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Шановні колеги! 
Запрошуємо вас взяти участь у 

VI Міжнародній конференції  «Актуальні проблеми сучасної альгології»,  
яка відбудеться 15-17 травня 2019 року у м. Києві (Україна)  

 

Зосереджуємо Вашу увагу на зміну дати проведення конференції. 
 

Організатори конференції: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,    секція 
фікології Українського ботанічного товариства 

Голова: член-кор. НАН України Петро Михайлович Царенко 
Співголова: член-кор. НАН України Соломон Павлович Вассер 
Секретар: к.б.н. Тетяна Іванівна Михайлюк / к.б.н. Ольга Володимирівна Бурова 
Члени наукового комітету: акад. АН РТ Х. Хісорієв (Таджикистан), проф. Т. Фрідл 
(Німеччина), д.б.н. О.М. Виноградова (Україна), д.б.н. С.І. Генкал (Росія),  д.б.н.  проф. 
В.В. Грубінко (Україна), д.б.н., проф. У. Карстен (Німеччина), д.б.н., проф. І.Ю. Костіков 
(Україна), д.б.н. Г.Г. Мінічева (Україна), д.б.н., проф. О.П. Ольштинська (Україна), 
д.б.н., проф. В.В. Шалару (Молдова), д.б.н., проф. Ф.П. Ткаченко (Україна), д.б.н.  
А.М. Солоненко (Україна), д.б.н. Л.А. Гайсіна (Росія), проф. А. Холцінгер (Австрія), 
проф. Т. Прьошольд (Австрія) 
Члени організаційного комітету:  к.б.н. Ю.В. Брянцева, к.б.н. О.П. Білоус,  к.б.н.       
Т.М. Дарієнко, к.б.н. О.В. Райда, М.О. Коніщук, В.Ю. Березовська, О.М. Кривошея,           
С.С. Садогурська, Д.І. Костенко 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ФОРМА УЧАСТІ ТА РОБОЧІ МОВИ 

Форма участі у конференції: очна (усна та стендова доповіді, участь без 
доповіді) та заочна участь. 

Робочі мови конференції: українська та англійська 

1. Систематика і таксономія водоростей 
2. Різноманіття, екологія і географія водоростей. Альгосозологія  
3. Експериментальна та прикладна альгологія 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Текст тез об’ємом до 1 сторінки має бути підготовленим англійською 
мовою у програмі Microsoft Word (тип файлу “doc” або “docx”). 
Пересилається окремим файлом на електронну адресу конференції 
(conferencealgology2019@gmail.com), назва файлу має відповідати прізвищу 
першого автору латиницею (наприклад: Potapov.doc). Формат сторінки – А4, 
всі поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль 12 пт, інтервал одинарний, 
відступ абзацу – 1 см, вирівнювання абзацу – по ширині сторінки. Тези не 
мають містити таблиць, рисунків та графіків. Латинські назви таксонів 
подаються курсивом, при першому згадуванні для них вказується автор. 
Цитування літератури наводиться у круглих дужках, список цитованої 
літератури не додається.  

 

Кінцевий строк прийому тез до друку - 15 березня 2019 року. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Друк тез конференції передбачається у окрему виданні.  

За бажання автора, роботи будуть рекомендовані до друку у журналах 
“Альгология” та “International Journal on Algae”. Матеріали до друку у 

журналі приймаються протягом роботи конференції та мають бути 
оформлені відповідно до правил журналу “Альгология”. 

Оргкомітет конференції залишає за собою право  
редагувати або відхиляти матеріали, які не відповідають вказаним 

вимогам або темі конференції. 

О.І. PETROV 
 

M.G. Kholodny Institute of Botany of NASU,  
2, Tereschenkivska St., Kyiv, 01004, Ukraine, e-mail: petrov@ukr.net 
 
DIATOMS OF VOLYN POLISSIA (UKRAINE) 
 
Текст… 

УСНІ ТА ПОСТЕРНІ ДОПОВІДІ 

Доповідачам надається до 15 хвилин для доповіді та 5 хвилин на запитання 
та обговорення, презентація має бути підготовлена англійською мовою. 

