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ІННОВАЦІЇ

НОВИНИ

Біотехнологічна лабораторія – зернова нива України

Створено Раду з питань
розвитку вищої освіти

а останні 25–30 років біотех"
нологія продемонструвала
необмежені можливості у бага"
тьох галузях. Сьогодні вона стає
одним з новітніх інструментів
сільськогосподарських дослід"
жень, вносить вклад у розвиток
нових методів генетичних змін і
модифікацій рослин.
Інститут фізіології рослин і гене"
тики НАН України займає передові
позиції в розробці теоретичних і
прикладних засад біотехнологічного
поліпшення сільськогосподарських
рослин та одержання багатьох сор"
тів"інновацій злакових культур.
Ключовим напрямом його діяль"
ності є створення нових сортів та
гібридів з високим генетично де"
термінованим потенціалом продук"
тивності й якості зерна та підвище"
ною адаптацією до стресових чин"
ників довкілля. Досягнення ос"
танніх років в галузі геноміки, моле"
кулярної біології та генетичної інже"
нерії стали основою нових методів
селекційної роботи, заснованих на
використанні молекулярних мар"
керів і на спрямованій генно"інже"
нерній модифікації рослин. При
цьому багаторазове прискорення
селекційної роботи досягається за
рахунок застосування молекуляр"
них маркерів відповідних ознак.
Інший підхід заснований на вве"
денні в рослину нових ознак шля"
хом генно"інженерної модифікації.
Селекційні дослідження на"
уковців Інституту повністю перей"
шли на новий молекулярний
рівень, що у 2—3 рази прискорює
селекційний процес. Сучасні мо"
лекулярні технології потребують
значних фінансових ресурсів, яких
сьогодні в Україні бракує. В умовах
фінансової скрути єдиним вихо"
дом для українських науковців за"
лишається кооперація між спо"
рідненими установами в Україні і
за кордоном. Інститут фізіології
рослин та генетики спільно з
Інститутом клітинної біології та
генетичної інженерії створили ла"
бораторію молекулярно"генетич"
них методів досліджень, що дозво"
лило ефективно застосовувати
маркери нуклеїнової та білкової
природи в селекційному процесі
та сприяло зменшенню масштабів
і скороченню термінів селек"
ційних програм.
Завдяки аналізу безпосередньо
самого генома, а не продуктів його
експресії, ДНК"маркери значно
перевершують за специфічністю,
роздільною здатністю і точністю
фенотипові, зокрема маркери за"
пасних білків. Сьогодні найефек"
тивнішим вважається аналіз за до"
помогою полімеразної ланцюго"
вої реакції (ПЛР"аналіз), який
дозволяє досліджувати молеку"
лярно"генетичний поліморфізм із
найменшими витратами часу та
матеріалів.
Науковці Інституту фізіології
рослин і генетики розробили й оп"
тимізували систему ДНК"маркерів
для селекції та генотипування
сортів пшениці, ячменю, спельти і
тритикале за генами, які де"
термінують важливі господарсько"
цінні ознаки. Виявлено потенційні
донори цінних алелів, які контро"
люють підвищення вмісту білка і
мікроелементів, кодують зміни у
біосинтезі крохмалю зерна; де"
термінують низьку активність
поліфенолоксидазних ферментів
зернівки тощо. За допомогою спе"
цифічних ДНК"маркерів встанов"
лено джерела генів, які позитивно
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Дослідне поле науковців

впливають на якість зерна. На
підставі визначення найкращих
асоціацій алелів маркерних локусів
сформована колекція високо"
якісних ліній пшениці, адаптова"
них до місцевих умов вирощуван"
ня, як селекційний матеріал для
створення червонозерних і біло"
зерних сортів екстра"сильної та
бісквітної пшениці.
На основі молекулярно"гене"
тичного аналізу зразків світово"
го та вітчизняного генофонду
озимої пшениці виділено доно"
ри стійкості до основних хвороб
та шкідників з метою подальшо"
го їх використання в селекції на
резистентність до шкодочинних
організмів за умов глобальних
змін клімату.
Завдяки застосуванню молеку"
лярних біотехнологій вперше в
Україні отримано і впроваджено у
практичні програми селекційний
матеріал з комплексом нових му"
тантних генів та хромосомними
траслокаціями, що зумовлюють
радикальне поліпшення пшениці
за вмістом і якістю білка, фізич"
ними властивостями крохмалю,
вмістом ключових мікроелементів
та показниками харчової цінності
зерна. Впроваджено в селекцій"
ний процес методи ідентифікації
пшенично"житніх транслокацій;
високоамілозної та ваксі пшениць
із зміненим, більш дієтичним
складом крохмалю.
На основі використання у схре"
щуваннях гексаплоїдних синтетич"
них пшениць виведені високопро"
дуктивні лінії пшениці, стійкі до по"
сухи та хвороб. Отримано унікальні
генотипи пшениці з геном Gpc"B1,
який підвищує вміст білка в зерні на
1,5—2,0% за рахунок ремобілізації
азоту з вегетативних органів у зер"
но. Створено серію генетичних
інтрогресивних ліній пшениці з ек"
зотичними алелями високомолеку"
лярних глютенінів від дикорослих
видів, що мають позитивний вплив
на хлібопекарські властивості бо"
рошна. Отримано селекційний ма"
теріал пшениці з білим, чорним та
голубим кольором зерна з високою
антиоксидантною активністю, що є
генетичною основою для нового
напряму селекції пшениці кру"
п’яного використання з підвище"
ною харчовою цінністю зерна.
Одним із перспективних на"
прямів є використання методів
клітинної селекції. В Інституті
фізіології рослин і генетики впер"
ше методом прямого добору in
vitro було отримано стійкі до мета"
болітів збудника офіобольозної
кореневої гнилі рослини м’якої
пшениці. Розроблена ефективна
біотехнологія прискореного одер"
жання нових генотипів пшениці із
підвищеною стійкістю до офіобо"

