Додаток 1.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з наукової роботи
Кременецького ботанічного саду
_____________Ліснічук А.М.
Від 20 грудня 2017 року № наказу 04-д

План заходів з наукової та науково-технічної діяльності
Кременецького ботанічного саду на 2018 рік
№
з/п
1

Захід

Виконавець/
структурний
підрозділ

Місцезнаходження та
строк виконання

2

3

4

Ліснічук А.М.,
заступник
директора з
наукової роботи

Ботанічний сад,
І - ХІІ

1.

Організація, забезпечення і контроль
заходів по виконанню тематичних
планів НДР

2.

Збереження та репатріація рідкісних
видів рослин Кременецьких гір в умовах
динамічних антропогенних
трансформацій. Закладання
реінтродукційних локусів та моніторинг
за ними.

3.

Інтродукція та випробування в культурі
видів, форм та різновидів світової флори

4.

Збереження та збагачення генетичних
ресурсів видів рослин exsitu(у вигляді
живих колекцій)

Онук Л.Л.,
відділ
фітосозології
Керівники
наукових тем,
співробітники
наукових
відділів
Завідуючі
наукових
відділів,
куратори
колекцій

Наукова та
експозиційна зони,
природні ценози
Кременецьких гір

Наукова та
експозиційна зони,
ІІІ - ХІ

Наукова зона,
І - ХІ

4.1.

Формування та збереження колекції живих
рослин. Мобілізація світового генетичного
різноманіття рослин

Куратори
колекцій

Наукова та
експозиційна зони,
І - ХІ

4.2.

Моніторинг та контроль за спонтанним
розселенням чужорідних видів за ділянки
культивівання

Куратори
колекцій

Територія ботанічного
саду, ІІІ - Х

Гуцало І.А.,
лабораторія
ландшафтного
дизайну та
озеленення

Експозиційна зона
ботанічного саду,
приватний сектор та
території організацій
різного
підпорядкування
(згідно укладених
договорів),
ІІІ - Х

5.

Впровадження в озеленення садивного
матеріалу рослин-інтродуцентів.
Створення експозицій «Сад ароматів»,
«Сад бесерівських рослин».

6.

Удосконалення діяльності розсадників
ботанічного саду на агротехнологічних
засадах. Вирощування та реалізація
садивного матеріалу

Вериківський
Л.А.,
лабораторія
розмноження
рослин та
реалізації
посадкового м
атеріалу.
Адміністрація,
сектор
фінансовоекономічний,
наукові відділи,
господарський
відділ

7.

Організація та проведення заходів для
вирішення конкретних завдань та
проблем, систематизації даних,
моніторингу, мобілізації матеріалу.

7.1.

Експедиційні дослідження з метою
виявлення локалітетів рідкісних видів
рослин та створення нових обєктів ПЗФ.
Відрядження до наукових установ та в
установи підпорядковані Департаменту
лісового господарства(ботанічні сади, інші
установи ПЗФ, лісництва тощо )

Наукові
співробітники

7.2.

Організація та проведення науководослідних робіт за угодами з іншими
науковими та природоохоронними
організаціями

Ліснічук А.М.,
наукові
співробітники та
виконавці за
угодами

7.3.

Придбання приладів, матеріалів,
інструментів та інвентаря для ботанічних,
лісівничих, фенологічних, ландшафтногеофізичних наукових досліджень а також
для догляду та утримання колекцій і
експозицій

Адміністрація,
сектор
фінансовоекономічний.
Гуцало І.А.,
наукові
співробітники та
співробітники
сектору
рекреційного
благоустрою.

Наукова зона,
І - ХІІ

Ботанічний сад,
І - ХІІ

ІV - ІX

І - ХІІ

ІІ - ХІІ

Територія ботанічного
саду,
ІІІ - ХІ

7.4.

Облаштування експозицій, колекцій,
розсадників. Удосконалення екскурсійного
маршруту. Поточний ремонт теплиць.

8.

Апробація та впровадження результатів
досліджень, видання наукових праць,
участь у конференціях, підбиття
підсумків

Ліснічук А.М.,
наукові
співробітники

ХІ - ХІІ

11.

Організація діяльності науковотехнічної ради

Адміністрація

ІІІ, VІІ, ХІІ

