
 

Перший інформаційний лист 

 

Шановні колеги! 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

запрошує Вас на 

Міжнародну наукову конференцію, 
присвячену 100-річчю утворення 

Сіверсько-Донецької біологічної станції 
імені професора В. М. Арнольді 

 
з 24 до 27 вересня 2014 року 

 
Конференція відбудеться на базі біологічної станції (с. Гайдари, Зміївський 

р-н, Харківська обл., Україна). На конференції Ви отримаєте можливість 
представити результати наукових досліджень, що проводяться на біологічних 
станціях і стаціонарах та  відповідають наступним напрямкам: 

 

 

► вивчення біорізноманіття 
 
► екологічні дослідження 
 
► генетичні дослідження 
 
► созологічні дослідження 

 
Робочі мови конференції – українська, російська і англійська. 

Форми участі: очна  - із доповіддю (усна, стендова), без доповіді,  з публікацією 
або без публікації;  заочна - публікація статті. 

До початку роботи конференції планується опублікувати матеріали у вигляді 
статей спеціального випуску журналу “Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія”, що входить до Thomson Scientific 
Master Journal List та до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата  наук.  
 

Під час конференції планується провести тематичні круглі столи та майстер-класи, 
а також екскурсії до Національного природного парку “Гомільшанські ліси”, до 
музею природи і ботанічного саду ХНУ імені В.Н. Каразіна.   
 

БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІТИСЯ З ВАМИ НА ОДНІЙ ІЗ НАЙСТАРШИХ 
БІОЛОГІЧНИХ СТАНЦІЙ НА УКРАЇНІ!  



 Склад організаційного комітету конференції: 

Голова:  
Катрич Віктор Олександрович  
(доктор фіз.-мат. наук, проф., перший проректор з наукової роботи Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна) 
 

Заступник голови:  
Воробйова Людмила Іванівна  
(канд. біол., наук, проф., зав. кафедрой генетики та цитології, декан біологічного факультету) 

 
Члени оргкомітету: 

Удод Анатолій Миколайович  
(канд. економ. наук, доцент, проректор з адміністративно-господарчої роботи) 
Догадіна Тетяна Василівна  
(доктор біол. наук, проф., завідувач кафедри ботаніки та екології рослин)  
Токарський Віктор Арсенійович  
(доктор біол. наук, завідувач кафедри зоології та екології тварин) 
Шабанов Дмитро Андрійович 
(канд. біол. наук, доцент кафедри зоології та екології тварин) 
Бондарь Іван Миколайович  
(директор біологічної станції ХНУ) 

 
Відповідальний секретар -  

Безроднова Ольга Володимирівна  
(канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки та екології рослин ХНУ) 
  

Заявки на участь (зразок оформлення Додаток 1) приймаються за  
електронною адресою biostation2014@mail.ru до 10 березня 2014 року  (якщо в 
написанні статті або підготовці доповіді будуть брати участь декілька авторів, то 
реєстраційна форма заповнюється для кожного). 

 
Для очної участі необхідно сплатити організаційний внесок 180 грн або 16 € 

(для студентів 90 грн - 8 €) –  витрати на  пакет з матеріалами конференції, 
екскурсії, проїзд Харків  – біостанція – Харків, каву під час перерв, фуршет з 
приводу відкриття конференції. Якщо учасник сплатив оргвнесок, але не приїхав 
на конференцію, йому матеріали конференції будуть відіслані поштою впродовж 3-
4 тижнів після завершення конференції.    

 

Для заочних учасників оргвнесок складає 80 грн або 7 € (в заявці 
обов'язково зазначити, якою поштою Вам відправляти матеріали конференції 
(«Укрпошта» або «Нова Пошта»).  

 

Увага! Публікація статті в оргвнесок не входить і сплачується окремо. 
Сплата за послуги з пересилки здійснюється Вами при отриманні посилки.  



 

  Для публікації будуть прийматися статті, в яких наводяться результати 
оригінальних фундаментальних і прикладних досліджень об'ємом 4-10 сторінок 
(правила оформлення Додаток 2). Статті відправляти на електронну адресу  
seriesbiology@ukr.net до 10 квітня 2014 року  у вигляді окремого файлу формату  
*doc, в назві якого латиницею наводиться прізвище першого автора (наприклад: 
Ivanov.doc). 

