
ПРОФЕСОР  

ЄВГЕНІЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ АЛЕКСЄЄВ  

(1869-1930) 

 

Євгеній Венедиктович народився 28 вересня 1869 

року у Петербурзі. Закінчивши гімназію, вступив у 1888 

році до Санкт-Петербурзького лісового інституту, де у 

1894 році отримав звання вченого лісовода першого 

розряду та почав працювати завідуючим лісовпорядними 

роботами у лісах Ветлузького повіту Костромської 

губернії. Через рік Є. В. Алексєєв призначений на посаду 

помічника лісничого Костромського лісництва, згодом на посаду молодшого 

лісничого Нижегородського округу. 

У 1904 р. Є. В. Алексєєв переїхав до Біловезької Пущі, де працював 

лісничим Біловезького лісового округу. Під керівництвом Є. В. Алексєєва з 

1910 р. до 1914 р. проводилися лісовпорядні роботи в Біловезькій Пущі та був 

складений план господарства в лісовому масиві. 

У 1914 р. Є. В. Алексєєв перейшов на роботу старшого лісничого до 

Київського округу, з цього часу розпочалась його професійна наукова 

діяльність. Надалі його призначили на посаду завідувача лісовим відділом 

Наркомзему УРСР. Одночасно вчений розвинув енергійну діяльність щодо 

організації лісоінженерного факультету при Київському 

сільськогосподарському інституті, який в квітні 1922 року було відкрито. 

Є.В. Алексєєва призначили деканом цього факультету з присудженням йому 

звання професора лісівництва, на цій посаді він працював до дня своєї смерті. 

Протягом 1925–1930 рр., Є. В. Алексєєв опублікував свої монографії, 

присвячені типам лісів України, рубкам відновлення і догляду та іншим 

актуальним питанням лісового господарства. 

У київський період своєї діяльності Є.В. Алексєєв багато часу приділяв 

лісовій типології та став одним із засновників української екологічної 

(лісотипологічної) школи. 

Класифікація типів лісорослинних умов, розроблена Євгеном 

Венедиктовичем, мала визначальну роль при переході лісового господарства на 

типологічну основу, була прийнята лісовпорядкуванням та використовувалась 

при рубках догляду і в лісокультурній справі. 

Останньою науковою працею Євгена Венедиктовича був навчальний та 

науковий посібник «Лісівництво» (1929). 

Алексєєв Є. В. відзначався великою вимогливістю до авторитету 

лісівничої спеціальності. Він любив підкреслювати, що лісівник стоїть на висоті 

«поважних спеціальностей» – інженерної, лікарської та агрономічної. Помер 

Євген Венедиктович 18 жовтня 1930 року. 

В особі Є. В. Алексєєва лісівники багатьох поколінь та країн світу 

шанують пам'ять про великого вченого, який на прикладі своєї діяльності, 

показав наскільки плідним є союз науки з практикою. 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

9-12 жовтня 2019 року Навчально-науковий інститут лісового i 

садово-паркового господарства Національного університету 

бiopecypciв i природокористування України запрошує Вас взяти 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Лісова 

типологія як основа наближеного до природи лісівництва». 

Конференція присвячена 150-річчю з дня народження професора 

Є. В. Алексєєва та заснування кафедри лісівництва Навчально-

наукового інституту лісового і садово-паркового господарства 
 

Тематика конференції: 
 

1. Типологія лісів як основа сталого ведення лісового 

господарства. 

2. Екологія лісів.  

3. Наближене до природи класичне та рекреаційне лісівництво. 

4. Охорона та захист лісу в контексті змін клімату. 
 

Форма участі 

1. Очна, усна доповідь, опублікування тез доповідей.  

2. Заочна, з опублікуванням тез доповідей. 
 

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. 

Після прийняття оргкомітетом рішення про друк матеріалів, 

авторам буде надано реквізити для оплати вартості публікації. 

Учасники конференції розміщуються в готелях м. Києва. 

Оплата готелів за власний рахунок. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

− Подача тез здійснюється на e-mail: o.v.tokareva@nubip.edu.ua 

 − Останній день подачі матеріалів: 3 вересня 2019 р. 

 − Мова: українська, російська, англійська. 

 − Авторам необхідно зареєструватися за онлайн формою до 

3 вересня 2019 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.  

– Список літератури (не менше п’яти джерел). 
 

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 3 вересня 2019 року на 

 e-mail: o.v.tokareva@nubip.edu.ua Токаревій Ользі Вікторівні. 

Форма для реєстрації - 

https://docs.google.com/forms/d/1ICReWn4ylBPpPambR8zPeToljzC_

qcQk9QC1_Xud4s4/edit 
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