
Нікітін Костянтин Євлампійович 

(1908 -1987) 

Заслужений працівник вищої школи Української РСР, 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 
Нікітін К.Є. (1908–1987 рр.) народився в 

с. Чуриліному, республіка Татарстан. Після закінчення у 1930 
р. Казанського інституту сільського господарства та 
лісівництва працював на різних науково-виробничих та 
викладацьких посадах. У 1937 році захистив кандидатську 
дисертацію, працював на посаді завідувача кафедри 

Архангельського лісотехнічного інституту. Після участі в Радянсько-фінській війні 
(1939–1940 рр.) та Другій світовій війні (1942–1945 рр.) в 1945 р. К.Є. Нікітіна 
призначено заступником директора Київського лісогосподарського інституту з 
навчальної та наукової частини. Завдяки цілеспрямованості, невпинній енергії, 
працелюбності та організаторським здібностям Костянтину Євлампійовичу вдається 
провести капітальні наукові дослідження модринових насаджень в Україні, підготувати 
докторську дисертацію на тему «Теоретичні та експериментальні дослідження 
таксаційної будови і росту модринових насаджень України» та блискуче захистити її у 
1964 році. За рішенням ректорату у вересні 1965 року Костянтина Євлампійовича 
призначають завідувачем кафедри статистики та обчислювальної техніки. Згодом ця 
кафедра була перейменована у кафедру економічної кібернетики, яка існує донині. У 
січні 1965 року доктора сільськогосподарських наук К.Є. Нікітіна обирають за 
конкурсом на посаду професора кафедри лісової таксації. Нікітін Костянтин 
Євлампійович був ініціатором широкого застосування сучасних математичних методів 
та електронно-обчислювальної техніки в наукових дослідженнях і в практиці лісового 
господарства та лісовпорядкування, за що користувався великим авторитетом серед 
науковців і практиків лісової галузі.  

Він був безпосереднім організатором кількох Всесоюзних науково-практичних 
конференцій з лісового господарства, які проводились на базі Боярської ЛДС за участі 
провідних на той час учених, вузівських працівників та виробничників. 

Під керівництвом Костянтина Євлампійовича було підготовлено низку 
докторських і кандидатських дисертацій. Він справедливо вважається творцем нової 
української лісотаксаційної школи. 

Під керівництвом Костянтина Євлампійовича опубліковано вагомі наукові праці, 
серед яких «Таксация лесосек на электронных вычислительных машинах» (К.: Урожай, 
1972), «Применение ЭВМ в лесной таксации» (М.: Лесн. пром-сть, 1972), «Методы и 
техника обработки лесоводственной информации» (М.: Лесн. пром.-сть, 1978). 
Результати розпочатих раніше наукових досліджень покладені в основу двох значних 
лісотаксаційних довідників, затверджених як офіційні нормативи для обліку лісів: 
«Сортиментные таблицы для таксации леса на корню» (К.: Урожай, 1984) і 
«Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии»         
(К.: Урожай, 1987). 

Його трудові здобутки високо оцінені державою. У 1953 році його було 
нагороджено орденом «Знак Почета». У 1979 році Нікітіну Костянтину Євлампійовичу 
було присвоєно Почесне звання «Заслуженого працівника вищої школи Української 
РСР». У 1990 році авторському колективу під керівництвом проф. Нікітіна К.Є. 
(посмертно) за цикл наукових праць «Методичне та інформативне забезпечення 
системи обліку і комплексного використання лісових ресурсів УРСР» було присуджено 
Державну премію в галузі науки і техніки. 

 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

 

Навчально-науковий 

інститут лісового і 

садово-паркового 

господарства 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО I САДОВО-

ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Перше інформаційне повідомлення 

 

Міжнародна науково-практична конференція 

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОЇ ТАКСАЦІЇ, 

ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ ТА  

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ» 
 

 

 

 

Присвячена 110-річчю від народження фундатора наукової школи лісової 

таксації, доктора сільськогосподарських наук, 

професора Нікітіна Костянтина Євлампійовича (1908-1987) 

 

 

 

 

Київ - 2018 



 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 6-8 грудня 2018 року Навчально-науковий інститут лісового i 

садово-паркового господарства Національного університету бiopecypciв i 

природокористування України запрошує Вас взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми розвитку лісової таксації, 

лісовпорядкування та інвентаризації лісів». Конференція присвячена 

110-річчю засновника наукової школи лісової таксації, доктора 

сільськогосподарських наук, професора Нікітіна Костянтина 

Євлампійовича 
 

 

Тематика конференції: 

1. Перспективи розвитку лісовпорядкування для забезпечення 

раціонального використання лісових ресурсів. 

2. Проблеми розвитку інвентаризації лісів. 

3. Сучасні дистанційні технології для таксації лісових ресурсів. 

4. Інвентаризація об’єктів садово-паркових об’єктів. 

5. Стан лісоуправління та оцінка екосиcтемних послуг в умовах 

глобальних викликів. 

 

 

Форма участі 

1. Очна, усна доповідь, опублікування тез доповіді. 

2. Заочна, з опублікуванням тез доповіді. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.  

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції у вигляді 

електронного збірника тез (до початку конференції). 

Організаційний внесок становить: для іноземців 100 €, для 

учасників із країн ближнього зарубіжжя – 300 грн., для учасників із 

України – 150 грн., що включає вартість інформаційних матеріалів 

конференції, екскурсійне обслуговування й оплачується під час 

реєстрації. Публікація тез оплачується окремо і становить 25 грн. за 

сторінку. Студенти приймають участь безкоштовно. 

Учасники конференції розміщуються в готелях м. Києва. Оплата 

готелів за власний рахунок. 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез 
 Подача тез здійснюється на e-mail: kovalevskyis.s@nubip.edu.ua  

 Останній день подачі матеріалів: 16 листопада, 2018 р. 

 Мова: українська, російська, англійська 

 Авторам необхідно зареєструватися за онлайн формою до 

16 листопада 2018 р., інакше матеріали не будуть включені до програми 

конференції. 

  

Структура та зміст  

Необхідно зазначити назву тез, авторів, місце роботи та e-mail кожного 

співавтора. 

 Назва тез (не більше 20 слів) повинна чітко відображати тематику.  

 Ключові слова (до 5).  

 Основний текст матеріалів (не більше 400 слів). Тези мають 

відображати зміст і специфіку проблематики/тематики досліджень, 

методику, основні результати та висновки.  

 Тези подають на одній або двох повних сторінках комп’ютерного 

тексту в редакторі Word (*.doc), шрифт - Times New Roman Cyr, 

розмір шрифту – 16, міжрядковий інтервал 1,0, без переносів. Поля: 

ліве – 2,5 см, праве – 1,0 см, верхнє і нижнє – 2 см. 

 

Публікація  

Матеріали будуть розміщені в електронному збірнику тез доповідей та 

програмі конференції. Електронна версія збірнику тез доповідей буде 

доступна онлайн на офіційному сайті конференції.  

 

Контакти 

Матеріали тез необхідно надіслати до 16 листопада 2018 року на           

e-mail: kovalevskyis.s@nubip.edu.ua   Ковалевському Сергію Сергійовичу. 

Форма для реєстрації - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQCzx942kXqugeR61-

gbPZn4XwHs6XZ_b2vSw1DrRyaGr1JA/viewform?c=0&w=1 

mailto:kovalevskyis.s@nubip.edu.ua

