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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас, взяти участь в роботі Х Міжнародної наукової конференції 

"ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА В БОТАНІЧНИХ САДАХ І 

ДЕНДРОПАРКАХ", 

яка відбудеться 12-15 червня 2018 року в Національному ботанічному саду 

імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ) і Національному дендрологічному 

парку «Софіївка» НАН України (м. Умань). 

 
Секції (робочі напрямки) конференції: 

 

1. Ландшафтні принципи і методи формування ботанічних і садово-паркових 

експозицій. 

● Етноботанічні експозиції: особливості, принципи і методи формування. 

● Тенденції та новації в ландшафтному дизайні. 

● Екологічні принципи формування антропогенно-трансформованих ландшафтів. 

● Реконструкція існуючих ботанічних експозицій. 

 

2. Стійкість і екологічна оптимізація зелених насаджень в урбоекосистемах. 

● Інтродукційний прогноз як метод відбору стійких рослин для створення 

колекційних та експозиційних ділянок. 

● Стійкість рослин до комплексної дії екологічних факторів (синергізм, 

антагонізм, адитивність). 

● Шляхи і методи штучного підвищення стійкості інтродукованих рослин. 

 

3. Актуальні проблеми збереження і збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і 

дендропарках. 

● Причини зниження біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках. 

● Шляхи відновлення, збагачення і збереження ландшафтів в ботанічних садах і 

дендропарках – унікальних штучно створених екосистемах. 

● Збереження зникаючих видів рослин в умовах ex situ. 

● Сучасні напрями використання інтродукованих рослин в ландшафтному 

будівництві. 

 

4. Моніторинг природної і культурної спадщини в урбанізованому середовищі. 

● Збереження і відновлення історичних об’єктів ландшафтної архітектури. 

● Інноваційні рішення озеленення в міському історичному середовищі. 

● Історія ботанічних досліджень. 

● Видатні особистості ботанічної науки і садово-паркового мистецтва. 

● Стан меморіальних дерев: проблеми і рішення. 

● Ботанічні сади і дендропарки як центри туризму і екологічної освіти. 

● Ботанічні есе 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 

 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Співголови: 

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; 

Косенко Іван Семенович, директор Національного дендрологічного парку 

«Софіївка» НАН України, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України; 

Голосова Олена Володимирівна – головний ландшафтний архітектор ГБС РАН, 

д. с/г. н.; 

Шумик Микола Іванович, заступник директора НБС імені М.М. Гришка НАН 

України, к.б.н. 

Члени оргкомітету: 

Гапоненко М.Б. – заступник директора з наукової роботи НБС імені М.М. Гришка 

НАН України, к.б.н.; 

Галкін С.І. – директор державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН 

України, к.б.н.; 

Ільєнко О.О. – директор державного дендрологічного парку «Тростянец» НАН 

України, к.б.н.; 

Тіток В.В. - директор Центрального ботанічного саду НАН Білорусі, д.б.н., чл.-кор. 

НАН Білорусі (за згодою); 

Решетніков В.М. - д.б.н., професор, академік НАН Білорусі, завідувач відділу 

біохімії та біотехнології рослин (за згодою); 

Телеуца Александр – директор Ботанічного саду (Інституту) Академії наук 

Молдови, д. с/х н. (за згодою); 

Іманбаєва А.А. - к.б.н., генеральний директор РГП «Мангишлакський 

експериментальний ботанічний сад» КН МОН РК (Казахстан), (за згодою); 

Мамедов Тофік Садиг огли - д.б.н., директор Мардакянського дендрарію НАН 

Азербайджану, член-кор НАН Азербайджану(за згодою); 

Попіль Н.І. – н.с. відділу ландшафтного будівництва НБС імені М.М. Гришка НАН 

України, к.б.н., (відповідальний сектетар); 

Грабовий В.М. – заступник директора з наукової роботи Національного 

дендрологічного парку «Софіївка», к.б.н.; 

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

Булах П.Є. – п.н.с. відділу ландшафтного будівництва НБС імені М.М. Гришка 

НАН України, д.б.н.; 

Рубцова О.Л. – п.н.с. відділу ландшафтного будівництва НБС імені М.М. Гришка 

НАН України, д.б.н.; 

Счепіцька Т.С. – с.н.с, головний ландшафтний архітектор НБС імені М.М. Гришка 

НАН України, к.б.н.; 

Смілянець Н.М. – вчений секретарь НБС імені М.М. Гришка НАН України, к.б.н.; 

Клюєнко О.В. – н.с. відділу ландшафтного будівництва НБС імені М.М. Гришка 

НАН України, к.б.н.; 

Кузнецова М.С. – провідний інженер відділу ландшафтного будівництва НБС 

імені М.М. Гришка НАН України; 

Остап’юк В.М. – головний садівник НБС імені М.М. Гришка НАН України; 

Вергун Г.М. – інженер відділу ландшафтного будівництва НБС імені М.М. Гришка 

НАН України. 

