
Шановні колеги! 

 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

(відділ геоботаніки та екології) 

Українське ботанічне товариство 

(секція геоботаніки та екології) 

 

З метою глибшого і всебічного дослідження, удосконалення класифікації 

рослинності та біотопів України, активізації міжнародного співробітництва з 

використанням сучасних методів  

 

 

запрошують Вас прийняти участь у ІІІ міжнародній конференції 

«КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ТА БІОТОПІВ УКРАЇНИ» 

яка відбудеться 12-14 квітня 2018 р.  

в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,  

м. Київ, вул. Терещенківська, 2. 

 

 

В рамках конференції планується розглянути наступні питання: 

1. Класифікація рослинності України: досягнення та перспективи. 

2. Створення синтаксономічної бази даних (UkrVeg) та формування кадастру як 

основи розроблення класифікації рослинності та біотопів України. 

3. Біотопи України, їх класифікація та пріоритетні напрямки наукових 

досліджень. 

4. Біотопи як основа функціонування екомережі і збереження 

біорізноманітності. 

 

Конференція буде проходити у вигляді доповідей та круглого столу. За кожним 

питанням передбачається 2-3 узагальнюючі (до 30 хв.) та тематичні (до 15 хв.) доповіді 

з подальшим обговоренням.  

Під час конференції планується екскурсія до ботанічного заказника 

загальнодержавного значення «Лісники». 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

Форма участі в конференції: очна (усна доповідь, без доповіді). 

 

Просимо надіслати заявки до 1.02.2018 р. з повідомленням форми участі та теми 

доповіді на адресу електронної пошти vegetation.conf@ukr.net 

 

Бажаючих опублікувати матеріали доповіді, оргкомітет просить надати текст 

до 1.03.2018 р. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПУБЛІКАЦІЙ 

Назва статей та дані про авторів наводяться українською та англійською 

мовою.Обов’язково подається анотація англійською та українською мовами, обсягом 

до 1800 знаків. Основний текст доповідей – англійською або українською. Текст та 

список літератури надсилаються в форматі «doc» або «docx». Назва файлу повинна 

відповідатипрізвищу першого автора латиницею (наприклад, Stepanenko.doc). 

Загальний обсяг матеріалів публікацій – до 10 сторінок. Формат сторінки – А4, усі 

поля – 2,5см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14пт,інтервал 1,5, відступ першого рядка 

абзацу – 1см, вирівнювання абзацу – за шириною. 

Латинські назви таксонів виділяються курсивом. Літературні посилання в тексті 

наводяться у круглих дужках, де вказуються прізвищаавторів і рік публікації (Іванов, 

2011). 

Список посилань слід оформити за зразком, що наведений нижче. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Участь у конфенренції: 200 грн. 

Оргвнесок сплачуэться банківським переказом на карту Приватбанку на ім’я 

Чусової Ольги Олександрівни. 

Номер картки – 4149 4978 2220 3669. 

Комісія за переказ коштів сплачується учасником.  

 

З організаційних питань звертатися до Чусової Ольги Олександрівни.  

E-mail:vegetation.conf@ukr.net 

Контактні телефони: (044) 235-33-96; (097) 325-30-80. 

 

 

Просимо в листі-заявці висловити свою думку щодо того, в якому вигляді ви 

бажаєте мати збірник з матеріалами конференції: друкований чи в електронному 

вигляді.  

 

 

Просимо розповсюдити дану інформацію серед зацікавлених колег! 
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Правила оформлення списку посилань 

Книги 

Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності України. Третє наближення. – 

К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 296 с. 

Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А. 

Біотопи лісової та лісостепової зон України / Ред. Я.П. Дідух. – К.: 

МАКРОС, 2011. – 288 с. 

Книги, що цитуються за назвою 

Флора УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1936–1965. – Т. 1–12 

Полевая геоботаника / Отв. ред. Е.М. Лавренко, А.А. Корчагин. – М.; Л.: 

Наука, 1964. – Т. 3. – 530 с. 

Періодичні видання 

Намлієва Л.М. Галофільна рослинність Північно-Західного Приазов`я //  

Укр. фітоцен. зб. – 1996. – Сер. А, вип. 3. – С. 25–34. 

Куковиця Г.С., Мовчан Я.І., Соломаха В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. 

Синтакосономія лучних степів Західного Полілля // Укр. ботан. журн. – 

1994. – 51(2-3). – С. 35-48. 

Матеріали конференцій, семінарів 

Онищенко В.А. Нова комп’ютерна програма для роботи з геоботанічними 

описами // Проблеми ботаніки і мікології на порозі третього тисячоліття: 

Мат-ли X з’їзду УБТ (Полтава, 22–23 травня 1997 р.). – Київ; Полтава, 1997. 

– С. 226.  

Mucina L. & the member of the Eurochecklist Team. EuroVegChecklist: We 

have arrived… // 21st EVS International Workshop: Book of Abstracts (Austria, 

Vienna, 24–27 May 2012). – Vienna, 2012. – P. 43. 

Електронні ресурси 

Google Планета Земля Soft [електронний ресурс] // режим доступу: http:// 

www.google.com 

Euro+Med PlantBase [електронний ресурс] // режим доступу: 

http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ (accessed 20 February 2017). 


