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ШАНОВНІ  

НАУКОВЦІ, МОЛОДІ ВЧЕНІ, ВИКЛАДАЧІ ТА ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ! 

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-

практичної конференції «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та 

перспективи розвитку», яка відбудеться 24 березня 2022 року на базі 

Малинського фахового коледжу. 

Основні напрямки роботи конференції: 

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 і перспективи розвитку деревообробного та меблевого виробництва. 

5. Перспективне моделювання управлінських систем та економіки. 

6. Формування освітньо-культурного простору та традицій. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма проведення: онлайн-конференція.  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ГОЛОВА:  

Іванюк І. Д. д-р. с.-г. наук, доцент, директор Малинського фахового коледжу 

(МФК) 
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:  

Фучило Я. Д. д-р. с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісівництва та захисту 

лісу МФК 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:  

Вайдотас Лігіс д-р, директор Каунаського університету прикладних наук з лісового 

господарства та інженерії, с. Гіріоніс, ЛИТВА 

Обезинська Е. В. канд. с.-г. наук, ТОВ «КазНДІЛГА ім. А. Н. Букейхана»,  

м. Щучинськ, КАЗАХСТАН 

Шарлович З. П. канд. пед. наук, ад'юнкт Вищої Школи Агробізнесу, м. Ломжа, 

ПОЛЬЩА 

Студінський В. А. д-р. іст. наук, канд. екон. наук, викладач МФК  

Кратюк О. Л. д-р. біол. наук, доцент, завідувач кафедри експлуатації лісових 

ресурсів та деревообробних технологій ПНУ, м. Житомир 

Дебринюк Ю. М. д-р. с.-г. наук, професор кафедри лісових культур і лісової селекції 

НЛУ України, м. Львів 

Свинчук В.А. канд. с.-г. наук, доцент кафедри таксації лісу та лісового 

менеджменту ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП 

України, м. Київ 

Левандовська С.М. канд. біол. наук, доцент кафедри лісового господарства БАНУ,  

м. Біла Церква 

Якименко О.Г. канд. пед. наук, викладач МФК 

Карпович М. С. канд. с.-г. наук, викладач МФК 

Ковальчук Л.О. заступник директора з навчальної роботи МФК 

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

Копишинська О.М. викладач МФК 

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


УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2022 року заповнити 

ґуґл форму заявки на сайті коледжу http://mltk.co.ua/. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

❖ текст наукової публікації повинен бути надрукований у текстовому редакторі 

Microsoft Word та збережений у форматі *doc або *docх; 

❖ обсяг матеріалів: до 3 повних сторінок формату А4 (тези) та / або до 5 повних 

сторінок формату А4 (стаття); 

❖ орієнтація сторінки – книжкова; береги: зліва – 25мм, справа – 15мм, зверху – 

20 мм, знизу – 20 мм; шрифт тексту – Times New Roman, 14 pt. через 1.5 

інтервали 

Кожна стаття повинна мати послідовно розміщені такі елементи: УДК, 

назва напрямку роботи, ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання, назва 

закладу, назва статті (тез), анотація українською (російською), англійською 

мовами, ключові слова українською (російською), англійською мовами, текст 

роботи, висновки, список використаних джерел інформації. 

Відповідальність за зміст матеріалів покладається на їх авторів. 

Участь у міжнародній конференції безкоштовна. Збірник матеріалів 

конференції буде розміщений на офіційному сайті коледжу http://mltk.co.ua/. Усі 

учасники конференції отримають електронний сертифікат. Крім цього, 

планується друк паперового збірника матеріалів конференції (вартість - 100 грн). 

Статті (тези) та квитанції про оплату вартості паперового збірника 

необхідно надіслати на електронну пошту оргкомітету до 15 березня 2022 року. 
 

 

ІV МІЖНАРОДНА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

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

 

 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

вул. М. Маклая 1, с. Гамарня, 

Коростенський район, Житомирська область11643, 

Інтернет-сайт: http://mltk.co.ua/. 

Контактна особа: Ганжалюк Таїса Сергіївна 

тел. 097-039-86-41 

E-mail: malun22mfk@gmail.com 

 

 

 

Малин - 2022 

http://mltk.co.ua/
http://mltk.co.ua/
http://mltk.co.ua/

