
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД   
ІМЕНІ М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ 

РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ 

 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
 
 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ  
АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН У РЕАЛІЯХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 
присвячена 100-річчю Національної  академії наук України   

 
9-11 жовтня 2018 р. 

 

 
 

м. Київ  
Перший інформаційний лист 

 
 

  
 
 
 
 

 

 



Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції 
«Фундаментальні  та  прикладні  аспекти  інтродукції  рослин  у  реаліях 

Євроінтеграції», присвяченої 100-річчю  Національної  академії наук України, яка 
відбудеться  9-11 жовтня 2018 р. у м. Києві на базі Національного ботанічного саду 
імені М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, Київ-014, вул. Тімірязєвська, 1. 

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:  
Рахметов Джамал Бахлулович – заступник директора з наукової роботи 
(інноваційний розвиток) НБС імені М. М. Гришка НАН України, д.с.-г.н., професор 
Гапоненко Микола Борисович –  заступник директора з наукової роботи НБС імені 
М. М. Гришка НАН України, к.б.н. 
 
Відповідальні секретарі оргкомітету:  
Григор’єва Ольга Володимирівна – с.н.с. відділу акліматизації плодових рослин НБС 
імені М.М.Гришка НАН України, к.б.н. 
Рахметова Світлана Олександрівна – секретар секції «Інтродукція рослин» 
Українського ботанічного товариства, м.н.с.  
 
Члени програмного комітету:  
Косенко  І.С. –  директор  Національного  дендрологічного  парку «Софіївка» НАН 
України, чл.-кор. НАН України, д.б.н., професор 
Ільєнко  О.О.  –  директор  державного  дендрологічного  парку  «Тростянець»  НАН  
України, к.б.н.  
Тіток В.В. – директор Центрального ботанічного саду НАН Білорусі, д.б.н., чл.-кор.  
НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь)  
Телеуца  Александр  –  директор  Ботанічного  саду  (Інституту)  Академії  наук 
Молдови, д. с.-г.н. (м. Кишинів, Молдова) 
Алізаде Валіда Мовсум кизи – директор Інституту Ботаніки НАН Азербайджану,  
д.б.н., академик НАН Азербайджану (м. Баку, Азербайджан) 
Бріндза Ян – директор Інституту охорони біорізноманіття та біологічної безпеки 
Словацького аграрного університету в Нітрі, к.б.н.   (м. Нітра, Словаччина) 
Нарцис Піорецький – директор арборетуму в Болестрашиці, к.б.н. (м. Пшемишель, 
Польща) 
Тамаз Дарчидзе – директор Національного ботанічного саду Грузії ГНАН (м. Тбілісі, 
Грузія) 
Шумик  М. І. – заст. директора з зеленого будівництва НБС імені М. М. Гришка  НАН 
України, к.б.н. 



Мельник В.І. – зав. відділу природної флори НБС імені М. М. Гришка НАН України, 
д.б.н., професор 
Клименко С.В. – зав. відділу акліматизації плодових рослин НБС імені М. М. Гришка 
НАН України, д.б.н., професор 
Буюн Л.І. – зав. відділу тропічних і субтропічних рослин НБС імені М. М. Гришка 
НАН України, д.б.н. 
Клименко Ю.О. – зав. відділу дендрології НБС імені М. М. Гришка НАН України, 
д.с.-г.н. 
Буйдін Ю.В. – зав. відділу квітниково-декоративних рослин НБС імені М. М. Гришка 
НАН України, к.б.н. 
Джуренко Н.І. – зав. лабораторії медичної ботаніки НБС  імені М. М. Гришка НАН 
України, к.б.н. 
Блюм О.Б. – зав. лабораторії біоіндикації та хемосистематики, к.б.н. 
Іванніков Р.В. – п.н.с. відділу тропічних і субтропічних рослин НБС імені 
М. М. Гришка НАН України, д.б.н. 
Бойко Н.С. – зав. лабораторії насінництва і первинного випробування інтродукованих 
рослин  державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України, к.б.н. 
Гнатюк А.М. – секретар Ради ботанічних садів і дендропарків України, к.б.н. 
 

Робота конференції планується за наступними науковими напрямами: 
 

1. Фундаментальні та прикладні засади інтродукції,  збереження і використання 
рослинного різноманіття. 

2. Інноваційні підходи в розвитку методологічних основ інтродукції рослин та 
ведення колекційних фондів у  ботанічних садах і дендропарках. 

3. Селекційно-біотехнологічні та фізіолого-біохімічні механізми оптимізації 
інтродукційного процесу за змін  кліматичних умов.  

