Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
Країна
партнер
Англія

Германія

Установа – партнер

Тема співробітництва

"InterNICHE"

Заміна експериментів над тваринами
підчас навчальної роботи
альтернативними методами навчання,
сумісне проведення конференцій
присвячених проблемам біоетики,
розробка та впровадження альтернатив
Дослідження бріокомпоненту лісової
рослинності Башкирії та Лісостепу
України

"Doctors against animal
Experiments Germany"

Росія

Інститут біології Уфимського
наукового центру РАН,
лабораторія геоботаніки і
охорони рослинності

Росія

Інститут природничих наук
Сиктивкарського державного
університету

Росія

Омський державний
педагогічний університет

Дослідження біорізноманіття
республіки Комі та Лісостепу України.
Особливості навчальної та виховної
роботи в сучасних освітніх закладах
Теоретико методичні засади підготовки
майбутніх учителів природничих
дисциплін. Спільне видавництво
наукових публікацій

Викладачами кафедри проводиться творче наукове співробітництво в рамках угод
із трьома установами: Полтавською державною аграрною академією, Національним
ботанічним садом НАН України м. Київ, Полтавським обласним інститутом
післядипломної освіти імені В. Остроградського. Згідно угод передбачаються спільні дії за
напрямками: проведення науково-дослідницьких експериментів, участь в наукових
конференціях, семінарах, спільне видавництво наукових статей, монографій, обмін
науковою інформацією, періодичними виданнями, консультації з питань ботаніки та інше.
Крім того, спільні заходи та проекти виконуються у співпраці з такими установами:
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України м. Київ, Інститут ботаніки НАН
України м. Київ, відділи геоботаніки та ліхенології і бріології, Інститут екології Карпат
НАН України, відділ екоморфогенезу рослин, Київський національний університет імені
Т.Г.Шевченка, Київський педагогічний університет імені Драгоманова (м. Київ),
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Донецький
ботанічний сад НАНУ, Львівський лісотехнічний університет, Львівський
природознавчий музей, Дніпропетровський державний аграрний університет, Інститут
зернового господарства УААН України, Інститут рослинництва імені Юр’єва УААН
України, Полтавська обласна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова,
кафедра ботаніки Уманського педагогічного університету, Полтавський краєзнавчий
музей та ін.
Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими
установами Національної академії наук України та національними галузевими
академіями наук
Тематика досліджень
Дослідження
дикорослих та
культивованих
рослин

Наукові установи
Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту
рослинництва імені В.Я. Юр’єва НАН України
Відділ квітниково-декоративних рослин Національного
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ)

Донецький ботанічний сад НАН України
Дослідна станція лікарських рослин ІА УААН України
Співпраця з науковими установами НАНУ: інститутом гідробіології НАНУ (ас.
Клепець О.В., згідно укладеної угоди про співпрацю)
Протягом 2014 року укладені такі договори:
 з Рівненський державним гуманітарним університетом
 з Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара (ДНУ)

