Організаційний внесок (попередня інформація)
За
попередніми
розрахунками
організаційний
внесок
становитиме 200 грн. Він включатиме сплату пакету учасника
конференції, оплату кави-брейк, накладні витрати. Публікація
матеріалів, екскурсії, проживання та харчування оплачуються
окремо, про що детально буде повідомлено пізніше.
Оргвнесок та оплату публікації матеріалів слід надсилати після
отримання другого інформаційного повідомлення, у якому буде надано
інформацію деталей переказу коштів.
Заявки та матеріали для участі у конференції слід надсилати
електронною поштою за адресою redbookconference@gmail.com
Крайній термін надсилання: 30 березня 2018 р.
Контакти Організаційного комітету:
Кафедра ботаніки Херсонського державного університету (вул.
Університетська, 27, м. Херсон, 73000, Україна)
Секретарі: – Валерій Дармостук (несудинні рослини та гриби)
+38-098-9171457; +38-066-0661489;
– Марина Захарова (судинні) +38-097-2096627, +380952077697;
– Марія Зикова (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН
України) +38-097-6967432.
E-mail: redbookconference@gmail.com
Друге інформаційне повідомлення буде надіслано зареєстрованим
учасникам після 15 квітня 2018 р. У ньому буде надано детальну
інформацію щодо програми конференції, екскурсій, умов
проживання, харчування та ін.

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ»
УКРАЇНСЬКЕ БОТАНІЧНЕ ТОВАРИСТВО
PLANTA EUROPA

V Міжнародна конференція
«Рослинний світ у Червоній книзі України:
впровадження Глобальної стратегії збереження
рослин»

Cymbochasma borysthenica

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги,
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній конференції
«Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної
стратегії збереження рослин», яка відбудеться 25-28 червня 2018 р. на
кафедрі ботаніки факультету біології, географії та екології Херсонського
державного університету (Херсон, Україна).
Будь ласка, зверніть увагу, що конференція на сьогодні вийшла за
межі означеної в її назві тематики. На конференції розглядається значно
ширше коло питань присвячених також рослинам з міжнародних
природоохоронних списків, конвенцій та директив, регіонально
рідкісним видам, угрупованням Зеленої книги України, раритетним
оселищам тощо та розглядається досвід, не лише України, а і інших
країн в збережені рослинного світу.
Основні напрямки роботи конференції:
1. Концептуальні питання та міжнародний досвід збереження
фіторізноманіття.
2. Рідкісні види судинних рослин: таксономія, географія, біологія,
екологія та охорона.
3. Рідкісні види несудинних рослин та грибів.
4. Збереження рідкісних видів рослин та грибів ex situ.
5. Збереження та охорона рідкісних угруповань та оселищ.
Програмою конференції передбачено проведення фотоконкурсу
(детальна інформація – у другому інформаційному повідомленні). В ході
конференції планується провести екскурсії на о. Джарилгач (НПП
«Джарилгацький», в дельту Дніпра («Нижньодніпровський» НПП) та до
найпустельнішого
масиву
Нижньодніпровських
пісків
(НПП
«Олешківські піски»).
Робочі мови конференції: англійська, українська.
Умови участі: Для участі у конференції надішліть на електронну
пошту організаційного комітету заявку та матеріали не пізніше
30 березня 2018 р. Після отримання другого інформаційного листа
сплатіть внески (на електронну пошту оргкомітету надішліть, будь ласка,
копію квитанції про грошовий переказ).
Заявка: (додається як Application_Ukr.xls)
Вкажіть, будь ласка, П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи (навчання) та посаду, контактний телефон/факс, e-mail, назву
доповіді та секції, форму участі (очна/заочна), форма доповіді
(пленарна, секційна, стендова), участь у фотоконкурсі (так / ні), потреба

у поселенні (так / ні). Заявку необхідно надіслати електронною поштою
у вигляді окремого файлу (форма заявки додається; назва файлу –
прізвище учасника).
Правила оформлення матеріалів:
Приймаються статті, які надіслані електронною поштою, об’ємом до
5 повних сторінок. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею.
Текст має бути набраним в Microsoft Word. Формат паперу – А4; усі
поля – 2 см; шрифт Arial (9 пт); інтервал одинарний; відступ – 0,5 см.
Посилання у тексті та список літератури – згідно вимог «Українського
бот. журн.», але без транслітерації (http://ukrbotj.kiev.ua/pr_avtor.htm).
Зразок оформлення матеріалів
Мойсієнко Іван Іванович

Кафедра ботаніки Херсонського державного університету
73000, Україна, Херсон, вул. Університетська, 27; moysiyenko@i.ua
HORDEUM MURINUM В УКРАЇНІ
Анотація англійською (не більше 500 знаків, Arial, 8 пт)

Основний текст може містити таблиці та рисунки; складатися із розділів: вступ,
матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки (виділяти не обов’язково).
Список використаних джерел

Увага! Ваші матеріали повинні супроводжуватися електронною
копією витягу з протоколу засідання кафедри /відділу/ сектору. Для
одноосібних робіт аспірантів і студентів додатково подається рецензія
наукового керівника. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти
матеріали у випадку їхнього низького наукового рівня, невідповідності
тематиці конференції чи правилам оформлення.
Організаційний комітет конфереції
Співголови: д.п.н. С.А. Омельчук (проректор з наукової роботи
ХДУ); чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. С.Л. Мосякін (директор
Інституту ботаніки НАНУ).
Заступники
співголів:
д.б.н.
І.І. Мойсієнко
(ХДУ);
к.б.н. І.А. Коротченко (Інститут ботаніки НАНУ).
Члени оргкомітету: О.Г. Чачибая (НПП «Нижньодніпровський»);
А.В. Непрокін (НПП «Олешківські піски»); В.М. Коваленко
(«Джарилгацький» НПП); к.б.н. М.М. Перегрим (Planta Europa Network);
к.б.н. В.П. Гайова, д.б.н., проф. В.П. Гелюта, чл.-кор. НАН України,
д.б.н., проф. Я.П. Дідух, к.б.н. М.О. Зикова, д.б.н., проф. П.М. Царенко
(Інститут ботаніки НАНУ); д.б.н. проф. М.Ф. Бойко, В.В. Дармостук,
М.Я. Захарова, д.геог.н., доц. І.О. Пилипенко, С.В. Сімченко, д.б.н.,
проф. О.Є. Ходосовцев (ХДУ).

