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ІІІ міжнародна наукова
конференція з морфології рослин
"Сучасна фітоморфологія"
(13-15 травня 2014 р., Львів)
Цьогоріч вже втретє успішно відбулася наукова конференція "Сучасна
фітоморфологія", організована спільними зусиллями Державного природознавчого
музею НАН України, біологічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка, а також Інституту екології Карпат НАН України та
Львівського відділення Українського ботанічного товариства.
За три роки конференція встигла стати доброю традицією львівської ботанічної
спільноти, яка, однак, об’єднує дослідників зі всього світу. Зокрема, у роботі
конференції взяли участь 238 учасників з України, Польщі, Росії, Білорусі, Грузії,
Азербайджану, Казахстану, Словаччини, Великої Британії, Франції, Греції, Болгарії,
Ірану, Кореї, Туреччини, Індії та Албанії. При цьому персональну участь у роботі
взяли лише 26 учасників з України, Польщі, Росії, Грузії та Франції, які виголосили
3 пленарні і 14 секційних доповідей, а також представили 12 постерів.
Під час конференції було розглянуто актуальні питання сучасної морфології
рослин та грибів, проблеми опрацювання та інтерпретації отриманих даних та їх
застосування у таксономії. Доповіді було розмежовано по трьох секціях – "Засади
структурної ботаніки", "Репродуктивна біологія рослин" та "Експериментальна
ботаніка", які відбувалися послідовно. Секція "Засади структурної ботаніки"
включала лише три доповіді. Секція "Репродуктивна біологія рослин" відбулася на
традиційно високому для Львова рівні, завдяки присутності великого числа
спеціалістів. Водночас, цього року вперше було виокремлено актуальний напрям
роботи конференції "Експериментальна ботаніка", який планується поглиблювати і
розвивати у подальшому.
Загалом, вчені представили результати своїх досліджень у 129 наукових працях,
що були опубліковані у двох чергових томах збірників "Сучасна фітоморфологія" на
660 сторінках. З них 54 публікації англійською мовою, 34 – українською, 41 –
російською.
Вагомим здобутком цьогорічної конференції було переважання англійської мови
під час її проведення, що дає надію на швидку й успішну інтеграцію здобутків
українських ботаніків у світову науку. Також позитивним моментом є те, що окремі
матеріали вперше вийшли друком у кольорі. В цілому, конференція відбулася на
високому міжнародному рівні, а її програма була виконана у повному обсязі.
Після завершення конференції, учасниками та її організаторами було проведено
підсумкове засідання, на якому було висловлено необхідність проведення наступної
конференції у 2015 році.
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