи 
(гибридизация, ìутагенез, полиплоидия), зна-
чение трансгенных растений в селекционноì 
экспериìенте, техника in vitro и ее использо-
вание в селекции, сеìеноводстве и питоìни-
ководстве.

Кëючåвыå ñëовà: генетические ресурсы, ге-
носистеìатика, гетерозис, гибридизация, 
интродуцированые растения, ìутагенез, сеìе-
новодство, in vitro, трансгенные растения.

SELECTION AND GENETICS: SCIENCE AND 
EDUCATION

A.I. Opalko

National dendrological park «Sofiyivka» of the NAS 
of Ukraine 
Ukraine, 20300, Uman’, Kievskaja st., 12а 
e-mail: sofievka@ck.ukrtel.net

During the International scientific conference 
«Genetics/breeding sciences and education» 
held in March 18 – 20th in Uman’ National 
University of Horticulture topical problems 
of history, current state and prospects for 
development of genetics and selection in 
Ukraine and in the world were discussed. 
The causes and consequences of the crisis 
in national genetic/breeding science and 
education that happened in the middle of the 
last century were analyzed. The debating points 
of plant genosystematics were considered; 
details of local and exotic breeding material 
genetic resources mobilization, the theoretical 
foundations of traditional plant breeding 
methods (hybridisation, mutagenesis, 
polyploidy), the value of transgenic plants in 
the breeding experiment, in vitro technique and 
its use in plant breeding, seed production and 
nursery were discussed.

Key words: genetic resources, genosystem-
atics, heterosis, hybridization, alien plants, mu-
tagenesis, seed production, in vitro, transgenic 
crops.