Разом з електронною версією треба відправити тверду копію статті з 
підписом автора та одну рецензію на статтю від провідного спеціаліста у 
відповідній галузі досліджень. Стаття проходить рецензування, після чого (при 
відсутності зауважень)  затверджується до друку. Оргкомітет і редакція журналу 
залишає за собою право редагувати та скорочувати рукописи, а також повертати 
авторам роботи, що не відповідають вимогам або тематиці конференції. 
Інформація про прийняття або відхиленні статті буде повідомлятися авторам 
впродовж 10-14 днів після отримання від них електронного варіанту рукопису. 

 Вартість публікації 1 сторінки рукопису, оформленої у відповідності до 
вимог складає, 40 грн (4 € ) - сплачувати тільки після отримання інформації про 
прийняття статті до друку.  

 

 Увага! Матеріали (заявка, стаття або квитанції про сплату) 
вважаються отриманими, якщо оргкомітет вислав підтвердження про їх 
наявність на Вашу електронну адресу. У випадку відсутності такого 
підтвердження впродовж тижня з дати першого відправлення, просимо 
повідомити координаторів конференції (зателефонувавши чи в інший спосіб).  
 

Вартість проживання на біостанції складає 15 грн (1,5 €) з людини (кімнати - 
2-4-місні в дерев'яних будинках дачного типу. Для учасників буде організовано 3-
разове харчування, вартість якого становить 60 грн (5 € ) з людини за кожен день.  
 За  бажанням учасники конференції можуть проживати та харчуватися в 
чотирьох-зірковому готелі на базі відпочинку, що знаходиться поряд із біостанцією. 
Орієнтовна вартість двомісного номеру – 500 грн (45 € ) за добу. Вартість 
проживання на базі відпочинку буде уточнено у другому інформаційному листі. 
 

Увага! За проживання та харчування сплачує організація, яка відрядила 
учасника, або особисто сам учасник при прибутті на конференцію.  
  
Другий інформаційний лист і офіційне запрошення на конференцію буде 
надіслані після 1 червня 2014 року учасникам, які зареєструвалися.   

 

Важливі дати: 
10.03.2014 - останній день реєстрації  заявок на участь в конференції; 
10.04.2014 - останній день, щоб надіслати рукопис статті; 
10.05.2014 - останній день, щоб надіслати скановані копії квитанцій про 

сплату оргвнеску та публікації;
24.09.2014 - початок роботи конференції; 
27.09.2014 - завершення роботи конференції
 



        Реквізити для грошових переказів 
 
Для грошових переказів в національній валюті (в гривнях) користуватися  
наступними реквізитами  
 
ПІБ фізичної особи Казарінова Ганна Олегівна
Номер карточки 5168755317969885
Валюта рахунку UAN  
№ рахунку для платежу 29244825509100
Назва банку ПріватБанк 
МФО (код банку) 305299
ЕГРПОУ 14360570
 
 

Для грошових переказів в €  використовуйте тільки  систему «Contact». Переказ 
здійснювати на ім'я -  Казарінова Ганна Олегівна.  Після переказу грошей 
повідомте отримувачу номер переказу, суму, країну, Ваше прізвище та ім'я на 
електронну адресу kazarinovaann@mail.ru. Детальна інформація про відділення та 
тарифи на сайті http://www.contact-sys.com/ . 
  
Увага! Здійснюючи переказ, не забувайте враховувати вартість банківських 
послуг. Скановані копії квитанцій про сплату оргвнеска та публікацію (на яких 
вказати призначення платежів та прізвище учасника конференції) відправляти 
окремим файлом до 10 травня 2014 року (формат файлу *pdf, *jpg, в назві якого 
латиницею прізвище відправника (наприклад: Ivanov.pdf). 

