
ЗВІТ 
Про проведення «Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, 
охороні та збереженні рослинного світу», присвяченої 120-річчю 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 
кафедри ботаніки ННІ лісового і садово-паркового господарства  

(23–25 квітня, 2018 року) 
 

Відповідно до наказу від 4 квітня 2018 року № «307», 23–25 квітня 2018 
року на базі ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного 
університету біоресурсів і природокористування України відбулася 
Міжнародна науково-практична конференція «Флористичне і ценотичне 
різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу» з нагоди 
120 річчя Національного університету біоресурсів і природокористування 
України та заснування кафедри ботаніки. 

У проведенні наукового заходу взяли участь науковці з Польщі, Білорусі й 
України, представники більше 30 установ і організацій, загалом 150 учасників 
взяли активну участь у проведенні наукового заходу, зокрема науковці з 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Національного 
ботанічного саду ім. М. М. Гришка, Ботанічного саду ім. О. В. Фоміна 
Національного університету імені Тараса Шевченка, , Дніпропетровський 
національний університет, Львівський лісотехнічний університет, Дендропарк 
«Олександрія» НАН України, Криворізький педагогічний університет, 
Житомирська агроекологічна академія, Білоруська сільськогосподарська 
академія, Тернопільський національний педагогічний університет ім. 
Володимира Гнатюка, Національний природний парк «Мале Полісся», ДП 
«Смілянське лісове господарство», з Республіки Польща – Варшавського 
університету наук про життя (Warsaw University of  Life Sciences), 
Вроцлавський природничий університет (Wroclaw University of Envinronmental 
and Life Science), Республіки Білорусь – ЗО «Білоруська державна 
сільськогосподарська академія», Інститут лісу НАН Республіки Білорусь та 
інших установ. 

Із вітальним словом при відкритті конференції до присутніх гостей 
звернулися доктор сільськогосподарських наук, професор Отченашко 
Володимир Віталійович та директор ННІ лісового і садово-паркового 
господарства НУБіП України доктор сільськогосподарських наук, професор 
Лакида Петро Іванович, завідувач кафедри дендрології та лісової селекції 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Марчук Юрій Миколайович. 

Розпочав конференцію доктор біологічних наук, професор Якубенко Борис 
Євдокимович з доповіддю про історію становлення і функціонування кафедри 
ботаніки у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України. 

Міжнародна науково-практична конференція «Флористичне і ценотичне 
різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу» стала 



платформою для обміну думками серед науковців та працівників лісового 
господарства. 

Під час роботи конференції у своїх наукових доповідях вчені звернули 
увагу на історичні аспекти розвитку ботанічної науки в Україні, підкресливши 
вагомий внесок вітчизняних учених у цей процес, підкреслили сучасні 
екологічні проблеми лісового господарства, зокрема проблеми нелегального 
видобутку бурштину, незаконні вирубки, зміни клімату нині й на перспективу 
до кінця століття. Значну увагу зосереджено на питаннях дослідження 
рослинного покриву України, проблемах збереження й раціонального 
використання фіторесурсів, окреслено проблему фітоінвазій у рослинному 
покриві України, сучасний стан і перспективи її вирішення. 

На науковому заході предметом обговорення стали пошук ефективних 
методів протидії деградації навколишнього середовища та втрат біологічного 
різноманіття, зокрема розроблення системи ефективних заходів з рекультивації 
порушених територій унаслідок незаконного видобутку бурштину; ефективній 
охороні представників флори та унеможливлення і мінімізація інвазій 
чужорідних рослин до аборигенних фітоценозів України. 

Підсумки конференції викладено основними положеннями стосовно 
сучасних досліджень у галузях флорології, фітоценології, синтаксономії, 
фітогеографії, заповідної геосозології, синфітосозології, дендросозології, а 
також інтродукції рослин, фітоінвазій та синантропізації рослинного покриву 
спрямовано на вирішення важливих завдань розвитку ботанічної науки у нашій 
державі. Окреслене коло наукових питань міжнародної науково-практичної 
конференції «Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та 
збереженні рослинного світу» спрямовано на успішне вирішення проблем, 
пов’язаних із охороною та відновленням фіторесурсного потенціалу України. 

З огляду на значне антропічне навантаження на навколишнє природне 
середовище й рослинний покрив зокрема, актуальним і доцільним є вивчення 
механізму фітоінвазій, синантропізації природного рослинного покриву та 
розроблення ефективних методів боротьби із їхніми проявами. З іншого боку 
ботанічні дослідження дозволяють розробити дієві шляхи та запропонувати 
практичні заходи стосовно організації охорони важливих територій. 

У підсумку проведення міжнародної науково-практичної конференції, під 
час обговорення, учасниками було прийнято резолюцію: 

Вважаємо, що нині дослідження в галузях флорології, фітоценології, 
синтаксономії, фітогеографії, заповідної геосозології, синфітосозології, 
дендросозології, а також інтродукції рослин, фітоінвазій та синантропізації 
рослинного покриву спрямовано на вирішення важливих завдань розвитку 
ботанічної науки в нашій державі.  

Окреслене коло наукових питань Міжнародної науково-практичної 
конференції «Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та 
збереженні рослинного світу» спрямовано на успішне вирішення проблем, 
пов’язаних із охороною та відновленням фіторесурсного потенціалу України. 

З огляду на значне антропічне навантаження на навколишнє природне 
середовище й рослинний покрив зокрема, актуальним і доцільним є вивчення 



механізму фітоінвазій, синантропізації природного рослинного покриву та 
розроблення ефективних методів боротьби із їхніми проявами. З іншого боку 
ботанічні дослідження дозволяють розробити дієві шляхи та запропонувати 
практичні заходи стосовно організації охорони важливих територій.  

Необхідно проведення подібних заходів, щонайменше, раз на пять років, 
де будуть висвітлюватись важливі й актуальні проблеми лісової галузі стосовно 
охорони, збереження і ощадливого, раціонального природокористування, 
зокрема й на території Українського Полісся. 
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