ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 4-ГО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РОСЛИН-2017
ТА ПРОЕКТУ ”ДНІ НАУКИ. ВЕСНА” В УКРАЇНІ

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-просвітницьких заходах до Міжнародного Дня
рослин (Fascination of Plants Day), який проходить під егідою Європейської організації біології
рослин (EPSO) в Україні та світі вчетверте. Цьогорічні події відбудуться спільно з проектом
популяризації науки, організованого молодими вченими Національної академії наук (НАН)
України – “Дні науки. Весна-2017”. Протягом місяця з 3 по 31 травня всі охочі матимуть
можливість безкоштовно відвідати відкриті лекції, презентації та екскурсії від провідних фахівців
та аматорів, демонстрації природничих експериментів із залученням сучасних методів біологічних
досліджень, екскурсії в оранжереї, тематичні конкурси, помандрувати у національні природні
парки пішки та на велосипеді, та спробувати інші цікаві способи пізнавального дозвілля. Заходи
до Дня рослин відбудуться в Києві, Львові, Вінниці, Одесі, Харкові, Черкасах, а також у
Волинській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій та Херсонській областях. Розгорнуті
програми заходів з анотаціями, впорядковані за датами та учасниками, Ви знайдете на сайтах:
http://plantday.org/ukraine.htm та http://dni-nauky.in.ua/. Підпишіться на наші групи у соцмережі
Facebook, які будуть активно наповнюватися новинами та розміщуватимуть анонси наших заходів:
‖Міжнародний День рослин‖ https://www.facebook.com/fopd.ukraine/ та ‖Дні Науки‖
https://www.facebook.com/dni.nauky/
Організатори Міжнародного Дня рослин в Україні: Ярослав Борисович Блюм,
Національний Координатор Дня рослин, Представник України у EPSO, Директор ДУ ―Інститут
харчової біотехнології та геноміки НАН України‖, акад. НАН України, проф., д.б.н (+38 (044) 434
37 77, cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net). Юлія Красиленко, Локальний координатор Дня рослин
(supporting scientist), Голова Ради молодих вчених ДУ ‖ІХБГ НАН України‖,к.б.н, н.с. відділу
клітинної біології та біотехнології +38 (095) 425 35 77, j_krasylenko@ukr.net.
Організатори ініціативи “Дні науки в Україні”: Наталія Атамась, Голова Ради молодих
дослідників відділення загальної біології НАН України, к.б.н., науковий співробітник Інституту
зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України; Сергій Гончаров, науковий співробітник Інституту
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; Олексій Болдирeв, науковий співробітник Інституту
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Хештеги для публікацій у соціальних мережах: #PlantDayUkraine, #Дні_науки_Весна, #fopd,
#День_рослин_Україна, #розумні

1

4 березня − 1 травня, УКРАЇНА
● Конкурс “Sea of Green: Plant Art and Photo Сontest“ (3 березня–1 травня) •
Українська ботанічна група:https://www.facebook.com/groups/flora.ukraine/?fref=ts
Номінації:
Plant Art: Власні* художні твори, присвячені рослинам (акварель, живопис, графіка,
фарбування природними барвниками, відбитки на глині, бонсаї, арт-гербаристика, флористика,
ікебана, лозоплетіння та інше) – з підписом (назва роботи, матеріал та техніка). При завантаженні
фото Ваших творів у групу слід використовувати хештег #fopd_ukraine_plant_art
Plant Photography: Власні* фотографії рослинного світу (макро-, мікро-, композиція,
пейзаж та інші) із зазначеням виду рослини та місцевості, де Ви її знайшли. Якщо Ви не можете
визначити рослину, серед учасників спільноти є багато знавців флори, які залюбки допоможуть.
При
завантаженні
Ваших
фото
у
групу
слід
використовувати
хештег
#fopd_ukraine_plant_photography
*Достовірність авторства найкращих робіт визначатиметься журі конкурсу перед оголошенням
переможців.
Переможців в обох номінаціях буде оголошено 18 травня 2017 року на сторінці Української
ботанічної групи https://www.facebook.com/groups/flora.ukraine/?fref=ts. В обох номінаціях буде
обрано трьох головних переможців за оригінальністю сюжету та якістю представлених зображень
(за оцінками журі – художниками та фотографами). На переможців чекають призи, що наблизять
їх до ще кращого розуміння рослинного світу (живі квіти, арт-гербарії, визначники рослин, книги з
арома- та фітотерапії та інше).
Юлія Красиленко, Локальний координатор Дня рослин (supporting scientist), Голова Ради
молодих вчених ДУ ‖ІХБГ НАН України‖, к.б.н, н.с. відділу клітинної біології та біотехнології
(+38 (067) 409 62 92, +38 (095) 425 35 77, j_krasylenko@ukr.net; журі – фотографи-природничники
Mykhailo Bogomaz та Nataliia Shevchenko з Bogomaz Conservation Photography
https://www.facebook.com/mnbogomaz/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

1−31 травня, КИЇВ
● Ботанічні квести виставкою “Царство Флори“ для дітей та дорослих ●
Якій квітці судилося стати найбажанішою та найдорожчою для колекціонерів і водночас
лихом для цілої країни? І невже жива квітка була подекуди дорожча за кілька її зображень? Нині
захопленням різноманітними квітами вже нікого не здивуєш. Чудо-рослини стали такими
звичними та повсюдними в епоху електрокарів і 3D-принтерів, що про їхню популярність годі й
говорити. Та чи було це так 200, 300 або й 400 років тому? Якими тоді були квіти, хто і як їх
вирощував? Музей Ханенків запрошує у свій власний давній світ рослин. Досконалі зображення
квітів із нашої колекції повертають у часи шаленого замилування царством Флори, наділення
особливим символічним значенням, а іноді – навіть потаємним змістом. Зображення пишних
оберемків або окремих ―портретів‖ квітів – натюрморти – увіковічили небачені досі, екзотичні або
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й просто красиві рослини. Досить раптова поява цього жанру, безперечно, була пов’язана із
вибухом не просто наукового інтересу до ботаніки та садівництва, ба навіть пристрасті та манії в
кінці 16 століття. Чим же насправді були ці ―віртуальні‖ букети для вузького кола поціновувачів?
Чи бентежать квіти і зараз наші відчуття так само як і колись своїм ароматом, завжди вигадливою
формою та вражаючим розмаїттям кольорів? Про це і не тільки ви дізнаєтеся вже у наступну
неділю на авторській екскурсії Мар’яни Варчук ―Пан Тюльпан, або Оманлива манія квітів‖
Мар’яна Варчук, старший науковий співробітник відділу європейського мистецтва, +38 (044) 235
32 90
Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17,http://khanenkomuseum.kiev.ua/2017/03/23/avtorskaekskursiya-mar-yany-varchuk-pan-tyulpan-abo-omanlyva-maniya-kvitiv/
1000 −1700

