
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

Факультет лісового і садово-паркового господарства 

Кафедра садово-паркового господарства 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ  

«Проектування садово-паркових об’єктів» 
3 квітня 2019 року 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМАНЬ – 2019 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Поліщук В.В. – д. с.-г. наук, професор, декан факультету лісового і 

садово-паркового господарства; 

Балабак А.Ф.  – д. с.-г. наук, професор, зав. кафедри садово-паркового 

господарства; 

Варлащенко Л.Г. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Величко Ю.А. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Пушка І.М. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Осіпов М.Ю. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Тисячний О.П. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Заморський О.О. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Миронова Л.М. – аспірант кафедри садово-паркового господарства; 

Українець О. А. – аспірант кафедри садово-паркового господарства. 

 

 

 

Відповідальний секретар: 

Осіпов М.Ю. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства. 

Тел. (097) 722-16-44, (04744)  3 23 26   

 e-mail: m3dsad@gmail.com 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

 

3 квітня о 13.00 

(аудиторія 147, кафедра садово-паркового господарства) 

 

 

Регламент роботи: 

– доповіді на круглому столі – до 15 хв.; 

– виступи в обговореннях – до 5 хв. 

 

 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

1. Вітальне слово декана факультету лісового і садово-паркового 

господарства, доктора сільськогосподарських наук, професора 

В.В. Поліщука. 

 

2. Перспективний план розвитку національного дендрологічного парку 

«Софіївка» НАН України. 

В.М. Грабовий, заступник директора з наукової роботи кандидат 

біологічних наук, старший науковий співробітник НДП «Софіївка» НАНУ 

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України. 

 

3. Біоекологічні та морфологічні особливості плетистих троянд в 

Правобережному Лісостепу України та перспективи використання їх в 

озелененні. 

Л.М. Миронова, аспірант кафедри садово-паркового господарства.  

Уманський національний університет садівництва 

 

3. Селекційні аспекти досліджень та перспективи розвитку сортів троянд 

для ландшафтного проектування. 

О.А. Українець, аспірант кафедри садово-паркового господарства. 

Уманський національний університет садівництва 

 

4. Компютерне проектування та презентація ландшафтних об’єктів. 

М.Ю. Осіпов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

садово-паркового господарства. 

Уманський національний університет садівництва 


