
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
І Міжнародній науково-практичній конференції 

 
«Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, 

науки та виробництва» 
 

яка відбудеться 15 квітня 2021 року 
у Білоцерківському національному аграрному університеті 

 
Проблематика конференції: 

1. Аналіз стану лісової освіти і науки 
2. Лісознавство і лісівництво 
3. Лісова таксація, лісовпорядкування 
4. Лісова меліорація і рекультивація земель 
5. Лісове насінництво, розсадництво та лісові культури 
6. Генетика, селекція, біотехнології в лісовому господарстві 
7. Рекреаційне лісівництво 
8. Екологія, моніторинг і охорона лісів 
9. Технології лісозаготівлі, деревообробки і транспорт лісу 
10. Організація і менеджмент лісогосподарського виробництва 

 
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, 

виробничники в галузі лісового, садово-паркового господарства 
та ландшафтної архітектури. 

 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Форми участі у конференції: заочна участь: інтернет-конференція 
(публікація тез доповідей). 
Кожному учаснику буде видаватись безкоштовно сертифікат про участь 

в конференції. 
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/32 

 
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: botanikakaf@ukr.net. 
 

Матеріали для участі у інтернет-конференції приймаються 
до 6 квітня поточного року! 

 



Dear colleagues! 
We invite you to take part in  

 
Іst International scientific-practical Internet conference 

 
"Modern challenges and current issues of forestry education,  

science and production" 
 

which will take place on April 15, 2021 
 

in Bila Tserkva National Agricultural University 
 

Subjects of the Conference: 
1. Analysis of the state of forestry and science 
2. Forest knowledge and forestry 
3. Forest taxation, forest management 
4. Forest melioration and land recultivation 
5. Forest seed production, nurseries and forest crops 
6. Genetics, breeding, biotechnology in forestry 
7. Recreational forestry 
8. Ecology, monitoring and protection of forests 
9. Technologies of logging, woodworking and forest transport 
10. Organization and management of forestry production 

 
Scientists, teachers, manufacturers in the field of forestry  

and horticulture, ecology are invited to participate 
 in the conference. 

 
Languages of the conference: Ukrainian, English. 
Forms of participation in the conference: correspondence participation: On-

line conference (publication of theses).  
 

Each participant will received a conference participant certificate. 
  

An electronic collection of abstracts will be published based on  
the conference materials. 

Publication of theses is free. 
REQUIREMENTS FOR THESES 

 
Theses can be submitted in Ukrainian, Russian and English. Theses should be 

typed in a MS WORD, format – A4, size of all fields – 20 mm. The amount of theses is 
2-4 pages which don`t need to be numbered. 

Head of theses: UDC index, initials and surnames of authors, name of the 
organization – typed from a new line in Times New Roman font size 14 with a single 
line spacing and aligned on the left edge. 

Title of theses is placed 10 mm below the name of the organization, typed in 



large letters in a font size of 14 with a bold selection and aligned in the center. 
Abstract in Ukrainian (400 sign) is placed 10 mm below the title of the thesis, 

typed from a paragraph indent 10 mm in Times New Roman font size 12 with a single 
line spacing and aligned in width. 

Below the abstract, keywords must be specified (up to 5 phrases). 
Main text is placed 10 mm below the abstract, typed after a paragraph indent of 

10 mm in Times New Roman font size 14 with a single line spacing and aligned in 
width. 

If there are illustrations in the abstracts, it is necessary to place them in the text, 
aligning the captions (Fig. 1. Scheme ...) in width with a paragraph indent of 10 mm. 
Illustrations should be clear and contrasting. 

The tables in the text should be arranged, their width should be 10 mm less than 
the width of the row. Above the table put its serial number (Table 1), aligning on the 
right edge, under which to place the name of the table, aligning on the centere. 

Bibliography is presented as the general list at the end of theses, according to 
requirements of DSTU 2015 in 10 mm from the last line. 

The author personally guarantees and is responsible that this work has not 
previously been published in other publications and does not contain plagiarism. 

The Organizing Committee reserves the right to reject publications that do not 
meet the requirements for registration. 

 
For registration it is necessary to fill in the electronic application form to which 

materials of theses in the MS WORD format are attached, by the link 
https://conferences.btsau.edu.ua/node/32 

 
A confirmation of your successful registration will be sent to the email address 

you provided. If you have not received such confirmation within 3 days, please contact 
us to clarify the information regarding your registration for the conference by e-mail. 
address: botanikakaf@ukr.net 
 

 
Materials for participation in the On-line conference are accepted till 

April 6 this year! 
 