2−5 травня, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
● Навчально-наукова експедиція “Spring Silent Hunting”●
Для ознайомлення студентів з ефемерною флорою та мікобіотою під час травневих свят буде
організовано навчально-наукову експедицію на Шацькі озера (Національний природний парк
«Шацький», с. Світязь), під час якої учасникам буде представлена можливість побачити у природі
різноманіття весняних рослин та грибів, дізнатись про їх екологію, лікарські властивості,
економічне та гастрономічне значення.
http://biology.univ.kiev.ua
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Щербакова Юлія Володимирівна, +38 066 185 39 01, pyronema@ukr.net, Цвид Надія
Вікторівна, +38 044 521 33 36, ayidants23@gmail.com.
Навчально-науковий центр ”Інститут біології”, Кафедра фізіології та екології рослин, м. Київ,
просп. Глушкова, 2. Корп.12
с. Світязь (Шацький р-н, Волинська обл., N51.4810771, E23.8164476).
3−31 травня, КИЇВ
● Виставка картин “Кримські трави” (або “Поезія в кольорах”)●
На виставці буде представлена графічна серія малюнків (папір / туш, 30х50см, 2011рік).
Квінтесенція природи Кіммерії в малих формах. Шелест зелені, томна пряність нектарів, тепло
сонячного вітру ... Кримський степ розпускається величезною квіткою різнотрав'я. Нарцисами,
тюльпанами, лавром, ірисами, кизилом милувалися ще міфічні боги, і понині ці рослини
надихають художників і поетів. Квіти і трави були свідками створення міфів, героїчних вчинків.
вони ввібрали історію кожної людини, що торкався до них…
Цільова аудиторія: широкий загал, студенти, школярі, діти з батьками, науковці, флористи,
викладачі, підприємці та інші
Маріанна Юріївна Маслова (Винник), художниця, +38 (097) 390 59 46,
marikonomad@gmail.com, персональний сайт www.marianna-maslova.com, арт-сторінка на
Фейсбуці https://www.facebook.com/maslovamarianna/
Торгівельно-розважальний комплекс “Метрополіс”, м. Оболонь, вул. Малиновського, 12,
поверх
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4 – 10 травня, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
● Велопробіг по Деснянському біосферному резервату ЮНЕСКО за маршрутом: СерединаБуда – с. Очкине – с. Бирине – м. Новгород-Сіверський – с. Гремяч•
4 травня стартуємо від ст. Макове південно-західної залізниці. Рухаємося в сторону
Новгорода-Сіверського. По дорозі обстежуємо заказники Богданівський та Ушинський. Ночівля у
візит-центрі Деснянського БР у Новгороді-Сіверському на станції юних натуралістів (РБДТЮТ).
5−7 травня координаційна рада Деснянського БР, підводимо підсумки роботи, влаштовуємо
толоку у візит-центрі, подорожуємо околицями Новгорода-Сіверського, проводимо спільні заходи
із місцевим краєзнавчим музеєм, картуємо старовікові дерева. 8−10 травня - обстежуємо ліси в
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околицях с. Бирине спільно із гуртківцями місцевого шкільного лісництва, шукаємо баранець
звичайний у ярах біля с. Кремський Бугор, ночуємо у Новгороді-Сіверському. Розділяємося на 2
колони. 1-ша - в Очкине і на наступний день на Середина-Буду, а друга через Мезинський НПП на
Кролевець. Організаційний збір не береться. Ночівля в візит-центрі Деснянського БР 20 грн. за ніч.
Харчування в складчину чи окремо (як хто звик). Їжу варимо з чайника (мівіна, вівсянка, є й
заклади харчування). З собою мати: спальний мішок, кружку, миску, ложку.
Трішки історії: https://www.youtube.com/watch?v=JDBuozp1HlE&t=4s
Цільова аудиторія:дорослі, школярі, діти з батьками
ст.н.с. Національного природного парку ―Деснянсько-Старогутський― Сергій Панченко, +38
(097) 192 34 89, serhiy.m.panchenko@gmail.com
Національний природний парк “Деснянсько-Старогутський“, Середино-Будський р-н, м.СерединаБуда вул.Новгород-Сіверська,62, Сумська область
730 −2000

5 травня, БОРИСПІЛЬ
● Виставка “Flora Taurica”: арт-гербарії та акварелі, що презентують рослинний світ
Кримського півострова, організована до Дня кримськотатарської культури на честь фіналу
“Євробачення-2017”●
Виставка має на меті привернути увагу громадськості до проекту відродження
кримськотатарських назв рослин для створення ілюстрованого словника. Словник
кримськотатарських назв рослин ґрунтується на основі етнографічних експедицій Гірея Баїрова
протягом 2006-2017 років до старожилів Криму, які повернулися з депортації, роботи з
офіційними словниками, спілкування з упорядником словників Сейраном Усеїновим, аналізу
щоденників та польових нотаток натуралістів, які досліджували Крим у 18-19 стт., зокрема, П.С.
Палласа, П.І. Кеппена та А. Кестлера. Авторський колектив видання сподівається, що наш
Словник сприятиме узгодженню кримськотатарських народних, переважно родових назв диких та
культурних рослин Кримського півострова, із сучасною ботанічною номенклатурою, а також
збереженню культурної спадщини кримських татар. Видання може стати в нагоді тим, хто
цікавиться природою та етнографією Криму, викладачам освітніх закладів, студентам-біологам,
що вивчають флору Кримського півострова, мандрівникам, фотографам-натуралістам,
екскурсоводам. Описи рослин містять інформацію про їх природоохоронний статус, тож
ілюстрований Словник також може послугувати на користь збереження природи Криму.
На виставці перед Вами розгорнуться сторінки щоденників кримських подорожей,
своєрідні рослинні травелоги, що поєднують риси класичних гербаріїв часів Карла Ліннея з
дорожніми нотатками та замальовками. "Асфодель, кермек, чабрець, цистус, тис і ялівець…" Артгербарії є лаконічною презентацією флористичного різноманіття Криму як Північно-Східної
околиці Середземномор’я, супроводжуваною уривками творів різних співзвучних авторів.
Ботанічні акварелі, виконані з науковою точністю, акцентують увагу на характерних ознаках
кримських рослин, що важливо при розпізнаванні їх у природі.
Гербарії та акварелі
супроводжувані підписами, які містять українські та кримськотатарські назви рослин.
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Юлія Красиленко, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу клітинної біології
та біотехнології Інституту харчової біотехнології і геноміки НАН України (+38 (067) 409 62 92,
+38 (095) 425 35 77, j_krasylenko@ukr.net), та художник, ботанічний ілюстратор Ольга Моргун,
випускниця Національного університету "Києво-Могилянська академія", +38 (050) 704 18 32.
press@kbp.aero, +38 (044) 281 70 20, +38 (044) 281 72 31, +38(063) 980 66 73
Зона Duty Free терміналу D міжнародного аеропорту “Бориспіль” ім. Казимира Малевича (9
гейт). Збір гостей о 17:00 біля центральної авіадовідки на 3-му поверсі терміналу D. Для пропуску
до режимної зони гостям необхідно мати при собі паспорт. Будь ласка, для підтвердження своєї
участі надішліть скан-копію першої сторінки паспорта на пошту: press@kbp.aero до 17:00 4
травня 2017 року.
1730 −2000

6 травня, КИЇВ
● “Flower Power”: виставка-ярмарок та алея майстрів“ + екскурсія до оранжереї
Відвідувачі матимуть нагоду побачити та придбати відбитки рослин на глині, спробувати
природну косметику, дізнатися про їстівні дикорослі рослини, знайти посадковий матеріал для
свого саду у час цвітіння форзиції та магнолій у ботанічному саду.
Юлія Красиленко, к.б.н., н.с. відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ ―Інститут
біотехнології та геноміки НАН України‖, +38 (067) 409 62 92, j_krasylenko@ukr.net, Фейсбук
(Yuliya Krasylenko) – формат заходу, реєстрація, реклама; Коломійчук Віталій Петрович,
заступник директора Ботанічного саду, к.б.н. +38 067 612 31 79; Тетяна Василівна Фіцайло +38
097 382 89 58, с.н.с., к.б.н. відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України.
Центральна Алея Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна Навчально-наукового центру ”Інститут біології”
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. С. Петлюри, 1
1000 – 1900
6-7 травня, КИЇВ
● Виставка “Flora Taurica”: арт-гербарії та акварелі, що презентують рослинний світ
Кримського півострова, організована до Дня кримськотатарської культури на честь фіналу
“Євробачення-2017” ●
Юлія Красиленко, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу клітинної біології
та біотехнології Інституту харчової біотехнології і геноміки НАН України (+38 (067) 409 62 92,
+38 (095) 425 35 77, j_krasylenko@ukr.net), та художник, ботанічний ілюстратор Ольга Моргун,
випускниця Національного університету "Києво-Могилянська академія", +38 (050) 704 18 32.
press@kbp.aero, +38 (044) 281 70 20, +38 (044) 281 72 31, +38(063) 980 66 73
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Креативний простір Art Hub, вул. Хмельницького 8/16
1500 −1700
7 травня, КИЇВ
● Авторська екскурсія виставкою “Царство Флори“ “Пан Тюльпан, або Оманлива манія
квітів”●
Якій квітці судилося стати найбажанішою та найдорожчою для колекціонерів і водночас
лихом для цілої країни? І невже жива квітка була подекуди дорожча за кілька її зображень?Нині
захопленням різноманітними квітами вже нікого не здивуєш. Чудо-рослини стали такими
звичними та повсюдними в епоху електрокарів і 3D принтерів, що про їхню популярність годі й
говорити. Та чи було це так 200, 300 або й 400 років тому? Якими тоді були квіти, хто і як їх
вирощував? Музей Ханенків запрошує у свій власний давній світ рослин. Досконалі зображення
квітів із нашої колекції повертають у часи шаленого замилування царством Флори, наділення
особливим символічним значенням, а іноді – навіть потаємним змістом. Зображення пишних
оберемків або окремих ―портретів‖ квітів – натюрморти – увіковічили небачені досі, екзотичні або
й просто красиві рослини. Досить раптова поява цього жанру, безперечно, була пов’язана із
вибухом не просто наукового інтересу до ботаніки та садівництва, ба навіть пристрасті та манії в
кінці 16 століття. Чим же насправді були ці ―віртуальні‖ букети для вузького кола поціновувачів?
Чи бентежать квіти і зараз наші відчуття так само як і колись своїм ароматом, завжди вигадливою
формою та вражаючим розмаїттям кольорів? Про це і не тільки ви дізнаєтеся вже у наступну
неділю на авторській екскурсії Мар’яни Варчук ―Пан Тюльпан, або Оманлива манія квітів‖
Мар’яна Варчук, старший науковий співробітник відділу європейського мистецтва, +38 (044)
235-32-90
Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17,http://khanenkomuseum.kiev.ua/2017/03/23/avtorskaekskursiya-mar-yany-varchuk-pan-tyulpan-abo-omanlyva-maniya-kvitiv/
1400

