
Оргкомітет запрошує взяти 
участь у Міжнародній науково- 

практичній Інтернет 
конференції 

«Актуальні проблеми садово- 
паркового мистецтва»

Для участі в роботі конференції 
необхідно до 15 квітня 2018 року 
надіслати оргкомітету матеріали на 
електронну адресу: тЗсІ8а(1@§таі1.сот

1. Тези доповідей;
2. Окремим файлом дані про

авторів: П.І.Б. (повністю), науковий
ступінь і вчене звання, посада, місце 
роботи, повна поштова адреса, 
службовий та мобільний телефони, 
електронну адресу;

3. Відскановану квитанцію 
поштового переказу.

Правила подання та 
оформлення тез доповідей

Текст матеріалів подається 
однією з робочих мов конференції, 
обсягом до п’яти сторінок, з таблицями, 
рисунками (або без них) і 
бібліографією, (оформленою за ДСТУ 
8302-2015) з використанням редактора 
МісгозоЙ ’Могсі 1997-2003 р. Тип

шрифту -  Т ітез № \¥ Котап. Розмір 
шрифту -  14, через 1,5 інтервал. Текст 
без переносів, вирівнювання за шириною. 
Береги на сторінці —  2,0 см.
Виправлення та доповнення до матеріалів 
не приймаються. Матеріали конференції, 
що не відповідають тематиці конференції 
або невідповідно оформлені, за рішенням 
оргкомітету можуть бути відхилені, про 
що буде повідомлено авторам.

Робочі мови конференції: 
українська, англійська, російська.

Загальний вигляд тез:
СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕЛЕНИХ
НАСАДЖЕНЬ МІСТА УМАНЬ

Ю.П. ІВАНОВ, кандидат с.-г. наук 
Уманський національний університет 

садівництва

Тематичні напрямки 
роботи міжнародної конференції

1. Садово-паркове господарство;
2. Лісове господарство;
3. Селекція і генетика декоративних 

і лісових рослин;
4. Інтродукція і адаптація 

декоративних і лісових рослин;
5. Екологія та збалансоване 

природокористування;
6. Біологія.

Організаційний внесок за участь у 
конференції

Конференція проходить на засадах 
повного самофінансування за рахунок 
організаційних внесків учасників.
Розмір організаційного внеску 
складає -  100 грн.

Матеріали конференції буде
видано до початку конференції в 
електронному вигляді та розміщено на 
сайті кафедри садово-паркового 
господарства -  Ьіїр://1&.ис1аи.ес1и.иа/. 
Кожен зареєстрований учасник отримає 
електронну версію у форматі РОР.

Кошти надсилати поштовим 
переказом за адресою: Осіпову
Михайлу Юрійовичу, Уманський 
національний університет садівництва, 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, 
Черкаська обл., 20305.

Запрошуємо до участі в 
конференції!



Організаційний комітет
Непочатенко О.О. -  ректор 

Уманського НУС, д. е. н., професор.
Карпенко В.П. -  д. с.-г. н.,

професор, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності;

Поліщук В.В. -  декан факультету 
лісового і садово-паркового
господарства, д. с.-г. н., професор;

Балабак А.Ф. -  зав. каф. садово- 
паркового господарства, д. с.-г. н., 
професор;

Косенко І.С. -  директор 
Національного дендрологічного парку 
«Софіївка» НАН України, член-
кореспондент НАН України, д. б. н., 
професор;

Шлапак В.П. -  зав. каф. лісового 
господарства, д. с.-г. н., професор;

Леонтяк Г. П. -  Придністровський 
державний університет (Молдова),
д. с.-г. н.;

Величко Ю.А., к. с.-г. н., доцент;
Пушка І.М., к. с.-г. н., доцент;
Парубок М.І., к. б. н., доцент;
Варлащенко Л.Г., к. с.-г. н.,

доцент;
Заморський О.О., к. с.-г. н., доцент;
Мамчур Т.В., к. с.-г. н., доцент;
Тисячний О.П., к. с.-г. н., доцент;
Осіпов М.Ю., к. с.-г. н.,

ст. викладач;
Миронова Л.М. -  викладач.

Шановні колеги !

Запрошуємо взяти участь у 
Міжнародній науково-практичній
Інтернет конференції «Актуальні 
проблеми садово-паркового
мистецтва», яка відбудеться 18 квітня 
2018 року на кафедрі садово-паркового 
господарства Уманського національного 
університету садівництва.

До роботи конференції
запрошуються науково-педагогічні
працівники, аспіранти, магістранти та 
студенти.

Адреса оргкомітету:
20305, Уманський національний 

університет садівництва, вул.
Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська 
область.

Довідки з питань участі в 
конференції

Міністерство освіти і науки України

Уманський національний університет 
садівництва 

Кафедра садово-паркового 
господарст ва

Міжнародна науково-практична 
Інтернет конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
САДОВО-ПАРКОВОГО 

МИСТЕЦТВА»

_ . . „ „ тл 18 квітня 2018 рокуОсіпов Михаило Юріиович
тел .+380977221644
е-таіі: тЗсІ5асІ@§таі1.сот Умань-2018




