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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас до участі в роботі
ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЛІСІВНИЧОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА»

15 квітня 2022 року, м. Біла Церква

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:











Аналіз стану лісової освіти і науки
Лісознавство і лісівництво
Лісова таксація, лісовпорядкування
Лісова меліорація і рекультивація земель
Лісове насінництво, розсадництво та лісові культури
Генетика, селекція, біотехнології в лісовому господарстві
Рекреаційне лісівництво
Екологія, моніторинг і охорона лісів
Технології лісозаготівлі, деревообробки і транспорт лісу
Організація, управління та менеджмент лісогосподарського
виробництва

Умови участі в конференції та публікація матеріалів
1. Форма участі в конференції: режим on-line.
2. До 1 квітня 2022 року просимо на електронну пошту kaflg2021@ukr.net
надіслати матеріали тез у форматі MS WORD. У назві тез вказати прізвище та
ініціали автора, наприклад: Шевченко АА_тези.
Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання листапідтвердження на Вашу електронну пошту від оргкомітету.
3. По завершенні роботи конференції тези будуть опубліковані у
електронному збірника матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті
університету http: www.btsau.edu.ua у розділі «Електронні видання».
Кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника
конференції.
4. Участь у конференції та публікація тез – безкоштовна.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг тез – 2-4 сторінки набраних у редакторі Microsoft Word *.doc або
*.rtf.; формат А4, орієнтація – книжкова, абзацний відступ – 1,25 см,
вирівнювання по ширині.
Шрифт – Times New Roman, основний текст – кегель 14, (анотація, ключові
слова, таблиці – кегель 12); міжрядковий інтервал – 1,0; усі поля сторінки – 20 мм.
Сторінки не нумерувати.
Стуктура тез:
Вирівнювання тексту – по лівому краю
- Назва секції
- Індекс УДК
- Прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, наукове звання – Петренко
І.В., канд. біол. наук, доцент

- Назва організації, де працює автор – Білоцерківський національний аграрний
університет
- Електронна адреса – oооооооооооо@gmail.coм
- Назва тез – ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТАН
ЖИВОГО НАДҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ М. КРЕМЕНЦЯ
Вирівнювання тексту – по ширині вікна
Анотація українською мовою (слово Анотація – не пишуть) – не більше 3-х
рядків.
Ключові слова (Keywords): з абзацу, 5–6 словосполучень.
Основний текст.
Формули, рисунки, таблиці розміщують після першого згадування і нумерують,
якщо їх в тексті декілька, якщо одна, то не нумерують.
- Формули: застосовують редактори формул Microsoft Word, Microsoft Equation.
Вирівнють по центру.
- Рисунки: подають у форматі jpeg, вирівнюють підпис по центру (Рис. 1.
Схема …)
- Таблиці: Таблиця 1 – Назва таблиці ..... напівжирним шрифтом, вирівнюючи
по центру.
Список літератури – за вимогами ДСТУ 8302:2015.
Відповідальність за зміст та оформлення тез несе автор.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації, що
не відповідають вимогам до оформлення, містять плагіат.
КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ:
Е-mail: kaflg2021@ukr.net
Моб. тел.: +38097 471 6461, +38073 125 8064 (Viber) Левандовська Світлана
Миколаївна, відповідальний секретар; +38096 121 1282, +38066 246 4852 (Viber)
Кімейчук Іван Васильович.
Адреса: Білоцерківський національний аграрний університет, пл. Соборна,
8/1, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09117.
З повагою оргкомітет конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Шуст О.А., ректор БНАУ, д-р екон. наук, професор, голова організаційного
комітету.
Мерзлов С.В., перший проректор, проректор з організаційної роботи БНАУ,
д-р с.-г. наук професор, заступник голови організаційного комітету.
Варченко О.М., проректор з наукової та інноваційної діяльності БНАУ, д-р
екон. наук, професор.
Димань Т.М., проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності
БНАУ, д-р с.-г. наук, професор.
Хахула В.С., декан агробіотехнологічного факультету БНАУ, канд. с.-г. наук,
доцент.
Хрик В.М., завідувач кафедри лісового господарства БНАУ, канд. с.-г. наук,
доцент.
Олешко О.Г., начальник редакційно-видавничого відділу, канд. с.-г. наук,
доцент.
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доктор філософії.
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