10 травня, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
● Бесіда-презентація, екологічна гра “Рослини регіонального ландшафтного парку
“Приінгульський”: типові, унікальні, рідкісні” ●
Це – еколого-просвітницький захід для школярів, що проживають в сільських населених
пунктах, розташованих поруч з територією природно-заповідного фонду України – регіональним
ландшафтним парком ―Приінгульський‖. Мета – звернути увагу дітей на необхідність збереження
різноманіття рослин, їх неоціненну роль в житті людини. Завдання: ознайомити дітей з видами
рослин, які зростають на території регіонального ландшафтного парку ―Приінгульський‖, в тому
числі, з рідкісними і зникаючими, видами, занесеними до охоронних списків; показати важливість
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рослинного світу для існування життя; стимулювати відповідальне ставлення до природних
середовищ існування.
https://www.facebook.com/Pryingulsky.Park/
Попова Тамара Миколаївна, фахівець наукового відділу регіонального ландшафтного парку
«Приінгульський». Профіль досліджень: адаптація наукової інформації для еколого-просвітньої
діяльності; ел. адреса: pryingul@gmail.com.
Швець Володимир Володимирович, науковий співробітник регіонального ландшафтного парку
―Приінгульський‖, член Національної спілки журналістів України. Профіль досліджень:
краєзнавчий; ел. адреса: pryingul@gmail.com.
1130 −1500
Березнегуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (Новобузький р-н, Миколаївська обл.), Попова
Тамара Миколаївна, фахівець наукового відділу регіонального ландшафтного парку
“Приінгульський”. Профіль досліджень: адаптація наукової інформації для еколого-просвітньої
діяльності; ел. адреса: pryingul@gmail.com.

11 травня, КИЇВ
● Екскурсія “Голонасінні об’єднують простір та час” ●
Рак Олександр Олексійович, науковий співробітник відділу природної флори Національного
ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, ботаніка, відділ природної флори,
aleksandr_rak@ukr.net. +38 (096) 878 20 47
На екскурсію потрібне зручне, бажано спортивне взуття, або принаймні щоб жінки були не на
високих підборах, бо буде важко ходити.
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
Збір учасників біля входу в Ботанічний сад о 950.
1000 −1200
11 травня, КИЇВ
● Презентація "Озеленення вулиць та офісів" у рамках Масштабного проекту знань
"Інтелектуальні дискусії"●

Наталія Нестерова, к.с.-г.н., асисент кафедри фізіології та біохімії рослин НУБіП України;
Катерина Шаванова, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Національного
університету біоресурсів і природокористування України.
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https://www.facebook.com/events/1851453825142574/
Озеленення вулиць та офісів Києва сьогодні. Хто обирає вулиці, парки, сквери, які
облагороджувати? Як погоджується дизайн? Як впливає громада? Ставлення українців до
озеленення (вулиць, парків, садів, скверів, будинків, пам'ятників) та естетики? Затребуваність
ландшафтного фахівця? Як відбувається озеленення в Україні? Яка практика в Європі та світі?
Саджати дерева, кущі, квіти, які хочеться і коли хочеться, це і є озеленення? Як обираються
рослини для засаджування у місті (безпека, екосистема, довговічність, інші функції, естетика)? Як
доглядати ефективно та безпечно за вуличними рослинами? Які рослини доречні в офісах та
оселях? Які рослини можуть прикрашати будинки, дахи, скульптури?
Наукова бібліотека імені М. Максимовича (головна наукова бібліотека Київського національного
університету імені Тараса Шевченка), вул. Володимирська, 58,
1900 −2100
13 травня, КИЇВ
● Рослинний фото-квест в ботсаду ім. О. Фоміна для дітей 6-11 років (групи 6-8 та 9-11 років)
●
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією за тел. +38 068 433 72 84
Деталі на сторінці:https://www.facebook.com/Charodim
Ганна Усова, замдиректорка ГО "Чародім", +38 096 55 81 002, usova.ann@gmail.com
ГО "Ресурсний центр для дітей та підлітків "Чародім", Київ, Ботсад Фоміна, вул. Петлюри, 1,
1200 −1500
13 травня, ЛЬВІВ
● Ботанічна мандрівка "Цей знайомий незвіданий ЛІС..."●
Запрошуємо на ботанічну мандрівку, організовану, щоби ознайомитися з рослинамимешканцями типового для околиць Львова букового лісу, довідатися про цікаві особливості
будови і поведінки звичних для нас дерев, чагарників, трав, зрозуміти, чому і як ліс ділиться на
яруси, де у лісі шукати "мозаїку", хто з мешканців лісу росте в ґрунті, а хто на корі дерева або
камінні... та багато іншого і цікавого. Екскурсія проходитиме в урочищі "Чортові Скелі".
Природничо-пізнавальний проект ‖Зелений Ліхтарик‖, Олена Осипчук, zelenyi.likhtaryk@ukr.net
Львів, автобусна зупинка "Винниківське озеро" на виїзді зі Львова до Винників
1200
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13 – 20 травня, КИЇВ
● Виставка ботанічних акварелей "Битва з аквареллю" ●
Світлана Фесенко, відомий журналіст, блогер, громадський діяч та книжковий ілюстратор. +38
044 279 7003
https://www.facebook.com/KalitaArtClub/
Художня галерея “КалитаАртКлуб”, вул. Малопідвальна, 21/8
1000−1900

14 травня, КИЇВ
● Прогулянка-лекція "Рослини і інші цікавинки Щекавиці" ●
1200−1600
● Рослинне чаювання в Чародомі (рослинні розмови під трав'яні чаї) ●
140−1600
Ганна Усова, замдиректорка ГО "Чародім", +38 (096) 55 81 002, usova.ann@gmail.com
Цільова аудиторія:для дітей від 8 років та дорослих
ГО "Ресурсний центр для дітей та підлітків "Чародім", вул. Кирилівська, 31в кв. 2. ―Чародім‖
14 травня, ЛЬВІВ
● День відкритих дверей “Весняна рапсодія“. Традиційні заходи з циклу “Людина і Сад“ •
Андрій Іванович Прокопів, к.б.н, директор ботанічного саду, e-mail: prokopivandriy@gmail.com,
тел. +38 (032) 276-83-69
http://botanicgarden.lnu.edu.ua/novyny/
Ботанічний сад Львівського національного університету, м. Львів, вул. Черемшини, 44
1400
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15 травня, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
● Бесіда-презентація, екологічна гра “Рослини регіонального ландшафтного парку
“Приінгульський”: типові, унікальні, рідкісні” ●
Це – еколого-просвітницький захід для школярів, що проживають в сільських населених
пунктах, розташованих поруч з територією природно-заповідного фонду України – регіональним
ландшафтним парком ―Приінгульський‖. Мета – звернути увагу дітей на необхідність збереження
різноманіття рослин, їх неоціненну роль в житті людини. Завдання: ознайомити дітей з видами
рослин, які зростають на території регіонального ландшафтного парку ―Приінгульський‖, в тому
числі, з рідкісними і зникаючими, видами, занесеними до охоронних списків; показати важливість
рослинного світу для існування життя; стимулювати відповідальне ставлення до природних
середовищ існування.
https://www.facebook.com/Pryingulsky.Park/
Попова Тамара Миколаївна, фахівець наукового відділу регіонального ландшафтного парку
«Приінгульський». Профіль досліджень: адаптація наукової інформації для еколого-просвітньої
діяльності; ел. адреса: pryingul@gmail.com.
Швець Володимир Володимирович, науковий співробітник регіонального ландшафтного парку
―Приінгульський‖, член Національної спілки журналістів України. Профіль досліджень:
краєзнавчий; ел. адреса: pryingul@gmail.com.
Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (Новобузький р-н., Миколаївська обл.),
1130 −1500
15 травня, ОДЕСА
● Урочисте відкриття заходу “Тиждень рослин” та фотовиставка ●
11ºº−1300
● Відкрита лекція до “Тижня рослин” ●
15ºº−1600
к.б.н., доцент кафедри ботаніки Володимир
https://www.facebook.com/volodymyr.nemertsalov?fref=ts

