АНКЕТА УЧАСНИКА
Міжнародного студентського наукового форуму
„СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС В АПК”
Відомості про студента:
Прізвище ____________________________________________________
Ім’я _________________________________________________________
По батькові __________________________________________________
Курс ________________________________________________________
Факультет ___________________________________________________
Навчальний заклад ____________________________________________
Поштова адреса _______________________________________________
Тел./факс/e-mail _____________________________________________
Назва доповіді, автор (и) _______________________________________
Секція _______________________________________________________
Бажане місце проживання: гуртожиток або готель.
Відомості про наукового керівника:
Прізвище ____________________________________________________
Ім’я _________________________________________________________
По батькові __________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання _________________________________
Посада _______________________________________________________
Організація ___________________________________________________
Поштова адреса _______________________________________________
Тел./факс/e-mail _______________________________________________
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ
Львівський національний аграрний університет
вул. Володимира Великого,1
м. Дубляни
Жовківський р-н
Львівська обл., 80381
Тел.: (032) 22-42-503; факс (032) 22-42-919
e-mail: forum_lnau@ukr.net

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ
НАУКОВИЙ ФОРУМ

Студентська молодь і
науковий прогрес в АПК
19-21 вересня 2018 р.

ЛЬВІВ–2018

19-21 вересня 2018 року Львівський національний аграрний
університет проводить Міжнародний студентський науковий форум
„Студентська молодь і науковий прогрес в АПК”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

У рамках форуму проводитимуться такі конференції:
Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва.
Сучасні агротехнології й тенденції їхнього розвитку.
Проблеми використання та охорони земельних ресурсів.
Економічні аспекти розвитку АПК.
Технічний прогрес в АПК.
Актуальні проблеми будівництва та архітектури.
Духовне виховання молоді та культурне відродження села.

Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь
у роботі форуму. Сподіваємося на налагодження контактів, які мали б
обопільну користь й стимулювали розвиток студентської науководослідної роботи. До початку роботи форуму заплановане видання
збірника тез.
Студентам, котрі виявлять бажання взяти участь у роботі форуму,
необхідно до 08 червня 2018 року надіслати на адресу оргкомітету
заповнену анкету учасника, форма якої додається, тези доповіді
(2 прим.) і на e-mail: forum_lnau@ukr.net та копію квитанції про
оплату оргвнеску.
Сума організаційного внеску присутнього на форумі учасника
складає 100 грн. (вартість друкованих матеріалів та участь в
організаційних заходах) або 70 грн. – у разі заочної участі в роботі
форуму. Кошти необхідно перерахувати на рахунок університету.
Одержувач: Львівський національний аграрний університет,
р/р 31252385200052, МФО 820172, КПКВК 2201160, ЗКПО 00493735 в ДКСУ
м. Київ з приміткою „Організаційний внесок на студентський форум від
(прізвище, ім’я, по батькові участника форуму)”.
Проживання та харчування учасників форуму здійснюється лише
за їхній власний рахунок. Студенти матимуть змогу проживати в
гуртожитках ЛНАУ. У разі потреби оргкомітет може забронювати місця
в готелі.
Оргкомітет

Вимоги до оформлення тез доповідей:
1) Формат: А4, верхнє поле – 6 см, нижнє – 4 см, праве, ліве – по 3,5 см.
Орієнтація книжкова.
2) Параметри заголовка: шрифт – 12 пт, півжирний; усі літери прописні;
інтервал одинарний.
3) Параметри відомостей про автора: шрифт тексту – 12 пт, курсив;
гарнітура – Times New Roman; інтервал – одинарний.
4) Параметри тексту: шрифт тексту – 12 пт; гарнітура – Times New Roman;
інтервал – одинарний. Загальний обсяг статті 1 сторінка.
5) Мова тексту: українська, російська, польська, німецька, англійська,
французька, угорська, чеська, словацька.
6) Структура статті:
 УДК;
 прізвище, ініціали автора;
 курс, факультет;
 науковий керівник (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене
звання);
 навчальний заклад;
 назва (зразок оформлення додається).
7) Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері
або скановані, подаються на окремих сторінках; таблиці заверстуються в текст
статті без обтікання.
Файли називати за зразком: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov.
Файл із тезами зберігати у форматі RTF. Звертаємо увагу на те, що тези, які не
відповідають вимогам або подані із запізненням, не прийматимуться до друку.

Зразок оформлення тез доповідей студентів
УДК 336.77.631
Іванов О. Т., ст. 4-го курсу економічного факультету
Науковий керівник: к.е.н., доцент Східницька Г. В.
Львівський національний аграрний університет
ТЕМА
Текст

PARTICIPANT APPLICATION FORM
International Students’ Scientific Forum
„STUDENTS’ YOUTH AND SCIENTIFIC PROGRESS IN
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX”

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF
UKRAINE

INFORMATION ABOUT THE PARTICIPANT (STUDENT):

LVIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Surname _____________________________________________________________
Name _______________________________________________________________
Patronymic name ______________________________________________________
Year (course) _________________________________________________________
Faculty ______________________________________________________________
Name of the educational establishment _____________________________________
____________________________________________________________________
Postal address ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tel./Fax/e-mail _______________________________________________________
Title of the report, author(s) _____________________________________________
____________________________________________________________________
Workshop ____________________________________________________________
Accommodation: hostel or hotel
INFORMATION ABOUT THE SCIENTIFIC SUPERVISOR:
Surname _____________________________________________________________
Name _______________________________________________________________
Patronymic name ______________________________________________________
Scientific title, scientific degree __________________________________________
Position _____________________________________________________________
Organization _________________________________________________________
____________________________________________________________________
Postal address ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tel./Fax/e-mail _______________________________________________________

THE ORGANIZATIONAL COMMITTEE ADDRESS:
80381, Lviv National Agrarian University, t. Dublyany, Zhovkva district,
Lviv region
Working Organizational Committee
Tel.: (032) 22-42-503
Fax: (032) 22-42-919

e-mail: forum_lnau@ukr.net

INFORMATION
ON
INTERNATIONAL STUDENTS’ SCIENTIFIC
FORUM

STUDENTS’ YOUTH AND SCIENTIFIC PROGRESS IN
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

SEPTEMBER 19–21 , 2018

LVIV, 2018
REQUIREMENTS FOR PUBLISHING MATERIALS:
On September 19–21, 2018 International Students’ Scientific
Forum „Students’ Youth and Scientific Progress in Agro-Industrial
Complex” will be held at Lviv National Agrarian University.
The following conferences will be arranged within the Forum:
1. Ecology safe agricultural production.
2. Modern technologies and the tendencies of their development.
3. Land resources use and protection.
4. Economic aspects of agro-industrial complex development.
5. Technical progress in agro-industrial complex.
6. Important issues of construction and architecture.
7. Spiritual education of youth and cultural revival of the
countryside.
We are pleased to invite your students to take part in the Forum.
We are looking forward to establishing mutually beneficial
contacts which would facilitate students’ scientific and research
work.
The Conference materials will to be published, by the time the
Forum starts it work..
The students should send the articles to the Organizational
Committee of the Forum by June 8, 2018. We also ask you to fill in the
enclosed application form.
Please, mind, that articles which do not meet the publication
requirements will not be accepted. The Organizational Committee bears
no responsibility for any e-mailing damages and the mailed materials
are not retyped. The articles should meet the dead line, otherwise they
are not included into the publication materials.This is the privilege of
the university to select the articles for the publication.
The organizational fee is $ 30: expenses on the Conference
organization and publication of the Conference materials. The
registration fee is paid on the arrival.
ORGANIZATIONAL COMMITTEE
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