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Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви 

ознайомите з цією інформацією своїх колег, 
зацікавлених в участі у  конференції. 

 
Оперативна інформація щодо роботи 

конференції розміщується на сайті:  
https://conferences.btsau.edu.ua/node/21 

 
ВИНИКЛИ ПИТАННЯ –  

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ТА ПИШІТЬ: 
 

Роговський Сергій Володимирович 
моб. 067-260-3159 

 
Струтинська Юлія Вікторівна 

моб. 067-179-7787 
e-mail: bnau-spg@ukr.net 

 
Кафедра садово-паркового господарства,  

Білоцерківський національний аграрний університет, 
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква,  

Київська обл., Україна, 09117. 
тел. (+038) (04563) 3-11-39 

 

Міністерство освіти і науки України 
Білоцерківський національний аграрний 

університет 
Державний дендрологічний парк «Олександрія» 

НАНУ 
Гільдія ландшафтних архітекторів України 

Словацький університет сільского господарства, 
м. Нітра,  

Білоруський державний технологічний 
університет 

Департамент житлово-комунального 
господарства Білоцерківської міської ради 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

ІV Міжнародна науково-практична 
конференція 

 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ 
НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ: ОСВІТА, НАУКА, 

ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ 
ЛАНДШАФТУ» 

 
До 100-річчя з часу заснування 

агробіотехнологічного (агрономічного) 
факультету Білоцерківського НАУ 

14–16 травня 2020 року 
Біла Церква 



Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у  

  
ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції  
 

«Актуальні проблеми озеленення 
населених місць: освіта, наука, 

виробництво, мистецтво формування 
ландшафту», 

 
яка відбудеться 14-16 травня 2020 року 

у Білоцерківському національному  
аграрному університеті 

 
Проблематика конференції: 

 
1. Сучасний досвід озеленення населених місць, 
реконструкції та реставрації садово-паркових 
об’єктів та шляхи вирішення існуючих проблем. 
2. Досвід підготовки фахівців садово-паркового 
господарства: здобутки, проблеми, перспективи. 
3. Декоративне розсадництво – основа розвитку 
вітчизняного зеленого будівництва: проблеми і 
перспективи. 
4. Проблеми функціонування лісопарків та 
приміських рекреаційних лісів. Лісовідновлення в 
умовах змін клімату. 
6. Моніторинг та біологічні методи контролю 
шкідників та фітопатогенів в урбофітоценозах. 
 

До участі у конференції запрошуються науковці, 
викладачі, виробничники в галузі садово-паркового 

та лісового господарства,  ландшафтної 
архітектури. 

 
Форми роботи конференції: пленарні та секційні 

доповіді, презентації, постери. 
Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

Форми участі у конференції:  
Очна участь (із врученням сертифіката 

учасника): усна доповідь учасника (з публікацією 
тез), презентація стендової доповіді (з публікацією 
тез). 

Заочна участь: презентація стендової доповіді (на 
сайті), публікація тез доповіді. 

Гість конференції: участь у всіх заходах 
конференції. 

 
Організаційний внесок за участь в конференції - 

200 грн, що включає вартість інформаційних 
матеріалів, екскурсійне обслуговування, каву-брейк. 
Вартість обідів і дружньої вечері оплачується 
додатково під час реєстрації. 

Програма конференції передбачає екскурсії в 
дендропарк «Олександрія» НАН України, 
ландшафтний парк в с. Буки Сквирського району,  
ознайомлення з досвідом озеленення с. Ковалівка. 

Детально організаційні питання та програма 
конференції будуть висвітлені в наступному 
інформаційному повідомленні. 

 
За матеріалами конференції буде видано 

електронний збірник тез доповідей. Публікація тез 
доповідей безкоштовна.  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Тези можна подавати українською, російською та 
англійською мовами. Тези мають бути набрані у 
текстовому редакторі MS WORD, формат – А4, розмір 
усіх полів – 20 мм. Обсяг тез – 2-4 сторінки, які не 
нумерувати. 

Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища 
авторів, назва організації – набираються з нового рядка 
шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з 
одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по 
лівому краю.  

Назва тез розміщується на 10 мм нижче назви 
організації, набирається великими літерами шрифтом  
розміром 14 пт з напівжирним виділенням і 
вирівнюється по центру. 

Анотація українською мовою (400 знаків) 
розміщується на 10 мм нижче назви тез, набирається з 
абзацного відступу 10 мм шрифтом Time New Roman 

розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 
вирівнюється по ширині. 

Нижче анотації обов'язково вказуються ключові 
слова (до 5 словосполучень). 

Основний текст розміщується на 10 мм нижче 
анотації, набирається після абзацного відступу 10 мм 
шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з 
одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по 
ширині. 

Якщо в тезах є ілюстрації, необхідно розташувати їх 
по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по 
ширині з абзацного відступу 10 мм. Ілюстрації мають 
бути чіткими та контрастними. 

Таблиці розташовувати по тексту, їх ширина має 
бути на 10 мм менша ширини рядка. Над таблицею 
поставити її порядковий номер (Таблиця 1), 
вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити 
назву таблиці, вирівняної по центру. 

Бібліографія подається загальним списком у кінці 
тез згідно з вимогами ДСТУ 2015 через 10 мм від 
останнього рядка. 

Автор гарантує особисто та несе відповідальність, 
що дана робота раніше не подавалась до друку в інші 
видання та не містить плагіату.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 
публікації, які не відповідають вимогам до 
оформлення. 

 
Для реєстрації необхідно заповнити електронну 

форму заявки, до якої прикріплюються матеріали тез 
у форматі MS WORD, за посиланням 
https://conferences.btsau.edu.ua/node/21 

 
На вказану Вами електронну адресу буде 

надіслано підтвердження Вашої успішної реєстрації. 
У випадку, якщо Ви не отримали такого 
підтвердження протягом 3-х днів, зверніться, будь 
ласка, задля уточнення інформації щодо Вашої 
реєстрації на конференції за ел. адресою: bnau-
spg@ukr.net 

Матеріали для участі у конференції 
приймаються до  

1 травня поточного року! 


