Реєстраційна анкета учасника
Інтернет-конференції
за посиланням:

https://forms.gle/vdn6GrXDqNjMf2es5

Електронні версії збірника,
програми конференції та сертифікати
будуть надіслані учасникам
до 31 травня 2022 року
та будуть розміщені на офіційному сайті
ЛНУВМБ імені С. З. ҐЖИЦЬКОГО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

ЧЕКАЄМО ВАШОЇ УЧАСТІ У
ІНТЕРНЕТ ̶ КОНФЕРЕНЦІЇ!

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ
ІМЕНІ С. З. ҐЖИЦЬКОГО

Взірець оформлення тез публікації
УДК
НАЗВА
Ім’я та прізвище здобувача (-ки), курс,
спеціальність, факультет (e-mail)
Ім’я
керівника,

та
прізвище наукового
науковий
ступінь,
вчене
звання, посада
Назва ЗВО (абревіатура), місто, країна.
Основний зміст
публікації

Організаційний комітет конференції
факультету:
Руслан ПЕЛЕНЬО – декан факультету
громадського розвитку та здоров’я;
Ніна ГРАДОВИЧ – доцент кафедри екології

ФАКУЛЬТЕТ
ГРОМАДСЬКОГО РОВИТКУ
ТА ЗДОРОВ’Я

ЗАПРОШЕННЯ
до участі у науковій
інтернет-конференції
«Дні студентської науки»
19-20 травня 2022 року
Львів – 2022

Запрошуємо всіх здобувачів вищої освіти
взяти участь у роботі
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ІНТЕРНЕТ ̶КОНФЕРЕНЦІЇ,
яка відбудеться 19-20 травня 2022 року на базі
факультету громадського розвитку та здоров’я
Львівського
національного
університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького, за адресою:
м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Форма участі в конференції: (дистанційна)
Робота Інтернет-конференції
відбуватиметьсяза такими напрямами:
«Превентивні
аспекти
забезпечення здоров’я тварин та
якості продукції»;
«Сучасні питання екології:
досягнення,
перспективи
та
проблеми»;
«Розбудова
правової
держави та громадського суспільства
в
умовах
євроінтеграційних
процесів»;
«Фізична терапія в сучасній
реабілітаційній медицині»;
«Фармація і сьогодення:
новітні досягнення та перспективи
розвитку»;
«Фізична
культура
та
здоров’язбережувальні технології»;
«Вища
освіта
в
полікультурному просторі».

Для включення тез в програму
конференції до 07 травня 2022 року
необхідно обов’язково:
заповнити реєстраційну анкету на
участь у конференції за відповідним
посиланням:
https://forms.gle/vdn6GrXDqNjMf2es5
-

подати матеріали тезисів (назва
файла
за
першим
автором,
наприклад:
«Градович Н.І.») та прикріпити фото / скан.
-

копію квитанції про оплату організаційного
внеску
на
електронну
пошту:
fgrzkonf@ukr.net
-

тему листа підписати назвою секції

організаційний внесок за участь у
конференції 100 гривень необхідно
оплатити до 05 травня 2022 року за
вказаними реквізитами:

Вимоги щодо оформлення тез:
Для публікації у збірнику приймають тези
українською,
польською,
англійською
мовами обсягом до двох сторінок формату
А4 (210-297) в електронному вигляді 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).

-

Банк отримувача:
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Код ЄДРПОУ: 14361575
№ рахунку:
UA 96 300614 0000029241849000003
Отримувач:
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Призначення платежу:
#3168704827#UA853006140000026201900564777
#Градович Ніна Ігорівна#Перерахування на
власний рахунок за участь у конференції

Оргкомітет не несе відповідальність
за наукову достовірність надісланих тез.
Просимо дотримуватись правил
академічної доброчесності та етикету!
Тези, які не відповідають вище
вказаним вимогам не будуть прийняті до
друку, а організаційний внесок не
повертається!

