
Місце проведення конференції: 

Житомирський національний 

агроекологічний університет,  

корпус факультету лісового господарства 

10008, Україна, м. Житомир, 

вул. Пушкінська, 55 

 

Контактна інформація: 

 

Кратюк Олександр Леонідович 

тел.: моб. 097-44-74-212 

E-mail: deneshi_ks@ukr.net 

 

Власюк Володимир Павлович 

тел.: моб. 097-74-36-220 

(питання оплати збірника) 
 

Умови участі у конференції: 

Для участі у конференції необхідно до 

18.09.2020 р. надіслати у електронному 

вигляді на адресу оргкомітету 

(deneshi_ks@ukr.net) заявку учасника, 

матеріали доповідей та скановану 

квитанцію про сплату організаційного 

внеску (друк збірника). Матеріали 

необхідно завантажити файлами, вказавши 

назву за прізвищем першого автора 

(Петренко-тези.doc, Петренко-заявка.doc, 

Петренко-квитанція.jpg або pdf), вказуючи 

тему «Конференція». 

 

Регламент роботи: 

Мови: українська, російська, англійська. 

 

Форма участі: заочна. 

 

 

Матеріали будуть надруковані в 

електронному збірнику безкоштовно 

 

Друкований збірник видається за бажанням 

(вартість 200 грн) 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ  

Платіжна карта ПриватБанку – 

5168 7427 0720 3927 

Отримувач – Власюк Володимир Павлович 

 

Оплата здійснюється банківським переказом 

на картку Приватбанку через касу, термінал 

самообслуговування або через систему 

Приват24. 

Призначення платежу:  

збірник конференції (обов’язково!!!). 

 

Реєстраційна картка учасника  

ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  

«Проблеми ведення та експлуатації лісових і 

мисливських ресурсів» 

присвячена пам’яті професора А.І. Гузія 

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи  

Посада  

Адреса для листування  

Телефон  

E-mail:  

Назва доповіді  

Збірник (так/ні)  

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 

ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II Всеукраїнська науково-практична 

конференція 
 

«Проблеми ведення та експлуатації 

лісових і мисливських ресурсів» 

присвячена пам’яті професора 

А.І. Гузія 

 
25 вересня 2020 року 

 
м. Житомир 

 

 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  

«Проблеми ведення та експлуатації 

лісових і мисливських ресурсів» 

присвячена пам’яті професора 

А.І. Гузія,  

 

яка відбудеться 25 вересня 2020 року у  

м. Житомирі на базі Житомирського 

національного агроекологічного 

університету  

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 спогади про професора А.І. Гузія; 

 мисливствознавство та проблеми 

ведення мисливського господарства; 

 лісова зоологія (фауна, чисельність, 

біологія); 

 охорона, розведення та розселення 

мисливських тварин; 

 захист лісу; 

 лісова селекція та насінництво; 

 сучасний стан та перспективи 

розвитку лісозаготівельного виробництва; 

 механізація робіт при 

лісовідновленні та лісорозведенні; 

 лісівництво і лісознавство; 

 таксація лісу та впорядкування 

лісових та мисливських угідь; 

 озеленення населених місць. 

 

 

Організаційний комітет 

 

Скидан Олег Васильович – ректор Житомирського 

національного агроекологічного університету, д.е.н., 

професор (голова оргкомітету); 

Романчук Людмила Донатівна - проректор із 

наукової роботи та інноваційного розвитку, д.с.-г.н., 

професор (співголова оргкомітету); 

Кратюк Олександр Леонідович – завідувач кафедри 

експлуатації лісових ресурсів к.б.н., доцент, 

(заступник голови); 

Вишневський Анатолій Васильович – в.о. декана 

факультету лісового господарства,  к. с.-г. н., доцент; 

Сірук Юрій Вікторович – заступник декана з 

наукової роботи, завідувач кафедри таксації лісу та 

лісовпорядкування,  к. с.-г. н, доцент; 

Житова Олена Петрівна – завідувач кафедри 

екології лісу та безпеки життєдіяльності,  д.б.н., 

професор; 

Климчук Олександра Олександрівна – завідувач 

кафедри загального лісівництва,  к. с.-г. н, доцент; 

Власюк Володимир Павлович – доцент кафедри 

експлуатації лісових ресурсів,  к. с.-г. н., доцент, 

(секретар); 

Іванюк Тетяна Миколаївна – доцент кафедри 

експлуатації лісових ресурсів,  к. с.-г. н.; 

Андреєва Олена Юріївна – доцент кафедри 

експлуатації лісових ресурсів,  к. с.-г. н., доцент; 

Турко Василь Миколайович - доцент кафедри 

таксації лісу та лісовпорядкування,  к. с.-г. н, доцент; 

Зимароєва Анастасія Анатоліївна – доцент 

кафедри експлуатації лісових ресурсів,  к. б. н., 

доцент; 

Кульман Сергій Миколайович – доцент кафедри 

експлуатації лісових ресурсів,  к. т. н.;  

Марков Федір Федорович - доцент кафедри таксації 

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

Загурський Йосип Владиславович. –  завідувач 

лабораторії переробки деревини. 

 

 

 

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, а саме: прізвище, ім’я, по 

батькові, місце роботи (навчання). Текст наукової 

праці слід набирати в текстовому редакторі MS Word 

2003, 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. Бібліографія 

згідно ДСТУ 8302:2015. Посилання на літературні 

джерела (не більше 5) подавати у квадратних дужках з 

вказівкою номера джерела. Матеріали та заявку на 

участь надсилати в електронному  вигляді на адресу:  

E-mail: deneshi_ks@ukr.net 

 

Зразок оформлення матеріалів 

УДК 639.1.053(477.42) 

МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

О.Л. Кратюк 

Житомирський національний агроекологічний 

університет 

Текст… 

Література. 

 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть 

автори. Оргкомітет конференції залишає за собою 

право відхиляти тези, що не відповідають вказаним 

вимогам або тематиці конференції. Матеріали 

конференції будуть перевірені на академічну 

доброчесність. 

 