                                Довідкова інформація     
 
Сайт  
(інформація про біологічну станцію) 

http://www-
biology.univer.kharkov.ua/bazy-practice-
gaidary-ukr.html 

 
Поштова адреса оргкомітету  
(для відправлення статей та рецензій) 

Оргкомітет конференції 
Біологічний факультет 
ХНУ імені В.Н. Каразіна 
Пл. Свободи, 4  
м. Харків 
Україна 
61022

Електронні адреси: 
- для відправлення заявки, квитанції про 
сплату або повідомлень  
- для відправлення статей  

 
biostation2014@mail.ru 
 

seriesbiology@ukr.net 

Координатори конференції: 

Безроднова Ольга Володимирівна +38 050 196 01 18 
Шабанов Дмитро Андрійович +38 050 34 38 273 
Горбулін Олег Станіславович +38 050 924 41 41 
Казарінова Ганна Олегівна +38 096 917 54 20 

 



ДОДАТОК 1 

Заявка 

на участь в Міжнародній науковій конференції, присвяченої 100-річчю  
утворення Сіверсько-Донецької біологічної станції імені професора В. М. Арнольді 

 
м. Харків,  24 - 27 вересня 2014 року  

 

Прізвище, ім'я, по-батькові   

Вчений ступень, звання  

Повна назва організації, адреса 
знаходження 

 

Посада  

Службовий телефон  

Мобільний (домашній) телефон   

Контактна адреса, за яким необхідно 
відправляти запрошення для очної 
участі в конференції 

 

Адреса електронної пошти  

Форма участі*  

Адреса, за якою при необхідності  
відправляти матеріали конференції** 

 

Тема публікації   

Тема наукової доповіді  

Технічні засоби, які необхідні для 
супроводження доповіді  

 

Проживання *** 
 
Харчування (чи плануєте харчуватися 
на біостанції та скільки днів) 

 
* Зазначити форму участі: 
- очна участь в роботі конференції з усною доповіддю на пленарному засіданні   або (та) докладом 
на секційному засіданні з (або без) публікацією матеріалів; 
- участь у постерній сесії з (або без) публікації матеріалів; 
- особиста участь в роботі конференції без доповіді і публікації; 
- заочна участь з публікацією. 
 
** Зазначити, якою поштою краще відправляти в разі потреби матеріали конференції  - «Укрпошта» 
або «Нова пошта» (на яке відділення відправляти при наявності в місті декількох) 
 
*** Зазначити, де плануєте проживати - на біостанції або на базі відпочинку, скільки діб, із ким з 
учасників бажали б мати спільне помешкання. 
 

 

 



ДОДАТОК 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

До друку приймаються статті українською, російською або англійською 
мовами. Використовуйте редактор  Ms Word шрифт  – Arial; абзац – 1 см; 
інтервал між строчками  – одинарний; поля: верхнє та нижнє – 3,5; ліве та 
праве – 2 см. 

Стаття починається індексом УДК, наступною строчкою — заголовок 
звичайним шрифтом (Arial 12 pt), далі ініціали та прізвище автора  (Arial 10 pt),  
потім повна назва наукової установи та адрес електронної пошти (Arial – 9 pt). 
Об'єм кожної з трьох анотацій до статті (російською, українською, англійською 
мовами) приблизно 10 строчок (Arial – 9pt). Під анотацією курсивом друкується 
список ключових слів (до 10 слів). Анотація повинна показувати сутність 
дослідження, його  основні результати та їх інтерпретацію. Анотація не повинна 
містити баластні слова та малоінформативні речення. Першою розташовується 
анотація тією мовою, якою написана стаття. Перед кожною наступною анотацією 
(відповідною мовою) розміщується назва статті, інформація про автора (ініціали та 
прізвище, установа,  електронна пошта). Текст статті (Arial – 10 pt) повинен 
включати наступні розділи: “Вступ”, «Методика», «Об'єкти і методи 
дослідження), «Результати», «Обговорення» (або розділ «Результати та 
обговорення»), «Перелік посилань» . 

Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз 
останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато вирішення даної проблеми; 
виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, робочу 
гіпотезу і формулювання мети роботи. 

