ПРОТОКОЛ X З’ЇЗДУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЕНЕТИКІВ І СЕЛЕКЦІОНЕРІВ
ІМ. М. І. ВАВИЛОВА» (УТГіС)
«03» жовтня 2017 р.
м. Умань, Україна
Обрано делегатами з’їзду — 110 осіб
Присутні на з’їзді — 90 осіб
У відповідності з п. 4.4 розділу 4 «Організаційна побудова товариства»
Статуту Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів (УТГіС) ім. М. І. Вавилова» з’їзд вважається правоздатним.
Порядок денний:
Відкриття з’їзду. Вступне слово. Обрання Мандатної комісії.
Звіт Мандатної комісії.
Обрання Президії з’їзду.
Звітна доповідь Президента УТГіС ім. М. І. Вавилова В. А. Кунаха про роботу Товариства за 2012–2017 рр. у період між IX і X з’їздами.
5. Звіт Ревізійної комісії.
6. Обговорення звітів.
7. Обрання складу комісії з вироблення проекту рішення з’їзду.
8. Обрання нового складу Ради товариства і Ревізійної комісії.
9. Обрання Президента та Президії УТГіС.
10. Затвердження нової редакції Статуту Всеукраїнської громадської організації
«Українське товариство генетиків і селекціонерів (УТГіС) ім. М. І. Вавилова»
11. Прийняття проекту рішення з’їзду.
1.
2.
3.
4.

1. Слухали:
Відкриття з’їзду. Вступне слово. Обрання Мандатної комісії.
З’їзд відкрив Президент УТГіС ім. М. І. Вавилова, член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук, професор В. А. Кунах, який у вступній промові привітав делегатів, оголосив програму та план роботи з’їзду та запропонував обрати Мандатну комісію, яка б підрахувала представництво делегацій та кількість делегатів від обласних
відділень, а також ознайомила учасників з повноваженнями делегатів з’їзду.
Виступили:
Д.б.н, декан хіміко-біологічного факультету, завідувач лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка, голова Тернопільського обласного відділення УТГіС Дробик Надія Михайлівна
виступила з пропозицією включити до складу Мандатної комісії таких делегатів з’їзду:
В. С. Мамалигу, О. В. Дубровну, І. І. Лялько, О. М. Федоту, О. О. Пороннік; та запропонувала обрати головою Мандатної комісії О. О. Пороннік.
Ухвалили:
За результатами відкритого голосування обрати Мандатну комісію у складі:
В. С. Мамалига, О. В. Дубровна, І. І. Лялько, О. М. Федота та голову Мандатної комісії
О. О. Пороннік.
Голосували: «за» — 90, «проти» — 0, «утрималось» — 0.
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2. Слухали:
Звіт Мандатної комісії, виголошений головою Мандатної комісії, канд. біол. наук О. О. Пороннік. У звіті було зазначено, що за даними
Мандатної комісії, на делегатських зборах присутні 90 делегатів, що складає 81,8 % від числа
обраних делегатів (обрано 110 осіб). Таким
чином з’їзд вважається правоздатним.
Виступили:
Член-кореспондент НАН України, доктор
біол. наук, професор В. А. Кунах виступив з
пропозицією затвердити звіт Мандатної комісії та
визнати з’їзд правоздатним згідно п. 4.4 розділу 4
Статуту УТГіС ім. М. І. Вавилова.
Ухвалили:
Затвердити звіт Мандатної комісії та визнати з’їзд правоздатним згідно п. 4.4 розділу 4
Статуту УТГіС ім. М. І. Вавилова.
Голосували: «за» — 90, «проти» — 0,
«утрималось» — 0.
3. Слухали:
Пропозиції
з’їзду.

щодо

обрання

Президії

Виступили:
Канд. с-г. наук, доцент Національного дендропарку «Софіївка», завідувач відділу фізіології, генетики, селекції та біотехнології, голова
Черкаського обласного відділення УТГіС Опалко Анатолій Іванович з пропозицією обрати
Президію з’їзду в складі 2-х осіб: О. І. Корнелюка, в якості голови та А. В. Голубенко в
якості секретаря з’їзду.
Ухвалили:
За результатами відкритого голосування
обрати Президію з’їзду в складі 2-х осіб:
О. І. Корнелюка та А. В. Голубенко. З числа обраних членів Президії обрано головою з’їзду —
О. І. Корнелюка, секретарем з’їзду — А. В. Голубенко.
Голосували: «за» — 90, «проти» — 0,
«утрималось» — 0.

