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«Синантропізація рослинного покриву України»

КИЇВ
26–27 вересня 2019 року
ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської наукової конференції
«Синантропізація рослинного покриву України», яка відбудеться 26-27 вересня
2019 р. у місті Києві, в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ДУ
«Інститут еволюційної екології НАН України».
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови: д.б.н., проф. Р.І. Бурда, к.б.н., с.н.с. М.В. Шевера
Секретаріат: к.б.н. Л.В. Зав’ялова, к.б.н. О.О. Кучер, к.б.н. Л.П. Лисогор
Члени оргкомітету: акад. НАН України В.Г. Радченко, акад. НАН України
Я.П. Дідух, чл.-кор. НАН України С.Л. Мосякін, д.б.н., проф. В.В. Протопопова,
д.б.н., с.н.с. М.М. Федорончук, к.б.н., с.н.с. Н.А. Пашкевич, к.б.н. Л.М. Губарь,
к.геогр.н. С.М. Конякін, к.б.н. М.С. Прокопук, к.б.н. О.О. Сенчило, к.б.н., доц.
В.П. Коломійчук, к.б.н., проф. В.М. Джуран, к.і.н., доц. Н.І. Крецул, к.б.н., с.н.с.
О.О. Орлов, к.б.н., с.н.с. О.І. Прядко.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
− фітоінвазії в наземних екосистемах;
− фітоінвазії у водних екосистемах;
− еволюційні зміни ознак судинних рослин при вторгненнях у широкому аспекті: зміна
геномів, адаптація епігеномів, фенотипова пластичність, гібридизація, мутації, зміни видівмутуалістів щодо інвазійних рослин тощо;
− вплив вторгнення чужорідних видів на місцеве біотичне різноманіття: популяції, види,
угруповання, екосистеми;
− екологія видів адвентивних рослин;
− популяційні дослідження інвазійних видів;
− інвазійні види у різних типах біотопів;
− адвентивна фракція флори;
− синантропна рослинність;
− синантропізація рослинного покриву в межах природно-заповідного фонду;
− адвентизація флори в умовах кліматичних змін;
− урбанофлори (флори міст та малих поселень);
− інтродукційні центри та фітоінвазії;
− стратегія щодо інвазійних чужорідних видів судинних рослин: усвідомлення загроз і
ризиків, поглиблення обізнаності, збір, управління та обмін інформацією, посилення національної
політики, законодавчої та інституційної структури,превентивні заходи, пом'якшення наслідків
(стримування чи контроль та довгострокові контрольні заходи);
− поняття і терміни інвазійної ботаніки та екології;
− історичні аспекти вивчення адвентивної флори і синантропної рослинності.

Робочі мови конференції – українська, англійська
Важливі дати конференції:
15 травня 2019 – завершення реєстрації учасників;
15 червня 2019 – кінцевий термін оплати публікації та подання статей;
10 вересня 2019 – підтвердження участі у конференції.
Електронна адреса Організаційного комітету: 3synanthropization_2019@ukr.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я по батькові
Науковий ступінь, вчене звання,
Установа
Посада
Поштова адреса
Електронна адреса, e-mail
Назва доповіді
Форма участі (необхідне залишити)
Оглядова екскурсія «Експозиції і колекції
Ботанічного саду імені академіка
О.В. Фоміна» (небхідне залишити)
Екскурсія «Біотопи парку Феофанія»:

ДОПОВІДЬ, ПОСТЕР, ЗАОЧНА УЧАСТЬ
Так
Ні
Так
Ні

Орієнтовні дати приїзду та від’їзду

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Умови участі у конференції
Для участі у роботі конференції надішліть на електронну скриньку
Організаційного комітету реєстраційну форму окремим файлом (назва файлу
відповідає прізвищу учасника латиницею) до 15 травня 2019 р., статті (назва файлу
відповідає прізвищу першого автора) та підтвердження оплати публікації (електронна
копія квитанції) – не пізніше 15 червня 2019 р.
Вимоги до оформлення СТАТТІ
Оргкомітет приймає статті загальним обсягом 5 повних сторінок. Просимо
надсилати електронну версію статей, оформлених за такими вимогами:
НАЗВА (великими літерами), 12 pt
Ім’я (повністю), по батькові (скорочено) та прізвище та автора/авторів, 12 pt
Установа; електронна адреса 10 pt
Резюме англійською мовою (до 500 знаків), 10 pt
Ключові слова: до 5 слів, 10 pt
Основний текст може бути структурований на вступ, матеріали та методи,
результати та їх обговорення, висновки (виділяти не обов’язково). Шрифт Times New
Roman, 12 pt, полуторний міжрядковий інтервал, поля: ліве – 3 см, верхнє, праве та
нижнє – 2 см, відступ 1 см, формат А4, перенос слів автоматичний, вирівнювання по
ширині. Латинські назви таксонів та синтаксонів – курсивом. Основний текст у
форматі Microsoft Word 97-2003 може включати таблиці, графіки, рисунки, підписи
до яких лише мовою статті. Посилання у тексті непрямі (номери джерел
відокремлені комою в квадратних дужках), список літератури (входить у загальний
обсяг
публікації)
–
згідно
вимог
видавництва
«Наукова
думка»
(http://www.ndumka.kiev.ua/author/inks).

