
Цицюра Неля Іванівна – кандидат біологічних наук, 

доцент. У Спеціалізованій вченій раді Нікітського 

ботанічного саду – Національного наукового центру 

УААН у 2010 році захистила кандидатську дисертацію 

„Біологічні особливості видів родини Cupressaceae F. 

Neger у зв’язку з інтродукцією на Волино-Поділлі” зі 

спеціальності 03.00.05 – ботаніка. Рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України від 26 червня 2014 року присвоєно вчене 

звання доцента кафедри методики викладання біології 

та екології. У науковому доробку понад 90 публікацій 

наукового та навчально-методичного характеру, у тому 

числі монографія „Біологічні особливості видів родини Cupressaceae F. Neger у 

зв’язку з інтродукцією на Волино-Поділлі”, навчальний посібник „Дендрологія 

: курс лекцій, хрестоматійний матеріал” з грифом „Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України”. Член Вченої ради Академії та науково-

технічної ради Кременецького ботанічного саду. Член Українського 

ботанічного товариства та Українського товариства фізіологів рослин. 

Науковий координатор науково-дослідної лабораторії «Екологічний моніторинг 

та експериментальна біологія». Керівник студентської проблемної групи 

«Природно-заповідні території та об’єкти Кременеччини: діяльність, 

особливості функціонування, перспективи розвитку». Сфера наукових інтересів 

– дендрофлора сільвакультурних ландшафтів України, родина Cupressaceae в 

коніферетумах ботанічних садів, перспективи інтродукції та акліматизації її 

представників в екоумовах України. Основні освітні компоненти – „Ботаніка”, 

„Дендрологія”, „Фітоценологія”, „Заповідна справа та фітосозологія”, „Сталий 

розвиток та раціональне природокористування”.  
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