
 
 

ПРОГРАМА  

НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Наукові читання до 85-річчя від дня народження 

В’ячеслава Григоровича Михайлова – видатного вченого  

у галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур» 

 

Дата 

проведення: 

5 жовтня 

2021 р. 

Місце проведення: 

смт Чабани 

Києво-Святошинський р-н 

Київська обл. 

ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» 

Організатори:  

Національна академія аграрних  

наук України,  

Національний науковий центр 

«Інститут землеробства 

НААН» 

 

Форма проведення:  Zoom-конференція 

Подключись до конференції Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/8932796147?pwd=YkxVcTlqclFzS0Q1VjRQYVBSbGczQT09  

Ідентифікатор конференції: 893 279 6147 

Код доступу: 2021 

Початок підключення: 5 жовтня 2021 року о 10.20 год. 

 

Час Назва доповіді Доповідач 

 

10.00-

10.30 

 

Відкриття пам’ятної дошки В’ячеславу Григоровичу Михайлову  

на фасаді головного корпусу ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

(перегляд буде доступний у запису на сайті Інституту) 

Виступаючі: академік НААН Камінський В. Ф.,  

                       доктор с.-г. наук, професор Дегодюк Е. Г. 
 

10.30 

10.40 

Вступне слово 

 

 

Камінський Віктор Францевич, 

академік-секретар Відділення 

землеробства, меліорації та механізації 

НААН, директор Національного 

наукового центру «Інститут 

землеробства НААН», академік НААН; 

Костенко Олена Іванівна, заступник 

директора з наукової роботи з питань 

селекції ННЦ «Інститут землеробства 

НААН», к.с.-г.н., с.н.с. 

https://us02web.zoom.us/j/8932796147?pwd=YkxVcTlqclFzS0Q1VjRQYVBSbGczQT09


10.40-

10.50 

Науковий та творчий внесок 

В.Г. Михайлова в розвиток 

теоретичних основ і 

практику селекції сої 
 

Щербина Олена Зіновіївна, завідувач 

відділу селекції і насінництва 

зернобобових культур ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», к.с.-г.н., с.н.с. 

10.50-

11.00 

Роль сортових ресурсів у 

збільшенні виробництва сої 

в Україні   

Петриченко Василь Флорович, радник 

дирекції з наукової роботи Інституту 

кормів та сільського господарства 

Поділля НААН, академік НААН 
 

11.00-

11.10 

Розвиток наукової 

спадщини та ідей видатного 

вченого селекціонера 

В’ячеслава Григоровича 

Михайлова в Інституті 

рослинництва ім. В.Я. 

Юр’єва 
 

Кобизєва Любов Никифорівна, 

директор   Інституту рослинництва ім. 

В.Я. Юр'єва, д.с.-г.н., член-кореспондент 

НААН  

11.10-

11.20 

Успіхи у просуванні сортів 

сої селекції ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» на 

ринку насіння у 

Великобританії  
(буде забезпечено синхронний 

переклад з англійської на 

українську мову) 

Девід Макнотен (David McNaughton), 

голова компанії “Soya UK Ltd”. 

Великобританія 

11.20-

11.30 

Вплив клімату на 

експертизу сортів рослин в 

агроекологічних зонах 

України 

Ткачик Світлана Олександрівна, 

заступник директора Українського 

інституту експертизи сортів рослин, 

к. с.-г. н. 
 

11.30-

11.40 

Сучасні технології у 

насінництві 

сільськогосподарських 

культур 

 

Малієнко Микола Васильович, 

директор СТОВ «Перемога», 

Фастівського району Київської області 

11.40-

11.50 

Розширення сучасної 

колекції сортових ресурсів 

сої з метою формування 

генетичних ресурсів  
 

Марченко Тетяна Юріївна, завідувач 

відділу селекції Інституту зрошуваного 

землеробства НААН, д.с.-г.н., с.н.с. 

11.50-

12.00 

Особливості розвитку 

проростків проса в селекції 

на посухостійкість 

Горлачова Ольга Вікентіївна, старший 

науковий співробітник лабораторії 

селекції проса Інституту рослинництва 

імені В. Я. Юр’єва НААН, к.с.-г.н., с.н.с. 
 

12.10-

12.20 

Оцінка впливу елементів 

технології вирощування 

Заїка Євген Вікторович, завідувач 

відділу селекції і насінництва олійних і 



льону-довгунцю на 

показники врожайності 

луб’яних культур ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», к.с.-г.н. 

 

12.20-

12.30 

Сорти української селекції 

та їх продуктивність в 

умовах Західного Лісостепу 

Панасюк Руслана Миколаївна, в.о. 

доцента кафедри технологій у 

рослинництві Львівського 

національного аграрного університету, 

к.с.-г.н. 

 

12.30-

12.40 

Продуктивність сої за 

технології no-till на 

чорноземах типових 

малогумусних 

Лівобережного Лісостепу 

 

Костенко Олена Іванівна, заступник 

директора з наукової роботи з питань 

селекції ННЦ «Інститут землеробства 

НААН», к.с.-г.н., с.н.с. 

12.40-

12.50 

Оцінка сортів і 

селекційного матеріалу 

люпину білого за 

придатністю використання 

на зелений корм і сидерат 

Левченко Тетяна Михайлівна, 

провідний науковий співробітник 

відділу селекції і насінництва 

зернобобових культур ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», к.с.-г.н., с.н.с. 

 

12.50-

13.00 

Особливості технології 

вирощування міскантусу  

гігантського на   

осушуваних органогенних  

ґрунтах Лівобережного  

Лісостепу  України 
 

Опанасенко Олександр Григорович, 

завідувач лабораторії Панфильської 

дослідної станції ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», к.с.-г.н. 

13.00-

13.10 

Стан вивчення та основні 

досягнення у селекції 

кормових багаторічних 

бобових трав (люцерни та 

конюшини) 
 

Корягін Олексій Михайлович, 

старший науковий співробітник відділу 

кормовиробництва ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», к.с.-г.н. 

13.10-

13.20 

Ефективність елементів 

органічного землеробства в 

технологіях вирощування 

зернових культур   

Мушик Богдана Василівна, старший 

науковий співробітник відділу 

технологій зернових колосових культур 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» 
 

Підведення підсумків і закриття роботи конференції 

 

Усі надіслані тези учасників конференції  (у т. ч. тих, що не виступали з 

доповідями) будуть опубліковані у збірнику тез, який буде доступний на сайті 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» за посиланням:  

https://zemlerobstvo.com/naukovi-vidannya/vidavnitstvo-nnts-iz-naan/  

https://zemlerobstvo.com/naukovi-vidannya/vidavnitstvo-nnts-iz-naan/

