
Умови участі у конференції: 

Для участі у конференції необхідно до 

20.11.2021 р. надіслати на адресу 

оргкомітету (Qarpofor@gmail.com) 

матеріли доповідей, вказавши назву за 

прізвищем першого автора (Мельник-тези) 

 

Місце проведення конференції: 

Поліський  національний університет, 

корпус факультету лісового господарства та 

екології  

10000, Україна, м. Житомир, 

вул. Пушкінська, 55/9 

 

Контактна інформація: 

Поліський  національний університет 

Сірук Юрій Вікторович, 

Завідувач кафедри лісівництва, лісових 

культур та таксації лісу, 

тел.: 42-18-52 (3-90), моб. 093-44-25-985, 

096-700-52-45 

E-mail: Qarpofor@gmail.com, 

Qarpofor@ukr.net 

 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ 

 

у  науково-практичній конференції  

«Ліс, наука, молодь» 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка учасника 

Висловлюю бажання взяти участь у роботі 

науково-практичної конференції  

«Ліс, наука, молодь» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові_________________ 

________________________________________ 

Тематичний напрямок _____________________ 

________________________________________ 

Назва доповіді ___________________________ 

________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ____________ 

Посада, назва ВНЗ (організації, установи) ____ 

Телефон_________________________________ 

е-mail           ______________________________ 

 

 

Регламент роботи: 

Мови: українська, російська, англійська. 

Форми участі:  дистанційна, заочна (публікація). 

Посилання на конференцію  

https://us04web.zoom.us/j/7689476939?pwd=UHJwdVJDdD

Bad1p1bU5ZNXVjcEI4dz09 

 

Meeting ID: 768 947 6939 

Passcode: 2Xfs7E 

 
Матеріали будуть опубліковані в 

електронному збірнику безкоштовно 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 

ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет лісового господарства та екології 

Кафедра лісівництва, лісових культур та 

таксації лісу 

 

 

 

 

 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

 «Ліс, наука, молодь» 

 

24  листопада   2021 року 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 

 

м. Житомир 

https://us04web.zoom.us/j/7689476939?pwd=UHJwdVJDdDBad1p1bU5ZNXVjcEI4dz09
https://us04web.zoom.us/j/7689476939?pwd=UHJwdVJDdDBad1p1bU5ZNXVjcEI4dz09


Вельмишановні студенти, 

магістранти, науковці! 

Повідомляємо Вас, що у листопаді 2021 

року у Поліському національному 

університеті відбудеться науково-

практична конференція  

«Ліс, наука, молодь» 

Тематичні напрями роботи конференції 

 Лісове господарство 

 Мисливське господарство 

 Садово-паркове господарство та 

ландшафтний дизайн 

  Деревообробні технології 

 Екологія та технології захисту 

навколишнього середовища 

 Водні біоресурси та аквакультура 

 

Організаційний комітет 

Романчук Л.Д. - проректор із наукової 

роботи та інноваційного розвитку, д. с. -

г. н., професор; 

Вишневський А.В. – декан факультету 

лісового господарства та екології,  к. с.-г. н., 

доцент,  голова; 

Андреєва О.Ю. – заступник декана 

факультету лісового господарства та 

екології з наукової роботи,  к. с.-г. н., 

доцент; 

Сірук Ю.В. – завідувач кафедри таксації 

лісу та лісовпорядкування доцент,  к. с.-г. 

н., доцент, секретар; 

Швець М.В.  – заступник декана 

факультету лісового господарства та 

екології з організаційної роботи,  к. с.-г. н., 

доцент; 

Сірук І.М. – аспірантка кафедри біології та 

захисту лісу, голова наукового товариства 

студентів, аспірантів та молодих вчених 

факультету лісового господарства та 

екології.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Обсяг: 1-2 повні сторінки (до 3500 знаків, 

враховуючи пробіли). 

Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – 

книжкова. 

Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 

мм, праве – 20 мм. 

Шрифт: Times New Roman Cyr 14. 

Інтервал: 1,5. Абзац: 1,25 см. 

Розміщення тексту: На початку наукової праці 

зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю, 

шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt). 

З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими 

літерами (вирівнювання по центру, шрифт 

Times New Roman Cyr, 14 pt). 

Далі зазначають відомості про автора та 

наукового керівника, а саме: прізвище, ім'я, по 

батькові. 

Текст наукової праці слід набирати в текстовому 

редакторі MS Word, шрифт Times New Roman 

Cyr, 14 pt, вирівнювання – по ширині, абзацний 

відступ – 1,25 см. 

На кожну формулу, таблицю, рисунок чи графік 

потрібно робити посилання в тексті. 

Матеріали та заявку на участь надсилати в 

електронному  на адресу: 

E-mail: Qarpofor@gmail.com 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть 

автори. Оргкомітет конференції залишає за 

собою право відхиляти тези, які не відповідають 

вказаним вимогам або тематиці конференції.  

 

Матеріали конференції будуть перевірені 

на академічну доброчесність. 

 

УДК 630*244 

САНІТАРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ 

У ЛІСАХ  ДП «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛГ» 

Коваль А.А., студент*, Поліський 

університет, м. Житомир 

З метою оздоровлення насаджень 

від патологічних процесів, які 

виникали протягом останніх років, 

були проведені санітарні рубки в 

наступних обсягах (таблиця 1)….. 

 

*Науковий керівник: к.c-г.н., доцент 

Мельник П.П. 


