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До 130-річчя 

від дня народження 

Володимира Левковича Симиренка 

 

 

В. Л. Симиренко (18.12.1891—17.09.1938) 
 

У 1926–1932 рр. — професор і завідувач кафедри плодоовочівництва 

Київського сільськогосподарського інституту 

(нині кафедра садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка НУБіП України).  

Засновник наукової школи з проблем садівництва у НУБіП України 

 



Життєвий і творчий шлях професора Володимира Симиренка 

Симиренко Володимир Левкович народився 18 грудня 1891 р. у с. Мліїв на Черкащині. 

Навчався у Полтавській, а з 1904 по 1910 р. — у 7-й Київській гімназії. У 1918 р. закінчив с/г 

факультет Київського політехнічного інституту. З 1921 до 1930 р. працював директором 

Мліївської садово-городньої дослідної станції і Центрального Державного плодового розсадника 

України. У 1926—1932 рр. — професор і завідувач кафедри плодоовочівництва Київського с/г 

інституту (нині кафедра садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка НУБіП України); засновник 

наукової школи з проблем садівництва у НУБіП України. 

Володимир Симиренко — професор, видатний вчений, талановитий послідовник свого 

батька — світового корифея у галузі садівничої науки і практики Левка Платоновича Симиренка. 

Будучи неперевершеним лектором і пропагандистом науки та маючи незрівняний організаційний 

хист, Володимир у багатьох сферах діяльності просунувся набагато далі. У 1923 р. за ініціативою 

та під головуванням Володимира Львовича при Наркомземі УРСР було створено Всеукраїнську 

помологічну комісію, творче ядро якої було у Млієві. На цій посаді він заклав основи і 

організаційно завершив «Помологічну Книгу України». Він систематизував і впорядкував увесь 

біологічний фонд і надав йому сучасної організаційної структури. У 1930 р. він організував і 

очолив Всесоюзний НДІ плодового та ягідного господарства (нинішній Інститут садівництва 

НААН України) — єдиний в Союзі, де проводили дослідження з генетики садових культур.  

У березні 1931 р. Всесоюзна академія сільськогосподарських наук ім. В. Леніна передала всі 

питання стандартизації плодових та ягідних культур для розв’язання Всеукраїнському дослідному 

інституту плодового та ягідного господарства, який очолював професор В. Л. Симиренко. 

В. Л. Симиренко розробив основні засади помологічної номенклатури для СРСР, що були 

ухвалені постановою Всесоюзної наради з питань стандартизації асортиментів плодових та 

ягідних рослин, яка відбулась у грудні 1931 р. в Києві. На початку 1932 р. НКЗС СРСР затвердив 

стандартні і рекомендовані асортименти плодових і ягідних рослин для поширення в Україні та в 

інших республіках СРСР. 

За ініціативою В. Л. Симиренка розпочалося створення мережі сортовипробувальних 

дільниць, опорних пунктів і зональних станцій на теренах всього Радянського Союзу, які 

працювали за єдиною методикою. Ці станції, отримуючи садивний матеріал із розсадників 

В.Л. Симиренка, розпочали швидкими темпами випробовувати, розмножувати та впроваджувати 

стандартизований асортимент плодових культур, рекомендований для різних ґрунтово-

кліматичних зон країни. Уся інформація з цих станцій стікалася до В.Л. Симиренка, якого з 

повним правом можна назвати родоначальником системи моніторингу в садівничій галузі. 

Така чітка організаційна робота і вражаючі досягнення були високо оцінені директором ВІР, 

академіком М.І. Вавіловим, який запропонував підпорядкувати очолюваному В. Л. Симиренком 

інституту дослідницькі й опорні пункти садівництва всього Радянського Союзу. Та цим планам 

здійснитися не судилося. У 1933 р. В.Л. Симиренка заарештували як ворога народу, звинувативши 

в тому, що він «образив мічуринців, відмовившись визнати їх сорти й методи», а у 1938 р. 