УТГіС «За активну участь у роботі Товариства,
багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у
науковій діяльності та з нагоди 50-річчя від часу
заснування УТГіС». Почесними грамотами нагороджено І. І. Лялько, В. В. Моргуна, І. Д. Рашаля,
В. А. Лемеш, Я. Б. Блюма, С. В. Чеботар, О. В. Дубровну, Р. А. Волкова, О. В. Білинську, І. О. Созінова, О. О. Созінова, І. С. Карпову, І. А. Козерецьку, Н. Е. Волкову, Т. П. Лісовську.
5. Слухали:
Звіт Ревізійної комісії, який представила
д-р біол. наук, с.н.с. Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України І. С. Карпова. У
звіті було особливо відмічено якісне і ретельне
оформлення документації, що забезпечує чітку
звітність і прозорість у роботі УТГіС.
6. Обговорення звітів.
В обговорені звітів виступили:
Дробик Надія Михайлівна — доктор біологічних наук, декан хіміко-біологічного факультету,
завідувач лабораторії екології та біотехнології
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка, голова
Тернопільського обласного відділення УТГіС
(м. Тернопіль, Україна) — розповіла про роботу
первинних осередків Товариства, наголосила на
важливості особистого внеску в роботу Товариства голів регіональних відділень, оскільки цього
вимагає специфіка громадської організації, зауважила, що не всі первинні осередки працюють
достатньо ефективно, надсилають вчасно звіти
тощо, та попросила звернути увагу на ці проблеми. Надія Михайлівна відмітила як надзвичайно позитивний результат роботи Товариства
щорічне проведення конференцій «Фактори експериментальної еволюції організмів», де вчені,
генетики і селекціонери, мають можливість представити результати своєї наукової роботи та
опублікувати їх у фаховому збірнику, який, до
того ж, вже підготовлено до внесення до науко
метричної бази Copernicus. Однак, і в цьому напрямку є певні труднощі, пов’язані з дотриманням термінів надсилання статей та реєстраційних форм для участі в конференції, тому Надія
Михайлівна звернулась з проханням до учасників з’їзду дотримуватись вимог, зазначених в
інформаційних листах конференцій. Також у
виступі Н. М. Дробик було відмічено активну
участь усіх співорганізаторів з’їзду та конференцій та висловлено вдячність всім, хто допомагав
у цій роботі. На завершення Надія Михайлівна
запропонувала оцінити роботу УТГіС ім. М. І. Вавилова за звітний період як задовільну, а роботу
Президента Товариства, Віктора Анатолійовича

4. Слухали:
Звітну доповідь Президента УТГіС
ім. М. І. Вавилова, чл.-кор. НАН України
В. А. Кунаха про роботу Товариства у період між
IX і X з’їздами, в якій було висвітлено основні напрямки і підсумки діяльності Ради і Президії Товариства у 2012–2017 рр. та зосереджено увагу на
необхідності подальшої популяризації науки, залученню молоді до наукової роботи, розвитку
міжнародних наукових зв’язків. Від імені Президії
УТГіС ім. М. І. Вавилова В. А. Кунах вручив найактивнішим членам Товариства Почесні грамоти
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Кунаха, як відмінну і нагородити його Почесною
грамотою (проголосовано одноголосно).
Вировець Вячеслав Гаврилович — доктор
сільськогосподарських наук, професор, головний
науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель дослідної станції луб’яних культур
Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (м. Глухів, Україна) — зазначив, що робота в Товаристві дає додаткові можливості в
оприлюдненні результатів наукової роботи, ознайомленні з роботою інших вчених, налагодженні
нових наукових зв’язків, надихає на народження
нових ідей та нові дослідження. Вячеслав Гаврилович також зауважив, що не всі регіональні
представництва УТГіС працюють однаково активно і запропонував Президії приділяти більше уваги таким відділенням. Підсумовуючи свій виступ,
В. Г. Вировець запропонував визнати роботу Товариства задовільною та обрати В. А. Кунаха
Президентом УТГіС ім. М. І. Вавилова на наступний термін.
Опалко Анатолій Іванович — доцент Національного дендропарку «Софіївка», завідувач
відділу фізіології, генетики, селекції та біотехнології, канд. с.-г. наук, голова Черкаського обласного
відділення УТГіС оцінив роботу Товариства за
звітний період як задовільну, відзначив активну
роботу Товариства з регіональних відділень, а
також те, що Товариство було організатором або
ж співорганізатором багатьох конференцій. Анатолій Іванович зауважив, що необхідно ще активніше залучати молодь до роботи в Товаристві, а
також, що в складі Товариства вже є молоді науковці, які плідно працюють. Для відзначення таких
членів Товариства Опалко А. І. запропонував
запровадити «Премію УТГіС» за наукові досягнення для молодих генетиків і селекціонерів, як
символічний елемент престижу.
Дромашко Сергій Євгенійович — доктор
біологічних наук, доцент, завідувач лабораторії
Державної наукової установи «Інститут генетики
і цитології НАН Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь) — наголосив на злагодженій роботі членів
Товариства та оргкомітету з’їзду і конференції,
дав високу оцінку сайту Товариства, запропонував розпочати роботу в напрямку переходу на
міжнародний рівень шляхом вступу до міжнародних товариств генетиків, оцінив роботу УТГіС
ім. М. І. Вавилова як задовільну.
Блюм Ярослав Борисович — доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут
харчової біотехнології та геноміки НАН України» (м. Київ, Україна) — виступив з високою
оцінкою роботи УТГіС ім. М. І. Вавилова та
Президії, відмітив позитивні зміни в організації

