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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції 
“ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В 
БОТАНІЧНИХ САДАХ І ДЕНДРОПАРКАХ”, яка відбудеться 15-17 вересня 2010 року в 
Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України у Києві. 

 
Наукова програма конференції 

1. Теоретичні  основи  інтродукції  рослин. 
2. Збереження та збагачення різноманіття рослин. 
3. Селекційно-генетичні аспекти інтродукції рослин. 
4. Сучасні напрями використання інтродукованих рослин в ландшафтному будівництві. 
5. Екологічні та фізіолого-біохімічні аспекти інтродукції рослин. 
6. Біотехнологія рослин. 

Форми участі 
1. Доповідь на пленарному засіданні 
2. Доповідь на секційному засіданні 
3. Стендова доповідь 

 
Заявки і матеріали доповідей (статті) необхідно надсилати до 31 березня 2010 року 

українською, російською чи англійською мовами.  
Оргкомітет планує опублікувати матеріали доповідей окремим збірником до початку 

конференції. Статті, обсягом до 5 повних сторінок (включаючи таблиці,  перелік посилань 
та анотацію), мають містити: короткий вступ, об’єкти і методи, результати досліджень та 
їх аналіз, перелік посилань. Підрозділи статті не називати. 

 
Вимоги до оформлення публікацій: 

Статті надсилаються на адресу оргкомітету надрукованими в комп’ютерному 
виконанні з використанням редактора Word for Windows 6,0-7,0 (*.doc). Тип шрифту – 
Times New Roman Cyr. Розмір шрифту – 14, через 1,5 інтервалу, абзац – 1 см. Текст без 
встановлення переносів і вирівнювання по ширині. Поля на сторінках: ліворуч – 2,5 см, 
праворуч – 1,5, зверху – 2,0, знизу – 2,0 см.  



 
Надсилати два примірники віддруковані на аркушах білого паперу формату А4 

(210х297 мм) та на електронному носії (або електронною поштою). Рисунки, графіки та 
діаграми (лише чорно-білі) додаються у вигляді окремих файлів.  

 
Послідовність друкування окремих складових публікації має бути такою: 

 
Ø УДК (ліворуч без відступу) 

Ø Прізвище та ініціали авторів (по центру) 
Ø Назва та адреса установи, E- mail (ліворуч без відступу) 

Ø НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ПО ЦЕНТРУ) 
Ø Текст статті 
Ø Перелік посилань  
Ø Анотація (2-3 рядки) мовою, якою надрукована стаття та англійською  мовою. До 

анотації включити прізвища авторів та назву статті. 
 

При посиланні в тексті на літературне джерело, у квадратних дужках вказати 
його порядковий номер відповідно до переліку посилань. Латинські назви рослин 
подавати курсивом. 

Автори несуть відповідальність за зміст та оформлення тексту статті. Оргкомітет 
залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вимогам 
конференції. 

Оплата публікації (20 грн., або еквівалент 2€ за одну сторінку). Копію квитанції 
про оплату надсилати на адресу оргкомітету конференції разом з матеріалами. 
Проїзд, харчування та проживання здійснюється за рахунок учасників конференції. 

  
Другий інформаційний лист буде надіслано після 31 березня 2010 року, де буде 

надано інформацію про програму конференції, екскурсії, організаційний внесок, оплату 
за проживання, тощо.  

ЗАЯВКА 
на участь у роботі міжнародної наукової конференції  

“ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
 В БОТАНІЧНИХ САДАХ І ДЕНДРОПАРКАХ” 

 
Назва установи   
  
Прізвище   
Ім'я   
По-батькові   
Вчений ступінь, звання   
Тема повідомлення   
  
  
Розділ наукової програми конференції   
  
Форма участі   
Службова адреса, телефон, факс   
  
Е-mail   
Потреба у готелі   
Підпис учасника    Дата   

 
Адреса оргкомітету: Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка  

Україна, 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1 
Оплату за публікацію надсилати на ім’я Кочергіної Людмили Миколаївни  

за вказаною адресою. 
За додатковою інформацією звертатись: 

Гапоненко Микола Борисович – заступник директора з наукової роботи, тел. (044) 285-40-36; 
Смілянець Ніна Миколаївна – учений секретар, тел. (044) 285-40-25;  

факс (044) 285-26-49, E-mail: conf@nbg.kiev.ua 

mailto:conf@nbg.kiev.ua

