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Основні дати: 

16 жовтня (вівторок) 

 Приїзд та реєстрація учасників 

 Участь в засіданні конференції 

 Екскурсії  
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково – практичної 

конференції «КОЛЕСНИКОВСЬКІ 

ЧИТАННЯ» 

 

Мета проведення заходу: обговорення 

актуальних проблем розвитку зеленого 

будівництва в Україні. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Використання новітніх технологій при 
створенні садово-паркових об'єктів 

2. Організація та ведення господарства в 
рекреаційно-оздоровчих лісах  

3. Перспективи підготовки фахівців садово-
паркового господарства 

 
Форма участі: 

 Доповідь на конференції 
 Участь в конференції без доповіді  
 Заочна участь (публікація матеріалів) 

 

Умови участі у конференції: 

До 24 вересня 2018 р. потрібно  надіслати на 
адресу lspg@ukr.net: 

1)     заявку на участь у конференції; 

2)    файл (MS Word) у форматі .doc або .rtf з 

текстом доповіді (до 3-х повних сторінок). 

Назва повинна відповідати номеру напрямку 

та прізвищу автора (наприклад, 1_Іванов); 

 
Робочі мови  конференції : 

українська, англійська 

Вимоги до оформлення тез: 

 

Мова викладення матеріалів, за вибором 

авторів, може бути українська або англійська. 

Матеріали обсягом до 3-х повних сторінок (у 

т. ч. рисунки і таблиці) розміщують на 

аркушах формату А4 (297х210 мм), береги 

зверху, знизу, справа, зліва – 20 мм. 

У лівому верхньому куті проставляють 

індекс «УДК». 

Нижче, через інтервал, без відступу 

посередині – ініціали та прізвище автора, 

науковий ступінь, учене звання; нижче – назва 

організації, яку представляє автор; через 

інтервал – назва роботи. 

Через інтервал розміщують текст доповіді 

(текст вирівняний за шириною, шрифт Times 

New Roman, звичайний, кегль 14 pt, інтервал 

одинарний, абзацний відступ 1,25 см). 

Нижче, без інтервалу – список використаних 

джерел (не менше трьох позицій). 

Посилання та список використаних джерел 

оформляють згідно з ДСТУ 8302:2015. 

Здобувачі обов'язково вказують за 

допомогою виноски на першій сторінці 

матеріалів прізвище та ініціали наукового 

керівника, його науковий ступінь, учене 

звання, посаду за прийнятими скороченнями 

(кегль – 10 pt) 

 

  

Матеріали конференції будуть опубліковані 

в електронному збірнику і розміщенні на 

сайті університету 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції 
«КОЛЕСНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

 

*Оплата проживання та харчування за рахунок 
учасників конференції  

П.І.П/б автора  

Контактні теле-

фони 

 

E-mail  

Поштова адреса  

Організація  

Підрозділ  

Посада  

Учений ступінь  

Учене звання  

Назва напряму  

Назва доповіді  

Форма участі у  

конференції  

 Доповідь на конференції 
 Участь у конференції без 

доповіді 
 Заочна участь 

Потреба в посе-

ленні* 

 

mailto:konf_knau@ukr.net

