
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Contribution of young scientists on forestry, wood 

processing technologies and horticulture», яка відбудеться  

11-12 травня 2017 року в ННІ лісового і садово-паркового 

господарства Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

Метою конференції є забезпечення доступу до нових знань і 

сучасних технологій, обміну досвідом, збагачення освітніх форм 

та культурного порозуміння серед студентів та аспірантів, 

налагодження міжнародного наукового співробітництва у галузі 

лісового та садово-паркового господарства, технології оброблення 

деревини. 

 

Напрямки роботи конференції 

Секція 1. «Науковий доробок молоді у розв’язання 

проблем лісового господарства». 

Секція 2. «Науковий доробок молоді у сучасні технології 

оброблення деревини». 

Секція 3. «Науковий доробок молоді у садово-паркове 

господарство і ландшафтну архітектуру». 

 

Порядок роботи конференції 

Реєстрація до 10 квітня 2017 р. 

Прийом текстів доповіді до 21 квітня 2017 р. 

 

Пленарне засідання та робота в секціях 

11 травня 2017р. 

Виїзд у ліси Чорнобильської зони відчуження 

12 травня 2017 р. 

 

Початок роботи о 10
00

 11 травня 2017 р. 

 

Умови участі у конференції  

Для участі у роботі конференції до 20 квітня 2017 року 

необхідно зареєструватися до 10 квітня 2017 р. за 

електронною формою, надіслати на адресу оргкомітету 

тексти матеріалів (тези) та зробити внесок за їх публікацію. 

Оргвнесок (без виїзду у ліси Чорнобильської зони 

відчуження) для студентів становить 50 грн, аспірантів – 

70 грн, для решти – 100 грн (обід оплачується окремо).  

Вартість участі у виїзному засіданні 350 грн (проїзд  та 

обід включено).  

Заочна участь у конференції безкоштовна.  

Найкращі 3 доповіді по закінченні конференції будуть 

безкоштовно опубліковані у електронному віснику «Лісове і 

садово-паркове господарство». 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

Тези приймаються українською, англійською або 

російською мовами та мають містити УДК, назву публікації, 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання (студентам надати 

інформацію про керівника: ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання), назву установи, міста, країни. Тези подаються на 

одній або двох повних сторінках комп’ютерного тексту у 

редакторі Microsoft Word 2003, шрифт – Times New Roman 

Cyr, розмір шрифту – 16, міжрядковий інтервал 1,0, без 

переносів. Поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 2,0 см. 

Робоча мова конференції – англійська 

Тези надсилати в оргкомітет на електронну пошту: 

nnilispg.conf@gmail.com  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCuMdqgJ0HysRst7GB1h653JBy56-nBmNJBThA-hE4sIBoFw/viewform
mailto:nnilispg.conf@gmail.com


Оргкомітет конференції 

 

Лакида П.І. – директор ННІ лісового і садово-паркового 

господарства, голова оргкомітету; 

Василишин Р.Д. – директор НДІ лісівництва та 

декоративного садівництва, співголова оргкомітету; 

Лобченко Г.О. – старший викладач кафедри відтворення 

лісів та лісових меліорацій, співголова оргкомітету;  

Швець М.В. – аспірант кафедри біології лісу та 

мисливствознавства; 

Чурілов А.М. – старший викладач кафедри ботаніки (голова 

секції 1); 

Бобошко-Бардин І. М. – доцент кафедри відтворення лісів та 

лісових меліорацій (голова секції 2); 

Лещенко О.Ю. – асистент кафедри декоративного 

садівництва та фітодизайну (голова секції 3); 

Ружицька Н.Е. – старший  лаборант кафедри ландшафтної 

архітектури та садово-паркового будівництва (секретар секції 3); 

Корень В. А. – аспірант кафедри лісівництва; 

Дубровець Б.В. – аспірант кафедри лісового менеджменту 

(секретар секції 1); 

Голяка М. А. – аспірант кафедри лісової таксації та 

лісовпорядкування; 

Новицький С.В. – аспірант кафедри технології 

деревообробки  (секретар секції 2). 

Адреса оргкомітету 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

вул. Генерала Родімцева, 19,  

м. Київ 

Україна, 03041 

Телефон для довідок: (044) 527-85-28 та  093 187 51 39 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

 

Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених  

 

«CONTRIBUTION OF YOUNG SCIENTISTS 

ON FORESTRY, WOOD PROCESSING 

TECHNOLOGIES AND HORTICULTURE» 

 

11 – 12 травня 2017 року 
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