Зразок оформлення статті
THE MAIN STAGES AND RESEARCH TRENDS OF INVESTIGATION
OF ALIEN SPECIES IN THE FLORA OF UKRAINE
(шрифт 12 pt, напівжирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівнювання по ширині)
1 інтервал
Myroslav V. SHEVERA1, 2, Vira V. PROTOPOPOVA2, 1, Raisa I. BURDA3,
Liudmyla V. ZAVIALOVA1 & Oksana O. KUCHER1
(шрифт 12 pt, ПРІЗВИЩЕ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівнювання по ширині)
1 інтервал
1

M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
shevera.myroslav@ukr.net, l.zavialova@botany.kiev.ua, kucher27@gmail.com
2
Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education
protopopova.vira@gmail.com
3
Institute for Evolutionary Ecology NAS of Ukraine
riburda@ukr.net
(шрифт 10 pt, вирівнювання по ширині)
1 інтервал
Abstract. (До 500 знаків без врахування пробілів, шрифт 10 pt, вирівнювання по ширині)
1 інтервал
Ключові слова:
(до 5 слів, 10 pt, вирівнювання по ширині)
1 інтервал

Основний текст, Основний текст, Основний текст, Основний текст, Основний текст,
Основний текст
(шрифт 12 pt, полуторний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, переноси автоматичні,
абзацний відступ 1 см)
1 інтервал
Список використаних джерел:
(нумерований, без абзацних відступів, шрифт 10 pt, вирівнювання по ширині)

Статті
просимо
надсилати
на
адресу
Оргкомітету:
3synanthropization_2019@ukr.net (назва файлу відповідає прізвищу першого автора
латиницею). Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не
відповідають тематиці конференції, правилам оформлення, а також надіслані після
15 червня 2019 р. Статті, надіслані на конференцію, будуть включені до збірника
після рецензування членами Редакційної колегії збірника.
Статті та підтвердження оплати публікації приймаються до 15 червня 2019 р.
Оплата участі у роботі конференції
Вартість однієї публікації у збірнику статей становить 150 грн. (один примірник
для одного автора або колективу авторів), для одноосібних робіт аспірантів – 75
грн., кожен додатковий збірник – 150 грн. Одноосібні статті студентів не
приймаються.
Організаційний внесок складає 150 грн., включає сплату за робочі матеріали
конференції, перерви на каву та екскурсії. Ботанічний чай оплачується учасниками
окремо, орієнтовна вартість 200 грн. Організаційний внесок та ботанічний чай
оплачуються під час реєстрації учасників.
Кошти на оплату публікацій приймаються до 15 червня 2019 р. на картковий
рахунок у «ПриватБанк»: 5168755436644088 (отримувач: Конякін Сергій
Миколайович), призначення платежу: оплата публікації від (прізвище та ім’я
автора, авторів).
Приїзд, від’їзд, харчування та проживання учасниками конференції
сплачується самостійно власним коштом.

Протягом конференції планується проведення двох екскурсій: 26 вересня
«Експозиції і колекції Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна» та 27 вересня
«Біотопи парку Феофанія».
Ботанічний чай планується на «Райському острові» у парку Феофанія.

Ботанічний сад імені академіка
О.В. Фоміна

Парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва «Феофанія»

Додаткова інформація буде подана у
Другому інформаційному повідомленні до 25 червня 2019 р.
За довідками просимо звертатися до організаторів конференції:
Бурда Раїса Іванівна
+38-044-495-33-20, +38-097-245-99-18, riburda@ukr.net
Шевера Мирослав Васильович
+38-044-235-03-74, +38-095-335-57-00, shevera.myroslav@ukr.net
Зав’ялова Людмила Володимирівна
+38-066-882-49-45, l.zavialova@botany.kiev.ua
Конякін Сергій Миколайович (лише питання оплати участі, підтвердження
грошових переказів), +38-093-788-8781, ser681@ukr.net

Організаційний комітет буде вдячний за розповсюдження інформації
про конференцію серед зацікавлених колег.

