
Заявка учасника 

Висловлюю бажання взяти участь у 

роботі 71-ої Всеукраїнської науково-

практичної студентської конференції:  

«Ліс і зелена економіка України» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________ 

__________________________________________ 

Тематичний напрям ______________________ 

__________________________________________ 

Назва доповіді _____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, 

вчене звання  наукового керівника_____________ 

Посада, назва ВНЗ (організації, установи) ______ 

__________________________________________ 

Поштова адреса____________________________ 

__________________________________________ 

Телефон___________________________________ 

е-mail           ________________________________ 

Форма участі (доповідь на секційному засіданні, 

стендова доповідь), необхідне підкреслити. 

Необхідне технічне обладнання для доповіді:  

□ – мультимедійний проектор 

□ – інше 

Потреба у бронюванні гуртожитку для 

приїжджих чи студентському готелі (так, ні), 

необхідне підкреслити. 

Дата та час заїзду __________________________ 

Дата та час від’їзду ________________________ 

Додаткова інформація для оргкомітету (при 

потребі)___________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

Регламент роботи: 

Робочі мови: українська, англійська. 

Форми участі: доповідь на секційному 

засіданні (10 хвилин), виступ в обговоренні 

(5 хвилин), вільний слухач. 

Для участі в конференції необхідно подати 

в Оргкомітет: заявку на участь, доповідь 

(згідно з вимогами), сплатити оргвнесок та 

надіслати чек у електронному варіанті.  

Строки: подати заявку, тези доповіді і 

ксерокопію квитанції про сплату оргвнеску в 

Оргкомітет конференції до 03.03 2017 р. 

 

Організаційний внесок 

Сума організаційного внеску становить 

150 грн, у т.ч. іноземних. Для студентів 

НУБіП України одноосібна участь у 

конференції безкоштовна. За умови спільної 

участі студентів та викладачів НУБіП 

України організаційний внесок становить 

60 грн. 

Платіжні реквізити для оплати 

організаційного внеску буде надіслано після 

подання заявки на участь та тез доповіді. 

 

 

Матеріали для реєстрації  

надсилати за адресою:  

kovalevskyis.s@nubip.edu.ua 
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Вельмишановні колеги! 

 

Повідомляємо Вас, що 23-24 березня 2017 року в 

Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України відбудеться         

71-а Всеукраїнська науково-практична 

студентська конференція  

«Ліс і зелена економіка України» 

 

Тематичні напрями роботи конференції 

 Проблеми розвитку лісового і 

мисливського господарства та зеленої 

економіки в Україні.  

 Сучасні технології оброблення деревини. 

 Садово-паркове господарство і 

ландшафтна архітектура 
 Ботаніка 

 

Організаційний комітет 

 Міністерство освіти і науки України 

 Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 Навчально-науковий інститут лісового і садово-

паркового господарства 

 Рада молодих вчених ННІ ЛіСПГ  

 Рада аспірантів НУБіП України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез: 
Обсяг: 1-2 повних сторінки. 

Формат аркуша паперу – А4,  

                                               орієнтація – книжкова. 

Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм,  

            праве – 20 мм. 

Шрифт: Times New Roman Cyr 16. 

Інтервал: 1,0.  

Абзац: 1,25 см. 

Розміщення тексту: На початку наукової праці 

зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт 

Times New Roman Cyr, 14 pt).  

З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими літерами 

(вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman 

Cyr, 16 pt).  

Далі зазначають відомості про автора та наукового 

керівника, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, ВНЗ, е-

mail, прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання та посада 

наукового керівника. 

Текст наукової праці слід набирати в текстовому 

редакторі MS Word 2003, шрифт Times New Roman Cyr, 

16 pt, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 

1,25 см.  

Формули мають бути написані в програмі 

Microsoft Equation 3.0 (цей редактор є внутрішнім 

редактором формул у Microsoft Word). 

Рисунки слід виконувати у редакторі Microsoft 

Word за допомогою функції "Створити рисунок", 

розташовувати їх по центру, шириною не більше 14 см 

без обтікання текстом. 

Фотографії відсканувати і внести на електронний 

носій в окремий файл під назвою Foto. Графіки 

креслити в програмі MS Excel і вставляти в текст 

публікації як рисунки. На кожну формулу, таблицю, 

рисунок чи графік потрібно робити посилання в тексті.  

 

Тези та заявку на участь надсилати в 

електронному і паперовому варіантах 
 

ДОПОВІДІ, ЯКІ БУДУТЬ ОФОРМЛЕНІ З 

ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ. 

Кращі доповіді можуть бути опубліковані у 

вигляді наукових статей в електронному 

фаховому науковому журналі «Лісове і садово-

паркове господарство» 
 

 

Детальна інформація про вимоги до 

оформлення статей знаходиться на сайті 

наукового журналу «Лісове і садово-паркове 

господарство» Національного університету 

біоресурсів і природокористування України за 

адресою:   

http://ejournal.studnubip.com/  

 

 

 

Адреса оргкомітету: 

ННІ лісового і садово-паркового 

господарства 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 

03041, Україна, м. Київ, 

вул. Генерала Родімцева, 19 

 

 

Детальна інформація  

на сайті 

http://www.nubip.edu.ua 

 

Контактний номер телефону: 

+38(097)-444-52-92  

http://ejournal.studnubip.com/
http://www.nubip.edu.ua/