4. Інформаційно-ресурсні основи структурно-функціональної організації  
біогеоценозів на аут- та синекологічних засадах.  

 
Форми участі в конференції (очна та заочна) 

1.  Доповідь на пленарному засіданні  
2.  Доповідь на секційному засіданні  
3.  Стендова доповідь  
4. Заочна участь (публікація тез). 
 
Робочі мови: українська,  англійська, російська. 

Правила оформлення тез 

Текст тез подається однією з робочих мов конференції, обсяг до однієї сторінки, без 
таблиць, рисунків і бібліографії, з використанням редактора MS Word, у форматі А4. 
Тип шрифту Times New Roman. Розмір шрифту 12, через 1 інтервал. Текст без 
перенесень та абзацних відступів, вирівнювання по ширині. Поля на сторінці: лівий, 
верхній та нижній – 2 см, правий – 1,5 см; позначення лапок – типографською 
«ялинкою». Вживаються латинські назви таксонів, рід і видовий епітет наводяться 
курсивом. 



Виправлення та доповнення до тексту тез не допускаються. Тези, що не відповідають 
тематиці конференції, за рішенням Оргкомітету можуть бути відхилені, про що буде 
повідомлено авторам. 

Порядок оформлення тез: 
Шрифт – 12 пт. Абзац – без відступу 

 
 УДК. ПРОПИСНІ. Вирівнювання по лівому краю 
 Назва. ПРОПИСНІ. Вирівнювання по центру 
 Прізвище та ініціали авторів. Вирівнювання по центру 
 Назва установи. Вирівнювання по центру 
 Е-mail автора/авторів. Вирівнювання по центру 
 Текст. Вирівнювання по ширині 
Оргкомітет планує видати збірник тез доповідей конференції до початку її 

роботи. 
Для участі в конференції необхідно до 31 травня 2018 р. надіслати на 

електронну адресу Оргкомітету: 
1) заповнену реєстраційну картку; 
 
2) тези доповіді (одна сторінка) в електронному варіанті за адресою: 

E-mail: nbg.conf.18@gmail.com 
(ім'я файлу має відповідати прізвищу першого автора); 
 
3) скановану копію квитанції про оплату публікації (100 грн. для учасників з 
України, 5 € для учасників із-за кордону).  
Оплату за публікацію з обов'язковою приміткою на бланку переказу: 
« [прізвище першого автора, друкування тез + поштові витрати]», якщо останні 
передбачаються, необхідно надіслати на розрахунковий рахунок:  
 

Одержувач оплати за публікацію:  Рахметова Світлана Олександрівна   
(рахунок Приват Банку 5168757309076844) або на адресу 

 Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України 
Україна, 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1 

 
Тези, сплата за надрукування яких документально не підтверджена, 
Оргкомітетом до розгляду не приймаються. 
 
Оплата організаційного внеску (200 грн.) здійснюється під час реєстрації учасників 
конференції. 
Проїзд, харчування та проживання здійснюється за рахунок учасників конференції.  
Для  реєстрації  своєї  участі  в  конференції  просимо  Вас  заповнити  та надіслати  
електронною  поштою  реєстраційну  форму.  Назву  файлу  з реєстраційною формою 
прохання вказувати в такому форматі: Zarubin-reg.doc; матеріали  надсилати  
прикріпленим  файлом,  назвавши  його  прізвищем першого автора: Zarubin-abstract. 
doc.  
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Реєстраційна картка 
на участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції 

 «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях 
Євроінтеграції» 

 
Прізвище  
Ім'я По-батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Місце роботи, посада  
Адреса, країна  
Контактний телефон  
Е-mail:  
Форма доповіді (підкреслити): пленарна, секційна, стендова доповідь, тільки 

публікація 
Назва доповіді:  
Науковий напрям 
Потреба в готелі: (так/ні)  
Чи бажаєте придбати додатково збірник тез конференції (так / ні) 
Дата                                                                                   Підпис 

 
 

Адреса оргкомітету: 
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України 

Україна, 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1 
За додатковою інформацією звертатися: тел. 0978153983 Рахметова Світлана. 

E-mail: nbg.conf.18@gmail.com 
 
 

Другий інформаційний лист і офіційне запрошення на конференцію буде надіслано 

учасникам, які зареєструвалися, надіслали файл із матеріалами та сплатили за 

публікацію. 

Будь ласка, проінформуйте Ваших колег щодо проведення конференції  
та умов участі у її роботі. 

 

Оргкомітет 

mailto:nbg.conf.18@gmail.com