Немерцалов,

nemertsalov@onu.edu.ua,

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Біологічний факультет, м. Одеса,
Шампанський провулок, 2
15 травня, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
● Екскурсія "Степовою стежиною"●
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Спільно з науковцями лабораторії біологічного моніторингу та заповідного степу
Біосферного заповідника "Асканія-Нова" Ви відвідаєте степову ділянку "Стара", яка знаходиться
на заповідному режимі з 1898 р. Ознайомитеся з флористичним та фауністичним різноманіттям
асканійського степу, особлива увага буде приділена видам, що занесені до охоронюваних списків
різних рангів. А найголовніше – Ви побачите та відчуєте всю красу і неповторність степових
просторів! Отож, ласкаво просимо!!!
провідний фахівець лабораторії біологічного моніторингу та заповідного степу Біосферного
заповідника
"Асканія-Нова"
Орися
Петрівна
Гофман,
+38
(097)
653
31
06,gofman.orusia@mail.ru
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-ФейнаНаціональної академії аграрних наук
України, Херсонська обл., Чаплинський р-н., вул. Фрунзе, 13, смт Асканія-Нова
800–1100

16 травня, КИЇВ
● Урочистості до ”Fascination of Plants Day”− ”Дня Рослин” та відкриття Третьої конференції
молодих учених ”Біологія рослин та біотехнологія”●
ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, вул. Осиповського 2а, м.Київ
Актова зала Інституту, 1-й поверх
директор ДУ ―ІХБГ НАН України‖, д.б.н., проф., акад. НАН України Ярослав Борисович Блюм
1510−1530
● Лекція ”Рослини для отримання нанопродуктів” − Plants as factories for nanoproducts●
На Вас чекає розповідь про нові підходи в нанобіотехнології, зокрема використання рослин для
позаклітинного синтезу наночастинок.
завідувач відділу клітинної біології та біотехнології, д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України Алла
Іванівна Ємець, +38 (044) 434 37 77, yemets.alla@gmail.com
Актова зала Інституту, 1-й поверх
1530−1600
16 травня, КИЇВ
● Екскурсія “Лікарські рослини та гриби”●
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Учасники зможуть побачити деякі лікарські рослини та гриби, дізнатись про їх властивості та
використання у традиційній і нетрадиційній медицині, а також ознайомитись із основними
методиками культивування цих видів.
к.б.н., доц. Джаган Вероніка Володимирівна (+380445213336, dzhagan@yahoo.com), асп.
Щербакова Юлія Володимирівна (+380661853901, pyronema@ukr.net), д.б.н., проф. Сухомлин
Марина Миколаївна (+380445213336, suhmary@yandex.ru), асп. Цвид Надія Вікторівна,
(+380445213336, ayidants23@gmail.com), к.б.н., асист. Вашека Олена Володимирівна
(+380445213336, olena.vasheka@gmail.com), співробітник навчальної лабораторії кафедри біології
рослин, Калініченко Олена Василівна (+380445221427, lena-bida@ukr.net), співробітники
ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна: к.б.н. Голубенко Анастасія Володимирівна
(+380442393190, holubenko@yahoo.com), к.б.н. Меньшова Валентина Олександрівна
(+380442393190, fomin-sad@yandex.ru).
Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна Навчально-наукового центру ”Інститут біології”
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. С. Петлюри, 1
Збір учасників біля входу в Ботанічний сад з вулиці Симона Петлюри (з боку залізничних кас) о
1420.
1430−1600

16 травня, ОДЕСА
● Виставка живих рослин ●
11ºº−1600
● Відкрита лекція до “Тижня рослин” ●
к.б.н., доцент кафедри ботаніки Володимир
https://www.facebook.com/volodymyr.nemertsalov?fref=ts

Немерцалов,

nemertsalov@onu.edu.ua,

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Біологічний факультет, м. Одеса,
Шампанський провулок, 2
15ºº−1600
16−18 травня, КИЇВ
● Всеукраїнський конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проектів екологонатуралістичного напряму (середній шкільний вік) ●
● Всеукраїнський конкурс для учнів молодшого шкільного віку "Юний дослідник"●
Комендантов Володимир, завідувач відділу біології НЕНЦ, +38 (066) 6413260, +38 (067)
4599528,+38 (093) 2303145 komendantov@nenc.gov.ua
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Національний еколого-натуралістичний центр, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
17 травня, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
● Бесіда-презентація, екологічна гра “Рослини регіонального ландшафтного парку
“Приінгульський”: типові, унікальні, рідкісні” ●
Це – еколого-просвітницький захід для школярів, що проживають в сільських населених
пунктах, розташованих поруч з територією природно-заповідного фонду України – регіональним
ландшафтним парком ―Приінгульський‖. Мета – звернути увагу дітей на необхідність збереження
різноманіття рослин, їх неоціненну роль в житті людини. Завдання: ознайомити дітей з видами
рослин, які зростають на території регіонального ландшафтного парку ―Приінгульський‖, в тому
числі, з рідкісними і зникаючими, видами, занесеними до охоронних списків; показати важливість
рослинного світу для існування життя; стимулювати відповідальне ставлення до природних
середовищ існування.
https://www.facebook.com/Pryingulsky.Park/
Попова Тамара Миколаївна, фахівець наукового відділу регіонального ландшафтного парку
«Приінгульський». Профіль досліджень: адаптація наукової інформації для еколого-просвітньої
діяльності; ел. адреса: pryingul@gmail.com.
Швець Володимир Володимирович, науковий співробітник регіонального ландшафтного парку
―Приінгульський‖, член Національної спілки журналістів України. Профіль досліджень:
краєзнавчий; ел. адреса: pryingul@gmail.com.
Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІ ст. (Новобузький р-н, Миколаївська обл.).
1130 −1500
17 травня, КИЇВ
● Презентація “The Planet Needs Plant Scientists!”●
Студенти 3 та 4 курсу і викладачі кафедри біології рослин спробують зруйнувати міфи та
розвіяти стереотипи про біологів рослин, розкажуть наскільки цікавою та важливою є ця професія.
А головне, буде обговорено проблему дефіциту рослинних біологів, які потрібні для вирішення як
багатьох питань локального характеру, так і проблем планетарного масштабу: забезпечення
населення планети продуктами харчування, підтримання екологічно безпечного середовища,
пошуку та розробки нових альтернативних джерел енергії та ін.
к.б.н., асист. Вашека Олена Володимирівна (+380445213336, olena.vasheka@gmail.com), к.б.н.,
асист. Смірнов Олександр Євгенович (+380445221427, plantaphys@gmail.com), асп. Щербакова
Юлія Володимирівна (+380661853901, pyronema@ukr.net), асп. Письменна Юлія Миколаївна
(+380445221427, pismennaya1992@mail.ru), студенти 3 та 4 курсу кафедри біології рослин
ННЦ «Інститут біології та медицини» (м. Київ, просп. Академіка Глушкова 2, корп. 12), Сайт
події: http://biology.univ.kiev.ua
1400−1600
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17 травня, ОДЕСА
● Plant-crossing − обмін рослинами ●
1000−1100
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського, вул. Троїцька, 49, м. Одеса
• Ботанічна екскурсія приморськими схилами для школярів і студентів міста Одеси
”Лікарські рослини довкола нас”•
Екскурсія проводиться з метою ознайомлення школярів та студентів одеських ВНЗіз
різноманітністю рослинного покриву приморських схилів міста Одеси. Під час екскурсії ми
плануємо звернути увагу молоді на необхідність збереження природи і раціонального
природокористування. Учасники екскурсії отримують інформацію про лікарські властивості
рослин Одещини та уявлення про рослинні ресурси регіону. В програму заходу будуть включені
повідомлення про історію та перебіг розвитку ботанічної науки в Одесі та відвідування
Ботанічного саду імені В.І. Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Також після екскурсії в учасників буде нагода відвідати могили визначних ботаніків на Другого
християнському кладовищі Одеси.
к.б.н., доцент кафедри ботаніки Володимир
https://www.facebook.com/volodymyr.nemertsalov?fref=ts

