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ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 
 

15-16 жовтня 2019 року Навчально-
науковий інститут лісового i садово-
паркового господарства, кафедра 
ботаніки, дендрології та лісової 
селекції НУБіП України запрошує Вас 
взяти участь у 

Міжнародній науково-практичній 
конференції 

«Відновлення, охорона й 
збереження рослинного світу 

лісів України в умовах 
техногенного навантаження та 

змін клімату» 
 

Тематика конференції: 
1. Збереження, охорона та 

раціональне використання рослинного 
біорізноманіття. 

2. Стан і відтворення лісових 
екосистем на порушених територіях 
унаслідок техногенного навантаження 
та видобутку бурштину. 

3. Біотехнологічні методи в лісовому 
та садово-парковому господарстві, 
збереженні генофонду багатовікових 
дерев й унікальних рослин. 

 

Програма роботи конференції 
15.10.2019 р. Заїзд учасників 

конференції. Знайомство з університетом, 
Ботанічним садом. 

 

16.10.2019 р. 
900-1000. Реєстрація. Навчальний корпус 

№1. 
1000-1200. Пленарне засідання. 

Навчальний корпус №1, ауд. 69. 
1200-1230. Перерва. Кава-брейк. 
1230-1500. Боярська лісова дослідна 

станція. Знайомство з підприємством. 
1500-1700. Секційне засідання. 

Дзвінківський ННВЦ Боярської ЛДС. 
1700-1800. Підведення підсумків роботи 

конференції. Дзвінківське ННВЦ  
Боярської ЛДС. 

1800-1900. Повернення до НубіП 
України м. Київ. 

 
Умови участі у конференції: 
1. Необхідно до 1 жовтня 2019 року 

заповнити Google Form за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1KShYq

KEuKliviKjjYsA59XbeOfF7a_uSWyL2nQJ
av5E/edit 

2. До 1 жовтня 2019 року необхідно 
надіслати на адресу оргкомітету тексти 
матеріалів (тез), внесок за їх публікацію 
(25 грн. за сторінку) здійснюється 
учасниками безпосередньо під час 
реєстрації. 

Оргкомітет планує опублікувати 
матеріали конференції окремим збірником 
(екземпляри для доповідачів на 
конференції). 

Учасникам, які прийматимуть участь 
заочно, буде надіслано електронний 
варіант матеріалів конференції. 

 



Форма участі: 
1. Доповідь на пленарному засіданні. 
2. Доповідь на секціях. 
3. Стендова доповідь. 
4. Публікація тез. 
 

Робочі мови конференції: українська та 
англійська. 

 

Місце проведення конференції: 
НУБіП України, ННІ лісового і садово-
паркового господарства, навчальний 
корпус №1, вул. Генерала Родимцева, 19, 
м. Київ, Україна, 03041 
 

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 оплачується окремо. 
Студенти приймають участь 

безкоштовно. 
Учасники конференції розміщуються в 

готелях м. Києва. Оплата готелів за 
власний рахунок. 

 

Тези доповідей мають містити: 
УДК, назву публікації, ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання, назву установи, 
міста, країни. 

Тези подаються на одній або двох 
повних сторінках комп’ютерного тексту 
підписані автором і науковим керівником, 

у редакторі 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. 
Список використаних джерел повинен 
містити не більше 5 джерел, оформлений 
за вимогами ДСТУ 8302:2015 (розмір 
шрифту для списку джерел – 12, 
міжрядковий інтервал 1,0). 

 

Просимо тези доповідей надсилати 
до 1 жовтня 2019 року на e-mail: 
churilovam@nubip.edu.ua 

 
Відповідальність за зміст матеріалів 

несуть автори. Оргкомітет конференції 
залишає за собою право відхиляти тези, що 
не відповідають вказаним вимогам або 
тематиці конференції. 

 
Оргкомітет конференції 

 

Голова: С.М. Ніколаєнко, ректор 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор 
педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України. 
Заступник голови оргкомітету: 
П.І. Лакида, директор ННІ лісового і 
садово-паркового господарства, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН. 
Члени: Р.Д. Василишин, директор НДІ 
лісівництва і декоративного садівництва; 
Ю.М. Марчук, завідувач кафедри ботаніки, 
дендрології та лісової селекції; 
А.І. Карпук, директор ВП НУБіП України 

«Боярська лісова дослідна станція»; 
С.Б. Ковалевський, професор кафедри 
ботаніки, дендрології та лісової селекції; 
Б.Є. Якубенко, професор кафедри ботаніки, 
дендрології та лісової селекції; 
О.М. Курдюк, доцент кафедри ботаніки, 
дендрології та лісової селекції; 
М.О. Шевчук, доцент кафедри ботаніки, 
дендрології та лісової селекції; 
М.Ю. Дубчак, старший викладач кафедри 
ботаніки, дендрології та лісової селекції; 
С.Ю. Білоус, доцент кафедри ботаніки, 
дендрології та лісової селекції; 
Л.О. Меженська, доцент кафедри ботаніки, 
дендрології та лісової селекції. 
Секретарі: К.В. Маєвський, доцент 
кафедри ботаніки, дендрології та лісової 
селекції; 
А.М. Чурілов, доцент кафедри ботаніки, 
дендрології та лісової селекції. 

Контактна інформація: 
 
Детальна інформація щодо 

організації та проведення конференції 
за телефоном (067) 968-77-76 або 
e-mail: kvmaevsky@gmail.com 
(Маєвський Костянтин Васильович). 

 
Детальна інформація щодо 

публікації матеріалів 
за телефоном (063) 361-06-68 або 
e-mail: churilovam@nubip.edu.ua 
(Чурілов Андрій Михайлович). 

 


