
День Рослин
в Україні

18 травня 2015 року

Третій міжнародний День рослин в Україні. 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-

просвітницьких заходах до Третього Міжнародного 

Дня рослин під егідою Європейської організації 

біології рослин (EPSO), що відбудуться в Україні 

3–26 травня 2015 року. Протягом трьох тижнів 

всі охочі матимуть можливість відвідати відкриті 

лекції, презентації та екскурсії, організовані 

провідними фахівцями та аматорами, демонстрації 

природничих експериментів із залученням 

сучасних методів біологічних досліджень, екскурсії 

в оранжереї, тематичні конкурси, помандрувати у 

національні природні парки пішки та на велосипеді, 

тощо. До цьогорічного Міжнародного Дня рослин 

в Україні вже долучились понад 30 установ та 

організацій з 15 міст. Заходи передбачають 30 

лекцій та 20 майстер-класів, 22 демонстрації та 

інші цікаві події. У програмі також є 20 екскурсій 

музеями, ботанічними садами, національними 

парками та історичними центрами міст України. 

Крім того, в рамках Дня рослин проходитиме 

фотоконкурс ”Plant Art and Photography Contest 

– FascinaT on of Plants Day – 2015” з подальшими 

виставками робіт переможців та відбудеться 

виставка-ярмарок “Flower Power”. 

Цього року деякі події Третього міжнародного 

Дня рослин збігатимуться з лекціями, 

демонстраціями, екскурсіями та іншими науковими 

та науково-популярними заходами, присвяченими 

Дням Науки, що проходитимуть 16–23 травня (hZ p://

dni-nauky.in.ua/) та Міжнародному Дню музеїв (18 

травня). Події до Дня рослин відбуватимуться по всій 

Україні. 

Якщо Ви бажаєте стати спонсором наших заходів, 

будь-ласка, зверніться до координаторів. 

Двері відкриті для широкого загалу відвідувачів: 

дорослих (спеціалістів та неспеціалістів), дітей 

дошкільного віку, школярів та студентів, які матимуть 

нагоду відвідати лабораторії, ознайомитися 

з напрямами їх досліджень і долучитися до 

проведення демонстраційних дослідів, взяти участь у 

семінарах, майстер-класах, конкурсах та вікторинах, 

поспілкуватися з науковцями та освітянами, 

поділитися своїми знаннями та уміннями.

#fopd15 

www.plantday.org

#fopd15 

www.plantday.org
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День Рослин в УкраїніРослини вражають. Із крихітної насінини, висадженої 

у грунт, зростають тисячі нових рослин – від дрібних 

трав до гігантських дерев, декоративних квітів та 

їстівних культур, необхідних для підтримання життя 

на нашІй планеті. За даними біологів рослин, загальне 

число видів рослин перевищує 250 тисяч. 

Завдяки міжнародній ініціативі “День рослин” ми 

сподіваємося поширити віртуальне родюче насіння 

у колективній свідомості європейської та світової 

спільноти людей, яке несе знання про вирішальне 

значення біології рослин у формуванні екологічно 

свідомої нації зараз і в майбутньому. 

#fopd15 

www.plantday.org

Загальноевропейські координатори

Національні координатори

Overall Karin Metzlaff  

Karin.Metzlaff @epsomail.org  

Europe Przemysław Wojtaszek  

fopdpw@amu.edu.pl

Beyond Europe Trine Hvoslef-Eide, 

Calum MacKichan 

trine.hvoslef-eide@nmbu.no

calum.mackichan@epsomail.org 

 www.plantday.org

біологія рослин ● сільське та лісове господарство 

● садівництво ● селекція рослин ● захист 

рослин ● перетворення сонячної енергії на 

цукри ● продукти харчування ● збереження 

навколишнього середовища ● запобігання змінам 

клімату ● “розумні” продукти ● збереження 

біорізноманіття ● сталий розвиток ● поновлювані 

ресурси ● освіта та мистецтво
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Детальну інформацію та програму  місцевих заходів Третього 

