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Міжнародна наукова конференція  
«Інтродукція рослин, збереження та 

збагачення біорізноманіття в ботанічних садах 
та дендропарках» 

 
15-17 вересня 2015 року  

Присвячується 80-річчю від дня заснування  
Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка 

 
Перший інформаційний лист 

Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової  конференції 

«Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних 
садах та дендропарках», яка відбудеться  15–17 вересня 2015 року у місті Києві 
в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України. 

 
Наукова програма конференції: 

 
1. Теоретичні  основи  інтродукції та акліматизації  рослин. 
2. Збереження та збагачення рослинного різноманіття. 
3. Історичні та сучасні аспекти садово-паркового будівництва. 

Ландшафтне проектування та фітодизайн інтер’єрів. 
4. Селекційно-генетичні та біотехнологічні аспекти інтродукції рослин. 
5. Екологічні, фізіолого-біохімічні та алелопатичні аспекти 

інтродукції та акліматизації рослин. 
6. Захист інтродукованих рослин. 
7. Проблеми фітоінвазій. 
8. Культурно-просвітницька діяльність ботанічних садів та дендропарків. 
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Оргкомітет конференції: 
Голова: д.б.н., професор Заіменко Наталія Василівна. 
Заступники голови: к.б.н. Гапоненко Микола Борисович, к.б.н. Шумик 

Микола Іванович, д.с.-г.н., професор Рахметов Джамал Бахлулович.  
Програмний комітет конференції: чл.-кор. НАН України, д.б.н., 

професор Черевченко Тетяна Михайлівна, д.б.н., професор Мельник Віктор 
Іванович, д.б.н., професор Кузнецов Сергій Іванович, д.б.н., професор Клименко 
Світлана Валентинівна, д.б.н., професор Собко Володимир Гаврилович, д.с.-
г.н., професор Левон Федір Михайлович, д.б.н. Булах Петро Євгенович, д.б.н. 
Буюн Людмила Іванівна, д.б.н. Рубцова Олена Леонідівна, д.с.-г.н. Клименко 
Юрій Олександрович,  д.б.н. Іванніков Роман Вікторович.  

Члени оргкомітету: к.б.н. Смілянець Ніна Миколаївна, к.б.н. Джуренко 
Надія Іванівна, к.б.н. Блюм Олег Борисович, к.б.н. Буйдін Юрій Валерійович,  к.б.н. 
Трофименко Надія Михайлівна, к.б.н. Харитонова Ірина Прокопівна, Льодок 
Сергій Анатолійович, Ісакова Людмила Опанасівна, Вергун Ганна Миколаївна.  

 

Адреси оргкомітету  
поштова:  01014, м. Київ–14, вул. Тімірязєвська, 1 
електронна: сonf@nbg.kiev.ua 

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 
(044) 285-40-25, (044) 285-40-36 
 
Робоча мова конференції: українська, російська, англійська. 
Форма участі у роботі конференції: очна (усна доповідь), заочна 

(публікація тез), стендова доповідь. 
Оргвнесок складає 10 € – за умови очної участі (публікація тез, 

організаційні витрати, програма, чай, кава під час перерв конференції ) та 5 € – 
за умови заочної участі (публікація тез). 

Оргвнесок у гривневому еквіваленті (за курсом НБУ) надсилати на адресу 
оргкомітету конференції: 01014, Київ, вул. Тімірязєвська, 1 на ім’я Вергун 
Ганни Миколаївни з обов’язковою позначкою: «оргвнесок конференції». 

Витрати на проїзд, розміщення та харчування здійснюються за рахунок 
коштів учасників конференції. Детальніша інформація про умови 
проживання, у тому числі вартість проживання у готелях Києва, буде 
повідомлена у другому інформаційному листі. 

Другий інформаційний лист буде розміщений на сайті Національного 
ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України (www.nbg.kiev.ua) та 
надісланий персонально, зареєстрованим учасникам конференції, орієнтовно 
у травні 2015 року. На сайті НБС буде розміщуватися також поточна 
інформація щодо конференції. 
           Ключові дати:  

• реєстрація учасників конференції до 31 березня 2015 р. 
• подача тез доповідей до 30 квітня 2015 р.  

 

http://www.nbg.kiev.ua/
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Вимоги до реєстрації  
Для участі у конференції необхідно заповнити заявку на участь у 

конференції (наводиться нижче) й надіслати окремим файлом MS Word, 
формат *rtf на адресу оргкомітету. Назва файлу латиницею має складатися із 
прізвища учасника та слова «zayavka» (наприклад, Ivanenko_ zayavka.rtf). 

 
ЗАЯВКА на участь  

у Міжнародній науковій конференції 
«Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття  

в ботанічних садах та дендропарках»  
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Учене звання  
Місце роботи  
Посада  
Поштова адреса для листування  
Телефон/факс  
Контактна e-mail  
Назва доповіді  
Форма участі (очна або заочна)  
Необхідність номера в готелі: так, ні  

 
Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим збірником. 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
Текст тез доповідей об'ємом до однієї повної сторінки повинен бути набраний 

з використанням текстового редактора MS Word (тип файлу "doc" або "doсx") 
українською, російською або англійською мовами. У назві файлу навести прізвище 
першого автора та транслітероване перше слово назви тез латиницею (наприклад, 
Ivanenko_problemy.doc). Формат сторінки – А4, усі поля – 2 см, шрифт Times New 
Roman, кегль 12 пт, інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу – 1,5 см, 
вирівнювання – за шириною. Тези не повинні містити ілюстративного матеріалу 
(таблиць, графіків, фотографій чи рисунків). Можливі посилання на літературні 
джерела без цитування списку використаних джерел, наприклад: (Іваненко, 2014).  

 
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають 

тематиці конференції, сучасному науковому рівню, або не оформлені згідно 
зазначених вимог. Тексти тез не редагуються. 

 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

1Іваненко І.І., 2Петренко П.П. 
Проблеми збереження флористичного різноманіття 
1Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, м. Київ 
e-mail: nbg@nbg.kiev.ua 
2Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м.Умань 
e-mail: sofievka@ck.ukrtel.net 
 Текст .... 
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