праці та запропонував активніше залучати до
роботи в Товаристві молодих вчених, популяризувати Товариство в усіх регіонах України,
залучати до роботи медичних генетиків, виходити на міжнародний рівень як через налагодження співпраці з окремими вченими і організаціями, так і через вступ до міжнародних товариств генетиків. Також Ярослав Борисович
нагадав про можливість публікуватися у журналі «Цитология и генетика», який входить до
міжнародної наукометричної бази Scopus та
запросив членів УТГіС подавати статті до журналу. На завершення промови Я. Б. Блюм висловив пропозицію визнати роботу УТГіС за
звітний період задовільною.
Малюта Станіслав Станіславович —
доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. НАН
України, Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України (м. Київ, Україна) — високо оцінив
діяльність УТГіС ім. М. І. Вавилова, висловив вдячність Президії за збереження і удосконалення
роботи Товариства та поставив питання оголошення Подяки Президії за організацію роботи
товариства на найвищому рівні (проголосовано
одноголосно). У своєму виступі Станіслав Станіславович відмітив наявність тенденції до зниження
активності деяких регіональних осередків, зокрема Полтавського, Житомирського, Херсонського,
Івано-Франківського та запропонував звернути
особливу увагу на повернення цих представництв
до роботи в Товаристві. Також С. С. Малюта наголосив на необхідності продовження співпраці з
закордонними вченими та налагодження нових
міжнародних контактів.
Козерецька Ірина Анатоліївна — доцент
кафедри загальної та молекулярної генетики Київського національного університет ім. Т. Шевченка, доктор біологічних наук, голова Київського
міського відділення УТГіС ім. М. І. Вавилова —
повідомила, що Житомирське регіональне відділення об’єднане з Київським міським, тому окремо його активність не представлена, але робота
ведеться на належному рівні. Ірина Анатоліївна
також висловила пропозицію визнати роботу Товариства за звітний період задовільною.
Хохлов Анатолій Михайлович — доктор
сільськогосподарських наук, професор, Харківська державна зооветеринарна академія
(м. Харків, Україна) — високо оцінив роботу
Товариства, та, зокрема, Президента і Вченого
секретаря, звернув увагу на високу якість доповідей учасників з’їзду і конференції та зауважив,
що сьогодні селекційна наука переживає складні часи і, на жаль, у програмі з’їзду є лише одна
доповідь, присвячена селекції тварин. Анатолій
Михайлович запропонував визнати роботу УТГіС
ISSN 2415-3680 (Online), ISSN 1810-7834 (Print). Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2017, том 15, № 2
247

