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Національний науково-природничий музей Національної академії наук України
Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ICOM)

Природничі музеї в Україні:
становлення та перспективи розвитку
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній конференції «Природничі музеї в Україні:
становлення та перспективи розвитку», яка буде присвячена 100-річчю заснування Зоологічного
музею УАН і відбудеться 7–8 жовтня 2019 р. у Національному науково-природничому музеї
(ННПМ) НАН України.
Напрямки роботи конференції
1. Сторінки історії: визначні природничі колекції, їхні фундатори, створення перших музеїв.
2. Менеджмент та маркетинг сучасного природничого музею.
3. Розробка та впровадження нових технологій для формування експозиції.
4. Збереження, облік та музеєфікація природничих об’єктів (предметів); нові інструменти
обробки, пошуку та організації музейних колекцій
5. Музейна педагогіка як системна складова у вихованні екоцентричної свідомості в
суспільстві.
Організаційний комітет
Ємельянов Ігор Георгійович
Довгий Станіслав Олексійович
Бєлінський Євген Валерійович
Загороднюк Ігор Володимирович
Комар Юлія Геннадіївна
Коробченко Марина Анатоліївна
Король Елеонора Миколаївна
Крон Арпад Арпадович
Малюк Анастасія Юріївна
Пєсков Володимир Миколайович
Резніченко Людмила Андріївна

директор Національного науково-природничого музею
(ННПМ) НАН України, (співголова)
президент Національного центру «Мала академії наук
України», Київ (співголова)
секретар Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), Київ (співголова) (співголова)
старший науковий співробітник відділу музеології та НТІ
ННПМ НАН України, Київ
завідувач сектору НТІ відділу музеології ННПМ НАН
України, Київ
науковий редактор ННПМ НАН України, Київ
учений секретар ННПМ НАН України, Київ
завідувач Зоологічного музею Ужгородського національного університету, Ужгород
науковий співробітник відділу зоології ННПМ НАН
України, Київ
завідувач відділу зоології ННПМ НАН України, Київ
заступник директора з наукової роботи Музею природи
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків

Розора Жанна Василівна
Червоненко Оксана
Володимирівна
Шидловський Ігор Віталійович
Яницький Тарас Петрович

завідувач Зоологічного музею Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Київ
заступник директора з наукової і музейної роботи ННПМ
НАН України, Київ
завідувач Зоологічного музею Львівського національного
університету імені Івана Франка, Львів
директор Державного природознавчого музею НАН
України, Львів

Реєстрація
• Реєстраційну форму учасника прохання заповнити за посиланням: https://bit.ly/2KN68wf
• Тези доповідей надсилати на адресу: nmnhnanu@gmail.com
• Реєстрацію, надсилання тез та оргвнеску прохання пройти до 1 серпня 2019 р.
Вимоги до оформлення тез доповідей
1. Загальний обсяг тексту до 2000 знаків (без пробілів).
2. Шрифт Times New Roman, пункт 12. Файл у форматі rtf
3. Зверху окремими рядками: ініціали та прізвище автора(ів), повна назва установи, місто,
електронна адреса, назва тез (без крапки в кінці).
4. Мова тексту: українська, англійська.
5. Після тез (поза обсягом у 2000 зн.) зазначити: ПІБ автора(ів) повністю, посаду, установу,
поштову та електронну адреси, телефон, назву тез та імена авторів англійською мовою.
Організаційні питання
Оргвнесок (покриття витрат на роздаткові матеріали та кава-брейки): з особистою участю,
висланий заздалегідь — 160 грн., сплачений під час проведення конференції — 200 грн., заочна
участь (публікація матеріалів) — 50 грн. Внесок надсилати поштовим переказом до 1.08.2019 з
поміткою “оргвнесок” за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 15, Національний
науково-природничий музей НАНУ, Оргкомітет конференції Коробченко Марині Анатоліївні.
Можна скористатися послугою Укрпошти «готівка на відділення», що дозволяє перерахувати
кошти з банківської картки: https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu/
Зв’язок
Додаткову інформацію можна отримати за стаціонарними телефонами музею:
+38(044)234-38-51, +38(044)235-63-54, +38(044)235-95-59.
Проживання, харчування
Проживання та харчування здійснюється учасниками самостійно і за власний кошт. Вартість
проживання в київських хостелах і готелях від 100 грн. за ліжко-місце в хостелі, від 300 грн. за
одномісний номер, від 320 грн. за двомісний номер.
наприклад: http://www.booking.com/city/ua/kiev.uk.html

http://www.orangesmile.com/hotels/ukraine/oteli/dnd-n-ndod3-4ndud-n.htm
https://gohotels.com.ua/uk/hotel?cid=343226
https://www.booking.com/hotel/ua/renthotel-on-bessarabka.ru.html

