
       

 

 

 

 

 

ВІКТОР ЄГОРОВИЧ ФОН ГРАФФ 
 

      Полковник Корпусу лісівничих, основоположник степового   

лісорозведення і організатор першого степового зразкового 

лісництва зі школою сільських лісівників, загальновизнаний усіма 

наступними поколіннями лісників, як видатний діяч вітчизняного 

лісівництва, ординарний професор Петровської землеробської і 

лісової академії.  

       Народився 3 (16) листопада 1819 у місті Овручі, Волинської 

губернії в сім`ї форстмейстера Овруцької династії штабс-капітана. 

       Протягом 23 років (1843 – 1866) займався лісорозведенням на півдні 

України та Бессарабії, вів метеорологічні та фенологічні 

спостереження в побудованій ним першій в Україні лісовій 

обсерваторії в Степу, заклав 18 розсадників у Біловодському кінно-

заводському окрузі Харківської губернії, випробував близько 100 

деревних і чагарникових порід для створення стійких лісових 

насаджень у Степу, підготував близько 170 лісників, вперше здійснив 

геоботанічний опис території Лесінського навчального лісництва під 

Санкт-Петербургом. Створив «оазис» лісового масиву на 156 га з 

лісовими розсадниками у посушливому Степу, розробив лісотехнічні 

прийоми із закладанням та вирощуванням у Степу лісових насаджень. 
 



МАЛИНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

 
 

 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

 

« ЛІСОВИРОЩУВАННЯ: ІСТОРИЧНА ТА  ІННОВАЦІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ У  ГАЛУЗІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА » 

 
 

 
присвячена 200-річчю з дня народження 

Віктора Єгоровича  фон Граффа 

 

 

 

Малин-Овруч 

  
 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

   15 листопада 2019 року Малинський лісотехнічний коледж  запрошує Вас, взяти 

участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Лісовирощуваня: 

історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства”. 

Конференція присвячена 200-річчю з дня народження професора Віктора 

Єгоровича фон Граффа. 

Місце проведення: м. Овруч. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Іванюк І. Д. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісівництва і захисту лісу,  

директор МЛТК,  голова оргкомітету; 

Юхновський В. Ю. – д-р с.-г. наук, професор кафедри відтворення лісів та 

лісових меліорацій ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП 

України, член оргкомітету (за згодою);                                               

Малюга В. М. –  канд. с.-г. наук, доцент кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, член 

оргкомітету (за згодою); 

Климчук О. О. –  канд. с.-г. наук, завідувач  кафедрою загального лісівництва  

ЖНАЕУ – член оргкомітету;     

Куркуленко О. М. – канд. с.-г. наук, кафедра лісівництва та захисту лісу МЛТК, 

член оргкомітету; 

Ковальчук Л. О. –  заступник директора з навчальної роботи МЛТК,  член 

оргкомітету;                                       

Якименко О. Г. – канд. педагогічних наук  МЛТК, член оргкомітету; 

Ганжалюк Т. С. – заступник завідувача кафедри лісівництва та захисту лісу 

МЛТК, секретар оргкомітету; 

Бондарук І. В. –  завідувач відділення МЛТК, член оргкомітету; 

Сахнюк В. В. – завідувач відділення МЛТК, член оргкомітету.                                       

                                   

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

9 
30

 – реєстрація учасників, Coffee break; 

10 
00

 – відкриття меморіальної дошки присвяченої Віктору Єгоровичу фон 

Граффу; 

10 
30

 –  відкриття музейної експозиції присвяченої Віктору Єгоровичу фон 

Граффу; 

11 
30

 – пленарне засідання конференції; 

13 
00

 – екскурсія містом Овруч; 

14 
00

 – обідня перерва; 

15 
00 

– робота конференції за напрямками
 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕЦІЇ 

1. Лісове насінництво та вирощування садивного матеріалу. 

2. Лісокультурна справа 

3. Догляд та вирощування лісонасаджень 

4. Охорона і захист лісу. 

5. Формування освітньо-культурного та педагогічного простору, 

перспективи моделювання управлінських систем та економіки. 



ФОРМА УЧАСТІ 

Очна, усна доповідь; заочна, з опублікуванням тез доповідей в електронному 

посібнику. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

    

   Для учасників (очна форма участі) організаційний внесок становить – 150 грн, 

для студентів (очна форма участі)  – 100 грн, (дистанційна форма участі) для всіх 

категорій учасників – 70 грн.,  що включає вартість інформаційних матеріалів 

конференції. Публікація тез оплачується окремо і становить 15 грн за сторінку, 

студентам – безкоштовно. Сертифікат оплачується додатково (вартість -15 грн). 

Оплата  здійснюється на електронну картку 5168757403657713 (отримувач: 

Бондарук Ірина Вікторівна). 

    Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Оргкомітет конференції 

залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають вказаним вимогам або 

тематиці конференції. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

- Подача тез здійснюється на email: wikasw2018@gmail.com  

- Останній день подачі матеріалів: 01.11.2019 

- Авторам необхідно зареєструватися за онлайн формою до  01 листопада 2019 

року, в іншому випадку матеріали не будуть включені до програми конференції. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ 

        Необхідно зазначити назву тез, авторів, місце роботи та е-mail кожного 

співавтора. 

      - Назва тез (не більше 20 слів) повинна чітко відображати тематику. 

      -  Ключові слова (до 5 слів). 

      - Основний текст матеріалів (не більше 400 слів). Тези мають відображати 

зміст і специфіку проблематики/тематики досліджень, методику, основні 

результати та висновки. 

      - Тези подають об’ємом до чотирьох повних сторінок комп’ютерного тексту в 

редакторі Word (*.doc), шрифт – Тіmes New Roman, розмір шрифту - 16, 

міжрядковий інтервал 1.0, без переносів. Поля: ліве – 2,5 см, праве -1,0 см, верхнє 

і нижнє - 2см. 

     - Список літератури (не менше п’яти джерел). 

ПУБЛІКАЦІЯ 

      Матеріали будуть розміщені в електронному збірнику тез доповідей та 

програмі конференції. Електронна версія збірнику тез доповідей буде доступна 

онлайн на офіційному сайті коледжу в розділі «Конференція». 

КОНТАКТИ 

Матеріали тез необхідно надіслати до 01 листопада 2019 року на  

e-mail: wikasw2018@gmail.com  

Форма для реєстрації буде доступна на офіційному сайті коледжу 

www.mltk.co.ua в розділі «Конференція» 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 « Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового 

господарства »  

1.Прізвище__________________________________________________ 

2.Ім’я_______________________________________________________ 

3. По батькові ________________________________________________ 

4. Науковий ступінь, вчене звання________________________________ 

5.Посада_____________________________________________________ 

6. Повна назва вищого навчального закладу (наукової 

установи)_____________________________________________________ 

7. Контактний телефон__________________________________________ 

8. Електронна адреса_____________________________________________ 

9. Назва роботи___________________________________________________ 

10. Участь (очна, дистанційна) ______________________________________ 

 

для студентів 

11. Назва факультету і курс навчання________________________________ 



 