Протокол Х з’їзду Всеукраїнської громадської організації УТГіС

ім. М. І. Вавилова за звітний період задовільною
Від усіх делегатів, які взяли участь в обгоі продовжити діяльність Товариства, спрямоваворенні звітів, надійшла пропозиція оцінити
ну на розвиток генетики і селекції.
роботу Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова як задовільну.
Рашаль Ісаак Давидович — доктор біолоУхвалили:
гічних наук, професор, академік Латвійської АН,
президент Латвійського товариства генетиків і
Усі делегати з’їзду відкритим голосуванням
одноголосно оцінили роботу Українського тоселекціонерів, завідувач лабораторії, (Institute of
вариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. ВаBiology, University of Latvia, Рига, Латвія) — привилова за звітний період (2012–2017 рр.) як
вітав членів Товариства з успішною організацізадовільну.
єю конференції, звернув увагу на необхідність
зміцнення міжнародних контактів, запросив деГолосували: «за» — 90, «проти» — 0,
легатів з’їзду на Балтійський з’їзд генетиків і
«утрималось» — 0.
селекціонерів, який відбудеться у 2018 році та
7. Слухали:
висловив позитивну оцінку роботі Товариства за
Пропозиції щодо обрання складу Комісії
звітний період.
з вироблення проекту рішення з’їзду.
Хастерок Роберт — доктор біології, проВиступили:
фесор, University of Silesia in Katowice (Катовіці,
Польща) — високо оцінив роботу УТГіС, висловив
Доктор сільськогосподарських наук, пропобажання подальшого розвитку Товариству та
фесор Харківської державної зооветеринарної
міжнародній співпраці, звернув увагу на наявність
академії (м. Харків, Україна) Хохлов Анатолій
схожих рис і проблем у польській та українській
Михайлович запропонував наступний склад
науці, які можна вирішувати спільними зусиллями.
Комісії з вироблення проекту рішення з’їзду:
Також Роберт зауважив, що необхідно активніше
Кунах В. А.
готувати молоду наукову зміну та поступово збіОпалко А. І.
льшувати кількість доповідей та статей англійсьДробик Н. М.
кою мовою, щоб забезпечити їхню доступність
Корнелюк О. І.
для міжнародної наукової спільноти.
Голубенко А. В.
Ухвалили:
Корнелюк Олександр Іванович — доктор
біологічних наук, професор, член-кор. НАН УкраїЗа результатами відкритого голосування обни, завідувач відділом, Інститут молекулярної
рати Комісію з вироблення проекту рішення з’їзду.
біології і генетики НАН України (м. Київ, УкраїДля підготовки рішення з’їзду була створена) — виступив з пропозицією запровадити гранти
на комісія, членами якої делегати з’їзду одногона конкурсній основі для участі молодих вчених у
лосно обрали таких делегатів:
конференціях УТГіС ім. М. І. Вавилова, а також
Кунах В. А.
активізувати просвітницьку діяльність Товариства
Опалко А. І.
шляхом виступів на телебаченні, публікування
Дробик Н. М.
інформації у наукових і науково-популярних часоКорнелюк О. І.
писах, крім того, для поліпшення рівня конференГолубенко А. В.
цій та з’їздів і забезпечення високоякісного друку
Голосували: «за» — 90, «проти» — 0,
журналів під егідою товариства потрібно вести
«утрималось» — 0.
роботу з пошуку спонсорів, зацікавлених у розвитКомісією був обраний голова: Корнеку української науки. Олександр Іванович запролюк О. І.
8. Слухали:
понував визнати роботу УТГіС за звітний період
Пропозиції щодо обрання нового складу
задовільною і висловив вдячність особисто ПреРади товариства і Ревізійної комісії.
зидентові Віктору Анатолійовичу Кунаху за висоВиступили:
кий рівень організації роботи Товариства.
Лемеш Валентина Олександрівна — каГоловуючий зборів, Корнелюк О. І., зазнандидат біологічних наук, доцент, директор Дерчив, що попередньо відбулися збори представжавної Установи «Інститут генетики і цитології
ників регіональних відділень, де було запропоНАН Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь) — дала
новано обрати Раду Товариства у кількості
високу оцінку організації роботи з’їзду і Товари41 особи та Ревізійну комісію в кількості 5 осіб.
ства, висловила готовність до подальшої співДробик Н. М. оголосила перелік запропопраці та наголосила на необхідності пошуку
нованих кандидатур до складу Ради Українськоміжнародних економічно вигідних наукових прого товариства генетиків і селекціонерів
ектів з метою адаптації сучасної наукової робоім. М. І. Вавилова та Ревізійної комісії:
ти до потреб вітчизняної економіки.
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Кандидатури до складу Ради
Українського товариства генетиків і селекціонерів
ім. М. І. Вавилова

