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1. Меженський Володимир Миколайович  

2. Старший науковий співробітник  

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ міжнародного співробітництва 

та забезпечення діяльності представника в Раді УПОВ. 

4. Рік народження – 1956  

5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня) – 

доктор с.-г. наук, 06.01.05 «Селекція і насінництво», 2012  

6. Вчене звання (із зазначення року отримання наукового ступеня) – старший науковий 

співробітник, «Селекція і насінництво», 1998 

7. Загальна кількість друкованих праць – 220 

8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного 

періоду) – 36 років  

2017 р. – старший науковий співробітник відділ міжнародного співробітництва та 

забезпечення діяльності представника в Раді УПОВ, Український інститут експертизи 

сортів рослин 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр):  

НУБіП України, спеціальність 6.090101 "Агрономія" (2013–2016 рр.): "Плодівництво", 

"Історія розвитку садівництва, овочівництва та виноградарства", "Селекція плодових і 

ягідних культур", "Малопоширені плодові культури"; спеціальність 203 "Садівництво та 

виноградарство (2017–2018 рр.): "Плодівництво", "Генетико-селекційні основи 

садівництва", "Історія наукових досліджень у садівництві і виноградарстві", 

"Малопоширені плодові культури", "Основи геноміки садових рослин", "Основи наукових 

досліджень в садівництві", "Планування і організація проведення досліджень у 

плодівництві, виноградарстві та розсадництві".   

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами  

– аспірант Мізунський І.В. "Адаптивність сортів і добірних форм аронії (Aronia Medik.) та 

горобиноаронії (×Sorbaronia C.K.Schneid.) до умов Правобережного Лісостепу України" 

(2015); 

– аспірант Жовнір С.В. "Агробіологічна оцінка клонової підщепи ‘Ред Авео’ в розсаднику 

за умов Правобережної частини Лісостепу України" (2016); 

– бакалавр Расторгов В.С. "Морфологічні особливості лохини щиткової в умовах НДП 

"Плодоовочевий сад" (2017); 

– бакалавр Сипливий В.О. "Оцінка гібридного фонду яблуні за декоративними ознаками" 

(2018); 

– магістр Расторгов В.С. "Господарська та біологічна оцінка поліплоїдних сортів яблуні " 

(2018). 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний 

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи: інтродукція і селекція рослин 

(створено колекцію нетрадиційних плодових культур, що налічує понад 1 тис. зразків; 

зареєстровано 13 сортів), систематика та таксономія (здійснено цикл робіт з 

упорядкування української номенклатури; описано три нові види). Професор кафедри 

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

циту-
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1 До питання впорядкування 

українських назв рослин. 

Повідомлення 8. Назви 

плодових культур 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин. – 2017. – № 1. – 

С. 75–84. 

  

2 До питання впорядкування 

українських назв рослин. 

Повідомлення 9. Написання 

назв сортів рослин як об'єктів 

наукової і 

сільськогосподарської 

діяльності 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин. – 2017. – № 2. – 

С. 123–130. 

Якубенко 

Н. Б. 

2 

3 Breeding of rare fruit crops in 

Ukraine 

J. Mount. Agr. Balkans. – 2017. – 

Vol. 20, No. 2. – P. 247–266. 

  

4 Упорядкування назв таксонів 

в Державному реєстрі сортів 

рослин, придатних для 

поширення в Україні 

Сучасний стан та гармонізація 

назв культурних рослин у системі 

UPOV : матеріали наук.-практ. 

конф. (13 жовтня 2017 р., м. Київ) 

/ Укр. ін-т експертизи сортів. – 

Київ, 2017. – С. 31–33 

  

5 Тримовний словник назв 

судинних рослин флори 

України" і проблемні питання 

української номенклатури 

рослин 

Сучасний стан та гармонізація 

назв культурних рослин у системі 

UPOV : матеріали наук.-практ. 

конф. (13 жовтня 2017 р., м. Київ) 

/ Укр. ін-т експертизи сортів. – 

Київ, 2017. – С. 33–35. 

Меженська 

Л. О. 

 

6 Основи наукових досліджень 

у садівництві. Розрахунки в 

Microsoft Excel: Навчальний 

посібник 

Київ : Ліра-К, 2017. – 211 с.   

7 Систематика і класифікація 

рослин 

Київ : Ліра-К, 2017. – 635 с. Меженська 

Л. О. 

 

8 До питання впорядкування 

українських назв рослин. 

Повідомлення 10. Правила 

номенклатури, таксономії та 

культономії рослин 

Plant Varieties Studying and 

Protection. 2018. № 1. С. 28–44. 

  

9 Павло Крат – оригінатор 

зимостійких волоських 

горіхів та його вклад у світове 

горіхівництво 

Флористичне і ценотичне 

різноманіття у відновленні, 

охороні та збереженні 

рослинного світу. Київ : Ліра-К, 

2018. – С. 180–198, 456–458. 

Меженська 

Л.О., 

Якубенко 

Н.Б 

 

10 Results of rare fruit crop 

assortment improvement 

Temperate Horticulture for 

Sustainable Development and 

Environment. Waretown (NJ); 

Oakvill (Ont.) : Apple Academic 

Press, 2018. – P. 269–307. 

  

 


