
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Голова Вченої ради Українського 

інституту експертизи сортів рослин 

    (підпис наявний)         С. І. Мельник 
 

«  28  »          грудня          2022 року 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

Дата проведення:    29 грудня 2022 року 

Місце проведення: Актова зала + онлайн, к. 34 

Час проведення:   початок о 10-00 годині 

Учасники засідання:   члени Вченої ради 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Вступне слово: 

Мельник С. І. – Голова Вченої ради, директор Українського інституту експертизи 

сортів рослин, д.е.н., професор. 

 

1. Розгляд та схвалення звітів про науково-технічну діяльність структурних 

підрозділів УІЕСР за 2022 рік:  

1.1. Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин 

Доповідач: Джулай Наталія Петрівна 

1.2. Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 

Доповідач: к. с.-г. н., с. н. с.  Гринів Світлана Миколаївна 

1.3. Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин 

Доповідач: к. с.-г. н., доцент Хоменко Тетяна Михайлівна 

1.4. Відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва 

Доповідач: к. юр. н., Бобонич Євген Федорович, Голіченко Наталія Борисівна 

1.5. Відділ науково-технічної інформації 

Доповідач: к. е. н. Стариченко Євгеній Михайлович  

1.6. Відділ науково-організаційної роботи 

Доповідач: к. і. н. Попова Оксана Павлівна 

1.7. Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу 

Доповідач: к. с.-г. н., с. д. Присяжнюк Лариса Михайлівна 

1.8 Лабораторія показників якості сортів рослин 

Доповідач: Іваницька Алла Петрівна 

 



2. Розгляд та схвалення звітів про виконання Ініціативних тематик з 

реєстраційним номером в УкрІНТЕІ за 2022 рік:  

2.1. Розробка та програмна реалізація системи оцінки сортів рослин за SSR 

маркерами в рамках кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, 

однорідність та стабільність (2020-2024 рр.) (проміжний) 

Доповідач: к. с.-г. н., с. д. Присяжнюк Лариса Михайлівна 

2.2. Методичні аспекти впливу метеорологічних умов на формування 

морфологічних та господарсько-цінних характеристик сортів рослин (2022-2025) 

(проміжний) 

Доповідач: д. с.-г. н., с.н.с., Лещук Надія Василівна 

2.3. Розроблення пропозицій щодо удосконалення правових засад охорони прав на 

сорти рослин, проведення аналізу чинного законодавства з даного питання та 

розробки науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення нормативно-

правової бази у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин (2020-2023) 

(проміжний) 

Доповідач: к. ю. н., Бобонич Євген Федорович 

 

3. Розгляд та схвалення до друку монографії «Буряки цукрові – селекція, 

насінництво та технологія вирощування». Автори: Присяжнюк О. І., 

Присяжнюк Л. М., Мельник С. І., Гринів С. М. 

Доповідач: к. с.-г. н., с. д. Присяжнюк Лариса Михайлівна 

 

 

Різне: 

 

Регламент: доповіді до 10 хвилин, обговорення 3 хвилини 

 

 

Підведення підсумків  

Мельник С. І. – Голова Вченої ради, директор Українського інституту експертизи 

сортів рослин, д. е. н., професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