Андрєєв Ігор Олегович (м. Київ, Україна)
Атраментова Любов Олексіївна (м. Харків, Україна)
Білинська Олена Володимирівна (м. Харків, Україна)
Блюм Ярослав Борисович (м. Київ, Україна)
Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна (м. Біла Церква, Україна)
Вировець Вячеслав Григорович (м. Глухів, Україна)
Волков Роман Анатолійович (м. Чернівці, Україна)
Волкова Наталія Едуардівна (м. Одеса, Україна)
Голубенко Анастасія Володимирівна (м. Київ, Україна)
Громико Олександр Михайлович (м. Львів, Україна)
Дробик Надія Михайлівна (м. Тернопіль, Україна)
Дубровна Оксана Василівна (м. Київ, Україна)
Єльська Ганна Валентинівна (м. Київ, Україна)
Ємець Алла Іванівна (м. Київ, Україна)
Карпова Ірина Сергіївна (м. Київ, Україна)
Кириченко Віктор Васильович (м. Харків, Україна)
Ковтун Світлана Іванівна (с. Чубинське, Київська обл., Україна)
Козерецька Ірина Анатоліївна (м. Київ, Україна)
Козуб Наталія Олександрівна (м. Київ, Україна)
Корнелюк Олександр Іванович (м. Київ, Україна)
Кунах Віктор Анатолійович (м. Київ, Україна)
Кучук Микола Вікторович (м. Київ, Україна)
Лемеш Валентина Александровна (м. Мінськ, Білорусь)
Лісовська Тетяна Павлівна (м. Луцьк, Україна)
Лукаш Любов Леонідівна (м. Київ, Україна)
Мамалига Василь Степанович (м. Вінниця, Україна)
Моргун Володимир Васильович (м. Київ, Україна)
Опалко Анатолій Іванович (м. Умань, Україна)
Пірко Ярослав Васильович (м. Київ, Україна)
Поліщук Валентин Васильович (м. Умань, Україна)
Рашаль Ісаак (м. Рига, Литва)
Рубан Сергій Юрійович (с. Чубинське, м. Дніпро, Україна)
Сатарова Тетяна Миколаївна (м. Дніпро, Україна)
Сибірний Андрій Андрійович (м. Львів, Україна)
Созінов Олексій Олексійович (м. Київ, Україна)
Терновська Тамара Констянтинівна (м. Київ, Україна)
Федоренко Віктор Олександрович (м. Львів, Україна)
Федота Олена Михайлівна (м. Харків, Україна)
Хохлов Анатолій Михайлович (м. Харків, Україна)
Чеботар Сабіна Віталіївна (м. Одеса, Україна)
Шахмурадов Ільхам (м. Баку, Азербайджан)
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Голосували: «за» — 90, «проти» — 0,
«утрималось» — 0.
Ухвалили:
Делегати з’їзду відкритим голосуванням
одноголосно обрали наведений вище склад
Ради УТГіС ім. М. І. Вавилова
Кандидатури до складу Ревізійної комісії
Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова:
Баннікова Марія Олександрівна (м. Київ)
Вагіна Ірина Миколаївна (м. Київ)
Карпова Ірина Сергіївна (м. Київ)
Нужина Наталія Володимирівна (м. Київ)
Пірко Ярослав Васильович (м. Київ)
Голосували: «за» — 90, «проти» — 0,
«утрималось» — 0.
Ухвалили:
Делегати з’їзду відкритим голосуванням
одноголосно обрали наведений вище склад
Ревізійної комісії УТГіС ім М. І. Вавилова
9. Організаційне засідання Ради товариства, обрання Президента та Президії.
Слухали:
На організаційному засіданні Ради товариства надійшла пропозиція від членів новообраної Ради товариства Опалка А. І., Вировця В. Г.,
Хохлова А. М., обрати Президентом УТГіС
ім. М. І. Вавилова
чл.-кор.
НАН
України
В. А. Кунаха.
Ухвалили:
Відкритим голосуванням члени Ради товариства одноголосно обрали на новий термін
Президентом УТГіС ім. М. І. Вавилова В. А. Кунаха.
Ухвалили:
За пропозицією Кунаха В. А. віце-президентами Товариства одноголосно обрано
Блюма Я. Б., Дробик Н. М., Ковтун С. І., ученим
секретарем — Голубенко А. В.
Шляхом відкритого голосування одноголосно обрано членів Президії товариства:
Кучук М. В., Дубровна О. В., Єльська Г. В.,
Лукаш Л. Л., Козерецька І. А., Терновська Т. К.,
Федоренко В. О., Чеботар С. В., Опалко А. І.,
Волков Р. А.
Ухвалили:
Скарбником Товариства призначити Пороннік О. О.
10. Затвердження нової редакції Статуту
та прийняття проекту рішення з’їзду.
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Слухали:
Пропозицію Президента УТГіС ім. М. І. Вавилова В. А. Кунаха щодо внесення змін до
Статуту Товариства згідно діючого законодавства та затвердження нової редакції Статуту.
Ухвалили:
Внести запропоновані зміни до Статуту Товариства згідно діючого законодавства та затвердити нову редакцію Статуту громадської
організації «Українське товариство генетиків і
селекціонерів (УТГіС) ім. М. І. Вавилова (прийнято одноголосно).
Слухали:
Проведено заключну дискусію щодо прийняття проекту рішення з’їзду. З проектом Рішення з’їзду виступив голова комісії з підготовки проекту рішення Корнелюк Олександр Іванович. Проект був доповнений пропозиціями,
які надійшли від делегатів під час обговорення
доповіді Президента Товариства та Ревізійної
комісії.
Ухвалили: прийняти наступне рішення
X з’їзду УТГіС ім. М. І. Вавилова:
Рішення
Х з’їзду Всеукраїнської
громадської організації
«Українське товариство
генетиків і селекціонерів
імені М. І. Вавилова» (УТГіС),
м. Умань, 3 жовтня 2017 р.
1.

