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ЗАПРОШУЄМО 

взяти участь у 3-ій науковій конференції студентів, аспірантів і молодих науковців 

«Горизонти ґрунтознавства», 

яка відбудеться 27квітня 2023 року взмішаному (очно-дистанційному) форматі. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Тематика конференції: 

• ґенеза і географія ґрунтів; 

• екологія й охорона ґрунтів; 

• ґрунтово-земельні ресурси та їхня оцінка; 

• деградація земель і стале землекористування. 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції (у разі 

необхідності може бути надісланий) і розміщені на офіційному сайті географічногофакультету, а 

також у разі потреби збірник матеріалів конференціїможе бути надісланий на електронну пошту 

учасників конференції. 

Учасники конференції отримають сертифікат із зазначенням загальної кількості академічних 

годин: 18 год. (0,6 кредита ECTS). 

Оголошення про Конференцію розміщене на офіційному сайті географічного факультету за 

адресою: https://geography.lnu.edu.ua/horyzonty-gruntoznavstva-2023 

Оргкомітет: 

Біланюк Володимир Іванович – голова оргкомітету, декан географічного факультету 

Вус Ігор Теодорович – начальник Управління сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, 

інфраструктури і земельних відносин Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА 

Паньків Зіновій Павлович – завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, професор 

Позняк Степан Павлович – професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Кирильчук Андрій Андрійович – професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Ямелинець Тарас Степанович – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Вітвіцький Ярослав Йосипович – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

https://geography.lnu.edu.ua/horyzonty-gruntoznavstva-2023


Відповідальний секретар: 

Телегуз Олексій Гнатович – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

 
Адреса оргкомітету: 

кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, к. 100, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 

e-mail:   kfgeogrunt@lnu.edu.ua 

Контактні особи: 

Паньків Зіновій Павлович – завідувач кафедри; 

тел. роб.: (+38032)23-94-749; моб.: +380-67-76-18-237; zinoviy.pankiv@lnu.edu.ua 

Наконечний Юрій Ігорович         +380-63-29-92-508; yuriy.nakonechnyy@lnu.edu.ua 

Гнатишин Галина Богданівна        +380-50-43-14-080; halyna.hnatyshyn@lnu.edu.ua 

 

ПОРЯДОК УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Для участі в роботі конференції необхідно до 20 березня 2023 р. надіслати статтю, оформлену 

відповідно до вимог, на електронну адресу кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

kfgeogrunt@lnu.edu.ua; назва файлу – за прізвищем першого автора. Стаття повинна відповідати тематиці 

конференції та бути оформленою відповідно до вимог.  

Після прийняття статті (про що автор буде повідомлений електронним листом) необхідно 

сплатити організаційний внесок – 300 грн.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ  

Обсяг статті 5–7 повних сторінок, набраних у редакторі Word, файл з розширенням *.doc, *.docх. 

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм, абзац – 

1,25 см. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. До статті можна додавати графічні 

матеріали (рисунки, таблиці тощо), які повинні бути пронумеровані арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). 

Кожний рисунок повинен мати короткий підпис, а таблиця – заголовок. Рисунки подавати у форматі jpeg. 

Посилання на джерела в статті подавати у квадратних дужках згідно з номером у списку 

літератури. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ подаватив порядку згадування в тексті статті, його треба 

оформити згідно з такими вимогами:  для монографій – прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва 

видання, рік, кількість сторінок;  для статей у періодичних виданнях – прізвища та ініціали всіх авторів, 

повна назва праці, назва журналу, рік видання, сторінки. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, 

міжрядковий інтервал – 1. 

Структура статті 

Перший рядок – УДК (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).   

Другий рядок – назва статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру). 

Третій рядок – ім’я та прізвище автора/авторів (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по центру). 

Четвертий рядок – назва навчального закладу, факультету. 

Потім подається анотація (4–5 речень) і ключові слова (6–8) мовою статті (шрифт – курсив, 

вирівнювання по ширині сторінки).  

Після того з нового рядка англійською мовою подати назву статті (великими літерами, шрифт – 

жирний, вирівнювання по центру, без абзацу).  

У наступному рядку – ім’я та прізвище автора/авторів англійською мовою (шрифт – жирний 

курсив, вирівнювання по центру, без абзацу). 

Наступний рядок – назва навчального закладу, факультету англійською мовою. 
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Наступний рядок – анотація англійською мовою (якщо стаття англомовна, тоді подається 

україномовний варіант анотації) (шрифт – курсив, вирівнювання по ширині сторінки). 

 

Далі через пропущений рядок – текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац – 1,25 см). 

Стаття повинна бути структурована за рубриками:  

Актуальність теми дослідження. 

Стан вивчення питання, основні праці. 

Виклад основного матеріалу (мета, результати, новизна дослідження). 

Висновки. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

 
 
Зразок оформлення статті 

 

УДК  

НАЗВА СТАТТІ 

Ім’я Прізвище автора(ів)  

Навчальний заклад, факультет 

Анотація. 4–5 речень, де коротко описати актуальність і основні 

результати дослідження. 

Ключові слова: 5–7 слів.  

TITLE 

Author(s) First&LastName 

Educationalinstitution, faculty 

Summary. 4–5 sentences. 

Keywords: 5–7 words.  

 

Текст статті. 
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