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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ! 

 

Малинський лісотехнічний коледж 

28 березня 2019 року 

 проводить міжнародну науково-практичну конференцію 

«Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку» 

та запрошує Вас до співпраці 

 

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ: 

1. Тенденції та пріоритети розвитку лісового господарства. 

2. Екологія і енергоефективність: проблеми та альтернативні шляхи їх 

вирішення.  

3. Актуальність та аспекти розвитку озеленення і благоустрою урбанізованого 

середовища. 

4. Стан та перспективи розвитку деревооброблювального виробництва. 

5. Перспективне моделювання управлінських систем та економіки. 

6. Формування освітньо-культурного простору та традицій. 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: очна, дистанційна 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Краснов В.П. доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри екології Житомирського державного 

технологічного університету  

Студінський В.А. доктор історичних наук, кандидат економічних 

наук, професор Київського національного економічного 

університету    

Іванюк І.Д. кандидат сільськогосподарських наук, доцент, директор 

Малинського лісотехнічного коледжу  

Васенков Г. І. кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач 

кафедри лісівництва і захисту лісу Малинського 

лісотехнічного коледжу 

Свинчук В.А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник 

директора з навчальної та виховної роботи ННІ лісового і 

садово-паркового господарства НУБіП України  

Бакай Б.Я. кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

лісопромислового виробництва та лісових доріг 

Національного лісотехнічного університету України (м. 

Львів)  

Ковальчук Л.О. заступник директора з навчальної роботи Малинського 

лісотехнічного коледжу 

Якименко О.Г. кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін Малинського лісотехнічного 

коледжу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Стасюк С.В. голова циклової комісії лісомисливських та садово-

паркових дисциплін Малинського лісотехнічного коледжу 

Костюк Л.В. голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних 

дисциплін Малинського лісотехнічного коледжу 

Лафренко М.І. голова циклової комісії землевпорядних дисциплін 

Малинського лісотехнічного коледжу 

Деняченко М.І. голова циклової комісії механічних дисциплін 

Малинського лісотехнічного коледжу 

ПернарівськаТ.А. голова циклової комісії гуманітарних та соціальних 

дисциплін Малинського лісотехнічного коледжу 

Мойсієнко В.В. голова циклової комісії технологічних дисциплін 

Малинського лісотехнічного коледжу 

Карпенко О.А. викладач спецдисциплін Малинського лісотехнічного 

коледжу 

Криволапчук О.В. викладач спецдисциплін Малинського лісотехнічного 

коледжу 

Сахнюк В.В. завідувач відділенням Лісового господарства Малинського 

лісотехнічного коледжу 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2019 року надіслати 

заявку на участь та квитанцію про оплату у розмірі 70 грн.  на електронну 

пошту оргкомітету. Назви файлів мають відповідати прізвищу та ініціалам    

учасника  конференції. Наприклад,  

Кравчук І.І. _Заявка 

Кравчук І.І._Квитанція участь 

Кравчук І.І._Квитанція публікація 

 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції 

 «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку»  

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_______________________________ 

12. Відомості про наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання)_________ 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Оргкомітет приймає статті  до 5 сторінок та тези статей до 3 сторінок  

набраних у редакторі MicrosoftWord у вигляді комп’ютерного файла з 

розширенням *.doc, *.docх. Шрифт тексту – TimesNewRoman, 14pt. через 1.5 

інтервали комп’ютерного набору з полями сторінок по 20 мм. 

Мови конференції – українська, російська, англійська. 

Кожна стаття повинна мати послідовно розміщені такі елементи: 

1. УДК. 

2. Назва секції. 

3. ПІБ автора, назва закладу, науковий ступінь. 

4. Назва статті. 

5. Анотація українською, англійською мовами (від 200 знаків, 

враховуючи пробіли та знаки пунктуації). 

6. Ключові слова українською, англійською мовами. 

7. Текст статті*. 

8. Висновки. 

9. Список використаних джерел. 

(*Відповідальність за зміст матеріалів покладається на їх авторів) 

 

Зразок оформлення статті 

 

УДК 630*8 
 

Олександр Вікторович Криволапчук 

МЛТК, викладач; м.Малин, Україна 

 

Моніторинг якості їстівних макроміцетів, що зростають в екологічних 

умовах Житомирського Полісся 
 

Анотація (українською, англійською) 

 

Ключові слова (українською, англійською) 

 

Текст статті 

 

Висновки 

 

Список використаних джерел 

 

За результатами конференції буде сформований збірник матеріалів. 

Вартість публікації в збірнику – 15 грн. за сторінку. Статті необхідно надіслати 

до 15 березня 2019 року. 

Примітка: 

1. Про одержання матеріалів для участі у конференції оргкомітет обов’язково 

надішле підтвердження. 

2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутися до оргкомітету 

за телефоном:096-46-80-237(Сахнюк Вікторія Василівна) 

******************************************************************* 



Платіжні реквізити: у будь-якому відділенні Приватбанку на картку 

Приватбанку № 4149497861773309  

Одержувач Криволапчук Олександр Вікторович 

******************************************************************** 

e-mail для надсилання заявок що до участі у конференції та для надсилання 

публікацій: wikasw2018@gmail.com 

телефон: 096-46-80-237 (Сахнюк Вікторія Василівна) 

******************************************************************** 

 
Статті оформлені не відповідно до вимог, в збірнику друкуватись не будуть 


