
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

 

ННІ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

ТОВАРИСТВО ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ 

 

НДІ ЛІСІВНИЦТВА ТА ДЕКОРАТИВНОГО 

САДІВНИЦТВА 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 
 

 72-а Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

 

«Науковий пошук молоді для 

сталого розвитку лісового 

комплексу та садово-паркового 

господарства» 

 

21  березня 2018 року 
 

м. Київ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь в роботі 72-ої 

Всеукраїнської науково-практичної 

студентської конференції «Науковий пошук 

молоді для сталого розвитку лісового 

комплексу та садово-паркового 

господарства» (21 березня 2018 року). 

Під час роботи конференції планується 

обговорення актуальних питань в галузі 

лісового і садово-паркового господарства та 

технології деревообробки за результатами 

наукової діяльності у 2017 році. 
 

Умови участі у конференції: 

Для участі в роботі конференції до 2 березня 

2018 року необхідно надіслати на адресу 

оргкомітету тексти матеріалів (тези) та зробити 

внесок за їх  публікацію (для студентів 

безкоштовно, для викладачів у співавторстві із 

студентами – 20 грн за сторінку). Оргкомітет 

планує опублікувати матеріали конференції 

окремим збірником до початку її роботи 

(екземпляри для доповідачів на конференції). 

Учасникам, які прийматимуть участь заочно, 

буде надіслано електронний варіант матеріалів 

конференції. 
 

Місце проведення конференції: 

НУБіП України, ННІ лісового і садово-

паркового господарства,  навчальний корпус 

№ 1, 03041, Україна, м. Київ, 

вул. Генерала Родимцева, 19 
 

Регламент роботи: 

Мови: українська, англійська, російська. 

Форма участі: очна, заочна. 

 

 

 

Тези доповідей 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 

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 

2 березня 2018 року на e-mail: 

stplut2017@gmail.com. 
 

Відповідальність за зміст матеріалів 

несуть автори. Оргкомітет конференції 

залишає за собою право відхиляти тези, що 

не відповідають вказаним вимогам або 

тематиці конференції. 

 

Контактна інформація: 

Детальну інформацію щодо організації та 

проведення конференції, а також оплати 

публікації можна отримати за телефоном: 

(097) 862-91-07 (Зібцева Ольга Василівна) 

або (044) 527-84-69 – НДІ лісівництва та 

декоративного садівництва. 
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