розстріляли. Така сама доля п’ять років по тому спіткала і його соратника-однодумця, 

войовничого антилисенківця М.І. Вавілова. 

Цими варварськими діями в Україні (та й у всьому Союзі) генетику було не лише відкинуто 

назад на багато десятиліть – вона просто загинула разом зі своїми творцями. Одразу після 

розстрілу з бібліотек було вилучено і знищено всі праці В.Л. Симиренка, його ім’я годі шукати в 

радянських енциклопедіях навіть післявоєнних видань (хоча його на вимогу родичів і світової 

громадськості реабілітували ще у 1957 р.). Та навіть уже в незалежній Україні про 100-річчя з дня 

народження Володимира Левковича так ніхто й не згадав ... 

Свого часу і Левка Платоновича, і Володимира Левковича Симиренків запрошували 

працювати до провідних університетів світу, але вони відмовлялися, будучи впевненими, що лише 

на родючих українських землях під щедрим сонцем і з чистими водами будуть зростати красиві та 

запашні яблука, груші, вишні й черешні неперевершених смакових якостей. 

Настав час, і українці повертаються обличчям і серцем до своїх предків, повертають їх із 

забуття, вивчають їхню спадщину, намагаються відродити славу України як житниці, що 

експортувала до інших країн не лише пшеницю й цукор, а й надзвичайно смачні фрукти та овочі.  



ПРОГРАМА 
Всеукраїнської науково-практичної конференції  

VІ СИМИРЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ: 

«САДІВНИЦТВО: ОСВІТА ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» 

 

30 листопада 

Міжнародний виставковий центр  

(м. Київ, метро Лівобережна, Броварський проспект, 15, павільйон 4) 

 

1000—1055 Реєстрація учасників конференції. Ознайомлення з науковою 

спадщиною родини Симиренків з фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки 

НУБіП України. Виставка-презентація сучасних навчальних посібників та наукових 

праць за авторством співробітників кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.  
 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ (1100—1130) 

✓ Кваша Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, академік 

НААН, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, НУБіП України  

✓ Гадз Петро Іванович, голова Наглядової Ради Асоціації «Укрсадпром», 

голова ФГ «Гадз», Герой України  

✓ Матвієць Олександр Григорович, голова Асоціації «УКРСАДПРОМ» 

✓ Центило Леонід Васильович, Директор ТОВ «Агрофірма «Колос» , голова 

Ради роботодавців Агробіологічного факультету, НУБіП України. 
 

1130—1150 Мазур Борис Миколайович, завідувач кафедри садівництва ім. проф. 

В.Л. Симиренка 

Професор Володимир Симиренко. Його ім’я носить кафедра 

 

1150—1210  Вольвач Петро Васильович, академік УЕАН, лауреат премії ім. 

Л.П. Симиренка НАН України 

В лабіринтах розстрільної справи професора Володимира Симиренка 

 

1210—1230  Корост Тетяна Михайлівна, голова Котелевської селищної ради, 

Герой України; Козак Василь Васильович, голова Сокирянської МТГ; Ковдрин Олег 

Іванович, голова Трибухівської ОТГ 

Садівництво у розвитку сільських територій 

 

1230—1250  Клименко Світлана Валентинівна, професор, доктор 

біологічних наук, завідувач відділу акліматизації плодових рослин Національного 

ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України 

Роботи Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка з інтродукції і 

селекції плодових культур 
 

1300—1330 — КАВА-БРЕЙК 

Ознайомлення з експозицією виставки Fresh Business Expo 
 



1330—1350  Меженський Володимир Миколайович, доктор с.-г. наук, 

професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка 

Внесок кафедри садівництва НУБіП у розвиток галузі 

 

1350—1410  Матвієць Андрій Олександрович, науковий співробітник 

Інституту садівництва НААН України 

Проектування плодово-ягідних насаджень та систем зрошення 

 