міжнародного Дня рослин розміщено на офіційній сторінці 

України на сайті EPSO: hQ p://www.plantday12.eu/ukraine.htm. Архів 

подій з нагоди Дня рослин в Україні за 2012 та 2013 роки (“історії 

успіху” −“success stories”): hQ p://www.plantday12.eu/ukraine-suc-

cess-story-2013.htm Конспект науково-популярної лекції ”Навіщо 

потрібно вивчати рослини?” можна скачати за посиланням: hQ p://

www.plantcell.org/site/teachingtools/TTPB1LectureNotes_Ukrainian-

Version.pdf Інтерактивну інформацію щодо Дня Рослин в Україні 

можна знайти на сторінці у Фейсбуці: hQ ps://www.facebook.com/

groups/299423976811032

За більш детальною інформацією звертайтесь до проф., д.б.н 

Ярослава Борисовича Блюма, Національного Координатора Дня 

рослин, Представника України у EPSO, Директора ДУ “Інститут 

харчової біотехнології та геноміки НАН України”, акад. НАН України, 

(+380 (44) 434 37 77, cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net) та к.б.н Юлії 

Красиленко, Локального координатора Дня рослин, Голови Ради 

молодих вчених ДУ ”ІХБГ НАН України”, н.с. відділу геноміки  та 

молекулярної біотехнології (+380 (67) 409 62 92, +380 (95) 425 35 77, 

j_krasylenko@ukr.net).
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ArgenN na Edith Taleisnik
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Austria Margit Laimer, BrigiQ e Gschmeidler 

fascinaJ onofplants@boku.ac.at 

gschmeidler@openscience.or.at

Belgium Claire Périlleux

cperilleux@ulg.ac.be

Bolivia Silvia Ten   

silvia.ten.f@gmail.com

Bosnia & Herzegovina Erna Karalija

erna.karalija@gmail.com

Brazil Rosa Lia Barbieri

lia.barbieri@embrapa.br

Canada Shahrokh Khanizadeh

Shahrokh.Khanizadeh@AGR.GC.CA

Chile ElieQ e Angel

elieQ e.angel@cgna.cl

China Peng Zhang

zhangpeng@sibs.ac.cn

CroaN a Boris Duralija
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Denmark Andrea Lenk
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France Carole Caranta, Armelle Favery

Carole.Caranta@avignon.inra.fr

armelle.favery@paca.inra.fr

Germany Joachim Schiemann

joachim.schiemann@jki.bund.de

Greece George Skaracis

gskaracis@aua.gr  

Hungary A�  la Fehér, János Györgyey

fopd@outlook.hu

India Neera Bhalla Sarin

neerasarin@rediff mail.com

Ireland Zoë Popper

zoe.popper@nuigalway.ie

Italy MarJ n Kater

fascinaJ onofplantsday@unimi.it

Japan Yube Yamaguchi

fopdjapan@мgmail.com

Lebanon Tanos Georges Hage  

thage@ndu.edu.lb

Lithuania Vida Mildaziene

v.mildaziene@bs.vdu.lt 

Nepal Ganesh Agrawal  

gkagrawal123@gmail.com 

Netherlands Ingrid Vleghels   

ingrid.vleghels@wur.nl 

New Zealand Andrew Allan   

a.allan@auckland.ac.nz

Nigeria Isaac O.O. Aiyelaagbe

ola_olu57@yahoo.com

Norway Trine Hvoslef-Eide

trine.hvoslef-eide@nmbu.no

Poland Malgorzata Garnczarska

garnczar@amu.edu.pl

Portugal Nelson Saibo, Ana Sanchez

saibo@itqb.unl.pt, sci@itqb.unl.pt

Russia Gregory A. Pozhvanov

gregory@pozhvanov.com

Slovakia Michaela Havrlentova  

havrlentova@vurv.sk 

Slovenia Maruša Pompe-Novak  

marusa.pompe.novak@nib.si

Spain Jose P. Beltran Porter 
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Sweden Jens Sundström   

Jens.Sundstrom@slu.se

Switzerland Sylvia MarJ nez   
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Ukraine Yuliya Krasylenko

y.krasylenko@gmail.com

Uruguay Marcel Bentancor

marcel.bentancor@gmail.com

USA KaJ e Engen, Susan Cato, 

Shoshana Kronfeld, Melanie Binder, 

Henry T. Nguyen  

kaJ e@aspb.org, scato@aspb.org, 

shoshana@aspb.org, mbinder@aspb.org, 

nguyenhenry@missouri.edu

Zambia Patrick Chiza ChikoJ   

chizachikoJ @hotmail.com