Немерцалов,

nemertsalov@onu.edu.ua,

Початок екскурсійного маршруту: Одеса, Шампанський провулок 2.
Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, м. Одеса, Французький б-р 24/26
1500−1700
● Відкрита лекція до “Тижня рослин” ●
1500−1600
Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Біологічний факультет, м. Одеса,
Шампанський провулок, 2
18 травня, КИЇВ
● Екскурсія “Рослинний світ очима динозаврів”●
Ботанічна мандрівка у часі можлива! Побачити рослини, на які дивилися динозаври, і
доторкнутися до живих викопних рослин, яких вважали давно вимерлими – все це на Вас чекає на
нашій екскурсії.
Власта Лоя, к.б.н., н.с., +38 093 600 14 15, vlastichka@gmail.com
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
15

Збір учасників біля входу в Ботанічний сад о 1150.
1200−1400

18 травня, КИЇВ
● Лекція ” Роль мінерального живлення та симбіотичних відносин з грибами у житті рослин
”●
Ні для кого не секрет, що між деякими грибами та вищими рослинами існує симбіотична
взаємодія. А ось як саме на клітинному та молекулярному рівнях ця взаємодія реалізується, як
саме побудована та функціонує мікориза - ми можемо лише здогадуватися. Навіщо рослинами
потрібні добрива і які саме? Чому мікориза посилює інтенсивність росту та стійкість рослин до
абіотичних та біотичних стресів навколишнього середовища?
д.б.н., завідувач відділом рослинних харчових продуктів та біофортифікації Інституту харчової
біотехнології та геноміки НАН України http://ifbg.org.ua/uk/struktura-institutu/pro-institut Станіслав
Валентинович Ісаєнков.
ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, вул. Осиповського 2а, м. Київ
Актова зала Інституту, 1-й поверх
1430−1515

● Майстер-клас ”Культуральні методи роботи в генетичній інженерії рослин”●
Майстер-клас дозволить відвідувачам прийняти участь у дослідженні зі створення нових
українських сортів томатів та картоплі із покращеними смаковими якостями та підвищеною
стійкістю до збудників рослинних хвороб. Учасники майстер-класу будуть ознайомлені із
основними принципами роботи в біологічній лабораторії, також, будуть продемонстровані
проміжні етапи експерименту із отримання нових сортів культурних рослин за використанням
методів генної інженерії.
аспірантка відділу клітинної біології та біотехнології Анастасія Бузіашвілі, flora16.92@mail.ru
ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, вул. Осиповського 2а, м. Київ
Генетична інженерія рослин, кімната 316
1515−1600
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● “Дивовижний мікросвіт”: майстер-клас по світловій та люмінесцентній мікроскопії, а
також різноманітні цікавинки з будови клітин про- та еукаріот ●
н.с. відділу клітинної біології та біотехнології ДУ ”Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН України”, к.б.н. Інна Ігорівна Горюнова, +38 097 871 35 98
ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, вул. Осиповського 2а, м. Київ,
Клітинна біологія, кімната 112
1600−1700

18 травня, КИЇВ
● Лекція “Фарбувальні рослини у народних ремеслах: колір жовтий” ●
З поміж багатої палітри ми обрали найпоширенішу барву, що дарують рослини – ЖОВТУ. Всі
бажаючі матимуть нагоду дізнатися як фарбуються різні матеріали (вовняна і шовкова пряжа,
бавовняна тканина, яєчна шкаралупа) у різноманітні відтінки жовтого за допомогою відварів з
трав,квітів і деревини. Почуєте коментарі і одержите консультації з приводу вирощування
фарбувальних рослин та історії їх використання.
Олена Андрущенко, к.б.н., ст.н.с. відділу нових культур, +38 (067) 409 28 34, novaflora@ukr.net
Рак Олександр Олексійович, науковий співробітник відділу природної флори Національного
ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, ботаніка, відділ природної
флори,
aleksandr_rak@ukr.net. +38 (096) 878 20 47
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
Конференц-зала адміністративного корпусу (вхід з вул. Тімірязєвської )
1600−1700

18 травня, КИЇВ
● Міні-демонстрація ”Хижі рослини” ●
Вони живуть за своїми правилами у моторошному світі видової боротьби, а їхня холодна
краса – смертельна. Хижі рослини з хитромудрими ловчими пастками здавна дивували науковців
та захоплювали уяву любителів рослинного царства. Ми познайомимось з будовою їхніх
17

пристосувань для полювання на здобич, ознайомимось з відомими та ще нерозкритими загадками
улюблених рослин Ч. Дарвіна.
Марія Каліста, к.б.н., Олексій Коваленко, к.б.н.,+38 (063) 6164956
Національний науково-природничий музей НАН України, зал ”Флора України”, вул. Богдана
Хмельницького 15
1100−1300

