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ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ   №1  

 
  Шановні   колеги!  

Запрошуємо  вас  до  участі  у  Всеукраїнській  науково-практичній конференції         
«Захист  та  охорона  біорізноманіття  України» ,  що  проходитиме  у  Києві  за           
ініціативи  БО  “БФ  “Фонду  захисту  біорізноманіття  України”  27  березня  2020           
року.  Фонд  розпочинає  роботу  в  Україні  і  прагне  отримати  об’єктивне  наукове            
бачення  пріоритетів  та  проблем  охорони  біорізноманіття  в  Україні,  огляд          
кращих  практик  вже  проведених  заходів  охорони,  менеджменту  та  моніторингу          
біорізноманіття.  

Після  конференції  Фонд  виступить  ініціатором  розробки  Плану  дій  з          
моніторингу  та  захисту  біорізноманіття  в  Україні  на  наступні  10  років.  Вже            
в  2020  році  буде  оголошено  перший  конкурс  грантів  для  науковців  та            
громадських   організацій   за   тематикою,   визначеною   у   цьому   Плані.  

 
Основні   напрямки   роботи   конференції:  
-Проблеми-пріоритети   моніторингу   біорізноманіття.  
-Кращі  практики моніторингу  біорізноманіття  в  природоохоронних  територіях  та  поза          

ними.  
-Кращі  практики захисту  та  відновлення  біорізноманіття  в  природоохоронних  територіях          

та   поза   ними  
-Перспективи   розширення   природоохоронних   територій   в   Україні   (ПЗФ,   Смарагдова  

мережа).  
 

Секції  конференції  будуть  сформовані  за  екосистемним  принципом:  ліси,  трав’янисті          
екосистеми,   зволожені   землі   та   прісні   водойми,   моря   та   узбережжя,   гори.  
 

Робочі   мови   конференції:  
українська,   російська,   англійська.  

 
Умови   участі  
Для  участі  у  конференції  на  електронну  пошту  організаційного  комітету  слід  направити  заявку             

та   матеріали   не   пізніше    15   лютого   2020 р .   
 
Можлива  заочна  участь,  а  також  участь  за  допомогою  електронних  засобів  зв’язку  (для             

учасників,   що   знаходяться   за   межами   України).  
 
Організаційний   внесок   відсутній.  
 

Заявка   (додається   як   Application_Peregrym.xls)  
Вкажіть,  будь  ласка,  П.І.П.,  науковий  ступінь  (за  наявності),  вчене  звання,  місце  роботи  (навчання)              

та  посаду,  контактний  телефон, адресу  електронної  скриньки,  назву  доповіді  та  секції,  форму  участі              
(очна/заочна).  Заявку  необхідно  надіслати  електронною  поштою  у  вигляді  окремого  файлу  (форма            
заявки   додається;   назва   файлу   –   прізвище   учасника   англійською).  

Також  просимо  Вас  у  тексті  заявки  у  довільній  формі  викласти  Ваші  пропозиції  до  Плану               



моніторингу  та  охорони  біорізноманіття.  Це  можуть  бути  як  концептуальні  моменти  так  і  локальні              
прикладні  заходи.  Кількість,  тематика  та  обсяг  пропозицій  не  обмежуються.  До  обговорення            
пропозицій   ми   обов’язково   долучимо   Вас.  

Заявки  та  матеріали  для  участі  у  конференції  слід  надсилати  електронною  поштою  за  адресою              
biodiversityua@gmail.com  
 

Правила   оформлення   матеріалів:   
Організаційний  комітет  приймає статті ,  текст  яких  має  бути  набраним  в  Microsoft  Word.  Назва              

файлу  повинна  відповідати  прізвищу  першого  автора  латиницею.  Формат  паперу  –  А4;  усі  поля  –  2                
см;  шрифт  Times  New  Roman  (12 пт);  інтервал  одинарний;  відступ  –  0,5  см.  Посилання  у  тексті  та                 
список  літератури  –  згідно  вимог  «Українського  ботанічного  журналу»         
(http://ukrbotj.kiev.ua/pr_avtor.htm).   

 
Обсяг   та   кількість   поданих   матеріалів   від   кожного   автора   не   обмежується.  

 
Зразок   оформлення   статей  

Перегрим   Микита   Миколайович  
 

Ботанічний   сад   ім. акад.   О.В. Фоміна  
Київського   національного   університету   імені   Тараса   Шевченка  
01032,   Україна,   Київ,   вул.   Симона   Петлюри,   1;   peregrym@ua.fm  

 
CROCUS   RETICULATUS    STEVEN   EX   ADAMS   ( IRIDACEAE )   В   УКРАЇНІ  

 
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.  

