Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна
Національної академії аграрних наук України
15–17 квітня 2019 р.
проводить Міжнародну наукову конференцію «100 років державної
заповідності в Україні: результати і перспективи»
Оргкомітет
Голова
Співголови

Секретар

Члени оргкомітету

Гавриленко Віктор Семенович, к.б.н., с.н.с., директор Біосферного заповідника «АсканіяНова» НААН.
Пилипенко Лілія Амінівна, д.б.н., заступник академіка-секретаря Відділення
землеробства, меліорації та механізації Президії НААН (за згодою);
Харченко Віталій Олександрович, д. габ., заступник директора з наукової роботи
Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (за згодою);
Парчук Григорій Васильович, к.б.н., начальник відділу координації і наукових досліджень,
еколого-освітньої рекреаційної діяльності Департаменту екомережі та природнозаповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України (за згодою)
Корінець Наталя Омелянівна, к.с.-г.н., учений секретар Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» НААН, тел. 055-38- 6-14-75, моб тел. 0509435124.
e-mail: korinets.nata@gmail.com
Мартиненко Микола Володимирович, начальник Управління заповідної справи,
земельних ресурсів та економіки природокористування, заступник директора
Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної
адміністрації (за згодою);
Свінціцький Віталій Казимирович, голова Асканія-Нова селищної Ради об’єднаної
територіальної громади (за згодою);
Ходосовцев Олександр Євгенович, д.б.н., професор, завідувач науково-дослідної
лабораторії біорізноманіття і екологічного моніторингу ДВНЗ «Херсонський
державний університет» (за згодою);
Бойко Павло Михайлович, к.б.н, доцент, декан факультету рибного господарства та
природокористування ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (за
згодою);
Ясинецька Наталія Іванівна, к.б.н, с.н.с., заступник директора з наукової роботи,
завідувачка наукового відділу Біосферного заповідника «Асканія-Нова» НААН.;
Шаповал Віктор Володимирович, к.б.н., с.н.с., завідувач лабораторією біомоніторингу і
заповідного степу Біосферного заповідника «Асканія-Нова» НААН.;
Гавриленко Ніна Олександрівна, к.б.н., с.н.с., завідувачка лабораторією дендрологічного
парку Біосферного заповідника «Асканія-Нова» НААН.;
Мезінов Олександр Сергійович, завідувач лабораторією збереження різноманіття диких
тварин Біосферного заповідника «Асканія-Нова» НААН.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та студенти, які
працюють у різних галузях заповідної справи, екології, зоології, ботаніки. Форми участі у
конференції очна та заочна.
Форма представлення матеріалів:
1) усна доповідь,
2) стендова доповідь,
3) коротке повідомлення або стаття для опублікування у науковому журналі «Вісті
Біосферного заповідника «Асканія-Нова».
Робота конференції планується за напрямками: екологія, орнітологія, теріологія,
зоологія, етологія, ботаніка, заповідна cправа, збереження біорізноманіття, історія
наукових досліджень.

Короткі повідомлення та окремі статті, підготовлені за матеріалами
конференції, після рецензування будуть опубліковані у 21 томі наукового
журналу «Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» за 2019 рік.
Орієнтовний план роботи конференції:
15.04.2019 (понеділок) — прибуття та реєстрація учасників, у разі потреби — поселення у
готелі в Асканії-Нова; екскурсії заповідником.
16.04.2019 (вівторок) — закінчення реєстрації; з 1000 до 1200 — пленарні засідання у
конференц-залі заповідника; з 1300 до 1700 — секційні засідання, стендова сесія,
спілкування у кулуарах.
17.04.2019 (середа) — о 1000 закриття конференції. З 1100 до 1500 польові екскурсії. З 1600
від’їзд учасників конференції.
Для участі у конференції до 4 березня 2019 р. на електронну адресу оргкомітету
конференції (e-mail: askania.zap@gmail.com; korinets.nata@gmail.com) необхідно надіслати
заявку із зазначенням назви доповіді та форми участі (зразок додається).
Важливі дати конференції
04.03.2019 — останній день прийому заявок учасників конференції;
01.04.2019 — останній день подання тез;
15–16.04.2019 — заїзд та реєстрація учасників.

Другий інформаційний лист та офіційне запрошення на конференцію
буде надіслано учасникам, що зареєструвалися до 4 березня 2019 року.
БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІТИСЯ З ВАМИ В АСКАНІЇ-НОВА!
ОРГКОМІТЕТ ПРОСИТЬ ПОШИРИТИ ДАНУ ІНФОРМАЦІЮ СЕРЕД КОЛЕГ!
РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
Прізвище
Ім’я
По батькові
Установа
Поштова адреса
Посада
Науковий ступінь та наукове звання
Контактний телефон, e-mail
Назва доповіді
Стенд
Усна доповідь
Заочна участь – назва короткого повідомлення