● Міні-демонстрація ”Круті перці” ●
Кінець травня, а це значить, що саме час готувати розсаду перців до висадки. Прянощі, по
кількості яких вимірялися статки багатіїв, заради яких влаштовували масштабні натуралістичні
експедиції, до цього часу чарують нас своїм смаком та ароматом. Ми поглянемо оком ботаніка на
звичні нам болгарські перці та розповімо Вам базові секрети їхнього вирощування у себе на
підвіконні. Познайомимось з більш екзотичними та пекучішими родичами з Південної Америки.
Розробимо власну шкалу гостроти цих чудових рослин. Послухаємо детективні історії про
чорний, духмяний, рожевий перець, перець-лонг та звісно проведемо ряд ботанічно-хімічних
експериментів над ними.
Ярослава Дерк, к.б.н., Олексій Коваленко, к.б.н., +38 (063) 6164956
Національний науково-природничий музей НАН України, зал ”Флора України”, вул. Богдана
Хмельницького 15
1100−1300
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● ”Лабораторія прянощів”●
У всесвітній день рослин запрошуємо вас у ботанічну лабораторію, щоб дослідити
обов’язковий компонент кухонної магії – чарівні прянощі, аромат яких здатен змити з вашого
лиця найсірішу буденність. Ми познайомимось з детективними історіями незвичайних спецій,
дізнаємось про їхні корисні властивості, навчимося їх правильно використовувати, перевіряти
якість, і, звісно, скуштуємо на смак. Розріжемо справжній стручок ванілі, навчимося культивувати
імбир на підвіконні й зіграємо в тематичну настільну гру.
Катерина Новосад, к.б.н.,Олексій Коваленко, к.б.н., +38 (063) 6164956
Національний науково-природничий музей НАН України, зал ”Флора України”, вул. Богдана
Хмельницького 15
1100−1300
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● Квест “Urban Botany Quest 2017: Рослини проти прибульців (Sunsetedition)“●
Станьте учасником дивовижних пригод у самісінькому центрі нашого чудового міста.
Серце велетенського мегаполісу стало місцем підступного вторгнення техногенної раси блорганів
і лише ви, ваші знання та екологічний світогляд здатні схилити шальки терезів у наш бік. На вас
очікують пошуки підказок у динамічному міському середовищі, ботанічні загадки, приємні
сюрпризи для найбільш уважних учасників та звісно радість від виконання місії. І все це в
лагідних променях травневого надвечір’я.
Старт: Національний науково-природничий музей НАН України, вул. Богдана Хмельницького 15,
центральні квартали міста
Олексій Коваленко, к.б.н.,+38 (063) 6164956
1830
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18 травня, КИЇВ
● Арт-візуалізація “Весняні мотиви“ ●
Для ознайомлення з ефемерною та ефемероїдною флорою та мікобіотою будуть представлені
інсталяції весняного лісу, ботанічного саду, а також ряд флористичних композицій, пов’язаних з
весняною тематикою.
к.б.н., доц. Баданіна Владислава Анатоліївна (+380445213336, v.badanina@mail.ru), к.б.н., асист.
Безсмертна Олеся Олексіївна (+380445213336, olesya.bezsmertna@gmail.com), асп. Коваленко
Марія Сергіївна (+380445221427, mariia.s.kovalenko@gmail.com), асп. Письменна Юлія
Миколаївна (+380445221427, pismennaya1992@mail.ru), асп. Хоменко Ірина Михайлівна
(+380445221427, i.m.homenko@gmail.com).
ННЦ «Інститут біології та медицини» (м. Київ, просп. Академіка Глушкова 2, корп. 12), Сайт
події: http://biology.univ.kiev.ua
1200−1400
● Фотоконкурс “KNU Mushroom Hunters” ●
Тематика конкурсу – весняні гриби. Для участі у конкурсі потрібно надіслати до 13 травня
2017 року на адресу knu_mushroom_hunters@ukr.net фото та анкету із зазначенням ПІП автора,
місця роботи або навчання, дати та місця зйомки. Усі роботи будуть розміщені на сайті
https://www.facebook.com/fopd.ukraine/?pnref=story, переможців буде визначено за допомогою журі
та інтернет-голосування. Кращі роботи будуть нагороджені та представлені на виставці.
Щербакова Юлія Володимирівна (+380661853901, pyronema@ukr.net), к.б.н., доц. Джаган
Вероніка Володимирівна (+380445213336, dzhagan@yahoo.com), д.б.н., проф. Сухомлин Марина
Миколаївна (+380445213336, suhmary@yandex.ru), к.б.н., доц. Петльована Вікторія
Ростиславівна (+380445213336, boyko_victoria@ukr.net)
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ННЦ «Інститут біології та медицини» (м. Київ, просп. Академіка Глушкова 2, корп. 12), Сайт
події: http://biology.univ.kiev.ua
1400−1600
18 травня, ВІННИЦЯ
Донецький національний університет імені Василя Стуса, біологічний факультет, кафедра
ботаніки та екології, Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4.
● Презентація "Ботанічні перлини Вінниччини" ●
Презентація включатиме матеріал про унікальні куточки природи Вінницької землі, рослини, які є
під охороною різного рівня (України, Європи) або підлягають охороні та потребують підвищеної
уваги з боку ботаніків. Презентація включатиме виступи викладачів кафедри ботаніки та екології,
представників Екологічної ліги м. Вінниця та громадських екологічних організацій. Розрахована
на 1,5 години з обговоренням актуальних питань сучасного захисту рослин.
930−1100
● Підсумки фотоконкурсу "Ботанічні миті прекрасного" (17 квітня − 10 травня) ●
Фотоконкурс, який буде проведено протягом місяця на базі біологічного факультету Донецького
національного університету імені Василя Стуса. Роботи на конкурс подаватимуть всі бажаючі.
Експозиція буде розміщена на біологічному факультеті університету, кращі роботи опубліковані
на сайті факультету. Результати конкурсу та підсумки буде підведено 18 травня на біологічному
факультеті.
1100−1130
● Відкрита лекція "Відомі ботаніки Донецького національного університету імені Василя
Стуса"●
Лекція присвячена діяльності співробітників, відомих випускників кафедри ботаніки та екології за
75-річний період, які мали вагомий внесок у розвиток української та світової ботаніки. Минуле та
сучасність крізь призму часу. Перспектива розвитку кафедри, сучасні напрямки досліджень,
новий крок у майбутнє ботаніки. Лекція включатиме виступи викладачів кафедри ботаніки та
екології та небайдужих до цієї події людей. Розрахована на 1,5 години з обговоренням актуальних
питань ботаніки.
Наталія Михайлівна Лялюк, завідувач кафедри ботаніки та екології Донецького національного
університету імені Василя Стуса, канд. біол. наук, доцент. n.lialiuk@donnu.edu.ua; моб. телефон:
050 212 04 05; Олександра Володимирівна Машталер – доцент кафедри ботаніки та екології
Донецького національного університету імені Василя Стуса, канд. біол. наук, доцент.
o.mashtaler@donnu.edu.ua; моб. телефон: 050 611 50 49; Ганна Генадіївна Абрамова – доцент
кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса, канд.
біол.
наук,
доцент.
Профіль
досліджень:
урбоекологія,
систематика
рослин.
h.derevianska@donnu.edu.ua; моб. телефон: 050 763 79 36
1200−1330
18 травня, ЧЕРКАСИ
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● Дегустація “Екзотичні фрукти та розповідь про них ”●
Конограй Володимир Анатолійович, доцент кафедри екології та агробіології, к.б.н.,
w_a_konograj@ukr.net
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ННІ природничих наук. м.
Черкаси, бульвар Т. Шевченка, 81, к.№1, ауд.610
1300−1700

18 травня, УМАНЬ
● Лекція “Збереження рослинного біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках” ●
д.б.н., головний науковий співробітник відділу трав’янистих рослин НДП «Софіївка» НАН
України
Анна
Аркадіївна
Куземко,
anya_meadow@i.ua,
Галина
Пономаренко
galina_uman@mail.ru, +38 (097) 481 95 25
Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАН України, м. Умань, вул. Київська 12-а
Конференц-зала адміністративно-лабораторного корпусу
1300−1400
● Ботанічна екскурсія Національним дендрологічним парком “Софіївка“ НАН України •
Порохнява О.Л., Сергіенко Н.В., Оксантюк В.М., Журжа Ю.В., Ковтонюк А.І., Пономаренко
Г.М.
Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАН України, м. Умань, вул. Київська 12-а
Вхід до дендрологічного парку “Софіївка” з вулиці Київської
1500−1730

18 травня, ОДЕСА
● Урочисті заходи до Тижня рослин ●
9ºº−1400
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● Презентація книги “Дерева Одеси” ●
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського, вул. Троїцька, 49, м. Одеса
16ºº−1800
● Відкрита лекція ”Біотехнологія рослин”●
ImpactHubOdessa, Одеса, вул. Грецька, 1а
19ºº−2100
● Конференція ”Роль Одеського ботанічного саду у розвитку зеленої зони Одеси”●
Ботанічний сад ім. В.І. Липського ОНУ імені І.І. Мечникова , Французький бульвар, 48-50
11ºº−1700
18 травня, ХАРКІВ
● Зелений світ в зеленому травні. Дні рослин у ВУММ ●
Найстаріша з наук, знання якої були життєво необхідні людині навіть тоді, коли вона ще не була
людиною. Наука, з якої починалася медицина і сільське господарство, будівництво, наука про те, з
чого починається вивчення математики і без якої (за легендою) не було б і сучасної фізики. Наука
про те, що створює красу навколо нас, про те без чого нам би просто не було б чим дихати. Звісно
всі здогадалися, що це наука про рослини, яка зветься "ботаніка". Ця наука стара, але щодня вченіботаніки роблять нові відкриття, а деякі факти з неї вражають. Не всі елементарні питання
ботаніки досі є зрозумілими більшості людей. Іноді це призводить до сумних наслідків і
непоправних втрат.
Ми поговоримо про Ботаніку з біологом, ботаніком, співробітником кафедри ботаніки
ХНПУ імені Г.С.Сковороди Юрієм Бенгусом.
Деякі частини ботанічної розповіді будуть зрозумілі навіть дитині, в інших досягнути
розуміння мабуть не вийде. Але маємо надію, що дискусія буде цікавою для всіх. Ми точно
торкнемося питань охорони рослин, особливостей використання рослин в озелененні, спростуємо
деякі легенди, які всім відомі з дитинства, дізнаємося кілька цікавинок про всім відомі рослини.
Запрошуємо задавати питання лектору в обговоренні до цієї події, щоб наша зустріч стала ще
цікавішою.
Оксана Хвиля, https://www.facebook.com/events/1858299717763062/
Вільний університет "Майдан Моніторинг", клуб "Шостий кут",м. Харків, вул. Гіршмана 9/27
1830−2130
19 травня, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
• Експедиція “Опис представників спонтанної флори Синицького дендропарку“•
аспірант Національного дендрологічного парк ―Софіївка‖ НАН України А.І. Ковтонюк,
Пономаренко Галина Михайлівна, м.н.с. відділу дендрології та паркобудівництва Національний
дендрологічний парк «Софіївка» НАН України scyss@ukr.net, +38 097 481 95 25
Синицький дендропарк, Черкаська область, Христинівський район, с. Синиця / парк-пам'ятка
садово-паркового мистецтва місцевого значення Синицький дендропарк
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800−1330
19 травня, ОДЕСА
● Конференція ”Роль Одеського ботанічного саду у розвитку зеленої зони Одеси”●
Ботанічний сад ім. В.І. Липського ОНУ імені І.І. Мечникова , Французький бульвар, 48-50
1100−1700
20 травня, КИЇВ
● Екскурсія Коніферетумом
голонасінних"●

