
 ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

_______________С.І. Мельник 

«__» __________2016 року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої Ради 

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

Дата проведення:    28 липня 2016 року 

Місце проведення: актова зала УІЕСР, кім. 34 

Час проведення:   початок о 10-00 годині 

Учасники 

засідання:   

члени Вченої ради, керівники структурних підрозділів 

Українського інституту експертизи сортів рослин 
 

Вступне слово 

10:00 - 10:10 

 Мельник С.І.  – д.е.н., професор, директор Українського інституту експертизи  сортів 

рослин  

10:10 - 10:20 

1. Про  склад Вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин 

згідно таємного обрання від 25 травня 2016 року 
Доповідач:  учений секретар, к.с.-г.н., с.н.с. Каражбей Галина Миколаївна 

 

2.  Обрання Голови, заступника Голови та Вченого секретаря Вченої ради 

Українського інституту експертизи сортів рослин 

10:20 - 10:30 

Доповідач:  

завідувач відділу – старший науковий співробітник відділу правового забезпечення та 

розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин  

Ковчі Аттіла Ласлович 

10:30 – 10:40 

Голосування  

10:40 -11:00 

Перерва. Опрацювання результатів голосування 

11:00-11:10 

Оголошення результатів голосування 

Доповідач: Голова лічильної  комісії 

11:10-11:20 

3. Оновлення складу редакційної колегії науково-практичного журналу 

„Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин”  

Доповідач: учений секретар, к.с.-г.н., с.н.с. Каражбей Галина Миколаївна 

11:20-11:30 

4. Розгляд та схвалення до друку №32 (3) 2016р. науково-практичного журналу 

„Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин” 

 Доповідач: учений секретар, к.с.-г.н., с.н.с. Каражбей Галина Миколаївна 

 

 



11:30-11:40 

 5. Розгляд та схвалення методик кваліфікаційної експертизи на відмінність 

однорідність і стабільність:  

5.1. Методика проведення експертизи сортів роду дзвоники (Campanula L.) на відмінність, 

однорідність і стабільність; 

5.2. Методика проведення експертизи сортів роду космос (космея) (Cosmos Cav.) на 

відмінність, однорідність і стабільність; 

5.3. Методика проведення експертизи сортів міжвидових гібридів гарбуза великоплідного 

(волоського) × гарбуза мускатного (Cucurbita maxima Duch. × Cucurbita moschata Duch.) на 

відмінність, однорідність і стабільність; 

5.4. Методика проведення експертизи сортів павловнії (Paulownia Sieb. et Zucc.) на 

відмінність, однорідність і стабільність; 

5.5. Методика проведення експертизи сортів фізалісу опушеного (суничного) (Physalis 

pubescens L.) на відмінність, однорідність і стабільність. 

 Доповідач: к.с.-г.н ,с.н.с. завідувач відділу наукової координації та розробки методик 

Лещук Надія Василівна 

11:40 – 12:40 

6. Розгляд та схвалення коротких звітів про наукову діяльність структурних 

підрозділів за І півріччя 2016 року   

6.1. Відділ наукової координації та розробки методик  

Доповідач:   завідувач відділу Лещук Надія Василівна 

6.2. Відділ лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин   

Доповідач:  завідувач відділу Присяжнюк Лариса Михайлівна 

6.3. Відділ кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення та 

сортознавства    

Доповідач:  завідувач відділу Загинайло Микола Іванович 

6.4. Відділ економічних досліджень                                             

Доповідач:  завідувач сектору Сіліфонов Тарас Володимирович 

6.5. Відділ кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність                                                   

Доповідач:  завідувач відділу Гринів Світлана Миколаївна 

6.6. Відділ розгляду заявок, назви та новизни 

Доповідач:  завідувач відділу Васьківська Світлана Василівна 

6.7. Відділ правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав 

на сорти рослин  

Доповідач: завідувач відділу  Ковчі Аттіла Ласлович 

6.8.   Відділ  інформатизації та впровадження програмного забезпечення 

Доповідач: к.с.-г.н. Присяжнюк Олег Іванович 

6.9. Відділ міжнародного співробітництва та видавничої  діяльності  

Доповідач:  завідувач відділу Якубенко Наталія Борисівна 

 12:40 – 13:00 

8. Підведення підсумків  

Мельник С.І.  – д.е.н., професор, директор Українського інституту експертизи  сортів 

рослин  

 