1410—1430  Бондаровський Василь Володимирович, директор компанії Біохім 

Агро, група компаній ЕФТ груп 

Хімічне прорідження яблуні, сучасні препарати для якісного врожаю 

 

1430—1450  Михальчук Микола Васильович, магістр кафедри садівництва 

ім. проф. В.Л. Симиренка, регіональний представник TimacAgro Ukraine; Панас 

Марія, продакт менеджер TimacAgro Ukraine 

Оптимізація живлення плодових культур біостимуляторами TimacAgro 

Ukraine 
 

1500—1530  Підведення підсумків роботи першого дня конференції  
Обговорення з випускниками кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, роботодавцями та 

іншими стейкхолдерами пропозицій щодо шляхів вдосконалення освітньої програми «Садівництво 

та виноградарство» для студентів ОС Бакалавр та Магістр відповідно до тенденцій розвитку 

плодоовочевої та виноградарської галузей України та світу, а також з врахуванням сучасних 

вимог ринку праці: Домбровська Анна, ФГ Фруктовий сад АТ; Змійчук Сергій, ТОВ Фрутек; 

Машківський Віктор, ТОВ «Агрофірма «Колос»; Полонський Іван, ФГ Теолинське. 

 

1 грудня 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(вул. Героїв Оборони 13, навчальний корпус № 4, онлайн) 
900—955 Реєстрація учасників конференції. Ознайомлення з історією 

становлення та сучасним станом підготовки фахівців на кафедрі садівництва ім. 

проф. В.Л. Симиренка. 
 

1000—1020 Тонха Оксана Леонідівна, декан агробіологічного факультету НУБіП 

України; Цизь Олександр Михайлович, доцент кафедри овочівництва та 

закритого ґрунту 

Підготовка фахівців для садівництва у НУБіП України 
 

1020—1040 Заморський Володимир Васильович, завідувач кафедри плодівництва і 

виноградарства Уманського національного університету садівництва 

Творчий доробок Володимира Львовича Симиренка в підвалини Уманського 

садівництва 
 

1040—1100 Рожко Валентин Іванович, виконавчий директор ТОВ «Агро-Юкрейн», 

Агрокластер «Агровесна 2011»; Подпрятов Григорій Іванович, професор, завідувач 

кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції 

рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика 

Стрес у лохини високорослої: причини, наслідки та способи його подолання 



1100—1120 Ярещенко Олександр Миколайович, заступник директора з наукової 

роботи Інституту садівництва НААН України 

Нішеві ягідні культури в садівництві України: перспективи чи ризики 

 

1120—1140 Сіленко Володимир Олександрович, керівник експертного відділу 

компанії БТУ-Центр 

Органічне садівництво — модний тренд чи розумний вибір? 

 

1140—1200 Бабенко Світлана Миколаївна, молодший науковий співробітник 

Інституту садівництва НААН України 

Тривалість зберігання і ступінь ураження плодів яблуні хворобами в умовах 

звичайного охолоджуваного плодосховища 

 

1200—1230  — КАВА-БРЕЙК 
 

1230—1250 Сахончик Анна, консультант з садівництва 

Альтернативні форми крони в сучасних інтенсивних насадженнях яблуні 
 

1250—1310 Гаврилюк Олександр Сергійович, асистент кафедри садівництва  

ім. проф. В.Л. Симиренка НУБіП України 

Особливості формування продуктивності яблуні колоноподібного типу в 

умовах Київщини 

 

1310—1330 Василенко Олена Сергіївна, аспірантка кафедри садівництва  ім. 

проф. В.Л. Симиренка НУБіП України 

Сучасний стан виноградарства в Україні. Можливості виробництва ягід 

винограду на Київщині 
 

1330—1350 Кузьмінець Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри 

садівництва  ім. проф. В.Л. Симиренка НУБіП України 

Зимостійкість інтродукованих сортів абрикоси та яблуні на Київщині 

 

1400—1500 Підведення підсумків роботи другого дня конференції. Обговорення, 

обмін думками, власним досвідом, пропозиціями щодо вдосконалення освітньої 

програми «Садівництво та виноградарство» для студентів ОС Бакалавр та Магістр.  
 



