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 04-06 жовтня 2022 року Львівський національний університет 

природокористування проводить Міжнародний студентський науковий 

форум  „Студентська молодь і науковий прогрес в АПК”. 

  

У рамках форуму проводитимуться такі конференції: 

1. Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва. 

2. Сучасні агротехнології й тенденції їхнього розвитку. 

3. Проблеми використання та охорони земельних ресурсів. 

4. Економічні аспекти розвитку АПК та сільських територій. 

5. Технічний прогрес в АПК. 

6. Актуальні проблеми будівництва та архітектури. 

7. Духовне виховання молоді та культурне відродження села. 

Запрошуємо студентів Вашого закладу освіти взяти участь у 

роботі форуму. Сподіваємося на налагодження контактів, які мали б 

обопільну користь й стимулювали розвиток студентської науково-

дослідної роботи. До початку роботи форуму заплановане видання 

електронного збірника матеріалів форуму.  

Студентам, котрі виявлять бажання взяти участь у роботі форуму, 

необхідно до 23 вересня 2022 року надіслати на адресу оргкомітету 

заповнену анкету учасника, форма якої додається та тези доповіді на e-

mail: stud_forum19@ukr.net. 

Участь в форумі безкоштовна! 

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; 

✓ група, 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. 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 

Ільків О. Т., ст. гр. Фін-51, 5-го курсу факультету управління, економіки 

та права  

Науковий керівник: к.е.н.,  доцент Східницька Г. В.  
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