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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ» 

Херсон, 29 червня – 03 липня 2016 року 

 

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги, 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні 

проблеми ботаніки та екології», яка відбудеться 29 червня – 03 липня 2016 року в Херсоні на базі 

Херсонського державного університету. 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Нижчі рослини та гриби (систематика, таксономія, флористика, cозологія, екологія, ценологія) 

Куратори: к.б.н. Марія Зикова, к.б.н. Олена Білоус, Надія Капець 

2. Вищі рослини (систематика, флористика, фітоценологія, екологія, популяційна ботаніка, охорона, 

дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура) 

Куратори: к.б.н. Ігор Ольшанський, к.б.н. Андрій Мосякін, Денис Винокуров 

3. Експериментальна ботаніка (фізіологія та біохімія рослин, фітогормонологія, клітинна біологія) 

Куратори: к.б.н. Василь Бриков, к.б.н. Олена Клименко, Іван Жупанов 

Під час конференції плануються екскурсії до Херсонського обласного краєзнавчого музею, 

Національного природного парку «Олешківські піски», Національного природного парку 

«Нижньодніпровський», Національного природного парку «Джарилгацький». Також провідні фахівці-

ботаніки України проведуть наукові школи та семінари на актуальні теми з різних напрямків 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

Форми участі у конференції: очна (усна або постерна доповідь), заочна 

 
 



 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова оргкомітету: чл.-кор. НАН України Єлизавета Кордюм. 
Співголова: д.п.н. Валентина Федяєва. 
Секретаріат: к.б.н. Олександр Поліщук; Валерій Дармостук, Анна Наумович, Вікторія Овсієнко. 
Члени оргкомітету: к.б.н. Андрій Бабицький, к.б.н. Олеся Безсмертна, Вікторія Березовська, к.б.н. 
Денис Давидов, Олександра Іваненко, Тетяна Карпюк, к.б.н. Микола Козир, к.б.н. Валерія Павленко-
Баришева, к.б.н. Олена Перегрим, Юлія Поліщук, к.б.н. Ганна Скрипка, к.б.н. Сергій Степанов, Ольга 
Чусова, Марина Яроцька; Валерія Блах, д.б.н. Михайло Бойко, Максим Вінник, Любов Гавриленко, Іван 
Глухов, к.б.н. Наталія Загороднюк, Марина Захарова, Віталій Клименко, Юлія Ліхацька, Ірина Луцкіна, 
Наталія Малюга, к.б.н. Руслана Мельник, Тетяна Мірошніченко, д.б.н. Іван Мойсієнко, к.б.н. Сергій 
Овечко, к.б.н Надія Павлова, д.г.н. Ігор Пилипенко, Альона Пономарьова, Олександр Розважаєв, Ірина 
Самсакова, Сергій Сімченко, Світлана Скребовська, Юлія Сучок, д.б.н. Олександр Ходосовцев 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Назва тез доповідей та координати авторів наводяться українською та англійською мовою. 
Обов’язково подається коротка анотація (3-5 речень) англійською мовою. Основний текст доповідей – 
англійською або українською. Текст має бути набрано у програмі Microsoft Word (тип файлу «.rtf»). 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею (наприклад, Stepanenko.rtf). 

Загальний обсяг тез (із відомостями про авторів і списком літератури) – до 2 500 знаків (з 
пробілами). Формат сторінки – А4, усі поля – 2,5см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, інтервал 
одинарний, відступ першого рядка абзацу – 1,27 см, вирівнювання абзацу – за шириною.  

Латинські назви таксонів та синтаксонів виділяються курсивом. Тези не повинні містити 
переноси, таблиці, рисунки, графіки. Літературні посилання в тексті наводяться у круглих дужках, де 
вказуються прізвища авторів і рік публікації (Іванов, 2011), звертаємо Вашу увагу, що список літератури 
в тезах не подається. 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Експрес-оцінка токсичного впливу фенольних сполук на мікроводорості  
1Поліщук О.В., 2Батіщева Г.С., 2Котинський А.В. 

1Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Україна 
2Національний університет харчових технологій, Україна 

e-mail: polishch@yandex.ru 

 

Express estimation of phenolic compounds toxicity on microalgae 
1Polishchuk О.V., 2Batishcheva G.S., 2Kotinsky A.V.2 

1M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine 
2National university of food technolodies, Ukraine 

e-mail: polishch@yandex.ru 
 

Annotation. (3-5 речень) 
 
Текст тез доповіді... 

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагувати тези та відхиляти такі, що не 
відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції. 

 

 

 



РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Реєстраційну форму заповнює відповідальний автор, який додає тези, а також ті його 

співавтори, які планують взяти очну участь у роботі  конференції. Для цього необхідно створити 

особистий профіль учасника на сайті: http://www.botany-center.kiev.ua, заповнити реєстраційну форму, 

в якій необхідно додати файл з тезами доповіді. При першому вході у профіль учасника можна вказати 

довільний пароль, який буде збережено в базі даних. Для оновлення даних або заміни файла з тезами 

на оновлену версію можна повторно заходити у профіль. Кінцевий термін реєстрації, подачі та 

редагування тез доповідей – 10 квітня 2016 року. Усім зареєстрованим учасникам конференції після 

заповнення або оновлення реєстраційної форми на електронну адресу надсилається підтвердження 

про реєстрацію або оновлення та їх облікові дані, включаючи пароль. У разі відсутності підтвердження 

зв’яжіться, будь ласка, з оргкомітетом (botany-center@ukr.net). Якщо Ви бажаєте подати декілька тез 

доповідей, потрібно використовувати різні електронні адреси. 

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Оргвнесок сплачується кожним, хто планує взяти очну участь у роботі конференції. При заочній 

участі сплачується лише один оргвнесок за тези кожної доповіді (незалежно від кількості співавторів). 

Якщо Ви бажаєте подати декілька тез доповідей, Вам необхідно сплатити оргвнесок за кожні тези (будь 

ласка, дивіться таблицю). 

 
Країна учасника 

Україна інші країни 

Організаційний внесок 200 грн 20 євро 

Внесок за публікацію кожних додаткових тез 50 грн. 10 євро 

 

ОПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 

Організаційний внесок можна перерахувати одним з наступних способів:  

1 Поштовий переказ Чусова Ольга Олександрівна 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 

України вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 

01004, Україна 

2 Банківський переказ на картку 

Приватбанку (через касу або 

термінал самообслуговування) 

 

Номер картки Приватбанку: 

4149 4978 2220 3669 

3 Переказ на картку через систему 

Приват24 

Увага! У випадку 1 та 2 необхідно надіслати копію квитанції про оплату на електронну адресу 

конференції botany-center@ukr.net з обов’язковою вказівкою П.І.П. платників оргвнеску. 

До суми оргвнеску очних учасників включено вартість організаційних витрат, збірки та 

матеріалів конференції. Оплата проживання та харчування здійснюється учасниками конференції 

самостійно. До суми оргвнеску заочних учасників включена вартість організаційних витрат, однієї 

збірки матеріалів конференції та її поштової пересилки.  

http://www.botany-center.kiev.ua/
mailto:botany-center@ukr.net
mailto:botany-center@ukr.net


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Офіційний сайт конференції www.botany-center.kiev.ua  

Сайт Інституту ботаніки www.botany.kiev.ua  

Сайт Херсонського державного університету http://www.kspu.edu  

Сайт Херсонської гідробіологічної станції НАН 
України 

http://hgbs-ks.ucoz.ua 

Сайт «Херсонщина туристична» http://khersonregion.com  

Електронна адреса конференції botany-center@ukr.net 

Поштова адреса 

   Поліщук Юлія Василівна 
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна 
   Овсієнко Вікторія 
Херсонський державний університет 
73000 Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27 

Телефони 

З питань реєстрації: +380976323493 – Юлія Поліщук 

З інших питань: +380685928614 – Олександр Поліщук 

                              +380964163513 – Вікторія Овсієнко  

 

ДРУГИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, 

де буде подано детальну інформацію, включаючи програму конференції, 

екскурсійну програму, умови проживання та харчування, 

А ТАКОЖ ОФІЦІЙНЕ ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ 

будуть розіслані зареєстрованим учасникам до 10 травня 2016 року. 

До  зустрічі  на Херсонщині - степовій перлині України! 

 

 

http://www.botany-center.kiev.ua/
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