УМОВИ УЧАСТІ 

 

Для безкоштовної участі у роботі конференції необхідно до 25.11.2021 р. заповнити 

реєстраційну ФОРМУ. Участь у роботі конференції можливо взяти очно та дистанційно.  

Для онлайн участі у роботі конференції перейдіть на програмну платформу CiscoWebex. 

Конференція буде проходити паралельно з Fresh Business Expo – міжнародною 

спеціалізованою виставкою технологій у плодоовочівництві. Для входу на виставку Fresh Business 

Expo потрібно отримати безкоштовний електронний квиток з індивідуальним QR кодом, 

пройшовши процедуру on-line реєстрації https://www.freshbusinessexpo.com/. 

Участь у роботі виставки та конференції під час карантину. Якщо м. Київ перебуватиме 

у помаранчевій або червоній зоні усі учасники/відвідувачі мають мати або негативний ПЛР-тест 

(дійсний 72 години), або «зелений» сертифікат про повну вакцинацію, або довідку про одужання 

від COVID-19 (дійсну протягом шести місяців), або негативний результат безкоштовного експрес-

тесту (буде доступним для відвідувачів виставки). 
 

Регламент доповідей: 

Доповідь — до 20 хв.;  інформаційне повідомлення, виступ — до 5 хв. 
 

30 листопада 2021 року 

1000—1055 Реєстрація учасників конференції. Ознайомлення з науковою спадщиною родини 

Симиренків з фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки НУБіП України. Виставка-презентація 

сучасних навчальних посібників та наукових праць за авторством співробітників кафедри 

садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка. Ознайомлення з експозицією виставки Fresh Business Expo 

(МВЦ павільйон №4, м. Київ, метро Лівобережна, Броварський проспект, 15).  

1100—1300 Робота конференції «Садівництво: освіта та виклики сучасності»  

1300—1330 Кава-брейк. Ознайомлення з експозицією виставки Fresh Business Expo 

1330—1500 Робота конференції «Садівництво: освіта та виклики сучасності»  

1500—1530 Підведення підсумків роботи першого дня конференції. Інформація випускників 

кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, роботодавців та інших стейкхолдерів щодо шляхів 

вдосконалення освітньої програми «Садівництво та виноградарство». 
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900—955 Реєстрація учасників конференції. Ознайомлення з історією становлення та 

сучасним станом підготовки фахівців на кафедрі садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка (НУБіП 

України, вул. Героїв Оборони 13, навчальний корпус № 4). 

1000—1200 Робота конференції «Садівництво: освіта та виклики сучасності». 

1200—1230 Кава-брейк. Ознайомлення з історією становлення та сучасним станом підготовки 

фахівців на кафедрі садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка. 

1230—1350 Робота конференції «Садівництво: освіта та виклики сучасності». 

1400—1500 Підведення підсумків роботи другого дня конференції.  

 

Контактні особи:  

Борис Мазур, завідувач кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

hortdep@gmail.com 

mazurborism@gmail.com  

www.nubip.edu.ua/node/1236  

facebook.com/nubip.horticulture 
 

https://docs.google.com/forms/d/1p7CfO9OF7R3TCtn2dz0Ewt6Dx3pXUpeCDnh8Ht_u14E/edit
https://nules.webex.com/nules-ru/j.php?MTID=mb559b16aa782ba7707529135b890b2be
https://www.freshbusinessexpo.com/
mailto:hortdep@gmail.com
mailto:mazurborism@gmail.com
http://www.nubip.edu.ua/node/1236
http://www.nubip.edu.ua/node/1236
https://www.facebook.com/nubip.horticulture


 


