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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

Міжнародній науково-практичній 
конференції «ФЛОРИСТИЧНЕ І 
ЦЕНОТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ У 
ВІДНОВЛЕННІ, ОХОРОНІ ТА 
ЗБЕРЕЖЕННІ РОСЛИННОГО СВІТУ», яка 
присвячена 120-річчю з нагоди заснування 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України та кафедри 
ботаніки ННІ лісового і садово-паркового 
господарства.  

 

 
 

На конференції планується 
обговорити результати оригінальних 
досліджень і теоретичних узагальнень за 
напрямами: 
1. Флористичні та геоботанічні аспекти. 
2. Інтродукція, адвентивні рослини та їх 
фітоінвазії. 

3. Збереження, охорона та раціональне 
використання рослинного різноманіття.  

4. Відтворення лісових екосистем на 
порушених територіях унаслідок видобутку 
бурштину. 

 

Програма конференції передбачає 
пленарні засідання, роботу в секціях та 
екскурсію до ботанічних садів м. Києва.  

За результатами конференції 
планується видання колективної монографії 
та матеріалів конференції. Матеріали 
доповідей, які прийняті оргкомітетом, 
вийдуть друком до початку роботи 
конференції. Редакційна колегія залишає за 
собою право редагувати матеріали та 
відхиляти такі, що не відповідають вимогам 
чи тематиці конференції.  

Для участі в конференції необхідно 
заповнити Google Form за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpKOTWt8Nu
MebJfx7zhd3xc7ESyxKd39ihZTN-0fxIUb-
i5A/viewform?c=0&w=1 

 

Робочі мови – українська, англійська. 
 
Другий інформаційний лист буде 

розіслано всім зареєстрованим учасникам після 
25 листопада 2017 р. 

 
 

Організаційний внесок становить для 
громадянин України – 200 грн, іноземців – 100 €. 
Для студентів участь безкоштовна. В 
оргвнесок входить вартість примірника 
колективної монографії, папка учасника та 
участь у coffee-break. Оргвнесок не покриває 
витрати на проїзд та проживання.  

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова оргкомітету: 
Ректор Національного університету 
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д. пед. н, проф., член-кореспондент НАПН 
Станіслав Ніколаєнко 
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Директор ННІ лісового і садово-

паркового господарства, д. с.-г. н., проф., 
член-кор. НААН Петро Лакида 

 

Члени оргкомітету: 
проф. Robert Kalbarczyk 
д. с.-г. н., проф. Роман Василишин 
д. с.-г. н., проф. Усеня Володимир (за згодою) 
д. б. н., проф. Борис Якубенко 
к. с.-г. н., доц. Юрій Марчук 
д. б. н., проф. член-кор. НАН України, 
Іван Григорюк 
д. с.-г. н., проф. Сергій Ковалевський 
д. е. н., проф. Анатолій Карпук 
д. б. н., проф. Сергій Попович 
д. б. н., проф. Олена Колесніченко 
к. б. н., доц. Людмила Меженська 
к. б. н., доц. Анатолій Тертишний 
к. б. н., ст. викл. Андрій Чурілов 
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