Розділ «Методика» повинен містити відомості про місце дослідження, про 
специфіку об’єкту (-ов) дослідження, предметі дослідження. У цьому ж розділі  
наводиться інформація про використані методи збирання та обробки матеріалу,  
використаних приладах, а також методах статистичного аналізу. Вперше згадуючи 
той чи інший вид, обов’язково навести його латинську назву (курсивом) і  авторів 
класифікації.  

У розділі «Результати» необхідно лише описати виявлені ефекти, не 
коментуючи їх, усі коментарі та пояснення виносяться в обговорення. Викладення 
результатів не повинно зводитись до переказу вмісту таблиць та графіків, воно 
повинно висвітлювати виявлені закономірності. Результати рекомендується 
представляти у минулому часі. 

Задачею розділу «Обговорення» є узагальнення та інтерпретація 
результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами. 
Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та 
показати її новизну. Обговорення повинно завершуватися відповіддю на питання, 
яке поставлено у вступі. 

Таблиці друкуються у тексті, кожна повинна мати свій заголовок.  
Рисунки виконуються у чорно-білому кольорі, розміщуються у тексті. Кожний 

рисунок повинен мати свою назву. На кривих (крім безперервних реєстрацій) 
повинні бути нанесені експериментальні точки. 

Посилання на літературу у тексті подаються у круглих дужках, де 
наводиться  прізвище автора та рік видання. Список посилань складається за 
абеткою, спочатку кирилицею, потім латиницею. Список не нумерується.  

 



ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 

 
УДК: 581.526.42(477.54) 

 
Herbage cover heterogeneity as indicator of ecology-phytocoenotical and 

biotopical diversity in oak forests 
O.V.Bezrodnova1, I.M.Loza2, N.N.Nazarenko3 

 
1 – V.N.Karazin Kharkiv National University (Kharkiv, Ukraine), o.bezrodnova@mail.ru 

2 – O. Gonchar Dnepropetrovsk National University (Dnepropetrovsk, Ukraine), irinaloza23@gmail.com 
3 – National University of Life and Environmental Sciences (Kiev, Ukraine), nnazarenko@hotmail.com 

 
There were surveyed the oak forests grown on the steep ravine slope near the Severskiy Donets River (the 
Don basin) within the area of National Park "Homolshansky lisy" (Kharkiv region, Ukraine). Study of spatial 
heterogeneity of herbage cover structure allowed distinguishing statistically significantly the seven types of 
multi-species mosaics on the coenotical level ...  
 
Key words: biotope, oak forest, herbage cover, coenotical mosaic, phytoindication, ordination, environmental 
regimes. 

 

Неоднородность травяного покрова как показатель эколого-
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Исследовались дубравы приречного склона р. Северский Донец (бассейн Дона) на территории НПП 
«Гомільшанські ліси» (Харьковская область, Украина). Изучение неоднородности пространственной 
структуры травяного покрова позволило на ценотическом уровне статистически достоверно выделить 7 
типов многовидовых ценотических мозаик ...  
 
Ключевые слова: биотоп, дубрава, травяной покров, ценотическая мозаика, фитоиндикация, 
ординация, экологические режимы. 

 

Неоднорідність трав’яного покриву як показник еколого-
фітоценотичного та біотопічного різноманіття дубрав 
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Досліджувалися дубрави прирічкового схилу р. Сіверський Донець (басейн Дона) на території НПП 
«Гомільшанські ліси» (Харківська область, Україна). Вивчення неоднорідності просторової структури 
трав’яного покриву дозволило на ценотичному рівні статистично вірогідно виділити 7 типів 
багатовидових ценотичних мозаїк ...  
 

Ключові слова: біотоп, дубрава, трав’яний покрив, ценотична мозаїка, фітоіндикація, 
ординація, екологічні режими. 

 
Introduction. Biodiversity of given site depends on the biotopical diversity. Variability of plant 

associations and ecological regimes within different habitats reflects diversity of ecosystems and 
biotopes. Classification of biotopes and ecosystems is based on the investigation of such variability 
(Kershaw, 1957; Whittaker, 1967; Didukh, 2001). 

 

Увага! Больш детально з правилами оформлення можна ознайомитися на 
 HYPERLINK  "http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/"  \n 


