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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 5 - 6 жовтня 2012 року Навчально-науковий інститут лісового i садово-паркового 
господарства Національного університету бiopecypciв i природокористування України 
запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Лісові та 
урбанізовані екосистеми: типологія і класифікація (ХІІІ Погребняківські 
читання)». 

 
Тематика конференції: 

1. Історичні аспекти розвитку лісової екології. 
2. Лісвничо-екологічна типологія як основа ведення лісового та мисливського господарства 
в Україні. 
3. Застосування принципів типології Алексєєва-Погребняка-Воробйова при створенні 
об’єктів садово-паркового господарства. 
4. Адаптаційні та трансформаційні підходи до відтворення лісів в Україні: сучасний стан, 
проблеми та перспективи. 
5. Сучасні тенденції розвитку культурфітоценозів в умовах урбаністичних екосистем. 
6. Перспективи та напрями розвитку лісової типології. 
 

Оргкомітет конференції 
Голова:  Д. Мельничук – ректор Національного університету бiopecypciв i 

природокористування України 
Співголови: Я. Макарчук – перший заступник голови Державного агентства лісових 

ресурсів України (за згодою) 
В. Самоплавський – почесний директор HHI лісового i садово-паркового 
господарства, голова Товариства лісівників України (за згодою) 
П. Лакида – директор HHI лісового i садово-паркового господарства НУБіП 
України  
Н. Олексійченко – директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва 
НУБіП України 

Члени:  Г. Криницький – проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного 
університету України (за згодою) 
В. Ткач – директор УкрНДІЛГА (за згодою) 
В. Парпан – директор УкрНДІ гірського лісівництва (за згодою) 
А. Карпук – директор ВП НУБіП України „Боярська лісова дослідна станція” 
В. Миронюк - заступник директора HHI лісового i садово-паркового 
господарства НУБіП України 
О. Бала – декан лісогосподарського факультету НУБіП України 
С. Ковалевський – декан факультету садово-паркового господарства i 
ландшафтної архітектури НУБіП України 
С. 3ібцев – керівник міжнародних програм HHI ЛіСПГ НУБіП України 

Секретар: Н. Гатальська – асистент кафедри ландшафтної архітектури і садово-паркового 
будівництва 

 
Форма участі 

1. Доповіді на пленарному засіданні 
2. Доповіді на секціях 
3. Стендові доповіді 
4. Публікація статті 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  
Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим фаховим збірником 

наукових праць (сільськогосподарські науки). 



Організаційний внесок становить: для іноземців 100 €, для учасників із країн СНД – 
250 грн, для учасників із України – 150 грн., що включає вартість інформаційних матеріалів 
конференції, екскурсійне обслуговування і оплачується під час реєстрації. Публікація статей 
оплачується окремо і становить 25 грн. за сторінку.  

Заявки про участь у роботі конференції необхідно подати до 1 червня 2012 року на 
електронну адресу Gatalska@ukr.net Гатальській Надії Вікторівні. 

 
Вимоги до оформлення статей 

Стаття будується в логічній послідовності з чіткими формулюваннями, без 
граматичних помилок, на основі фактичного матеріалу, має містити огляд літератури 
(постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок і з важливими науковими чи 
практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішеної 
раніше частини загальної проблеми), мету досліджень; матеріал і методику, результати 
досліджень, висновки, список літератури; анотації та ключові слова українською, 
російською і англійською мовами. 

Текст статті друкується українською мовою, обсягом від 5 до 12 сторінок на одному 
боці стандартного паперового аркуша (210×297 мм, формат А-4) через 1,5 інтервали, при 
цьому залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм. 
Стаття підписується автором і подається до редакційної колегії (відповідальному секретарю) 
у двох примірниках віддрукованого тексту в редакторі Microsoft Word 2003 і на дискеті або 
диску (один файл, названий прізвищем автора). Шрифт тексту статті Times New Roman, 14 
pt, таблиць – 12 pt. Назва статті, прізвище автора, місце роботи, висновки, список літератури 
розташовуються по центру. Цитати і посилання в тексті на літературні джерела мають 
супроводжуватись цифрою в квадратних дужках, яка відповідає його номеру в списку 
літератури. Список літератури складається в алфавітному порядку і нумерується. Він 
оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Іноземні прізвища в тексті подаються на мові 
оригіналу. 

