
Україна та світ відзначили Другий міжнародний День рослин 
 

 
 

Під егідою Європейської 
організації біології рослин (EPSO, 
Брюссель) протягом другої 
половини травня 2013 року в 54 
країнах світу відбулися заходи з 
нагоди Дугого міжнародного Дня 
рослин (“Fascination of Plants 
Day”). Пoнад 580 установ з країн 
Європи, Південної та Північної 
Америки, Азії, Австралії та 
Африки – науково-дослідних 
інститутів, університетів, 
ботанічних садів, дослідницьких 

центрів та приватних організацій, а 
також окремих ентузіастів – виявили активність з метою поширення у суспільстві знань про 
рослини – з галузі ботаніки, екології, фізіології, клітинної біології рослин, а також біотехнології, 
генетичної інженерії, сільського господарства, природничої освіти та мистецтва. 

 
 Заходи були розраховані на широку аудиторію –  від дітей дошкільного віку до 

спеціалістів-біологів вузького профілю. Відвідувачі мали можливість ознайомитися з напрямами 
наукових досліджень безпосередньо у лабораторіях і долучитися до наукових дискусій, 
демонстраційних дослідів, пізнавально провести час у природничих музеях та на виставках, 
взяти участь у цікавих семінарах, майстер-класах, конкурсах та вікторинах.  

 
Вперше ідея приєднання України до цієї ініціативи EPSO була висловлена академіком 

НАН України, проф., директором ДУ ”Інститут харчової біотехнології та геноміки” Я.Б.Блюмом, 
який став першим національним координатором Дня рослин у 2012 р. і сформував основний 
кластер провідних науково-дослідних та освітніх установ (http://ifbg.org.ua/uk/166/ukrayina-i-svit-
vpershe-vidznachili-den-roslin). 

 
Цього року до організації Другого міжнародного Дня рослин долучилися нові активні 

учасники: ННЦ “Інститут біології“ при Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка, Ботанічний сад ім. академіка О.В.Фоміна, Львівський Державний природознавчий 
музей НАН України, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський 
національний університет  ім. В.Н. Каразіна, Національний природний парк ”Гомільшанські ліси” 
(Харківська область), еколого-туристичний клуб ”Слідопити”, ГО ”Екологічна організація 
“Гармонія”, Національний природний парк ”Дермансько-Острозький” (Рівненська область), 
Озерське НВО "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок" (Київська область) та ДВНЗ 
«Київський транспортно – економічний коледж» НТУ. 

 
Організатори цьогорічних заходів закликають ентузіастів, так чи інакше причетних до 

рослинного світу, та представників засобів масової інформації взяти участь у підготовці і 
проведенні Третього міжнародного Дня рослин в Україні, а також поширювати інформацію про 
цю ініціативу серед зацікавлених. 

 
Детальну інформацію про події до Другого міжнародного Дня рослин 

розміщено на офіційній сторінці України на сайті EPSO: 
http://www.plantday12.eu/ukraine-success-story-2012.htm 

 
Архів минулорічних подій з нагоди Дня рослин в Україні: 

http://www.plantday12.eu/ukraine-success-story-2012.htm 
 

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України 
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