
Міжнародна наукова конференція  

«ВНЕСОК НАТУРАЛІСТІВ-АМАТОРІВ  

У ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ», 

присвячена 200-річчю від дня народження  

ЛЮДВІГА ВАГНЕРА 

 

Перше повідомлення 

  

Шановні колеги! 

  

        У 2015 році виповнюється 200 років від дня народження ботаніка-аматора Людвіга Вагнера 

(1815–1888), який відомий перш за все флористичними розвідками з Мараморошу – однієї з 

найбільших історичних територій Закарпаття. 

        Запрошуємо Вас до участі в конференції, яка відбудеться 14-16 травня 2015 року  у 

Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ (м. Берегово, Закарпатська область). 

         У рамках Конференції планується видання збірника матеріалів конференції та проведення 

заходів, пов’язаних з життям і діяльністю Людвіга Вагнера (виставка, екскурсії тощо). 

  

Основні напрямки роботи конференції: 

1) історія природничих (флористичних та фауністичних) досліджень; 

2) історія  природоохоронної справи; 

3) iсторія дендрологічних досліджень; 

4) персоналії; 

5) історичні колекції та епістолярія;  

6) роль наукових природодослідницьких товариств 

  

Робочі мови конференції: угорська, українська, англійська, російська 

  

Організатор конференції: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II 

Співорганізатори: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України  

Ужгородський національний університет 

Закарпатський краєзнавчий музей 

Угорський природничий музей (Будапешт, Угорщина) 

 



  

Заявку на участь у Конференції просимо надіслати до 1 лютого 2015 року на електронну 
адресу evandrik23@gmail.com  з зазначенням у темі листа „Конференція”.  

 

До початку Конференції планується видання збірника матеріалів конференції. 

  

Терміни подачі матеріалів для друку  – до 1 березня 2015 року.  

  

Вимоги до оформлення статті: 

 

Формат сторінки: A4, книжна орієнтація, об’єм статті – до 5 стор. 

Поля: ліве, праве: 2.5 см 

верхнє, нижнє: 2 см 

Колонтитули: 1.25 см 

Формат тексту: Microsoft Word, Times New Roman 12, одинарний інтервал 

  

НАЗВА СТАТТІ: ПОСЕРЕДИНІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ 
ШРИФТОМ 

Один пустий рядок 

Автор(и) 

Один пустий рядок 

Назва закладу, країна, електронна адреса: курсивом 

Два пусті рядки 

Текст 

 

- Текст без переносів, графічні зображення та фото прохання присилати окремими файлами. 

- Літературні посилання у тексті наводяться  за зразком: (Вагнер, 1876). 

- Список літератури подається у кінці статті. 

- Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею – Vagner.doc 

- Матеріали студентів та аспірантів приймаються із листом-супроводом від керівника. 

- Статті, які не відповідають вимогам, до друку прийняті не будуть. 

  

Організаційний внесок: 

Заочна участь – 100 грн., очна – 150 грн. 

До суми оргвнеску заочних учасників включено: публікація статті, один екземпляр 
матеріалів конференції та вартість його пересилки поштою. 

 

Проживання і харчування: 

Проживання і харчування за рахунок учасників.  

Організатори пропонують учасникам економний варіант поселення у гуртожитку і 
харчування, включаючи вечерю і екскурсію. Загальна вартість 450 грн. 

 

Оплату можна здійснювати на місці у гривнях, євро чи форінтах або банківським переказом 
у гривнях до 1 травня 2015 року на наступні рахунки:  

 

ЗУІ ім. Ф. Ракоці 11., р/р 26007001257747 

АТ Укрексимбанк м. Ужгород МФО 312226, Код 22112656  

(із зазначенням: організаційний внесок конференції) 

 

Другий інформаційний лист та офіційне запрошення  

будуть розіслані учасникам конференції  

до 1 квітня 2015 року. 

 

  
 

Natali
Highlight



  

  

Науковий комітет: 

Боргіді О., професор, академік Угорської Академії наук (Угорщина) 

Сікура Й., доктор біологічних наук, професор, ректор Закарпатського угорського інституту  
     ім. Ференца Ракоці ІІ (Україна) 

Орос І., кандидат педагогічних наук, Президент  Закарпатського угорського інституту  
     ім. Ференца Ракоці ІІ (Україна) 

Комендар В., професор, науковий керівник науково-дослідної лабораторії охорони  природних 
екосистем Ужгородського національного університету (Україна) 

  

Організаційний комітет: 

• Буцко С., кандидат хімічних наук, завідувач кафедри біології і хімії ЗУІ ім. Ференца Ракоці 
ІІ (Берегово, Україна) 

• Шевера М., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (Київ, Україна) 

• Андрик Є., кандидат біологічних наук, доцент ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ (Берегово, Україна) 

• Когут Е., кандидат біологічних наук, доцент ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ (Берегово, Україна) 

• Гасинець Я., кандидат біологічних наук, декан біологічного факультету Ужгородського 
національного університету (Ужгород, Україна) 

• Кіш Р., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем 
УжНУ (Ужгород, Україна) 

• Сабадош В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки УжНУ (Ужгород, Україна) 

• Желіцькі І., викладач кафедри біології і хімії ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ (Берегово, Україна) 

• Гаднадь І., викладач кафедри біології і хімії ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ (Берегово, Україна) 

• Коложварі І., викладач кафедри біології і хімії ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ (Берегово, Україна) 

• Джахман Р., завідувач відділу Природи Закарпатського краєзнавчого музею (Ужгород, 
Україна) 

• Піфко Д., головний музеолог Угорського природничого музею (Будапешт, Угорщина) 
  

 Адреса оргкомітету: 

Кафедра біології і хімії  

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

пл. Кошута, 6 

90200 м. Берегово, Закарпаття, Україна 

e-mail: evandrik23@gmail.сom, andrik@kmf.uz.ua 

  

Контактна особа: 

Андрик Єва – тел. 097 524 8485, evandrik23@gmail.com, andrik@kmf.uz.ua 

 

 

До зустрічі на конференції у м. Берегово ! 
 



ЗАЯВКА 

на участь в Міжнародній науковій конференції 

 

«ВНЕСОК НАТУРАЛІСТІВ-АМАТОРІВ  

У ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ»  

(м. Берегово, 14-16 травня, 2015 року) 

 

  

Прізвище        

Ім’я         

По-батькові       

Науковий ступінь       

Організація       

Адреса установи      

Телефон/факс      

Електронна пошта      

Назва доповіді, співавтори     

Форма участі: усна доповідь, стендова доповідь, заочна участь (тільки публікація), 

участь без доповіді (необхідне відмітити) 

Проживання і харчування:  потребую   не потребую 

Участь в екскурсії:   Так     Ні 

 


