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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Оргкомітет запрошує Вас до участі у роботі Міжнародної наукової конференції «АКТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ», присвяченій 75-річчю Інституту фізіології рослин і 

генетики НАН України, яка відбудеться в червні 2021 р. Дату і формат проведення конференції буде 

повідомлено в 2-му інформаційному листі. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Молекулярні та біохімічні механізми фізіологічних процесів 
 Фотосинтез, дихання, продукційний процес 

 Симбіотична азотфіксація, взаємодії в системі «рослина-мікроорганізм» 

 Водний обмін, мінеральне живлення, транспорт речовин 

 Онтогенез, ріст, розвиток рослин – механізми регуляції 

 Фітогормонологія та сигналінг 
 Механізми стійкості та адаптивності рослин 

 Молекулярна генетика та геноміка рослин і мікроорганізмів 

 Загальна та популяційна генетика 

 Прикладна генетика і селекція 

 Аналіз та оцінка генетичних ресурсів 

 Біотехнологія, біоінженерія та трансгенез рослин 
 Методологія викладання фізіології рослин і генетики у вищій школі 

 
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Моргун В.В. – директор ІФРГ НАНУ, д.б.н., професор, академік НАН України, Київ, Україна (голова) 

Азізов І.В. – доктор біол. наук, член-кор. АН Азербайджану, Баку, Азербайджан 
Атанасов А.І. – доктор біол. наук, професор, академік Болгарської академії наук, Софія, Болгарія, 

Борисюк М.В. – кандидат біол. наук, професор, Хуайань, Китай 

Бубряк І.І. – кандидат біол. наук,  Оксфорд, Велика Британія 

Волков Р.А. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна 

Волкогон В.В. – доктор біол. наук, професор, академік НААН України,  Чернігів, Україна 

Гаврилюк М.М. – доктор біол. наук, професор, академік НААН України, Київ, Україна 
Гудков І.М. – доктор біол. наук, професор, академік НААН, Київ, Україна 

Демидов С.В. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна 

Дубровна О.В. – доктор біол. наук, Київ, Україна 

Дуган О.М. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна 

Жмурко В.В. – доктор біол. наук, професор, Харків, Україна 

Заіменко Н.В. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Київ, Україна 
Золотарьова О.К. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна 

Карпова І.С. – доктор біол. наук, Київ, Україна 

Кільчевський А.В. – доктор біол. наук, професор, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь 

Кірізій Д.А. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна 

Колупаєв Ю.Є. – доктор біол. наук, професор, Харків, Україна 
Косаківська І.В. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна 

Коць С.Я. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Київ, Україна 

Кур’ята В. Г. – доктор біол. наук, професор, Вінниця, Україна 

Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна 

Кучук М.В. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна 

Куфрик Г.І. – кандидат біол. наук, професор, Фенікс, США 
Лях В.О. – доктор біол. наук, професор, Запоріжжя, Україна 

Моргун Б.В. – кандидат біол. наук, Київ, Україна  
Мордерер Є.Ю. – доктор біол. наук, Київ, Україна 

Патика В.П. – доктор біол. наук, професор, академік НААН України, Київ, Україна 

Пида С.В. – доктор с-г. наук, професор, Тернопіль, Україна 
Рашаль І.Д. – доктор біол. наук, академік Латвійської АН, Саласпілс, Латвія 

Решетніков В.Н. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь 

Рибалка О.І. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Одеса, Україна 

Рубан А.В. – кандидат біол. наук, професор, Лондон, Велика Британія 



Сідоров В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, США 

Стасик О.О. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна 

Таран Н.Ю. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна 
Терек О.І. – доктор біол. наук, професор, Львів, Україна 

Федак Дж. – доктор біології, професор, Оттава, Канада 

Хотильова Л.В. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь 

Храпунов С.М. – доктор біол. наук, професор, Нью-Йорк, США 

Швартау В.В. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Київ, Україна 

Якимчук Р.А. – доктор біол. наук, професор, Умань, Україна 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Моргун В.В. – директор Інституту, д.б.н., професор, академік НАН України (голова) 

Коць С.Я. – заступник директора Інституту, д.б.н., професор, член-кор. НАН України (заступник 

