РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД імені М.М.ГРИШКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Міжнародна наукова конференція

«Фундаментальні та прикладні аспекти
інтродукції рослин в умовах глобальних змін
навколишнього середовища»
22-24 вересня 2020 року
Присвячується 85-річчю від дня заснування
Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка
НАН України
Наукові напрями роботи конференції:
1. Теоретичні та прикладні основи інтродукції та акліматизації
рослин. Науково-методологічні засади ведення ботанічних колекцій.
2. Збереження рослинного різноманіття in situ та ex situ. Проблеми
фітоінвазій та захисту рослин.
3. Фізіолого-біохімічні
та
селекційно-біотехнологічні
основи
оптимізації інтродукційного процесу рослин в умовах глобальних змін
навколишнього середовища.
4. Науково-інноваційні, етноботанічні та еколого-просвітницькі
аспекти введення в культуру і використання перспективних рослин.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету:
Заіменко Наталія Василівна – директор НБС імені М. М. Гришка НАН
України, голова Ради ботанічних садів та дендропарків України, чл.-кор.
НАН України, д.б.н., професор.
Заступники голови оргкомітету:
Гапоненко Микола Борисович – заступник директора з наукової роботи НБС
імені М. М. Гришка НАН України, к.б.н.
Рахметов Джамал Бахлулович – заступник директора з наукової роботи
(інноваційний розвиток) НБС імені М. М. Гришка НАН України, д.с.-г.н.,
професор
Шумик Микола Іванович – заступник директора з наукової роботи
(ландшафтне будівництво) НБС імені М. М. Гришка НАН України, к.б.н.
Відповідальні секретарі оргкомітету:
Смілянець Ніна Миколаївна – учений секретар НБС імені М. М. Гришка НАН
України, к.б.н.
Гнатюк Алла Миколаївна – секретар Ради ботанічних садів і дендропарків
України, к.б.н.
Члени програмного комітету:
Мельник Віктор Іванович – завідувач відділу природної флори НБС імені
М. М. Гришка НАН України, д.б.н., професор
Клименко Світлана Валентинівна – завідувач відділу акліматизації
плодових рослин НБС імені М. М. Гришка НАН України, д.б.н., професор
Буюн Людмила Іванівна – завідувач відділу тропічних і субтропічних рослин
НБС імені М. М. Гришка НАН України, д.б.н.
Клименко Юрій Олександрович – завідувач відділу дендрології НБС імені
М. М. Гришка НАН України, д.с.-г.н.
Буйдін Юрій Валерійович – завідувач відділу квітниково-декоративних
рослин НБС імені М. М. Гришка НАН України, к.б.н.
Джуренко Надія Іванівна – завідувач лабораторії медичної ботаніки НБС
імені М. М. Гришка НАН України, к.б.н.
Блюм Олег Борисович – завідувач лабораторії біоіндикації та
хемосистематики, к.б.н.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Форми участі:
1.
2.
3.
4.

Доповідь на пленарному засіданні.
Доповідь на секційному засіданні.
Стендова доповідь (постер).
Заочна участь (лише публікація).
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Для участі в роботі конференції необхідно до 20 липня 2020 року
на адресу оргкомітету conf@nbg.kiev.ua надіслати тези доповіді, копію
квитанції про сплату за публікацію та реєстраційну форму.
Реєстраційну форму та файл з текстом тез доповіді прохання називати за
прізвищем першого автора латиницею: Petrenko_reg.doc; Petrenko_text.doc.
Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим
збірником до початку конференції.
Вимоги до оформлення публікацій:
Обсяг тексту не повинен перевищувати 2 сторінок, включаючи невеликі
таблиці розміщені в тексті. Об’ємні таблиці, схеми, діаграми, фото та малюнки
не допускаються. Латинські назви рослин виділяються курсивом. При
першому їх згадуванні в тексті – із зазначенням авторів таксонів, далі – без
авторів.
Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, абзацний відступ – 1,25
см, інтервал – 1,0; поля: верхнє, нижнє − 2 см; ліве – 3 см.; праве − 1,5 см.
Формат файлу «...doc», або «...docx».
Послідовність друку окремих складових публікації має бути такою:
 УДК
 НАЗВА СТАТТІ (кегель 12, прописними літерами, шрифт напівжирний
(вирівнювання по центру);
 Прізвища та ініціали авторів (шрифт напівжирний вирівнювання по
центру);
 Назва та поштова адреса організації, електронна адреса (вирівнювання
по центру);
 Ключові слова мовою основного тексту (вирівнювання по ширині, 3-5
слів);
 Текст статті (вирівнювання по ширині);
 Список літератури.
 Резюме мовою основного тексту та англійською мовою, що включає:
прізвища та ініціали авторів, назву статті, короткий текст.
Список літератури в алфавітному порядку подається в кінці тексту, а
посилання в тексті вказуються номерами в квадратних дужках – [1], які
відповідають їх номерам у списку літератури. Джерела латиницею
розміщуються в кінці списку.
Оформлення списку літератури відповідно до ДСТУ 8302:2015.
Приклади: http://www.nas.gov.ua/publications/news/Documents/10-03-2017.pdf
Матеріали конференції будуть опубліковані з максимальним
збереженням авторської редакції, відповідальність за їх зміст несуть автори.
Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не
відповідають зазначеним вимогам і тематиці конференції, а також, якщо вони
надіслані пізніше зазначеного терміну.
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Матеріали для участі в конференції надсилати на електронну
адресу оргкомітету E-mail conf@nbg.kiev.ua
Фінансові умови участі у конференції:
Вартість публікації для учасників з України складає 150 грн, для
зарубіжних учасників еквівалент 10 € (за курсом НБУ на день оплати).
Копію квитанції про сплату надсилати на адресу оргкомітету
конференції разом з матеріалами та реєстраційною формою.
Проїзд, харчування та проживання здійснюється учасниками
конференції власним коштом.
Реквізити для надсилання коштів для оплати публікації:
Одержувач: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН
України
Код ЄДРПОУ 05417228
Розрахунковий рахунок: UA 888201720313271002201003119
в ДКСУ м. Києва
Призначення: за публікацію матеріалів конференції (П І П відправника).
За додатковою інформацією звертатися:
Україна, 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
тел. +38 044 285-40-36
+38 044 285-40-25
Другий інформаційний лист буде розіслано після 20 липня 2020 року,
в ньому буде вказано інформацію щодо бронювання готелю,
програми конференції, організаційного внеску, тощо.
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
для участі в роботі Міжнародної наукової конференції
«Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин
в умовах глобальних змін навколишнього середовища»
Прізвище, Ім’я, По-батькові (повністю)
Вчений ступінь, наукове звання
Посада
Назва та адреса організації
Телефон/Факс
E-mail
Назва доповіді
Напрям наукової програми конференції
Форма участі (усна доповідь / постер)
Необхідність бронювання готелю
(так/ні)

