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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

10-12 червня 2021 року Навчально-науковий інститут лісового i садово-паркового 

господарства Національного університету бiopecypciв i природокористування 

України запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Теперішнє та майбутнє лісів екотону середніх широт». Конференція присвячена 

180-річчю Навчально-наукового інституту лісового i садово-паркового господарства 

НУБіП України та 95-річчю ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція». 

 

Тематика конференції: 

1. Ліси екотону середніх широт в умовах глобальних змін. 

2. Інвентаризація та моніторинг лісів в інформаційному забезпеченні сталого лісового 

господарства. 

3. Інноваційні підходи до охорони лісів від пожеж у контексті кліматичних змін. 

4. Лісове господарство на засадах екологічно орієнтованого лісівництва. 

5. Агролісомеліоративне забезпечення збалансованого землекористування. 

6. Інноваційні технології у виготовленні меблів та виробів із деревини.  

7. Сучасні тенденції формування урболандшафтів. 

8. Лісове господарство на засадах ландшафтно-екосистемного лісівництва в екотоні 

«ліс-степ». 

 
Оргкомітет конференції 

Голова: П.І. Лакида, директор HHI лісового i садово-паркового господарства 
НУБіП України; 

Співголови: Ю.М. Марчук, голова Товариства лісівників України (за згодою); 
А.І. Карпук, директор ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна 
станція»;  
Р.Д. Василишин, директор НДІ лісівництва та декоративного 
садівництва НУБіП України; 

Члени: А.З. Швиденко, провідний науковий співробітник Програми 
«Екосистемні послуги та управління ними» Міжнародного інституту 
прикладного системного аналізу (Австрія)  (за згодою); 

 В.-К. Лі, директор Мережі рішень для сталого розвитку Кореї (за 
згодою); 
М. Оберштайнер, директор Програми «Екосистемні послуги та 
управління ними» Міжнародного інституту прикладного системного 
аналізу (Австрія)  (за згодою); 
Ф. Кракснер, заступник директора Програми «Екосистемні послуги та 
управління ними» Міжнародного інституту прикладного системного 
аналізу (Австрія) (за згодою); 
Р. Кальбарчик, заступник директора Інституту ландшафтної 
архітектури Вроцлавського природничого університету (за згодою); 
Я. Седлячик, декан факультету науки про деревину та технологій 
обробки Технічного університету у м. Зволен (Словаччина) (за згодою); 
В.В. Лавний, проректор з наукової роботи Національного 
лісотехнічного університету України (за згодою); 
В.П. Ткач, директор Українського науково-дослідного інституту 
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (за 
згодою); 
Е. Салка, доцент факультету деревообробки університету 
«Трансильванія» (Румунія) (за згодою); 



О.В. Соваков, заступник директора HHI лісового i садово-паркового 
господарства НУБіП України; 
В.А. Свинчук, заступник директора HHI лісового i садово-паркового 
господарства НУБіП України; 
О.В. Піхало, заступник директора HHI лісового i садово-паркового 
господарства НУБіП України; 
С.В. 3ібцев, директор Регіонального Східноєвропейського Центру 
моніторингу пожеж; 
А.К. Спірочкін, доцент кафедри технологій та дизайну виробів з 
деревини НУБіП України. 

Секретар: М.О. Шевчук, керівник міжнародних програм HHI ЛіСПГ НУБіП 
України. 

 

Форма участі 

1. Доповідь на пленарному засіданні. 

2. Доповідь на секціях. 

3. Стендова доповідь. 

4. Публікація тез або статті. 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції у вигляді збірника тез 

(до початку конференції). 

Організаційний внесок становить: для іноземців 100 €, для учасників із країн 

ближнього зарубіжжя – 300 грн, для учасників із України – 200 грн, що включає 

вартість інформаційних матеріалів конференції, екскурсійне обслуговування й 

оплачується під час реєстрації. Публікація тез і статей оплачується окремо і становить 

50 грн за сторінку. Студенти беруть участь безкоштовно. 

Учасники конференції розміщуються в готелях м. Києва. Оплата готелів за 

власний рахунок. 

Заявку про участь у роботі конференції необхідно подати до 1 квітня 2021 року 

за електронним посиланням https://cutt.ly/jreLA1T.  

 

Вимоги до оформлення  

Тези мають містити: УДК, назву публікації, ПІБ, науковий ступінь, (студентам, 

аспірантам та здобувачам надати інформацію про наукового керівника: ПІБ, науковий 

ступінь), назву установи, міста, країни. Тези подають на одній або двох повних 

сторінках комп’ютерного тексту в редакторі Word (*.doc), шрифт – Times New Roman, 

розмір шрифту – 16, міжрядковий інтервал 1,0, без переносів. Поля: ліве – 2,5 см, 

праве – 1,0 см, верхнє і нижнє – 2 см. Матеріали тез необхідно надіслати до 1 квітня 

2021 року на електронну адресу mari4ka_shevchuk@nubip.edu.ua Шевчук Марії 

Олександрівні. 

Відсканований примірник тез має містити підписи всіх авторів. Оргкомітет 

залишає за собою право на відбір матеріалів доповідей за науковим змістом та 

дотриманням вимог оформлення. Після рекомендації тез до друку, авторам будуть 

надіслані реквізити для їх оплати – 50 грн за сторінку. 
 

Детальну інформацію можна також отримати: 

(044) 527-85-28 – дирекція ННІ лісового 

і садово-паркового господарства 

(nnilsph@gmail.com) 

https://cutt.ly/jreLA1T
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