Оформлення постера: розмір – формат А2-А0, має включати назву 
доповіді, прізвища, ініціали, місця роботи, поштові та електронні адреси 
авторів. Постер має бути підготовленим англійською мовою. На постерній 
сесії учасникам надається до 5 хвилин для представлення матеріалів. 

ДРУГА РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

Звертаємо вашу увагу, що усім очним учасникам конференції до              
15 березня 2019 року необхідно заповнити другу реєстраційну форму за 
посиланням https://goo.gl/forms/EisLy5KZzYEy0IEB2, що містить дані щодо 
вашого харчування, участі у екскурсіях, бенкеті тощо. 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок сплачується після підтвердження прийому 
матеріалів до друку. 

Організаційний внесок сплачується до 31 березня 2019 року 
переказом на картковий рахунок № 4731 2191 1149 6927 (ПриватБанк, 
Березовська Вікторія Юріївна) або поштовим переказом. На бланку 
обов’язково вкажіть Ваші прізвище, ім‘я, по-батькові та мету переказу – 
“ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ”. 

Поштова адреса для переказу організаційного внеску: 
Березовська Вікторія Юріївна 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна 

Організаційний  
внесок 

Країна учасник 

Україна Країни Східної 
Європи 

Інші країни 

Заочна участь 250 грн. 20 евро 50 евро 

при ранній реєстрації 200 грн. 15 евро 35 евро 

Очна участь 350 грн. 30 евро 80 евро 

при ранній реєстрації 250 грн. 25 евро 60 евро 

Додаткові тези – 50 % від вказаної суми. 

Очна участь: організаційний внесок оплачується кожним учасником 
конференції (як першим автором, так і співавторами). 

Заочна участь: організаційний внесок за публікацію тез однієї доповіді в 
незалежності від кількості співавторів.  

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

15 травня 2019 року, середа 

08.00-11.00 – заїзд та реєстрація учасників конференції 
11.00-13.00 – відкриття конференції 
14.00-16.30 – секційні засідання 
16.30-19.30 – пішохідна екскурсія історичним центром м. Києва 

16 травня 2019 року, четвер 

10.00-16.30 – секційні засідання 
16.30-17.30 – постерна сесія 
18.00-20.00 – святковий бенкет 

17 травня 2019 року, п’ятниця 

10.00-13.00 - секційні засідання 
13.00-14.00 – закриття конференції 
14.00-18.00 – екскурсія до Національного музею народної архітектури та 
побуту України (Музей під відкритим небом “Пирогово”) 



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

E-mail: conferencealgology2019@gmail.com 

Поштова адреса: Михайлюк Тетяна Іванівна / Бурова Ольга Володимирівна, 
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, вул. Терещенківська, 2, Київ, 
01601, Україна 
Телефон: (+38-044) 235-20-34 (Бурова Ольга Володимирівна)  

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

За бажанням, для учасників конференції будуть організовані обіди у кафе, 
орієнтовна вартість комплексного обіду – 70 грн.  

Додаткові внески за участь у запланованих заходах: 
- пішохідна екскурсія містом (15 травня). Участь безкоштовна 
- святковий бенкет (16 травня). Вартість участі – 350-400 грн. 
- екскурсія до Національного музею народної архітектури та побуту України 
(Музей під відкритим небом “Пирогово”) (17 травня). Вартість участі - 100 грн. 

Наведені суми є орієнтовними та можуть змінитися. За бажанням, всі 
вказані внески оплачуються учасниками конференції під час реєстрації. 

ІНСТИТУТ 
БОТАНІКИ 

Метро  
Золоті ворота М

етро 
Театральна 
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