"Особливості

морфології

різних

систематичних

груп

Чи чули Ви про коніферетуми? Так чи ні, в будь-якому разі, Вам буде цікавенно відвідати
екскурсію колекційною ділянкою рослин, що належать до різних систематичних груп
Голонасінних у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. Там Ви
побачите не лише рідкісні види сосон та ялівців, але й види, що є свідками минулих геологічних
епох!
Метасеквою,
гінгко,
тис,
ефедру
та
багато
інших
http://www.nbg.kiev.ua/collections_expositions/index.php….
Ольга Петрівна Похильченко, старший науковий співробітник відділу інтродукції Голонасінних
Olga Pokkhylchenko, 067 447 02 32, pokhylchenko@yahoo.com
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1,
Коніферетум
1000−1600

20-21 травня, ОДЕСА
● "Весняний фестиваль" святкування 150-річчя від дня засування університетського
ботанічного саду ”●
Ботанічний сад ім. В.І. Липського ОНУ імені І.І. Мечникова , Французький бульвар, 48-50
1100−1700
21 травня, КИЇВ
● Екскурсія по ознайомленню з рослинним світом парку ”Феофанія”●
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Інститут еволюційної екології НАН України, Сергій Конякін, nature19@mail.ru, +38 (098) 908
11 49
Збір біля Центрального входу у парк ―Феофанія‖ об 1100
1100–1300
● Демонстрація ”Під об’єктивом мікроскопа”●
Інститут клітинної біології і генетики НАН України, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148,
Хол
Дар'я Навроцька, navrotska.daria@gmail.com, +38 (098) 908 11 49, м.н.с. відділу генетики
клітинних популяцій ІМБіГу
1330–1400

● Демонстрація ”Культивування рослин в стерильних умовах in vitro”●
Інститут клітинної біології і генетики НАН України, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148,
Хол
Ольга Лахнеко, інженер 1 категорії Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН
України, аспірантка КПІ імені Ігоря Сікорського olhashnurenko@gmail.com
1415–1445
● Відео про світ флори ●
Інститут клітинної біології і генетики НАН України, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148,
Актова зала, 2 поверх
1500–1530
21 травня, КИЇВ
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1,
актова зала.
Увага! На усі заходи потрібна попередня реєстрація до 20 травня включно за телефоном +38
063 588 60 25 (Тетяна Михайлова, молодший науковий співробітник відділу світової
літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка), +38 095 425 35 77 (Юлія Красиленко,
локальний координатор Дня рослин в Україні, j_krasylenko@ukr.net).), або у Фейсбуці на
Yuliya Krasylenko приватним повідомленням). Вкажіть прізвище та ініціали осібвідвідувачів та, по можливості, захід, який Ви бажаєте відвідати. Організатори зустрінуть
Вас біля Головного входу до Ботанічного саду та проведуть на лекцію безкоштовно.
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При відсутності реєстрації вхід до Ботанічного саду сплачується у касі звичайним порядком.
● Майстер-клас ”Скрипторій. Рослинні орнаменти в манускриптах Київської Русі (пишемо
очеретяними паличками та фарбами природного походження) ” ●
Учасники матимуть змогу дізнатися про історію виникнення та становлення письма на
українських теренах; познайомитись із зразками каліграфії та кращими авторами-каліграфами
України, а також – отримати гарний настрій та задоволення від результату своєї праці.
Галина Володимирівна Карпінчук, к. ф. н., молодший науковий співробітник відділу
шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул. Михайла
Грушевського, 4, тел.: 096 109 64 36, e-mail: halynakarpinchuk@ukr.net
1000–1100
● Майстер-клас ”Про рослини з любов'ю. Редагування дитячих текстів про рослинний
світ ” ●
Учасниками розкажуть про дотепні помилки в шкільних творах, а потім роздадуть картки,
щоб вони на прикладах могли правити такі помилки. І все це – на матеріалі текстів на рослинну
тематику.
Катерина Годік, аспірантка відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул. Михайла Грушевського, 4, тел.: 096 985 24 54, e-mail:
nimir4@ukr.net
1100–1200
● Майстер-клас ”Твій природний код ”
Усі охочі зможуть навчитися шукати та використовувати додаткові смисли, які мають певні
рослини та кольори. На майстер-класі пропонується створити власну історію, зашифрувавши її у
предметах, малюнках або намистинах. Кожен зможе створити власне унікальне ім'я та сувенір на
згадку.
Яніна Володимирівна Юхимук, к. ф. н., молодший науковий співробітник відділу теорії
літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул.
Михайла Грушевського, 4; тел.: 097 136 33 99, e-mail: y.yukhymuk@i.ua
1200–1300
● Лекція "Квіткові історії" в житті українських письменників"●
На майстер-класі діти та, зрештою, й їхні батьки зможуть дізнатися цікаві факти про життя
українських письменників, а особливо – всілякі бувальщини, історійки та прикмети, пов’язані з
квітами й іншою рослинністю.
Ольга Ігорівна Блик, к. ф. н., молодший науковий співробітник відділу історії української
літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул. Михайла Грушевського, 4
тел.: 093 113 06 48, e-mail: blik.olla@gmail.com
1300–1400
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● Лекція "Від квітів фантазії до Світлоносних Дерев. Рослини у літературі фентезі"
Дерево і квітка як одні з найдавніших символів у літературі. Ліс і сад – простори загрози і
випробування, спокою і творчості. Рослини авторських світів – вигадані, "фантастично
модифіковані" і звичайні. "Одинадцята Заповідь": екологічні мотиви у літературі фентезі.
Тетяна Миколаївна Рязанцева, д. філол. наук, старший науковий співробітник Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка, керівник Центру з дослідження літератури фентезі, вул. Михайла
Грушевського, 4; e-mail: tari@voliacable.com
1400–1445
● Практикум ”Образи степових рослин в повісті М. Гоголя Тарас Бульба” ●
Учасники практикуму отримають унікальний досвід глибокого прочитання фрагменту про
степ з повісті М. Гоголя, довідавшись при цьому усі секрети проведення літературознавчого
аналізу художнього тексту.
Тетяна Михайлівна Михайлова, к. ф. н., молодший науковий співробітник відділу світової
літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул. Михайла Грушевського, 4,
тел.: 063 588 60 25, e-mail: tatiana_mh@ukr.net
1445–1515
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/pro-instytut/pidrozdily-instytutu/viddil-svitovoi-literatury