льозної кореневої гнилі і водного
дефіциту.
Генетично модифіковані сіль"
ськогосподарські культури посту"
пово завойовують світ. У 2018 році
посівні площі під (ГМ) культура"
ми в світі досягли рекордних 190
млн гектарів. За десять років пло"
ща таких посівів зросла більш, ніж
на 80%. А з 1996 року світова пло"
ща посівів виросла більш, ніж у
100 разів. З 1996 по 2016 рік прибу"
ток від вирощування ГМ"культур
доходив до 186,1 млрд доларів. У
нещодавному звіті Інституту сві"
тових ресурсів говориться, що
ГМО – ключовий фактор, який
допоможе нагодувати зростаюче
населення планети.
В ІФРГ НАН України інтен"
сивно розробляються новітні мо"
лекулярні біотехнології з викорис"
танням різноманітних стратегій.
Відкриття коротких інтерферую"
чих РНК надало принципово нові
можливості для генетичного
поліпшення культурних рослин.
Розуміння молекулярних основ
біогенезу цих РНК, їх функцій як
можливих регуляторних молекул,
призвело до розробки нового на"
прямку генетичної інженерії –
siРНК–технологій. Співробітни"
ки Інституту є піонерами в Україні
з розробки siРНК–технологій, зо"
крема біотехнологічних підходів
отримання стійких до посухи
сільськогосподарських рослин.
Використовуючи метод РНК
інтерференції вдалося створити се"
лекційний матеріал високоамілоз"
ної пшениці, у якої співвідношен"
ня амілоза/амілопектин від нор"
мального 20—25/75—80% зміщено
у бік амілози. Ця пшениця містить
до 70% амілози, а решта — аміло"
пектин. Такий склад крохмалю
призводить до того, що він прак"
тично перетворюється на дієтичну
розчинну клітковину, глікемічний
індекс продуктів із зерна такої
пшениці зменшується до 45—50.
Вперше в Україні в Інституті
фізіології рослин і генетики роз"
роблено біотехнологію селекцій"
ного процесу, яка ґрунтується на
поєднанні можливостей класич"
ної і молекулярної генетики, що
забезпечує отримання високопро"
дуктивних
сортів"інновацій.
Створено нові сорти озимої пше"
ниці (Городниця, Порадниця,
Чорнозерна, Донор Київський) та
цінний селекційний матеріал,
який на державному рівні було
визнано селекційним досягнен"
ням, а новизна їх захищена патен"
тами. За три роки у зонах Степу,
Лісостепу та Полісся сорт Город"
ниця забезпечив урожай від 100
до 124 ц/га в 5 екологічних точках.
За якістю хліба сорт належить до
сильних пшениць.

