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Директору Інституту ботаніки
імені М.Г. Холодного НАН України,
доктору біологічних наук, професору, головному
редактору "Українського ботанічного журналу"
Сергію Леонідовичу Мосякіну виповнилося 50 років
Сергій Леонідович Мосякін — широко відомий в
Україні та світі вчений, наукові праці якого стали суттєвим
внеском у такі напрямки ботаніки, як систематика,
географія та філогенія судинних рослин, історична
біогеографія, регіональна та порівняльна флористика,
збереження біорізноманіття, дослідження інвазій
рослин, палеоботаніка та еволюційна паліноморфологія,
історія флори й рослинності; екологічна освіта. Серед
найвагоміших наукових здобутків Сергія Леонідовича
— ґрунтовні таксономічні опрацювання представників
родин Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Polygonaceae, Poaceae, Asteraceae та інших для флор Європи,
Північної Америки, Азії, а також усього світу; більше
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ста номенклатурно-таксономічних новацій, історико-біогеографічні концепції та
гіпотези; теоретичні й узагальнюючі публікації. Він є автором понад 200 наукових
робіт, чимало з яких часто цитуються й опубліковані в провідних зарубіжних
журналах, зокрема в «Annals of the Missouri Botanical Garden», «Novon», «Canadian Journal of Botany», «Journal of Botanical Research Institute of Texas», «Annales Botanici Fennici», «Urban Habitats», «Cytology and Genetics», «Ботанический
журнал» (Санкт-Петербург) та ін. Наукові досягнення і фаховий рівень С.Л. Мосякіна глибоко шанують зарубіжні фахівці, котрі постійно запрошують його до
участі в міжнародних програмах і проектах, серед яких «Flora of North America»,
«Flora of China», «Флора Восточной Европы», «African Plants Initiative», «Latin
American Plants Initiative» та ін.
Сергій Леонідович успішно поєднує наукову, адміністративно-організаційну, навчальну та громадську діяльність. Він активно задіяний у науковоосвітній та викладацькій роботі у провідних вищих навчальних закладах, під
його науковим керівництвом започаткований і розвинений в Україні конкурс
молодих дослідників Intel ISEF (International Science and Engineering Fair).
Сергій Леонідович плідно працює також у царині підготовки молодих науковців,
є президентом Українського ботанічного товариства, членом Національної
комісії з питань «Червоної книги України», двох спеціалізованих рад із захисту
дисертацій, головним редактором «Українського ботанічного журналу», входить
до складу редколегій декількох інших періодичних видань та міжнародних
наукових товариств.

Колектив Інституту ботаніки,
редакційна колегія «Українського ботанічного журналу»
щиросердно вітають Сергія Леонідовича з ювілеєм,
зичать йому наснаги в наукових пошуках, здійснення творчих
задумів і планів, нових яскравих здобутків у царині ботаніки.
Здоров’я, щастя і радощів Вам і Вашій родині!
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