2.

3.

4.

Визнати роботу Ради, Президії і Президента УТГіС ім. М. І. Вавилова за період між IX
і Х з’їздами у 2012–2017 рр. задовільною.
Схвалити звіт про роботу Товариства за
період між IX і Х з’їздами.
Затвердити нову редакцію Статуту Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів
ім. М. І. Вавилова» з правками, внесеними
згідно вимог згідно діючого законодавства.
Висловити вдячність співорганізаторам
з’їзду — колективам Уманського національного дендропарку «Софіївка» НАН України, Уманського національного університету садівництва та Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України.
Президії Товариства продовжувати організацію і проведення наукових конференцій
між з’їздами, перш за все щорічної Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», та
запровадити конкурс за кращі наукові роз-
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5.

6.

7.

8.

робки з нагородженням переможців іменними преміями.
Президії Товариства звернути увагу керівних законодавчих і виконавчих органів
влади на організацію наукових робіт у галузі створення генетично модифікованих
організмів на основі вітчизняних селекційних матеріалів і власних генетичних конструкцій, звернутись до Верховної ради та
Міністерства освіти і науки України з пропозицією створити комісію з питань генетично модифікованих організмів.
Президії Товариства вивчити питання та
доповісти Раді товариства про розширення
співпраці із міжнародними спорідненими
організаціями з генетики, біотехнології, селекції.
Редакційним колегіям журналу «Вісник
Українського товариства генетиків і селекціонерів» та збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» забезпечити поетапний перехід до
друку статей англійською мовою та внесення цих видань до міжнародних наукометричних баз даних.
Президії Товариства звернутися з клопотанням до Кабінету Міністрів, Міністерства
освіти і науки, Міністерства аграрної політики, Міністерства охорони здоров’я України про необхідність підвищення рівня підготовки спеціалістів у галузі генетики, медичної біотехнології, селекції як у вищих
навчальних закладах, так і в наукових

установах. Раді Товариства провести аналіз та запропонувати методи і форми активного залучення молоді до роботи у Товаристві. Розглянути можливість та форму
відзначення кращих наукових робіт молодих учених, надання грантів для участі в
конференціях тощо.
9. Раді Товариства продовжити роботу з
оформлення, підтримання та удосконалення веб-сайту Товариства, регулярно розміщувати на сайті інформацію про нові публікації і досягнення у галузі генетики, селекції, біотехнології; інформацію про гранти, конкурси, проекти тощо.
10. Головам регіональних відділень активізувати роботу зі збору членських внесків та
залучення молодих науковців до роботи в
Товаристві.
11. З’їзд висловлює вдячність головному редактору чл.-кор. Кунаху В. А. і редакціям журналу «Вісник Українського товариства генетиків та селекціонерів» та збірника наукових праць «Фактори експериментальної
еволюції організмів» за вчасне та якісне
видання наукових праць.
Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування.

Голова з’їзду
Секретар

О. І. Корнелюк
А. В. Голубенко
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