Сорт Чорнозерна створено
шляхом поєднання двох коротких
транслокаційних сегментів хро"
мосом пирію в одній трансло"
каційній хромосомі пшениці. Оз"
нака «чорне зерно» має досить
тісний генетичний зв’язок із
вмістом вітамінів і мінералів (фос"
фор, кальцій, залізо, цинк; віта"
міни В, В2, С, Е) і контролюється
одним рецесивним фактором та
залежить від геному материнської
рослини. Тому, цей сорт дає висо"
кої якості крупу для дієтичного
харчування.
Сорт Донор Київський відно"
ситься до екстра сильних пше"
ниць і суттєво перевищує найви"
щий перший клас за показниками
якості зерна згідно з новим дер"
жавним стандартом. Він містить у
зерні 17–18% білка високої
якості, відноситься до підвиду ша"
розерної пшениці. Впровадження
його забезпечить експортний по"
тенціал України не тільки зерном,
а й борошном високого гатунку.
Завдяки впровадженню у се"
лекційний процес нового гене"
тичного матеріалу, створено сорти
озимої пшениці, які занесено до
Держреєстру і визнано новим се"
лекційним досягненням, новизна
яких закріплена патентами не
тільки України, а й інших країн.
Загалом за 62 роки наукової діяль"
ності академік НАН України
В.В.Моргун спільно з колегами
створили 156 зареєстрованих сор"
тів і гібридів сільськогосподарсь"
ких рослин, які понад 42 роки
висівають на полях України та
СНД. Лише сорти озимої пше"
ниці селекції Інституту займають
в нашій країні близько 2 млн га,
або 30% усіх посівів цієї культури.
Валовий збір зерна із сортів се"
лекції ІФРГ удвічі перевищує по"
треби країни у продовольчому
зерні пшениці. Економічний
ефект від впровадження інновацій
становить 6,7 млрд. гривень.
Розширено трансфер сортів"
інновацій у виробництво. Реалізо"
вано 3213 ліцензій на вирощуван"
ня сортів озимої пшениці селекції
Інституту. Високоякісним насін"
ням забезпечені всі насіннєві гос"
подарства. Ліцензії на вирощуван"
ня сортів озимої пшениці селекції
Інституту придбали компанії
США, Канади, Франції, Швеції,
Норвегії та інших країн.
Вартість створення одного сор"
ту за кордоном оцінюється у 1,5
млн євро. Таких коштів вітчизняні
селекціонери не мають і тому по"
требують значної фінансової під"
тримки з боку держави. За відсут"
ності фінансів українська се"
лекція занепадатиме, а без неї не
може бути ефективним і сільсько"
господарське виробництво.
Широкомасштабні
роботи
Інституту фізіології рослин і гене"
тики НАН України по впровад"
женню нових сортів"інновацій у
виробництво потребують подаль"
шої фінансової підтримки та на"
дання йому нового дослідного
господарства, оскільки можли"
вості дослідного сільськогоспо"
дарського виробництва у смт Гле"
ваха уже вичерпані.
Оксана ДУБРОВНА,
Інститут фізіології рослин
і генетики НАН України,
Богдан МОРГУН,
Інститут клітинної біології
і генетичної інженерії
НАН України

За результатами зустрічі з
керівниками провідних за"
кладів вищої освіти, що відбу"
лася на початку червня, Прези"
дент України підписав указ про
створення Ради з питань роз"
витку вищої освіти в Україні.
Кабінету Міністрів України
доручено «забезпечити розроб"
лення за участю Національного
інституту стратегічних дослід"
жень, Національної академії на"
ук України та затвердити до 1 ли"
стопада 2020 року стратегію роз"
витку вищої освіти в Україні на
2021—2031 роки, визначивши
основні цілі та пріоритети з ура"
хуванням глобальних тенденцій
світової економіки».
Крім того, уряд та Інститут
стратегічних досліджень разом з
Національною академією педа"
гогічних наук України до 1 ве"
ресня 2020 року мають розроби"
ти та затвердити державну про"
граму розвитку науково"до"
слідницької інфраструктури в
Україні та план заходів щодо
популяризації природничих на"
ук і математики.
Також до 1 вересня поточно"
го року уряду необхідно розро"
бити план заходів щодо популя"
ризації можливостей здобуття
вищої освіти в Україні для іно"
земних студентів.
До 1 грудня цього року Каб"
мін повинен затвердити дер"
жавну програму відновлення та
розбудови мережі гуртожитків
для проживання студентів.
Згідно з указом, керівник
Офісу Президента України має
у двотижневий строк подати
проект положення про Раду з
питань розвитку вищої освіти в
Україні та пропозиції щодо її
персонального складу.

Конкурс відбудеться
Конкурс науково"технічних
розробок за державним замов"
ленням нинішнього року відбу"
деться, однак МОН забезпечить
повторну експертизу поданих
проєктів і повне оновлення
складу Науково"технічної ради
та всіх секцій. Роз’яснення про
це надав директорат науки та
інновацій МОН.
В інформації йдеться про те,
що після того, як МОН отрима"
ло повідомлення від правоохо"
ронних органів про розсліду"
вання кримінального провад"
ження за фактом отримання не"
правомірної вигоди працівни"
ком міністерства, організатори
навіть розглядали варіант скасу"
вання нинішнього року конкур"
су науково"технічних розробок.
Однак, за словами першого за"
ступника міністра освіти і науки
Юрія Полюховича, «це було б
несправедливо стосовно тисяч
українських науковців, які до"
клали багато часу та зусиль, щоб
податися на конкурс. Так само
це було б мінусом і для держави,
адже саме цей конкурс дозволив
завершити десятки розробок,
які сьогодні реально використо"
вуються — в обороні, медицині
тощо».
Тому в МОН ухвалили
рішення продовжити підготов"
ку, забезпечивши повторну
експертизу поданих проєктів та
оновивши склад секцій, членів
яких відбиратиме незалежна
конкурсна комісія за чіткими
критеріями. Передбачено та"
кож переглянути умови прове"
дення конкурсу.