Форми очної 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 березня 2018 року 

відправити на адресу оргкомітету реєстраційну форму, а до 15 квітня 

2018 року – тексти матеріалів і внесок за публікацію статей. 

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим 

збірником до початку конференції.  

 

Вимоги до оформлення публікацій: 

Статті, об'ємом до 5 повних сторінок (включаючи таблиці, малюнки, 

перелік посилань і анотацію), повинні бути надруковані з використанням 

редактора Microsoft Word (формат *.doc або *.docx). Тип шрифту – Times 

New Roman. Розмір шрифту – 12, 1.5 інтервал, абзац – 1 см. Текст без 

переносів і вирівнювання по ширині. Поля на сторінках: зліва – 2,5 см, справа 

– 1,5, верх і низ – по – 2,0 см. 

Фотографії та інші ілюстраційні матеріали (не більше 3-х) додаються 

також у вигляді окремих файлів у форматі JPG, підписи до ілюстрацій 

обов'язкові. 

Послідовність друку окремих складових публікації має бути такою: 

 

➢ УДК (зліва без відступу) 
➢ Прізвища та ініціали авторів (по центру, шрифт, 12, жирний) 
➢ Назва та адреса організації (зліва без відступу) 
➢ Назва статті (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ПО ЦЕНТРУ) 
➢ Текст статті 
➢ Список літератури 
➢ Анотація (2-3 рядки) мовою статті та англійською мовою. У анотацію 

включити прізвища авторів і назву статті.  
 

При посиланні в тексті на літературне джерело в квадратних дужках 

вказувати його порядковий номер, що відповідає списку літератури. 

Латинські назви рослин подавати курсивом.  

 Автори несуть відповідальність за зміст і оформлення тексту статті. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають 

вимогам оформлення статті та тематиці конференції. Матеріали, оформлені 

не за правилами, розглядатися не будуть.  

На електронну адресу оргкомитету conf_land@i.ua надсилати 

матеріали конференції в форматах *.doc або *docx.  

Оплата публікацій (150 гривень для учасників з України, 10€ для 

учасників інших країн). Копію квитанції про сплату (відскановану) 

відправляти на адресу оргкомітету конференції разом з матеріалами. Проїзд, 

харчування та проживання здійснюється за рахунок учасників конференції. 

Для реєстрації своєї участі в конференції просимо Вас заповнити та 

надіслати електронною поштою реєстраційну форму. Назву файлу з 

реєстраційною формою прохання вказувати в такому форматі: Petrov-reg.doc; 

матеріали надсилати прикріпленим файлом, назвавши його прізвищем 

першого автора: Petrov-abstract. doc. 

mailto:conf_land@i.ua


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

на участь в роботі Х Міжнародної наукової конференції 

"ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА В БОТАНІЧНИХ САДАХ І 

ДЕНДРОПАРКАХ" 

 

Назва організації                                                                                                

 

Прізвище                                                                                                                      

 

Ім’я                                                                                                                               

 

По-батькові                                                                                                                  

 

Науковий ступінь, звання                                                                                         

 

Тема доповіді                                                                                                              

 

Секція                                                                                                                     

 

Форма участі                                                                                                          

 

Поштова адреса                                                                                                         

 

Телефон, факс                                                                                                            

 

E-mail:                                                                                                                          

 

Потреба в готелі:         так             

                                        ні           

Дата                                                       
 

Адреса оргкомітету:  

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка  

Україна, 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1 

 

Оплату за публікацію відправляти на ім'я   Ляшенко Ірини Миколаївни 

за вказаною адресою. 

За додатковою інформацією звертатися: 

Шумик Микола Іванович – заступник директора НБС з питань ландшафтного 

будівництва,  

тел. + 38 044  284-95-14, +38 0503560045; факс + 38 044  285-26-49 

Попіль Надія Іванівна – секретар оргкомітету, тел. + 38 0677298693; +38 0950111920;  

E-mail: conf_land@i.ua 
Другий інформаційний лист буде розіслано після 15 квітня 2018 року, в ньому буде 

вказана інформація щодо програми конференції, екскурсій, організаційного внеску, 

вартості проживання і т.д. 


