
1. «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. 

Формат події: навчально-наукова експедиція 

Дата проведення: 2-5 травня 2017 року. 

Місце проведення заходу: с. Світязь (Шацький р-н, Волинська обл., 

N51.4810771, E23.8164476). 

Цільова аудиторія: студенти 

Організатори: асп. Щербакова Юлія Володимирівна, асп. Цвид Надія 

Вікторівна. 

 

2. «Лікарські рослини та гриби» 

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. 

Формат події: екскурсія, воркшоп 

Дата та час проведення: 16 травня 2017 року, 14.30. 

Місце проведення заходу: Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна (м. Київ, вул. 

Симона Петлюри, 1). 

Цільова аудиторія: широкий загал 

Організатори: к.б.н., доц. Джаган Вероніка Володимирівна, асп. Щербакова 

Юлія Володимирівна, д.б.н., проф. Сухомлин Марина Миколаївна, асп. Цвид Надія 

Вікторівна, , к.б.н., асист. Вашека Олена Володимирівна, співробітник навчальної 

лабораторії кафедри біології рослин, Калініченко Олена Василівна, співробітники 

ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна: к.б.н. Голубенко Анастасія 

Володимирівна, к.б.н. Меньшова Валентина Олександрівна. 

 

3. «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. 

Формат події: презентація 

Дата та час проведення: 17 травня 2017 року, 14.00  

Місце проведення заходу: ННЦ «Інститут біології та медицини» (м. Київ, просп. 

Академіка Глушкова 2, корп. 12) 

Цільова аудиторія: абітурієнти, студенти 

Організатори: к.б.н., асист. Вашека Олена Володимирівна, к.б.н., асист. Смірнов 

Олександр Євгенович, асп. Щербакова Юлія Володимирівна, асп. Письменна Юлія 

Миколаївна,  студенти 3 та 4 курсу кафедри біології рослин. 



 

4. Фотоконкурс «KNU Mushroom Hunters» 

Тематика конкурсу – весняні гриби. З умовами участі у конкурсі можна 

ознайомитись на сторінці https://www.facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny, 

переможців буде визначено за допомогою журі та інтернет-голосування. Кращі 

роботи будуть нагороджені та представлені на виставці. 

Формат події: конкурс, виставка 

Дата та час проведення: 18 травня 2017 року, 14.00  

Місце проведення заходу: ННЦ «Інститут біології та медицини» (м. Київ, просп. 

Академіка Глушкова 2, корп. 12) 

Цільова аудиторія: широкий загал 

Організатори: асп. Щербакова Юлія Володимирівна, к.б.н., доц. Джаган 

Вероніка Володимирівна, д.б.н., проф. Сухомлин Марина Миколаївна, к.б.н., доц. 

Петльована Вікторія Ростиславівна. 

 

5. «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. 

Формат події: Арт-візуалізація 

Дата та час проведення: 18 травня 2017 року, 12.00. 

Місце проведення заходу: ННЦ «Інститут біології та медицини» (м. Київ, просп. 

Академіка Глушкова 2, корп. 12). 

Цільова аудиторія: широкий загал 

Організатори: к.б.н., доц. Баданіна Владислава Анатоліївна, к.б.н., асист. 

Безсмертна Олеся Олексіївна, асп. Коваленко Марія Сергіївна, асп. Письменна Юлія 

Миколаївна, асп. Хоменко Ірина Михайлівна. 

https://www.facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny

