
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Кафедра лісового та садово-паркового господарства 
Державне підприємство «Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА» 

Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Херсонлісозахист» 

Управління лісового та мисливського господарства у Херсонській області 

 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  
І-ої відкритої регіональної науково-практичної інтернет-конференції  

«Наукові читання імені В.М. Виноградова» 

присвяченої 5-річчю заснування кафедри лісового та садово-паркового 

господарства ДВНЗ «ХДАУ»,  
яка відбудеться 23-24 травня 2019 року 

у Державному вищому навчальному закладі«Херсонський державний аграрний 

університет», м. Херсон 
 

Форми участі у конференції: заочна 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Історичні аспекти регіональних природничих досліджень. 

2. Лісівництво та лісознавство. 

3. Лісовідтворення, агролісомеліорація, фітомеліорація. 
4. Дендрологія. 

5. Захист рослин. 

6. Сучасні напрямки садово-паркового господарства. 

7. Теоретичні і прикладні аспекти інтродукції рослин.  
8. Перспективи використання природно-ресурсного потенціалу Херсонщини. 

9. Екологія рослин та природно-заповідна справа. 

10. Методика викладання у вищій школі. 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ – українська, російська, англійська 

 

Для участі в конференції необхідно до 10 травня 2019 р. надіслати на e-mail: 
kaf_lis@ukr.net з позначкою «КОНФЕРЕНЦІЯ»:  

- заявку на участь (форма додається),  

- текст матеріалів в електронній версії, оформлений згідно вимог (наводяться 

нижче);  

- здійснити оплату за публікацію матеріалів.  

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

До друку приймаються матеріали обсягом від 3-х до 5 сторінок формату 

А4, складені у текстовому редакторі Microsoft Word (формат *.rtf), шрифт 
Times New Roman 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1. Поля по 20 мм з усіх 

сторін, абзацний відступ 1,25 см. 

mailto:kaf_lis@ukr.net


Текст без переносів, рисунків, графіків, таблиць. Родові та видові 

латинські назви таксонів виділяються курсивом. За необхідності може бути 

наведений список літературних джерел, можливі посилання на літературні 
джерела без його наявності. Посилання на літературу подаються в квадратних 

дужках, вказуються прізвище автора або першого зі співавторів, та рік 

публікації. 

За зміст тез відповідає автор (автори). 
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, що 

не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно зазначених 

вимог. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ТЕЗ 

Назва роботи (великі жирні літери) 

Автор або автори роботи (великі літери), науковий ступінь, вчене звання 
(малі літери) 

Навчальний заклад або наукова установа, місто, країна (малими літерами) 

 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

І регіональна науково-практична інтернет-конференція  

«Наукові читання імені В.М. Виноградова»   
 

 Заявка в електронному вигляді подається на кожного учасника в одному файлі. 

Приклад назви файлу: Шевченко_заявка.doc.   
 

Прізвище , ім’я, по-батькові ____________________________________________ 

Науковий ступінь _____________________________________________________ 

Учене звання ________________________________________________________ 
Місце роботи/навчання (з адресою установи)   ____________________________ 

Посада ______________________________________________________________ 

Поштова адреса для листування ________________________________________ 
Телефон____________________________________________________________ 

Контактний e-mail ____________________________________________________ 

Назва доповіді _______________________________________________________ 

Дата ________________________________________________________________ 
 

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному 

збірнику складає 100 грн. (в оргвнесок  входить оплата за  редагування текстів, 
верстка макету, електронний варіант збірки, електронний сертифікат).  

 

Оплату організаційного внеску здійснювати на картку ПриватБанку лише 

після подачі матеріалів та підтвердження їх отримання оргкомітетом:  
4149 4991 0293 2892 

(отримувач переказу –Дворна Анна Володимирівна) 

 
Додаткову інформацію можна отримати у відповідального секретаря 

конференції Назаренко Сергія Володимировича за телефоном 0953162088  



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

State Higher Educational Institution "KHERSON STATE AGRICULTURAL 

UNIVERSITY" 
Department of forestry and gardening 

State Enterprise "Steppe named after V.M. Vynohradov Branch of UkrNDILGA » 

State Specialized Forest Protection Enterprise "KhersonLisoZakhyst" 

Department of forestry and hunting in the Kherson region 
 

 

Dear colleagues! 
We invite you to participate  

in the 1st Open Regional Scientific and Practical Internet Conference 

«Scientific Readings named after V.M. Vynohradov» 

dedicated to the  KSAU Forestry and Gardening department’s 5th anniversary.  
The Conference will be held in the State Higher Education Institution  

"Kherson State Agrarian University", Kherson 

during May 23-24, 2019 
 

Form of participation in the conference: in-absentia 

 

THEMATIC AREAS OF THE CONFERENCE: 
1. Historical aspects of regional natural science research. 

2. Forestry and forest science. 

3. Forest reproduction, forestry reclamation, phytomelioration. 
4. Dendrology. 

5. Plant protection. 

6. Modern trends of garden and park design. 

7. Theoretical and applied aspects of plant introduction. 
8. Prospects of using the natural resource potential of the Kherson region. 

9. Ecology of plants and environmental protection. 

10. Teaching methods in higher education institutions. 
 

The official languages of the conference are Ukrainian, Russian, English 

 

To participate in the conference, please send before May 10, 2019 
- an e-mail to kaf_lis@ukr.net marked "CONFERENCE" 

- application form (attached below); 

- the electronic version of your abstract according to the requirements (below); 

and  pay the publication fee. 
 

Submission Instructions 

 
The length of your paper should be from 3 to 5 pages of A4 format. Must be written 

by Microsoft Word text editor (in * .rtf format),  Times New Roman 14 font size, 

interval 1. Margins are 20 mm on all four sides of the page, paragraph 1.25 cm. 



 

No hyphenations, drawings, graphs, tables. The Latin names of genera and species 

are highlighted in italics. If necessary, a list of  sources may be given, but references 
to literature sources may be provided without it. References to sources are given in 

square brackets,  indicating the author's name or the first co-author, and the year of 

publication. 

 
The author(s) are responsible for the content of the abstracts.  

The Organizing Committee reserves the right to edit and reject the abstracts that do 

not meet the specified requirements or conference theme.  
 

RECOMMENDED STRUCTURE OF AN ABSTRACT 

Abstract title (uppercase bold letters) 

Author or authors of the abstract (capital letters), scientific degree, academic rank 
(lowercase letters) 

Education or research institution, city, country (lowercase letters) 

 
 

APPLICATION FORM 

Ist Regional Scientific and Practical Internet Conference 

"Scientific Readings named after V.M. Vinogradov» 
 

  Each participant submits the application form electronically in one file.  

 Example of the file name: Shevchenko_application.doc.  

 

Surname, name, patronymic__________________________________________ 

Scientific degree ____________________________________________________ 

Academic rank _____________________________________________________ 
Place of job/study (provide the address) _________________________________ 

Position ___________________________________________________________ 

Postal address ______________________________________________________ 
Phone number ______________________________________________________ 

Date ______________________________________________________________ 

 

The cost of participating in the conference and publication the abstract in the 
electronic collection is 100 UAH. (the fee includes the payment for text layout, 

editing, electronic certificate). 

 

Pay the publication fees to the PrivatBank card # 4149 4991 0293 2892 (Dvorna 
Anna Volodymyrivna) after the Organizational Committee confirms the 

acceptance of the submitted materials. 

 

For more information call the conference secretary at +380953162088  

(Nazarenko Serhiy Volodymyrovych) 

 