● Лекція ” Рукопис Войнича – найзагадковіша книга у світі” •
Рукопис Войнича – таємнича ілюстрована книга, написана понад 500 років тому невідомим
автором невідомою мовою. Значну її частину складають малюнки різних рослин, однак лише деякі
з них можна з певністю ототожнити з реально існуючими у природі. Відвідавши даний захід, Ви
дізнаєтеся про різні спроби розшифрування як усього цього рукопису, так і його ботанічного
розділу.
Денис Анатолійович Давидов, к.б.н., науковий співробітник відділу геоботаніки та екології
Інституту ботаніки, +38 (044) 234 83 34, e-mail: davydov-botany@yandex.ua
1515–1600
● Лекція ”Кажани і рослини, або дещо про нічних хранителів рівноваги ”•
Чи є зв’язок між рослинами та кажанами? До чого тут рівновага і хранителі? Будемо шукати
відповідь впродовж зустрічі разом.
Олена Віталіївна Годлевська, к.б.н. старший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І.
Шмальгаузена НАН України, вул. Богдана Хмельницького, 15, +38 (093) 921 28 15,
LGODLEVSKA@gmail.com
1600– 1700
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21 травня, КИЇВ

• Екологічна екскурсія стежками державного заказнику “Лісники” (НПП “Голосіївський“)/
Біорізноманіття весняного лісу/Комахи лісу: в очікуванні літа •
Під час екскурсії відвідувачі матимуть чудову нагоду ближче познайомитись із життям
лісу на межі весни та літа, особливо з життям його маленьких, часто майже непомітних мешканців
— комах. В цей час приємне тепло огортає все навколо, день зростає, продовжують прогріватися
водойми, ще немає спеки. Зелене листя густо вкриває дерева, облітає цвіт черешні та груші, і
починають квітнути шипшина, незабудки, або павині вічка, волошки, закликає до гадання схожа
на ромашку королиця, починають виколошуватися злаки. Серед цього пишного листя та ніжних
квітів, у плодах та стовбурах, у повітрі, землі та водоймах живуть своїм непомітним, але таким
насиченим життям комахи. Пропонуємо Вам разом із науковцями відправитись на пошуки
яскравих метеликів, швидких у польоті бабок, прихованих у листі та під корою дерев жуків,
заглянути вглиб невеличких лісових водойм, де бігають клопи-водомірки та чекають свого льоту
одноденки.
Марина Калюжна, к.б.н., м.н.с. відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду,
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Контакти: marinkakaluzhna@gmail.com, +380
95 141 0238, +380 96 302 6986.
Катерина Мартинова, к.б.н., м.н.с. відділу систематики ентомофагів та екологічних основ
біометоду, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Контакти: martynova_kv@ukr.net
Світлана Клименко, к.б.н., м.н.с. відділу систематики ентомофагів та екологічних основ
біометоду, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Контакти: lanaklym@ukr.net
Олександр Мартинов, к.б.н., с.н.с., Національний науково-природничий музей НАН України,
Контакти: martynov_av@ukr.net
Віталій Назаренко, к.б.н., с.н.с. відділу ентомології та фондових колекцій, Інститут зоології ім.
І.І. Шмальгаузена НАН України. Контакти: nazarenko@izan.kiev.ua
Григорій Попов, к.б.н., с.н.с. відділу ентомології та фондових колекцій, Інститут зоології ім. І.І.
Шмальгаузена НАН України. Контакти: mbu@yandex.ua
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Ольга Чусова, провідний інженер відділу геоботаніки та екології Інститут ботаніки ім. М.Г.
Холодного. olgachusova28@gmail.com
Збір о 1000 на платформі м. ―Видубичі‖.
Державний
заказник
“Лісники”
marinkakaluzhna@gmail.com

(НПП

“Голосіївський“),

Марина

Калюжна,

1000–1600

21 травня, ЛЬВІВ
● День відкритих дверей “Весняна рапсодія“. Традиційні заходи з циклу “Людина і Сад“ •
Андрій Іванович Прокопів, к.б.н, директор ботанічного саду, e-mail: prokopivandriy@gmail.com,
тел. +38 (032) 276-83-69
http://botanicgarden.lnu.edu.ua/novyny/
Ботанічний сад Львівського національного університету, м. Львів, вул. Черемшини, 44
1400
22 квітня, ХМЕЛЬНИЦКА ОБЛАСТЬ
• Регіональна молодіжна науково-практична конференція “Молоді дослідники – природі
Поділля”•
НПП "Подільські Товтри", еколого-освітні центри (смт Чемерівці, смт Стара Ушиця)
Дмитро Свиридюк, +38 (03849) 5 12 70, npptovtry@ukr.net

25 травня, ЧЕРКАСИ
● Відеопрезентація - віртуальна подорож ”Ботанічні сади світу” •
Спрягайло Оксана Анатоліївна, доцент кафедри екології та агробіології, к.с.-г.н., biona@ukr.net
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, ННІ Природничих наук, м. Черкаси,
бульвар Шевченка, 81, 6 поверх, ауд. 626
30

1300−1700

27 травня, КИЇВ
● Майстер-клас для дітей “Малювання рослин” різними художніми засобами (фарби, олівці,
вугілля, пастель)●
Планується пленер на території дендрарію НБС НАНУ, де в цей час будуть цвісти досить багато
деревних рослин: садові жасмини, дейції, яблуні, таволги та інші.
Любомир Мартинюк. Facebook Lubomyr Martynyuk, художник
Похильченко Ольга Петрівна, с.н.с., інтродукція Голонасінних, Pokhylchenko@yahoo.com 067
447 02 32; Facebook: Olga Pokkhylchenko.
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
1100−1300

28 травня, КИЇВ
• Виставка-демонстрація ”Травневі мікологічні сходини”•
Спільнота ‖Гриби України‖, з нагоди Міжнародного Дня рослин, запрошує вас на виставку
‖Травневі мікологічні сходини‖, де будуть представлені різноманітні види весняних грибів.
Завітавши на мікологічні сходини ви отримаєте унікальну можливість наживо познайомитися з
весняними грибами та поспілкуватись із засновниками спільноти - досвідченими грибниками і
професійними мікологами, які залюбки поділяться з вами своїм багатим досвідом та знаннями про
гриби. «Мікологічні сходини», це привід зустрітись із друзями по хобі, знайти нових однодумців і
просто гарно провести час, відкриваючи для себе цікавий та загадковий світ грибів.
Руденко Євген Анатолійович, засновник проекту "Гриби України", eugen.rudenko@gmail.com,
+38 0675372367, https://www.facebook.com/rudenko.eugene
Зикова Марія Олександрівна, міколог, к.б.н., м.н.с. відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г.
Холодного НАНУ, zykova.masha@gmail.com, +38 097 696 74 32
31

● Демонстрація ”Водорості Чорного Моря”•
На демонстрації будуть представлені найбільш розповсюджені та цікаві водорості Чорного
моря у вигляді гербаріїв, фіксованих та розмочених проб. Захід буде супроводжуватися
поясненнями та розповіддю про значення водоростей для екосистеми моря, їх практичним
використанням та цікавими фактами. Крім того, планується демонстрація підводних фотографій,
зроблених у Чорному морі.
Садогурська Соф’я Сергіївна; аспірантка відділу фікології, ліхенології та бріології Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного; профіль: альголог, вивчення біорізноманіття морських
макроводоростей; контакти: +380687902118, s.sadogurska@gmail.com, Facebook: SofiaSadogurska
Березовська Вікторія Юріївна; аспірантка відділу фікології, ліхенології та бріології Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного; профіль: альголог, вивчення біорізноманіття прісноводних
водоростей; контакти: +380731018626, betulaceae@ukr.net, Facebook: ViktoriiaBerezovska
Парк ім. Т.Г. Шевченка, Центральна алея
1100−1600
29 травня, КИЇВ
● Екскурсія за методикою інтерпретація природи “Заповіді природи”●
Під час екскурсії будемо спрямовувати нашу поведінку у природі на гармонійне співіснування.
Познайомимо із небезпечними рослинами, а також діями людини, шкідливими для природи.
Продемонструємо дію колючих, жалких, пекучих рослини, а також зовнішній вигляд отруйних
рослин. Інсценуватимемо наслідки неконтрольованого збору рослин.
Попередній запис за телефоном +38(067) 4092834 Олена Андрущенко, novaflora@ukr.net
Збір учасників біля центрального входу о 14.50
Олена Андрущенко, к. б. н., старший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім.
М.М. Гришка НАН України, м. Київ, вул. Тімірязєвська,
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
1500−1700
Збір учасників біля центрального входу в Ботанічний сад о 1450.
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ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Фото: Сергій Самчук
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