
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-

ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 

73-ій СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

„ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО, МИСЛИВСЬКОГО І  

САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА” 

 

 

 

Відеоконференція відбудеться 23 листопада з 14:00 год. 

за київським часом у режимі онлайн 

 

 

 

 

 

Підключитися до відеоконференції в середовищі Google Meet можна тільки 

через Google Account (пошта gmail або корпоративна пошта на домені gmail) 

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/kww-pcwg-zve 

https://meet.google.com/kww-pcwg-zve


Для складання Програми конференції просимо Вас до 21 листопада 2021 року 

надіслати заявку GoogleForms за посиланням: 

https://forms.gle/JpMpH1VzTXmVcwoCA 

 

ОРАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Миклуш Степан Іванович – директор ННІ лісового і садово-паркового 

господарства, голова оргкомітету; 

Члени оргкомітету: 

Гаврилюк Сергій Анатолійович – заст. директора ННІ лісового і садово-

паркового господарства, керівник секції «Ведення лісового, 

мисливського і садово-паркового господарства; 

Сорока Мирослава Іванівна – професор кафедри ботаніки, деревинознавства та 

недеревних ресурсів лісу, відповідальна за наукову роботу студентів 

ННІ лісового і садово-паркового господарства; 

Лук’янчук Неля Георгіївна - науковий керівник Наукового товариства студентів 

НЛТУ України. 

 

Фінансові умови участі в конференції: участь у конференції та публікація тез є 

безкоштовною. 

 

За матеріалами конференції буде видано електронний збірник. 

Останній термін прийому матеріалів до 15 грудня 2021 року включно. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
Матеріали конференції обсягом до 5 сторінок (разом з використаними джерелами – за потребою) 

формату А4, текстовий Word for Windows (розширення doc, docx). Сторінки не нумеруються. 

Орієнтація книжкова. Міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,0 см. Усі береги 2,0 см. 

Шрифт TimesNewRoman. Розмір кегля 12. Прізвище та ініціали автора (авторів) розміщуються у 

правій частині аркуша, нижче – назва установи (бажано без скорочень). Через 1 інтервал – назва 

тез великими літерами напівжирним курсивом; далі через 1 інтервал за шириною аркуша – текст 

(без переносів). Схеми й інші зображення слід подавати як РИСУНКИ. Список використаних 

джерел. 

Матеріали тез надсилати на адресу: lukyanchuk@nltu.edu.ua, у темі листа вказати «Матеріали 

студентської конференції». 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

e-mail ilspg@nltu.edu.ua; serhiy_havrylyuk@nltu.edu.ua 

телефон (032) 258-42-26; (068) 760-91-99 

 

Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення 

інформації про нашу конференцію серед колег! 

https://forms.gle/JpMpH1VzTXmVcwoCA
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