Структура статті: 
1. Код УДК. 
2. Назва статті. 
3. Прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання. 
4. Місце роботи. 
5. Анотація (5-10 рядків) і ключові слова українською мовою. 
6. Виклад основного матеріалу: 

• постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання; 
• мета досліджень; 
• матеріал і методика досліджень; 
• результати досліджень; 
• висновки. 

7. Список літератури. 
8.  Назва статті, прізвище автора, анотація (5-10 рядків) і ключові слова російською і 

англійською мовами. 
Якщо автор аспірант, здобувач або докторант на першій сторінці внизу текста під 

рискою подається прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, 
вчене звання. А також на першій сторінці знизу вказується знак авторського права 
(вирівнювання по правому краю). Наприклад: 

© П.В. Петренко, 2010 
Таблиці подаються в програмі Microsoft Word або Ехсеl, шрифт – Times New Roman, 

12 pt: ширина не більше 14 см, обрамлення має тільки шапка; виключка по центру, 
книжкове розташування, кількість колонок 7-8. Кожна таблиця має мати тематичний 
заголовок і номер арабськими цифрами. У тексті на кожну таблицю повинно бути 
посилання в круглих дужках. Якщо таблиця одна номер не ставиться. 
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Приклад оформлення таблиці. 
1. Вплив попередника на розвиток кореневих гнилей ярої вики, % 

Сходи Квітування 
Строк сівби уражено 

рослин 
розвиток 
хвороби 

уражено 
рослин 

розвиток 
хвороби 

Урожайність, 
ц/га 

Перша декада 
квітня 45 14,8 89 40,3 27,2 

Формули – написані в програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім 
редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до 
формул - похилими літерами. 

Малюнки – у редакторі Microsoft Word 2003 за допомогою функції «Створити 
малюнок» (не виконувати малюнок поверх тексту). Малюнок має бути розташований по 
центру, шириною – не більше 16 см. Фотографії повинні бути відскановані і внесені на цю 
ж дискету або диск в окремий файл під назвою Фото. У самому ж тексті необхідно вказати 
місце для Фото. Графіки – в програмі МS Ехсеl, як малюнки. На кожну формулу, таблицю, 
малюнок, графік потрібно робити в тексті посилання. 

До статті додається: дві рецензії, експертне заключення. Статті приймаються обсягом 
до 12 повних сторінок. Надсилати необхідно два примірники статті, надруковані на аркушах 
білого паперу формату А4 та в електронному варіанті (на електронному носії або 
електронною поштою).  

Електронний файл необхідно називати прізвищем автора (авторів) англійською 
мовою (наприклад Ivanov S.doc.). Діаграми, схеми, фото та рисунки статті надсилати 
окремими файлами у форматі GPJ, організовуючи їх в одну папку разом із текстом статті та 
квитанцію про оплату (назва папки – прізвище автора англійською мовою) і надсилати на 
електронну адресу alex-82.02@mail.ru Кайдику Олександру Юрійовичу.  

Паперовий носій необхідно надіслати поштою на адресу: HHI лісового i садово-
паркового господарства НУБІП України, вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, 
Україна. Один примірник на паперовому носії повинен містити підписи усіх авторів 
Матеріали статей та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати до 1 липня 
2012 року. Оргкомітет залишає за собою право на відбір статей. 

Учасники конференції розміщуються в готелях м. Києва. Оплата готелів за власний 
рахунок. 
Детальну інформацію можна отримати: 
(044) 527-82-96 
Gatalska@ukr.net 
Гатальська Надія Вікторівна 
(044) 527-84-69 
noolex@bigmir.net 
Олексійченко Надія Олександрівна 

mailto:alex-82.02@mail.ru
mailto:Gatalska@ukr.net
mailto:noolex@bigmir.net


З А Я В К А  

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Лісові та урбанізовані екосистеми: типологія і класифікація  

(ХІІІ Погребняківські читання)» 

м.Київ, Україна, 5-6 жовтня2012 р. 

Прізвище____________________________________________________________ 

Ім’я_________________________________________________________________ 

По батькові__________________________________________________________ 

Рік народження_______________________________________________________ 

Науковий ступінь_____________________________________________________ 

Вчене звання_________________________________________________________ 

Посада______________________________________________________________ 

Організація__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Поштова адреса_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

Факс________________________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

Тема доповіді_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Необхідність замовлення готелю (кількість місць)________________ 


