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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  Міжнародної наукової конференції 

"Стратегії збереження рослин у Ботанічних садах та дендропарках", 
присвяченої 90-річчю від дня народження  

чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора  

Тетяни Михайлівни Черевченко,  
яка відбудеться 25-27 лютого 2019 року в Національному ботанічному саду імені 

М.М. Гришка НАН України (м. Київ). 
 

Напрями роботи конференції: 
 

1. Внесок професора Т.М. Черевченко у розвиток теоретичних засад інтродукції 

рослин в Україні; 

2. Колекції рослин у Ботанічних садах та дендропарках: облік, утримання, 

використання;  

3. Структурна ботаніка та оцінка адаптаційної здатності рослин; 

4. Фізіологія та біохімія інтродуцентів і рослин природної флори України;  

5. Репродуктивна біологія рослин за умов збереження ex situ;  

6. Біотехнологічні методи збереження фіторізноманіття; 

7. Роль ботанічних садів і дендропарків у вивченні та попередженні фітоінвазій.  

 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова оргкомітету: 

 

Заіменко Наталія Василівна, директор НБС імені М.М. Гришка НАН 
України, голова Ради ботанічних садів та дендропарків України, чл.-кор. 
НАН України, д.б.н., професор. 
 
Заступники голови оргкомітету:  

Гапоненко Микола Борисович – заступник директора з наукової 
роботи НБС імені М. М. Гришка НАН України, к.б.н., с.н.с.; 

Рахметов Джамал Бахлулович – заступник директора з наукової 
роботи (інноваційний розвиток) НБС імені М. М. Гришка НАН України,  
д.с-г.н., професор; 

Шумик Микола Іванович – заступник директора із ландшафтного 
будівництва НБС імені М. М. Гришка НАН України, к.б.н., с.н.с. 
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Члени оргкомітету: 

Альохін О.О., директор Ботанічного саду Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна;  

Бойко Л.І., завідувач відділу інтродукції та акліматизації рослин 
Криворізького ботанічного саду НАН України, к.б.н., с.н.с.; 

Буйдін Ю.В., завідувач відділу квітниково-декоративних рослин НБС імені 
М.М. Гришка НАН України, к.б.н., с.н.с.; 

Буюн Л.І., завідувач відділу тропічних і субтропічних рослин НБС імені М.М. 
Гришка НАН України, д.б.н.; 

Вахрушкін В.С., науковий співробітник відділу тропічних та субтропічних 
рослин НБС імені М.М. Гришка НАН України, к.б.н.; 

Гайдаржі М.М., провідний науковий співробітник ННЦ "Інститут біології та 
медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.б.н., 
с.н.с.;   

Гнатюк А.М. – секретар Ради ботанічних садів і дендропарків України, к.б.н.; 
с.н.с.; 

Джуренко Н.І., завідувач лабораторії медичної ботаніки НБС імені 
М.М. Гришка НАН України, к.б.н., с.н.с.; 

Жила А.І., старший науковий співробітник відділу тропічних та субтропічних 
рослин НБС імені М.М. Гришка НАН України, к.б.н.; 

Ісакова Л.О., завідувач наукової бібліотеки НБС імені М.М. Гришка; 
Іванніков Р.В., провідний науковий співробітник відділу тропічних і 

субтропічних рослин НБС імені М.М. Гришка НАН України, д.б.н. с.н.с.; 
Ільєнко О.О., директор державного дендрологічного парку  «Тростянець»  

НАН України, к.б.н., с.н.с.; 
Клименко С.В.,  завідувач відділу акліматизації плодових рослин НБС імені 

М.М. Гришка НАН України, д.б.н., професор; 
Клименко Ю.О., завідувач відділу дендрології НБС імені М.М. Гришка НАН 

України, д.с.-г.н., с.н.с.; 
Ковальська Л.А., провідний науковий співробітник відділу тропічних та 

субтропічних рослин НБС імені М.М. Гришка НАН України, к.б.н., с.н.с.; 
Косенко І.С., директор Національного дендрологічного парку «Софіївка» 

НАН України, чл.-кор. НАН України, д.б.н., професор; 
Куземко А.А., провідний науковий співробітник відділу геоботаніки та 

екології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, д.б.н., с.н.с.;  
Мелон Ельжбета, провідний фахівець Ботанічного саду Варшавського 

університету (Республіка Польща);  
Мельник В.І., завідувач відділу природної флори НБС імені М.М. Гришка 

НАН України, д.б.н., професор; 
Прокопів А.І., директор Ботанічного саду Львівського національного 

