НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА
19 грудня 2018 р.
ПРОГРАМА
І Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ДОСЯГНЕННЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ
ВИРОЩУВАННЯ МАЛОПОШИРЕНИХ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ
КУЛЬТУР ТА ПЕРЕРОБКА ЇХ СИРОВИНИ»
Місце проведення – Інститут садівництва НААН
(конференц-зала, к. 19, вул. Садова, 23,
с. Новосілки Києво-Святошинського р-ну)

Реєстрація учасників 9.00-10.00
Початок о 10.00
13.00-13.30 – кава-брейк
13.30-16.30 – продовження виступів учасників конференції
16.30-17.00 – обговорення та підведення підсумків конференції;
рекомендація матеріалів кращих доповідей до публікації у
міжвідомчому тематичному науковому збірнику Інституту садівництва
НААН
17.00 – закриття конференції та від’їзд учасників.
Регламент виступу доповідачів – до 15 хв.
Відкриття конференції, привітальне слово д-ра с.-г. наук, академіка
НААН, директора Інституту садівництва НААН Гриника Ігоря
Володимировича.
1.
«Споживча цінність та стан малопоширених плодовоягідних культур в сучасному садівництві» – Москалець Тетяна
Захарівна, д-р біол. наук, зав. лабораторії селекції і технології вирощування
ягідних культур ІС НААН

2.
«Досвід, селекція та вирощування азиміни трилоба та
дерену» – Клименко Світлана Валентинівна, д-р біол. наук, професор, зав.
відділу акліматизації плодових рослин Ботанічного саду ім. Гришка НАН

3.
«Нові сорти нішевих плодових культур української
селекції» – Меженський Володимир Миколайович, д-р с.-г. наук, ст. наук.
сп. кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка НУБіП

4.
«Стан генетичних ресурсів малопоширених плодовоягідних культур в Україні» – Бондаренко Вікторія Миколаївна, наук.
сп. Національного центру Генетичних ресурсів рослин

5.
«Споживчі та цінні властивості малопоширених плодових:
азиміна, зізіфус, хурма» – Грабовецька Ольга Анатоліївна, канд. біол.
наук, зав. сектором мобілізації і збереження рослинних ресурсів Інституту рису
НААН

6.
«Сорти і добірні форми глоду для плодівництва та
фармацевтичного
виробництва»
–
Меженська
Людмила
Олексіївна, канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової
селекції НУБіП

7.
«Досвід
та
можливості
вирощування
журавлини
великоплодої» – Баточенко Володимир Миколайович, наук. сп.
Національного природного парку «Північне Поділля»

8.
«Плодово-ягідна сировина малопоширених культур для
виготовлення функціональних продуктів» – Литовченко
Олександр Михайлович, д-р техн. наук, професор, гол. наук. сп. лабораторії
технології зберігання та переробки плодів і ягід ІС НААН

9.
«Селекційні надбання хурми в Придніпров’ї» – Чирка Василь
Григорович, селекціонер-аматор
10. «Споживча цінність та досягнення в селекції калини
звичайної та горіха волоського» – Францішко В’ячеслав
Станіславович, сп. лабораторії селекції і технології вирощування ягідних
культур Інституту садівництва НААН

11. «Селекція азиміни трилоба і хурми» – Кравченко Василь
Миколайович, селекціонер-аматор (Запоріжжя)
12. «Перспективні сорти та форми калини звичайної» –
Постоленко Людмила Валентинівна, зав. відділу генетичних ресурсів та
селекції ягідних, малопоширених і горіхоплідних культур ДС помології ім. Л.П.
Симиренка ІС НААН
13. «Перспективні сорти та форми жимолості їстівної» –
Гибало Валентин Миколайович, канд. с.-г. наук, ст. наук. сп., заступник
директора з наукової роботи ДС помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН

14. «Особливості пересадки насіннєвих саджанців азиміни
трилопатевої (Asimina triloba L.) з відкритою кореневою
системою» – Красовський Володимир Васильович, канд. біол. наук, ст.
наук. сп., в.о. директора Хорольського ботанічного саду

15. «Селекційні напрямки обліпихи крушиновидної» – Москалець
Валентин Віталійович, д-р с.-г. н., гол.наук.сп. лабораторії селекції і технології
вирощування ягідних культур ІС НААН

16. «Особливості
вирощування
садивного
матеріалу
жимолості їстівної стебловими живцями» – Варлащенко
Людмила Григорівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового
господарства Уманського національного університету садівництва

17. «Перспективи використання підщепи УУПРОЗ» – Матвієнко
Микола Васильович, канд. с.-г. наук, селекціонер-аматор
18. «Культивування in vitro нових сортів агрусу (Ribes
grossularia L.)» – Натальчук Тетяна Анатоліївна, канд. с.-г. наук, наук. сп.

відділу вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур ІС
НААН

19. «Збереження
та
колекціонування
генресурсів
малопоширених плодово-ягідних культур в умовах Західного
регіону України» – Матлай Іван Йосипович, селекціонер-аматор,
засновник «Галицько-Волинського товариства садоводів»

20. «Удосконалення
технології
виготовлення
хліба
з
використанням порошку із плодів шипшини» – Євчук Яна
Валеріївна, канд. техн. наук, доценткафедри технології зберігання і переробки
зерна Уманського національного університету садівництва

21. «Оцінка морозостійкості сортів фундука (Сorylus Maxima
Mill.) методом диференційно-термічного аналізу» – Яременко
Надія Олександрівна, канд. с.-г. наук, наук. сп. відділу вірусології,
оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур ІС НААН

22. «Світові тенденції вирощування суниці садової: селекція,
технологія, якість» – Павлюк Василь Васильович, канд. с.-г. наук, ст.
наук. сп. лабораторії селекції і технології вирощування ягідних культур ІС НААН

23. «Вплив обробки маточних рослин жимолості фізіологічно
активними речовинами на функціональний стан листової
пластини» – Запольський Ярослав Сергійович, аспірант відділу
вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур ІС НААН

24. «Перспективи залучення малорозповсюдженої плодовоягідної сировини до сфери харчових технологій» – Сімахіна
Галина Олександрівна, д-р техн. наук, професор, зав. кафедри технології
оздоровчих продуктів НУХТ

25. «Селекційні напрацювання актинідії аргута» – Скрипченко
Надія Василівна, канд. біол. наук, ст. наук. сп. відділу акліматизації плодових
рослин Ботанічного саду ім. Гришка НАН