голови) 
Стасик О.О. – заступник директора Інституту, д.б.н., член-кор. НАН України (заступник голови) 

Дубровна О.В. – пров. наук. співробітник, д.б.н., Київ, Україна (заступник голови) 

Кірізій Д.А. – пров. наук. співробітник, д.б.н., професор, Київ, Україна 

Прядкіна Г.О. – ст. наук. співробітник, д.б.н., Київ, Україна 

Майор П.С. – вчений секретар Інституту, к.б.н., Київ, Україна 

Зборівська О.В. – мол. наук. співробітник, к.б.н., Київ, Україна 
Рибаченко Л.І. – наук. співробітник, к.б.н., Київ, Україна 

Махаринська Н.М. – мол. наук. співробітник, Київ, Україна 

 
Робочі мови конференції: українська й англійська. Матеріали конференції будуть опубліковані в 

окремому збірнику і розміщені на сайті ІФРГ НАН України. За результатами роботи Конференції 
програмний комітет буде рекомендувати вибрані матеріали до публікації в пріоритетному 

порядку у вигляді повних експериментальних та оглядових статей у журналі «Фізіологія 

рослин і генетика» (фахове видання з біологічних наук, зареєстроване МОН України, категорія Б, 

сайт: http://www.frg.org.ua/uk. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ І ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Для участі в конференції необхідно надіслати матеріали доповіді та заповнену реєстраційну 

форму на електронну адресу оргкомітету:  conf-fiziol@ukr.net до 12.04.2021 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ  

Матеріали доповідей учасників конференції для опублікування обсягом до 3 сторінок (з 
таблицями та ілюстраціями (не більше трьох) та анотацією англійською мовою включно) повинні бути 

набраними у програмі Microsoft Word (тип файлу "doc" або "rtf") українською або англійською мовою. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею, наприклад, 

Petrenko.doc. 

Формат сторінки – А4, усі поля - 2 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, 

міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ для текстової частини та списку використаних 
джерел – 1 см, вирівнювання - по ширині сторінки. 

Місце роботи та адреса авторів публікації, анотація, назви малюнків і таблиць, а також список 

літератури оформляються шрифтом Times New Roman, розміром 10 пунктів. 

Вирівнювання назв малюнків по центру сторінки, назв таблиць - по лівому краю. Посилання 

на літературу в тексті наводяться в круглих дужках, де вказуються прізвище автора та рік публікації. 
Для матеріалів, що представляють конкретну експериментальну роботу, при викладенні слід 

дотримуватися класичної схеми: вступ, мета, методика (без деталізації), результати та їх обговорення, 

висновок. Список літератури (за потреби) може містити до 10 джерел у порядку цитування, 

оформлених за правилами журналу "Фізіологія рослин і генетика". У кінці тексту наводиться анотація 

англійською мовою, що повинна включати назву доповіді, авторів і в стислій формі відображати 

основний зміст повідомлення. 
 

 

Схема оформлення: 

УДК  

НАЗВА ДОПОВІДІ 

Автори (Прізвище І.П.) 
Місце роботи 

повна адреса 

e-mail:  

 

Текст  .....................................  
 

SUMMARY.  



 
Матеріали будуть опубліковані в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, 

цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори. 
 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають 

вказаним вимогам або тематичним напрямам конференції. 

 

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Оргвнесок становить 200 грн (друк матеріалів). Для студентів, аспірантів – 100 грн. Реквізити 
для оплати будуть надіслані в 2-му інформаційному листі після перевірки матеріалів. 

 
 

Контакти організаційного комітету: 

Стасик Олег Остапович – e-mail: o_stasik@yahoo.com; тел. +380 67 389 7165 
Дубровна Оксана Василівна – e-mail: dubrovny@ukr.net; тел. +380 67 503 8730 

Будь ласка, не надсилайте матеріали конференції на ці електронні адреси. 

 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника Міжнародної наукової конференції 
«Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики»,  

присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України  
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Організація, підрозділ 

(місце роботи, навчання) 
 

Адреса 

(місця роботи, навчання) 
 

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Телефон робочий/мобільний  

E-mail  

Назва доповіді  

 
 


