
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ  

Статті 

Статті приймаються для друку у Віснику 

Львівського НАУ (агрономія) (фахове видання) 

до 20.04.2019 р. – visnyk.lnau.agro@gmail.com. 

Вказівки для авторів можна знайти тут: 

http://visnuk.kl.com.ua/joom/autor/vkazivky

-dlia-avtoriv.html 
1. Параметри тексту: шр. 14 п., гарн. Times New Roman, 

інт. 1,5. 
2. Параметри сторінки – А4, поля: верхнє 2 см, нижнє 

2 см, ліве 3 см, праве 1,5 см, орієнтація книжкова. 
3. Мова тексту: українська, англійська. 
4. Обов’язкові елементи статті: шифр УДК, назва статті 

– шр. 14 п., півжирн., усі літери прописні, інт. 1,0, по 
центру, ініціали та прізвище автора(рів), наук. ступінь, мі-
сце праці – шр. 14 п., інт. 1,0, по центру, курсив, анотації 
українською і англійською мовами (не менше 1800 зн., 
включаючи ключові слова, які стисло відображають зміст 
статті, не повторюючи її назву, шр. 12 п., інт. 1,5. 

5. Рубрикація статті (рубрики виділяють півжирн. шр. і 
заверстують у текст): постановка проблеми (називається 
проблема у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями); аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано вирі-
шення проблеми і на які спирається автор, виділення не 
вирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття; постановка завдання – 
формулювання цілей дослідження; виклад основного 
матеріалу (повне обґрунтування отриманих наукових 
результатів); висновки з дослідження і перспективи 
подальших розвідок у зазначеному напрямі; бібліо-
графічний список (не менше, ніж 5 позицій з обо-
в’язковими посиланнями у тексті), оформлений за ста-
ндартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 
складання». Додається переклад бібліографічного списку 
англійською, оформлений за тим же стандартом. 

6. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані 
на комп’ютері або скановані, заверстуються в текст, не ви-
ходячи за поле набору; таблиці заверстуються в текст. 

7. Форма подачі матеріалів: стаття та окремо заявка на 
розміщення статті у Віснику ЛНАУ (див. формуляр) по-
даються електронною поштою. 

8. Редколегія забезпечує якісне незалежне рецензу-
вання поданих для публікації матеріалів. Після отри-
мання від редколегії дозволу на друк статті у Віснику 

ЛНАУ її автор оплачує видавничі послуги на суму, яку 
розрахує видавництво, та надсилає електронною поштою 
версію перекладу статті англійською мовою (дві сторінки 
формату А4, кегль – 14 п., міжряд. інт. – 1,5 (близько 
4000 зн.). Ця версія повинна містити рубрики: «Пос-
тановка проблеми», «Виклад основного матеріалу», 
«Висновки». 

Матеріали  
1. Параметри тексту: шрифт тексту – 12 п., гарнітура 

– «Times New Roman», інтервал основного тексту – 1,5. 
2. Параметри стор. – А4 (210×297 мм) – поля: верхнє 

– 6 см, нижнє – 4 см, праве і ліве – 3,5 см, орієнт. книж. 
3. Мова тексту: українська, англійська, польська. 
4. Обов’язкові елементи статті (загальний обсяг – до 

5 стор.): 4.1) Назва статті – шр. 12 п., півжирн., усі 
літери прописні, інтерв. одинарний (1,0), по центру. 
4.2) Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, 
місце праці – шрифт 12 п., інтерв. одинарн. (1,0), по 
центру, курс. 4.3), анотація та ключові слова англ. 
мовою (не менше, ніж 300 зн., інтерв. – 1,0). 4.4) Текст 
статті. 4.5) Бібліографічний список, оформлений за 
стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та доку-
ментація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги 
та правила складання». 4.6) Оформлення графічного 
матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або 
скановані, заверстані в текст, не виходячи за поле 
набору; таблиці також заверстані в текст. 

5. Форма подачі матеріалів – електронною поштою 
на адресу: forum_lnau@ukr.net. 

Для часткового покриття витрат на проведення 
форуму його учасники сплачують організаційний 
внесок у сумі 250 грн. Скановану копію документа про 
сплату надсилати разом з анкетою учасника (див. 
дод. 1) та матеріалами для наукової публікації.  

Реквізити для внесення платежу: 

ДКСУ м. Київ  

Номер рахунку: р/р 31252385200052 

МФО Код банку 820172 

Код ЄДРПОУ організації 00493735 

Призначення платежу: Організаційний внесок за 

участь у Форумі. Прізвище та ініціали відправника 

Відповідальний секретар оргкомітету Форуму: 

Стойко Наталія Євгенівна  
Контактний телефон для узгодження умов публі-

кації матеріалів:  

+38(032)-22-42-503; +380671327616. 
8. Наукові матеріали приймаються до 01.07.2019 р.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції 

просимо прислати заявку на E-mail: 

agrochem_lnau@ukr.net 
 

ЗАЯВКА 
на участь у Міжнародній…  

Прізвище, Ім'я, по Батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Місце праці  

Назва доповіді  

Поштова адреса  

E-mail  

Контактні телефони (факс)  
 

 

Організаційний комітет 

Гнатів П. С. – зав. каф. агрохімії та ґрунтознавства 

ЛНАУ, д.б.н., проф. (голова оргкомітету); 

Бальковський В. В. – к.с.-г.н., доц. декан факуль-

тету арготехнологій і екології ЛНАУ (співголова); 

Лагуш Н. І. – к.с.-г.н., доцент (заст. голови); 

Пархуць Б. І. – к.с.-г.н., в.о. доц. (відп. секретар); 

Полюхович М. М. – к.с.-г.н., доцент; 

Іванюк В. Я. – к.с.-г.н., доцент; 

Гаськевих О. В. – к.г.н., в.о. доц.; 

Вега Н. І. – к.с.-г.н., ст. викл. 
 