 
Редколегія   збірника:  

 
д.б.н.,   чл.кор.   НАНУ,     С.Л.   Мосякін ,   директор   Інституту   ботаніки   ім.   М.Г.   Холодного   НАНУ   
акад.   НАНУ,    Я.П.   Дідух ,   Інститут   ботаніки   ім.   М.Г.   Холодного   НАНУ   
акад.  НАНУ,  І.А.  Акімов ,  директор  Інституту  зоології  НАН  України,  д.б.н.  В.О.  Харченко,             
Інститут   зоології   ім.І.І.   Шмальгаузена  
д.б.н. А.А.  Куземко ,  Інститут  ботаніки  ім.  М.Г.  Холодного  НАНУ,  Ukrainian  Nature            
Conservation   Group   (UNCG)  
д.б.н.,  проф. І.І.  Мойсієнко ,  Херсонський  державний  університет,  Факультет  біології,          
географії   і   екології,   UNCG  
д.б.н.,  проф. О.  Є.  Ходосовцев,  Херсонський  державний  університет,  Факультет  біології,           
географії   і   екології,   UNCG  
д.б.н. С.М.  Панченко ,  начальник  науково-дослідного  відділу  Гетьманського  національного         

природного   парку,   UNCG  
к.б.н.    В.   А.   Костюшин ,   Інститут   зоології   ім.   І.І.   Шмальгаузена   НАНУ   
к.б.н. В.В.  Кавурка ,  Інститут  зоології  ім.  І.І.  Шмальгаузена  НАНУ,  Національний           

науково-природничий   музей   НАН   України  
к.б.н.    Ю.К.   Куцоконь ,   Інститут   зоології   ім.   І.І.   Шмальгаузена   НАНУ,   UNCG  
к.б.н.    О.Д.   Некрасова ,   Інститут   зоології   ім.   І.І.   Шмальгаузена   НАНУ,   UNCG  
к.б.н.    Ю.   О.   Москаленк о,   Чорноморський   біосферний   заповідник   НАНУ  
О.В.   Василюк ,   Інститут   зоології   ім.   І.І.   Шмальгаузена   НАНУ,   UNCG  
 

 
Статті  та  відомості  про  авторів  надсилаються  за  електронною  адресою          

biodiversityua@gmail.com .  Назва  файлу  статті  повинна  відповідати  прізвищу  першого  автора          
латиницею  (prizvyshe.docx  або  ….doc),  назва  файлу  відомостей  про  автора  –           



prizvyshe_vidomosti.docx/doc.  Терміни  подачі  матеріалів  –  до 29  лютого  2020  р. Обов’язково            
чекайте   листа   про   підтвердження   отримання   матеріалів.  

Редакційна  колегія  залишає  за  собою  право  відхиляти  матеріали,  що  не  відповідають            
вимогам   або   тематиці   збірника.  

УВАГА!  
Окрім  статей,  організаційний  комітет  приймає  матеріали  про  місця  зустрічей/локалітетів          

видів  рослин,  тварин  і  грибів,  що  охороняються  на  міжнародному,  та  національному  рівнях,  у              
вигляді   текстового   повідомлення   та   відомостей   про   знахідки   у   табличному   вигляді.   

Ці  матеріали  будуть  видані  протягом  2020  року  у  вигляді  окремої  концептуальної            
збірки   (не   у   збірці   конференції).  

Пояснення    та   приклад   заповнення   таблиці:  
 

Вид  Місце  
знахідки  

Координати   у  
десятинній   системі  

Дата   знахідки  Додаткова  
інформація  

Авторство  
знахідки  

  широта  довгота     
Назва   виду  
зазначається  
латиною.  

Подається  
словесний   опис  
розташування  
місця   зустрічі.  

В   разі,   якщо   відсутні  
GPS-координати,  
вирахувати   їх   можна  
засобами   програми   Google  
Earth,   або   завдяки   онлайн  
сервісу  
www.google.com.ua/maps/  
(натиснувши   курсором   в  
місці   знахідки,   отримуємо  
внизу   екрану   спливаюче  
вікно   із   координатами   в  
десятинній   системі.  

Якщо   вид  
зустрічався   в   цьому  
самому   місці  
декілька   разів,  
просимо   вказати  
перелік   всіх   дат.  

Подається   інформація
про   статус  
перебування  
(розмноження,  
міграція,   сезонні  
скупчення,   зимівля  
тощо);   чисельність,  
інші   важливі  
відомості.  

Зазначається   автор  
знахідки.   В   разі,   якщо  
інформація   про  
знахідку   вже  
опублікована   –  
подається   посилання   на  
джерело.  

Lucanus  cervus 
L.  

Східна  околиця  с.  
Безп’ятне,  
дубовий   ліс   

50.155383   30.309645  22.05.2017  3   особини,   самці  Василюк   О.В.  

 

Відомості   про   авторів:  
 

П.І.Б.   (прізвище,   ім’я,   по-батькові)  
 

Науковий   ступінь   
Вчене   звання   
Місце   роботи   (навчання)   
Посада   
Поштова   адреса   

Номер   контактного   телефону  
 

Адреса   електронної   пошти   

Назва   статті   
Пропозиції   до   Плану   моніторингу   та
охорони   біорізноманіття   України  

 

Дата   заповнення   
 

Друге  інформаційне  повідомлення  буде  надіслано  зареєстрованим  учасникам  після  20          
січня   2020   р.   У   ньому   буде   надано   детальну   інформацію   щодо   програми   конференції.  

 
   Контакти   голови   організаційного   комітету:  
Стрипко   Катерина  
Директор   БО   “БФ   “Фонд   захисту   біорізноманіття   України”  
email:    biodiversityua@gmail.com  
тел.:   +380636155923  

http://www.google.com.ua/maps/
mailto:biodiversityua@gmail.com

