
Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: 

витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах 

антропоцену», присвячену 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій,  яка відбудеться  6-8 листопада 2019 р. на базі ННІ лісового і 

садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і 

природокористування України.  
Метою конференції є обговорення сучасного стану, проблем та 

перспектив відтворення лісів і лісової меліорації в Україні й світі,  висвітлення 

наукових матеріалів і практичних результатів щодо запровадження новітніх 

підходів та інноваційних технологій лісового насінництва, деревного 

розсадництва, лісокультурного виробництва, плантаційного лісовирощування, 

лісової рекультивації, агролісівництва та облаштування захисних і 

протиерозійних лісових насаджень. 

Під час роботи конференції планується: 
- здійснити обмін думками щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень; 

- встановити нові та розвинути існуючі контакти з наукового співробітництва 

між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України, 

колегами з близького і далекого зарубіжжя; 

- обговорити питання щодо впровадження наукових розробок, надання 

консалтингово-дорадчих послуг і налагодження бізнес-контактів. 
 

 Напрями роботи конференції  
- Лісова селекція, насінництво, розсадництво та перспективні методи і технології 

розмноження та вирощування лісового і декоративного садивного матеріалу.  

- Сьогодення, головні завдання та перспективи відтворення лісів в Україні і світі.  

- Сучасні підходи та технології лісовідновлення і лісорозведення та їх еколого-

лісівничо-економічне значення.  

- Екоадаптаційне відтворення лісів та плантаційне лісовирощування як 

концептуальна основа збалансованого ведення лісового господарства. 

- Лісова рекультивація земель та її значення  в умовах антропоцену.  

- Лісомеліоративна справа в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення 

та перспективи. 

- Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку агролісівництва в Україні.  

- Теоретичні і технологічні аспекти лісорозведення на яружно-балкових системах.  

- Сучасні науково-методичні підходи до викладання  фахових дисциплін: традиції, 

досвід, проблеми та перспективи. 

Колективна монографія 

 

Підсумком конференції буде написання колективної 

однойменної монографії.  

Керівництво до написання монографії можна знайти за 

посиланням.  

Порядок роботи конференції  

Реєстрація до  

20 вересня 2019 р. 

 

Прийом тез доповіді  

до 14 жовтня 2019 р. 

Початок роботи пленарного 

засідання о 1000  

7 листопада 2019 р. 

Секційні засідання та виїзд на 

польові об’єкти 8 листопада 2019 р. 
 

Умови участі у конференції   

 

Для участі у роботі конференції до 

20 вересня 2019 р. необхідно 

зареєструватися за електронною формою та 

до 14 жовтня 2019 р. надіслати на адресу 

оргкомітету тексти матеріалів (тези). 

Збірник матеріалів у вигляді PDF-файлу буде 

надісланий усім учасникам безкоштовно.  

Оргвнесок становить для іноземців 25 €, для учасників із України 

150 грн, для аспірантів – 50 грн.  

Для студентів та заочна участь у конференції безкоштовна. 
 

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 (*.doc), 

шрифт – Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 16, міжрядковий інтервал 

1,0, без переносів. Поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 2,0 см. Тези надсилати 

в оргкомітет на електронну пошту: nnilispg.conf@gmail.com  

До ювілею кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій буде 

сформовано окремий номер  електронного фахового наукового журналу 

«Лісове і садово-паркове господарство». Інформацію для авторів статей 

можна знайти на сайті: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis.  

Прийом статей – до 1 жовтня 2019 р. 

 

Робочі мови конференції – українська, російська та англійська. 
 

Адреса оргкомітету 

Кафедра відтворення лісів та 

лісових меліорацій,  

ННІ лісового і садово-паркового 

господарства НУБІП України 

вул. Генерала Родімцева, 19,  

м. Київ Україна, 03041 

Телефон для довідок: 

 (044) 527-87-47, (044) 527-82-37  

та  097 885 30 39  

(Лобченко Ганна Олександрівна)  

Email: nnilispg.conf@gmail.com 
Сайт конференції: 

https://nubip.edu.ua/node/62029 

 

https://drive.google.com/open?id=1WVe4WjQZXEPjVl7JTT7InOwMVAP55jiTZIDgYQh8L4E
https://forms.gle/z4FrdqeSWXT1USRK9
mailto:nnilispg.conf@gmail.com
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis
mailto:nnilispg.conf@gmail.com
https://nubip.edu.ua/node/62029


Оргкомітет конференції  

 

Ніколаєнко С. М. – ректор НУБіП України, професор, член-кореспондент НАПН України, 

голова оргкомітету;  

Лакида П. І. – директор ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, 

професор, член-кореспондент НААН України, співголова оргкомітету;  

Бондар В. Н. – заступник Голови ДАЛР України,  співголова оргкомітету (за згодою); 

Василишин Р. Д. – директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва 

НУБіП України, професор, співголова оргкомітету;  

Маурер В. М. – завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України, 

професор, співголова оргкомітету;  

Марчук Ю. М. – голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, 

дендрології та лісової селекції НУБіП України, доцент, співголова оргкомітету; 

Бойко О. Л. – начальник Київського обласного та по м. Києву управління лісового  

та мисливського господарства, член оргкомітету (за згодою);  

Ведмідь М. М. – декан лісогосподарського факультету  Харківського НАУ,  

член оргкомітету (за згодою);  

Голубчак О. І. – директор УкрНДІгірліс, ст.н.співр., член оргкомітету (за згодою);  

Гузь М. М. – завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України, 

професор, член оргкомітету (за згодою); 

Дебринюк Ю. М. –  професор кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України, 

професор, член оргкомітету (за згодою); 

Дударець С. М. – доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України, 

член оргкомітету;  

Ірклієнко С. П. – директор ДП «Укрцентркадриліс», ст.н. співр., член оргкомітету 

(за згодою);  

Кайдик О. Ю. – доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України, 

член оргкомітету;  

Карпук А. І. – директор ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», професор, член оргкомітету; 

Максименко В. В. – головний редактор «Лісового і мисливського журналу», член 

оргкомітету (за згодою); 

Пінчук А. П. – докторант кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України, 

доцент, член оргкомітету;  

Полякова Л. В. – завідувач Сектору міжнародних відносин, науки та зв'язків 

 з громадськістю ДАЛР України, член оргкомітету (за згодою);  

Распопіна С. П. – завідувач кафедри лісових культур і меліорацій Харківського НАУ, 

професор, член оргкомітету (за згодою);  

Романовський В. Ф. – начальник управління лісового господарства та відтворення лісів 

ДАЛР України, член оргкомітету (за згодою);  

Ткач В. П. – директор УкрНДІЛГА, професор, член-кореспондент НААН України, 

 член оргкомітету (за згодою);  

Ткачук В. І. – завідувач кафедри загального лісівництва Житомирського НАЕУ, професор, 

член оргкомітету (за згодою); 

Турко В. М. – декан лісогосподарського факультету  Житомирського НАЕ, 

 член оргкомітету (за згодою);  

Юхновський В. Ю. – професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 

НУБіП України, член оргкомітету;  

Лобченко Г. О. – доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України, 

секретар оргкомітету.  

 

     
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 
 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ  

І  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ННІ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

ТОВАРИСТВО ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ 
 

 

Міжнародна науково-практична конференція  
 

«ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ЛІСОВА МЕЛІОРАЦІЯ В 

УКРАЇНІ: ВИТОКИ, СУЧАСНИЙ СТАН, ВИКЛИКИ 

СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ 

АНТРОПОЦЕНУ» 
присвячена 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій  
  

6 – 8 листопада 2019 року  
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ   
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