Контактні особи:  
Гнатів Петро Степанович – голова Оргкомітету, 

зав. кафедри агрохімії та ґрунтознавства; 

Лагуш Наталя Іванівна – заст. голови; 

Пархуць Богдан Ігорович – відповідальний 

секретар конференції: (032) 22-42-943; 

+38(097) 441-94-52 

E-mail: agrochem_lnau@ukr.net 
 

Оргкомітет буде вдячний за поширення 
цієї інформації серед зацікавлених осіб! 

 

З повагою, оргкомітет! 

mailto:visnyk.lnau.agro@gmail.com
mailto:forum_lnau@ukr.net


Міжнародний науковий комітет 
 

Снітинський В. В. – академік НААН, 

д.с.-г.н., проф., ректор Львівського НАУ, голова. 

Балюк С. А. – академік НААН, д.с.-г.н., проф., 

директор ННЦ „Інститут ґрунтознавства і агрохімії 

ім. О. Н. Соколовського”, заступник голови. 

Бикін А. В. – д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН, 

зав. каф. агрохімії та якості продукції рослин-

ництва ім. О. І. Душечкіна НУБіП України. 

Гамаюнова В. В. – д.с.-г.н., проф, зав. каф. 

землеробства, геодезії та землеустрою Миколаїв-

ського НАУ. 

Гнатів П. С. – д.біол.н., проф., зав. каф. агро-

хімії та ґрунтознавства Львівського НАУ. 

Господаренко Г. М. – д.с.-г.н., проф. каф. 

агрохімії та ґрунтознавства Уманського НУС. 

Дехтярьов В. В. – д.с.-г.н., проф., зав. каф. 

ґрунтознавства Харківського НАУ ім. В. В. Доку-

чаєва. 

Дмитрук Ю. М. – д.біол.н., проф., зав. каф. 

агротехнологій та ґрунтознавства Чернівецького 

НУ ім. Ю. Федьковича, президент УТГА.  

Крамер Р. – д.філософ., проф. каф. мікробіо-

логії ґрунту Університету штату Міссурі (США). 

Персикова Т. Ф. – д.с.-г.н., проф., зав. каф. 

ґрунтознавства Білоруської ДСГА (Білорусь). 

Позняк С. П. – д.геогр.н., проф., зав. каф. ґрун-

тознавства і географії ґрунтів Львівського НУ 

ім. І. Франка. 

Польовий В. М. – чл.-кор. НААН, д.с.-г.н., 

проф., директор Інституту сільського господарс-

тва Західного Полісся НААН. 

Федак Дж. – д.філософ., гол. наук. співроб. Схід-

ного н.-д. центру зернових та олійних культур с.-г. й 

агропродовольчого комплексу Канади (Канада). 

Хойніцкий Ю. – д.габ., проф., зав. каф. ґрун-

тового середовища та рільничої хімії Варшавсь-

кого університету природничих наук (Польща). 

Шевчук М. Й. – д.с.-г.н., проф., зав. каф. лі-

сового і садово-паркового господарства Східно-

європейського НУ імені Лесі Українки. 

Вельмишановні колеги!  

Кафедра агрохімії та ґрунтознавства 

Львівського національного аграрного універ-

ситету запрошує Вас взяти участь у Міжна-

родній науковій конференції. 
 

„ҐРУНТОЗНАВСТВО Й АГРОХІМІЯ: 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД,  

СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ” 
 

Мета конференції: висвітлити й проаналі-

зувати історичний процес становлення ґрун-

тознавства й агрохімії в Західній Україні; уза-

гальнити динаміку функціонального стан 

ґрунтів і ґрунтового покриву України під 

впливом їх тривалого використання та хіміза-

ції землеробства; обговорити сучасні тенден-

ції раціонального удобрення культур, перс-

пективи органічного землеробства й аналіти-

чного агрохімсервісу агрогосподарств. 

Для участі в конференції запрошуємо нау-

ковців ВНЗ і науково-дослідних установ, док-

торантів, аспірантів, представників зацікав-

лених установ, організацій, ділових структур. 

Робочі мови: українська, польська, 

російська, англійська. 
 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Функціональний стан ґрунтів і трансфор-

мація ґрунтового покриву, проблеми охорони 

й розширеного відтворення їх родючості. 

2. Динаміка агрохімічних властивостей оку-

льтурених ґрунтів, органічне землеробство, 

овочівництво й виноградарство.  

3. Раціональні системи удобрення культур в 

агрономічному, екосистемному й економіч-

ному аспекті. 

4. Методичні й організаційні проблеми ана-

літичного агрохімсервісу агрогосподарств, 

сертифікації ґрунтів та органічної продукції.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Факультет агротехнологій та екології 

Кафедра агрохімії та ґрунтознавства 

 

 
 

Міжнародна наукова конференція 
в рамках XХ Міжнародного науково-

практичного форуму ЛНАУ   

 

„ҐРУНТОЗНАВСТВО Й АГРОХІМІЯ: 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД,  

СТАН ТА АКТУАЛЬНІ 

ПЕРСПЕКТИВИ” 
 

ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ КАФЕДРИ 

АГРОХІМІЇ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВА ЛНАУ 

 

17–20 вересня 2019 р. 
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