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КАРТКА ЗГОЛОШЕННЯ 

Прізвище, ім’я по-батькові  ___________________ 

__________________________________ 
Місце роботи, посада, науковий ступінь, звання 

 

 

Поштова адреса _______________________ 
 

 

Телефон (факс) _______________________ 

E-mail _____________________________________ 

 

Форма участі: 

Слухач – O 

З доповіддю – O 

З повідомленням – O 

Назва доповіді (повідомлення): 

 

 

Напрямок (із зазначеного переліку) 

___________________________________________ 

Потреба у готелі:_______________________________ 
Особистий підпис ___________________________ 

 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Матеріали конференції будуть опубліковані в 

окремому збірнику. Текст подають українською 

(англійською) мовою у паперовому та електронному 

вигляді. Слід чітко сформулювати постанову завдання, 

мету досліджень, методику робіт і стислі висновки 

(висновки виділити). Текст набирають у текстовому 

редакторі Word, подають у форматі *doc або *rtf. Стилі не 

застосовувати. У лівому верхньому куті вказують УДК. 

НАЗВУ СТАТТІ набирають великими літерами (16 pt, 

напівжирний, рівняння по центру). Нижче розміщують 

ініціали та прізвище авторів і рівняють по центру. З 

окремої строки подають повну офіційну назву установи, де 

працюють автори, місто та e-mail. Якщо автори працюють 

у різних установах, то після кожного прізвища ставлять 

індекс, відповідно до якого розміщують назви установ. 

Англійською мовою приводять ініціали та прізвище 

авторів (курсивом), заголовок статті (напівжирний) і 

резюме (не більше 200 слів). Текст набирають шрифтом 

Times New Roman Cyr 16 pt, між рядками інтервал 1,15, 

розмір паперу А-4, поля 2 см по периметру. Номери 

сторінок у файлі не ставити, на твердій копії ставити у 

нижньому правому куті олівцем. Рівняння по ширині, 

абзацний відступ 0,8 см. Таблиці й рисунки повинні мати 

загальні назви та єдину нумерацію, бажано розміщати їх 

після першого згадування. Ілюстрації не повинні 

дублювати таблиці. Графіки виконують засобами Excel. 

Використовують тільки чорно-біле забарвлення та 

штрихування. Назви рисунків набирають у тексті, а не на 

рисунку. Рисунок переносять з Excel у Word як блок, а не 

як об'єкт. Скановані чорно-білі рисунки або фотографії 

подають у форматах *.jpg, *.bmp, *.pcx. На 

мікрофотографіях указують збільшення. Назви рослин і 

тварин при першому згадуванні бажано наводити 

латинською мовою курсивом. Список використаних джерел 

вміщують після тексту статті, джерела розміщують в 

алфавітному порядку, нумерують, у тексті посилаються 

на порядковий номер (у квадратних дужках), складають 

відповідно до існуючих вимог. 

Обсяг публікації – до 6 стор. (замовної – до 10 стор.). 

Опублікування матеріалів здійснюватиметься після їх 

рецензії, про що буде повідомлено другим інформаційним  

листом. Збір будь-яких внесків не передбачений. 

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Картку зголошення, статтю (паперовий та 

електронний варіанти) необхідно надіслати в 

оргкомітет конференції  до 10.05.2018 р. 

Запрошення та програма конференції будуть 

надіслані другим інформаційним листом (після 

рецензування поданих матеріалів). 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

УДК 630*165,3 
 

РЕЗУЛЬТАТИ  ВИПРОБУВАННЯ..... 
 

Р.М. Яцик1, Т.Р. Юник2 

 

1. Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, 

yatsykr@ukr.net 
2. Український науково-дослідний інститут 

гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака,  

м. Івано-Франківськ, tjrgamer@gmail.com. 

 

R.M. Yatsyk, Т.R. Yunyk. Results of trials… (автори 

та заголовок англійською) 

 

The article presents materials on assessment… 

(резюме англійською не більше 200 слів) 

 

Масове впровадження інтродукованих  

деревних видів... [1]...(текст статті) 

      Висновки. Отримані результати свідчать... 

 

Список використаних джерел: 

1. Яцик Р.М. Деякі підсумки розвитку клонового...   

/ Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда та ін. // Лісівництво і 

агролісомеліорація. –  Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – 

Вип. 114. – С. 240–248. 
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    МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА   

КОНФЕРЕНЦІЯ: 

“Основні проблеми й тенденції 

подальшого розвитку лісового 

господарства  

в Українських Карпатах” 

04-06 жовтня 2018 р. 
 

(перше інформаційне повідомлення) 
 

Адреса оргкомітету: 
Український науково-дослідний інститут гірського 

лісівництва ім. П.С. Пастернака (УкрНДІгірліс) 

вул. Грушевського, 31 

76000, м. Івано-Франківськ 
Оргкомітет буде вдячним за ознайомлення з даною 

інформацією своїх колег. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

БОНДАР Володимир Налькович – заступник 

голови Державного агентства лісових ресурсів 

України, співголова оргкомітету. 

САВКА Марія Володимирівна – перший 

заступник голови Івано-Франківської ОДА. 

ГОЛУБЧАК Олексій Іванович – директор 

УкрНДІгірліс, співголова оргкомітету. 

ЗАВГОРОДНЮК Андрій Васильович – 

проректор з наукової роботи ПНУ. 

КАЛУЦЬКИЙ Іван Федорович – завідувач 

кафедри туризмознавства і краєзнавства ПНУ. 

КОРЖОВ Володимир Леонідович – перший 

заступник директора УкрНДІгірліс.  

КРИНИЦЬКИЙ Григорій Томкович – 

проректор з наукової роботи НЛТУУ, віце-

президент Лісівничої академії наук України. 

ЛАКИДА Петро Іванович – директор науково-

навчального інституту лісового і садово-

паркового господарства НУБіП. 

МАРЧУК Юрій Миколайович – завідувач 

кафедри дендрології та лісової селекції НУБіП, 

голова Товариства лісівників України. 

ОЛІЙНИК Василь Степанович – завідувач 

кафедри лісознавства ПНУ. 

ОСТАШУК Руслан Васильович – начальник 

Івано-Франківського обласного управління 

лісового та мисливського господарства. 

ПАРПАН Василь Іванович – завідувач 

лабораторії лісознавства і лісівництва 

УкрНДІгірліс. 

ТКАЧ Віктор Петрович – директор 

УкрНДІЛГА. 

ЯЦИК Роман Михайлович – професор кафедри 

лісознавства ПНУ. 

 

Контактні телефони: 
0985730600; 0662461864; 0502743649 

E-mail (направлення матеріалів) –  

tjrgamer@gmail.com; yatsykr@ukr.net 

E-mail (для довідок) – gyd_v@ukr.net 
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проводять Міжнародну науково-практичну 

конференцію : 

“Основні проблеми й тенденції подальшого  

розвитку лісового господарства  

в Українських Карпатах” 
На конференції планується обговорити такі питання:  

 Вплив глобальних змін клімату на стан і розвиток 

лісового покриву Українських Карпат. 

 Збереження й відновлення лісів на принципах 

наближеного до природи лісівництва. 

 Посилення екологічних, економічних та соціальних 

функцій лісу. 

 Вирішення наукових та освітніх проблем сучасних 

тенденцій розвитку сталого лісового господарства в 

Українських Карпатах. 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Український науково-дослідний інститут гірського 

лісівництва ім. П.С.Пастернака (УкрНДІгірліс)  

     (м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31) 
 

ПОСЕЛЕННЯ 
Під час конференції Ви можете зупинитися в готелі 

“Надія” (вартість від 444 грн. у двомісному стандарті  + 

сніданок, шведський стіл) або в готелі Інституту права та 

післядипломної освіти Міністерства юстиції  України 

(вартість 250 грн. у двомісному номері). 

 
МОВИ ТА РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Регламент: 

 Доповіді – до 15 хв.; Повідомлення – до 10 хв. 

 Дискусії – до 5 хв. 

 Довідки, зауваження, репліки – до 3 хв. 
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Розширена тематика міжнародної  науково-практичної конференції:  

«Основні проблеми й тенденції розвитку лісового господарства  

в Українських Карпатах» 

 

І. Вплив глобальних змін клімату на стан і розвиток лісового покриву Українських 

Карпат. 

 

1. Аналіз екологічних й кліматичних режимів в останньому тисячолітті. 

2. Счасний стан та динаміка змін видового складу біогеоценозів. 

3. Розробка моделі лісів майбутнього різного цільового призначення. 

4. Розробка програми захисту і реінтродукції рідкісних, реліктових, зникаючих та 

ендемічних видів дендрофлори. 

 

ІІ. Збереження й відновлення гірських лісів на принципах наближеного до природи 

лісівництва. 

 

1. Збереження і стале використання біорізноманіття лісів Карпатського регіону. 

2. Аналіз наукового та передового виробничого досвіду ведення наближеного до 

природи лісівництва. 

3. Ідентифікація та захист пралісів, квазі-пралісів та природних гірських лісів. 

 

ІІІ. Посилення екологічних, економічних та соціальних функцій лісу. 

 

1. Збереження й переваги традиційного лісокористування та практики деревообробки. 

2. Значимість лісів для подальшого розвитку рекреації та туризму. 

3. Принципи господарювання територіальної громади лісових регіонів (розвиток 

лісового кластеру на прикладі новоствореного ОТГ) 

4. Сталий розвиток лісових територій – науково-обгрунтовані заходи еколого-

соціально-економічних процесів в регіоні. 

 

IV. Вирішення наукових та освітніх проблем сучасних тенденцій розвитку сталого 

лісового господарства в Українських Карпатах. 

 

V.  Спогади про К.К. Смаглюка – видатного вченого, дослідника лісів Українських Карпат  

(до 100-річчя від дня народження). 

 


