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Інформаційний лист
Шановні колеги!
Львівський національний аграрний університет запрошує Вас взяти участь у
роботі XXІІ Міжнародного науково-практичного форуму “Теорія і практика
розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”, який
відбудеться у ЛНАУ, м. Дубляни, 5-7 жовтня 2021 р. У рамках форуму
проводитимуться міжнародні науково-практичні конференції:
 “Організаційно-економічний
механізм
розвитку
агропромислового
комплексу і сільських територій”, присвячена 70-річчю економічного факультету;
 “Системи виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів”;
 “Селекція, генетика та захист сільськогосподарських рослин у ХХІ
столітті: реалії, виклики, перспективи”, присвячена 120-річчю заснування кафедри
селекції, генетики та захисту рослин;
 “Земельні відносини в контексті просторового розвитку територій”;
 “Техніка та технології агропромислового виробництва”;
 “Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі”;
 “Інформаційні технології в енергетиці та АПК”;
 “Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському
будівництві”;
 “Інноваційні технології в освіті”
 “Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та
мовознавчий аспекти”.
Адреса оргкомітету: 80381, Львів-Дубляни, вул. Володимира Великого, 1,
наукова частина ЛНАУ, проректор з наукової роботи, д.е.н., доцент Яців Ігор
Богданович,
тел.:
(032)
22-42-503,
факс:
(032)
22-42-919,
e-mail: forum_lnau@ukr.net.
Оргкомітет форуму

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У МАТЕРІАЛАХ ФОРУМУ
1. Параметри тексту: шрифт тексту – 14 п., гарнітура – «Times New Roman», інтервал
основного тексту – 1,5.
2. Параметри сторінки – А4 (210х297 мм) – поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см,
праве – 1,5 см, орієнтація книжкова.
3. Мова тексту: українська, англійська, польська.
4. Обов’язкові елементи статті (загальний обсяг – до 5 сторінок):
4.1. Назва статті – шрифт 14 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний
(1,0), по центру.
4.2. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце праці – шрифт 14 п.,
інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив.
4.3. Анотація та ключові слова англійською мовою (не менше ніж 300 знаків, інтервал –
1,0).
4.4. Текст статті.
4.5. Бібліографічний список, оформлений за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. 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: forum_lnau@ukr.net.
6. 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 та матеріалами для наукової публікації.
7. Реквізити для внесення платежу:
ДКСУ м. Київ
Номер рахунку: р/р UA698201720313231001302000052
Код ЄДРПОУ організації 00493735
Призначення платежу: Організаційний внесок за участь у форумі. Прізвище та
ініціали відправника
Відповідальний секретар: к. техн. н., доцент Городецький Іван Миколайович
Контактний телефон для уточнення умов публікації статті: (032) 22-42-503;
+380680354930
8. Наукові матеріали приймаються до 15.09.2021 р.
9. У разі недотримання зазначених вимог матеріали до друку не прийматимуться.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АНКЕТА УЧАСНИКА
міжнародної науково-практичної конференції “………………………………………….”
Прізвище ____________________________ Ім’я ______________________ По батькові _______________
Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________________________________
Організація _______________________________________________________________________________
Поштова адреса для надсилання матеріалів форуму _______________________________________
Тел./факс/e-mail __________________________________________________________________________
Назва доповіді, автор (и) ___________________________________________________________________

