
ЗВІТ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«БОТАНІЧНІ ЧИТАННЯ: ПРОФЕСОР І.М. ГРИГОРА – ВИДАТНИЙ 
БОЛОТОЗНАВЕЦЬ, ПЕДАГОГ» 

 
Відповідно до наказу від 18 вересня 2018 року №  «1000», 21 вересня на 

базі ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного 
університету біоресурсів і природокористування України відбувся науково-
практичний семінар «Ботанічні читання: професор І.М. Григора – видатний 
болотознавець, педагог» з нагоди 90-річчя від дня народження видатного 
болотознавця, еколога, педагога, доктора біологічних наук, професора І.М. 
Григори та 120 річчя Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 

У проведенні наукового заходу взяли участь науковці з Інституту 
ботаніки ім. М. Г. Холодного, Національного ботанічного саду ім.                        
М. М. Гришка НАН України та Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, загальна кількість учасників семінару 
становила 35 осіб. 

Із вітальним словом до учасників семінару звернулися директор ННІ 
лісового та садово-паркового господарства доктор сільськогосподарських 
наук, професор П.І. Лакида, директор НДІ лісівництва та декоративного 
садівництва НУБіП України доктор сільськогосподарських наук, професор 
Р.Д. Василишин, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ю.М. Марчук. 

Основні доповіді, присвячені пам’яті доктора біологічних наук            
І.М. Григори представили: доктор біологічних наук, професор кафедри 
ботаніки, дендрології та лісової селекції Б.Є. Якубенко – «Життєвий шлях та 
наукова спадщина доктора біологічних наук, професора І.М. Григори», 
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України                  
І.П. Григорюк – «І. М. Григора: вчений, педагог, громадянин», доповнили 
спогади про Івана Михайловича й інші доповідачі:  доктор біологічних наук, 
професор С. Ю. Попович (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України),  доктор біологічних наук, професор П. М. 
Царенко (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України), кандидат 
біологічних наук, старший науковий співробітник М. Б. Гапоненко 
(Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України), окрім того, 
учасниками було представлено наукові доповіді відповідно до програми. 

У підсумку проведення науково-практичного семінару, під час 
обговорення, учасниками було прийнято рішення щодо проведення подібних 
заходів раз на пять років, окрім того, наголошено на важливості видання 
окремим томом збірки наукових праць доктора біологічних наук, професора 
Івана Михайловича Григори. 
 
Відповідальний секретар оргкомітету,  
к.б.н., ст. викладач       А.М. Чурілов 