університету імені Івана Франка, к.б.н., доцент;  
Рубцова О.Л., провідний науковий співробітник відділу ландшафтного  
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будівництва НБС імені М.М. Гришка НАН України, д.б.н., с.н.с.; 
Ткаченко Г.М., старший науковий співробітник кафедри фізіології тварин 

Інституту біології та охорони середовища, Поморська академія в Слупську, к.б.н.  
(Республіка Польща);  

Харченко І.І., старший науковий співробітник відділу тропічних та 
субтропічних рослин НБС імені М.М. Гришка НАН України, к.б.н., с.н.с.; 

Черевченко А.М. – провідний інженер відділу ландшафтного будівництва 
НБС імені М.М. Гришка НАН України; 

Чувікіна Н.В., старший науковий співробітник відділу ландшафтного 
будівництва НБС імені М.М. Гришка НАН України, к.іст.н., с.н.с.; 

 

 

 

Секретар оргкомітету: Ярославська Жанна Миколаївна, с.н.с. відділу тропічних та 
субтропічних рослин НБС імені М.М.Гришка НАН України, к.б.н.  

 
 

Форми участі: 
 

1. Доповідь на пленарному засіданні. 
2. Доповідь на секційному засіданні. 
3. Стендова доповідь. 
4. Заочна участь (лише публікація).  

 
 

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 листопада 2018 року на 
адресу оргкомітету надіслати матеріали, копію квитанції про сплату за публікацію 
матеріалів та реєстраційну форму. 

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим збірником 
до початку конференції.  

 
 

Вимоги до оформлення публікацій: 
 

Обсяг тексту не повинен перевищувати 1 сторінки; гарнітура – Times 
New Roman, кегель – 12, абзацний відступ – 1,25 см, інтервал – 1,0; поля: 
верхнє, нижнє − 2 см; праве − 3 см, ліве − 1,5 см.  

Формат файлу “.doc” або “.docx”. Назва файлу повинна включати 
прізвище першого автора (наприклад – Petrenko_abstract.doc). 
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Послідовність друку окремих складових публікації має бути такою: 
 
➢ Назва статті (кегель 12, прописними літерами, напівжирний 

(вирівнювання по лівому краю); 
➢ Повні імена та прізвища авторів (вирівнювання по лівому краю); 
➢ Назва та поштова адреса організації, електронна адреса (вирівнювання 

по лівому краю); 
➢ Текст статті (вирівнювання по ширині); 
➢ Ключові слова мовою основного тексту. 
 

 
 
Матеріали для публікації в збірнику матеріалів конференції надсилати на 

електронну адресу оргкомітету buyun@nbg.kiev.ua на ім'я Буюн Людмили 
Іванівни.  

 

Вартість оплати публікації становить 100 гривень для учасників з України, 10 $ 
− для учасників з інших країн). Копію квитанції про сплату (відскановану) 
надсилати на адресу оргкомітету конференції разом з матеріалами та 
реєстраційною формою. Назву файлу з реєстраційною формою прохання 
вказувати в такому форматі: Petrenko_reg.doc. 

 
Проїзд, харчування та проживання здійснюється учасниками конференції 

власним коштом.  
 

Адреса оргкомітету:  
 

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка  
Україна, 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1 

 

Реквізити для надсилання коштів: картка Приватбанку  
 № 4149 4991 1252 8102. Бєлаєва Яна Володимирівна,  

тел. (+38 050 902-03-05). При надсиланні даних про оплату публікації, 
обов’язкова примітка з прізвищем відправника; або на адресу 

 Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України 
 

За додатковою інформацією звертатися: 
Буюн Людмила Іванівна – завідувач відділу тропічних т субтропічних 

рослин, д.б.н.  
buyun@nbg.kiev.ua, orchids.lyuda@gmail.com, 

 
тел. +38 097 477-13-67; факс + 38 044  285-26-49 

 

mailto:buyun@nbg.kiev.ua
mailto:buyun@nbg.kiev.ua
mailto:orchids.lyuda@gmail.com
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Другий інформаційний лист буде розіслано після 15 листопада 2018 

року; в ньому буде надано інформацію щодо програми 
конференції, екскурсій, розміру організаційного внеску. 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

для участі в роботі Міжнародної наукової конференції 

"СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН У БОТАНІЧНИХ САДАХ ТА ДЕНДРОПАРКАХ" 
 

Прізвище, Ім’я, По-батькові (повністю)  

Вчений ступінь, наукове звання  

Посада  

Назва та адреса організації  

Телефон/Факс  

E-mail  

Назва доповіді  

Напрям  наукової програми 
конференції 

 

Форма участі (усна доповідь/постер)  

Необхідність бронювання готелю 
(потрібне підкреслити) 

так ні 

 


