
Анкета учасника 

Секція______________________________ 

Тема доповіді________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові студента (-ів), 

курс, факультет______________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові наукового 

керівника, науковий ступінь, вчене 

звання _____________________________ 

Назва закладу вищої освіти ___________ 

Необхідність місця проживання (потрібне 

чи ні)_______________________________ 

 

Взірець оформлення тез публікації 
 

УДК  

НАЗВА  

Прізвище та ім’я  – студента (-ів), курс, 

факультет (e-mail) 

Прізвище та ініціали наукового 

керівника, науковий ступінь, вчене 

звання, посада 

Назва ЗВО (абревіатура), місто, країна.  

Основний      зміст       публікації 

  

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

18 квітня (четвер) 
 

 10
00

-10
45 

– заїзд та реєстрація учасників 

конференції (корпус з колонами, фойє); 

 11
00

-11
30

 – пленарне засідання; 

 12
00 

– секційні засідання. 
 

19 квітня (п'ятниця) 
 

 12
00 

– підведення підсумків конференції; 

 13
30

 – екскурсія містом Львовом; 

 Від’їзд учасників конференції. 

Програму конференції та збірник Ви 

отримаєте після їх формування за поданими 

матеріалами 

 

 

 

 

ЧЕКАЄМО ВАШОЇ УЧАСТІ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ ! 
 

 

 

 

 

Організаційний комітет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 

ІМЕНІ С. З. ҐЖИЦЬКОГО 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

ГІГІЄНИ,  

ЕКОЛОГІЇ ТА ПРАВА 

 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 
до участі у  

науковій конференції  

 

«Дні студентської науки у 

Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини 

та біотехнологій  

імені С. З.  Ґжицького» 
 

 

18-19 квітня 2019 року 
 

 

 

 

Львів – 2019 



Запрошуємо всіх студентів закладів вищої 

освіти взяти участь у роботі  

 

СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ, 

яка відбудеться 18-19 квітня 2019 року на базі 

факультету ветеринарної гігієни, екології та 

права Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького, за адресою:  

м. Львів, вул. Пекарська, 50. 
 

 

Робота конференції відбуватиметься 

за такими напрямами: 

 

 «Превентивні аспекти 
забезпечення здоров’я тварин та 
якості продукції»; 

 
 «Сучасні питання екології 

та фармації, досягнення, перспективи 
та проблеми»; 
 

 «Розбудова правової 
держави та громадського суспільства 
в умовах євроінтеграційних 
процесів»; 

 
 «Актуальні проблеми 

соціально-гуманітарних наук». 
 

 

 

 

 

Для включення тез в програму 

конференції до 02 квітня 2019 року 

необхідно: 

 

- надіслати анкету учасника (взірець 

додається) окремим файлом (назва файла за 

першим автором з позначкою анкета, наприклад: 

«Віщур В.Я. - анкета»)  
на e-mail: fhepstud@ukr.net; 

 

- надіслати тези в 1 примірнику чітко 

роздруковані та на електронному носії 
(назва файла за першим автором, наприклад: 

«Віщур В.Я.»)  
на e-mail: fhepstud@ukr.net; 

 

- надіслати організаційний внесок для 

публікації поданих матеріалів 150 гривень 

поштовим переказом на адресу:  

79010, ЛНУВМБ імені 

С.З. Ґжицького м. Львів, 

вул. Пекарська, 50, Севастьянів У.П. 

 

 

 

 
 

Вимоги щодо оформлення тез: 

 

Для публікації у збірнику приймають 

тези у 1 примірнику українською, 

польською, англійською мовами обсягом до 

двох сторінок формату А4 (210-297) на 

електронному носії одним файлом у формі 

текстового редактора «Microsoft Word 3.0, 

7.0, 10.0», шрифт - Times New Roman, 

розмір - 12, інтервал між рядками – 1,5. 

Абзац 5 мм, без ущільнення тексту та 

переносів слів (таблиці та малюнки в тези не 

подавати).  

Розміщення полів – дзеркальне, 

розмір: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, 

праве – 20 мм, ліве – 20 мм. У лівому 

верхньому куті першої сторінки подається 

УДК (взірець додається).  

 

 

 

Тези, які не відповідають вище 

вказаним вимогам прийматися до друку 

не будуть ! 
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