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IV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ТА ШКОЛА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
 

«««СССУУУЧЧЧАААСССНННААА   БББІІІОООЛЛЛОООГГГІІІЯЯЯ   РРРОООСССЛЛЛИИИННН:::      

ТТТЕЕЕОООРРРЕЕЕТТТИИИЧЧЧНННІІІ   ТТТААА   ПППРРРИИИКККЛЛЛАААДДДНННІІІ   АААСССПППЕЕЕКККТТТИИИ»»»   
 

9 – 10 жовтня 2018 р., Харків 
 

Перший інформаційний лист 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНА БІОЛОГІЯ РОСЛИН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ 
АСПЕКТИ» та Школі молодих вчених. Конференція буде проходити в м. Харкові 9-10 
жовтня 2018 р. на базі кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Інформація про 
конференцію розміщена на сайті біологічного факультету:  
 www-biology.univer.kharkov.ua; 
 http://www-plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/Conference.html 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Клітинна та молекулярна біологія рослин 
2. Геном рослин та регуляція його експресії 
3. Системна біологія та біоінформатика рослин 
4. Молекулярні та біохімічні механізми фізіологічних процесів 
5. Біоенергетика рослин: фотосинтез, дихання, продукційний процес 
6. Водний обмін, іономіка, транспорт речовин 
7. Онтогенез, ріст, розвиток рослин – механізми регуляції 
8. Фітогормонологія та сигналінг 
9. Механізми адаптивності та стійкості рослин 

10. Біотехнологія, біоінженерія та трансгеноз рослин 
11. Взаємодії в системі «рослина-мікроорганізм» 
12. Інноваційні агро- та біотехнології 
13. Біологія рослин – методологія викладання у вищій школі 
Остаточна програма буде сформована відповідно до заявлених тем доповідей 
учасників. 

 
РОБОЧІ МОВИ: українська, російська, англійська 
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: очна (усна доповідь, стендова доповідь або участь 
без доповіді) і заочна (публікація тез). 

http://www-biology.univer.kharkov.ua/
http://www-plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/Conference.html


У рамках конференції планується робота за тематичними напрямами, пленарні, 
секційні та стендові доповіді, проведення Школи молодих вчених, організація «круглого 
столу», конкурс на кращу доповідь серед молодих вчених. 

РЕЄСТРАЦІЯ І ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Для участі в конференції необхідно надіслати тези доповіді та реєстраційну форму 

на електронну адресу оргкомітету e-mail: modernplantbiology@gmail.com до 31.05.2018. 
   Матеріали приймаються ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Текст тез обсягом до однієї сторінки  - 4000 знаків (з анотацією англійською 

мовою включно) повинен бути набраний у програмі Microsoft Word (тип файлу "doc" або 
"rtf") українською, російською або англійською мовами. Назва файлу повинна 
відповідати прізвищу першого автора латиницею. Формат сторінки – А 4, всі поля – 2 
см, шрифт Arial, кегль 12 пт, інтервал 1.0, відступ першого рядка абзацу – 1 см, 
вирівнювання – по ширині. Латинські назви рослин виділяються курсивом. Тези 
подаються без переносів, таблиць, малюнків і графіків. Посилання на літературу в 
тексті наводяться в круглих дужках, де вказуються прізвище автора та рік публікації. 
Наприкінці тез наводяться назва роботи, прізвища авторів та коротка анотація 
англійською мовою (не більше 7-10 рядків). 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

БІОХІМІЧНІ І ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОТОПЕРІОДИЧНОЇ РЕАКЦІЇ РОСЛИН 
Жмурко В.В.1, Файт В.І.2 

1 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, каф. фізіології і біохімії 
рослин та мікроорганізмів 

майдан Свободи 4, м. Харків – 61022, Україна 
e-mail: zhmurko@ karazin.ua 

2 Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та 
сортовивчення 

Овідіопольська дорога 3, м. Одеса, 65036, Україна 

Текст тез доповіді ..................................... 

SUMMARY. BIOCHEMICAL AND GENETIC ASPECTS OF PHOTOPERIOD 
REACTION OF PLANTS. Zhmurko V.V., Fight V.I. ..................................................... 

Матеріали конференції будуть опубліковані спеціальним випуском журналу 
«ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: СЕРІЯ БІОЛОГІЯ» 
http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ 

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 Очна участь: 200 гр. (для молодих вчених 150 гр.)

 Заочна участь: 100 гр. (для молодих вчених 50 гр.)
 Для закордонних учасників: 15 €

Оргвнесок сплачується поштовим переказом до 15 липня 2018 року або особисто 
при реєстрації. На бланку поштового переказу обов'язково вказується прізвище, ім'я, 
по батькові учасника, а також обов'язково вказується призначення платежу «ВНЕСОК 
ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ» і прізвища контактних осіб (Юхно Ю.Ю., Раєвська І.М.). 
Скановану копію квитанції про оплату необхідно надіслати в оргкомітет на ел. адресу 
modernplantbiology@gmail.com не пізніше 15 липня 2018. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Адреса для перерахування організаційного внеску поштовим переказом: 

mailto:modernplantbiology@gmail.com
http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/
mailto:modernplantbiology@gmail.com


Ім'я одержувача: ЮХНО ЮЛІЯ ЮРІЇВНА або РАЄВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА. 
Обов'язково вказати: "ХНУ ім. В.Н. Каразіна, біологічний факультет". Адреса: майдан 
Свободи 4, м. Харків, 61022, Україна 

Електронні адреси оргкомітету: 
modernplantbiology@gmail.com; www-biology.univer.kharkov.ua; http://www-

plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/Conference.html  
Телефони оргкомітету: (057) 707 54 82; (057) 707 52 32 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника конференції 

«СУЧАСНА БІОЛОГІЯ РОСЛИН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ» 
(Харків, 9-10 жовтня 2018 р.) 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) _________________________________________ 
Вчений ступінь, звання ________________________________________________________ 
Організація ____________________________________________________________________ 
Місце роботи (кафедра, факультет, підрозділ ) _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Посада ________________________________________________________________________ 
Поштова адреса _______________________________________________________________ 
Телефон, e-mail ________________________________________________________________ 
Тема доповіді __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Форма участі 
очна: усна доповідь_________________________ 

 стендова доповідь _____________________ 
    участь без доповіді ____________________ 

заочна__________________________________________ 
участь у Школі молодих вчених (так чи ні) _____________________________ 
Потреба в готелі (так чи ні) _______________________________________ 

ОСНОВНІ ДАТИ 
Перший інформаційний лист – 30.03.2018 
Відправка реєстраційної форми та тез доповідей – до 15.07.2018 
Оплата оргвнеску, відправка копії квитанції – до 15.07.2018 
Другий інформаційний лист – 1.09.2018 
Дні роботи конференції  та Школи молодих вчених – 9-10.10.2018 

ДО ЗУСТРІЧІ В ХАРКОВІ – ПЕРШІЙ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ! 

mailto:modernplantbiology@gmail.com
www-biology.univer.kharkov.ua
http://www-plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/Conference.html
http://www-plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/Conference.html

