
 

Шановні колеги! 
З метою вшанування визначних історичних дат та видатних діячів 

української історії, науки та культури на виконання Постанови Верховної  

Ради України  «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» від 

03.12.2019 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325-20) Львівський 

національний аграрний університет 27 травня 2020 року проводитиме 

студентську наукову інтернет-конференцію «Українська історія та культура в 

контексті сучасної доби».  

Запрошуємо  Вас взяти участь у цьому науковому заході,  

який працюватиме за такими напрямами: 

  ■ Визначні дати української історії: уроки для сучасників. 

    ■ Духовні, політичні та інтелектуальні провідники 

українського народу. 

■ Українські національно-визвольні змагання ХХ – початку  

ХХІ століття. 

■ Українська мова та культура як визначальні  чинники 

самоідентифікації нації. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Комісія з організації університетських та суспільних заходів 

Відділ з організації виховної роботи студентів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСЬКА  НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ТА  КУЛЬТУРА 

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДОБИ» 
 

 
 

www: lnau.edu.ua 
 

адреса: Львів-Дубляни, ЛНАУ,  

 

Тел: +380 (322) 242508 

e-mail: ukr-lnau@ukr.net 

http://lnau.edu.ua/
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Оргкомітет: Володимир Снітинський – ректор Львівського 

національного аграрного університету, академік НААНУ, голова;         

Ігор Яців – проректор з наукової роботи ЛНАУ; Ірина  Федів – 

головний учений секретар; Юрій Дубневич – голова комісії з 

організації університетських та суспільних заходів; Ірина Фостяк – 

керівник інформаційного відділу ЛНАУ, Галина Східницька – 

голова ради молодих вчених;  Анжела Куза –  керівник відділу з 

організації виховної роботи студентів; Іван Венгрин – заступник 

керівника відділу з організації виховної роботи студентів з 

духовно-морального виховання;  заступники деканів з виховної 

роботи Олександра Костишин, Оксана Булик, Ігор Баран, Оксана 

Скаб, Олексій Швець. 

Адреса оргкомітету: вул. Володимира Великого, 1,                        

м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381, відділ з 

організації виховної роботи студентів ЛНАУ, тел.: (032) 242-508; 

(096) 457-54-03,  e-mail: ukr-lnau@ukr.net  

Для участі в конференції необхідно до 15.05.2020 подати до 

оргкомітету заявку на участь у конференції. Інформацію подавати 

на електронну адресу: ukr-lnau@ukr.net. Тему листа слід 

формулювати словами: «Участь у конференції». 

Тези доповіді  (обсягом 1-2 сторінки) необхідно подати до 20 

травня в оргкомітет конференції на електронну адресу: ukr-

lnau@ukr.net, їх буде розміщено на сайті Львівського національного 

аграрного університету.  
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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;  

 текст; 

 бібліографічний список. 

   Файл із тезами зберігати у форматі RTF. Звертаємо увагу на те, що тези, які не відповідають 

вимогам або подані із запізненням, не прийматимуться до публікації.  

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.  
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