
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Бажаючі взяти участь у конференції 

заповнюють заявку та надсилають її до 

10.10.2022 р. 

 

ЗАЯВКА 

На участь у Міжнародній науково-практичній 

Інтернет-конференції «Досягнення та 

перспективи ветеринарної науки» 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

Посада  

Місце роботи 

(навчання) 

 

Назва доповіді  

Телефон (мобільний, 

робочий) 

 

e-mail  

 

Участь у конференції безкоштовна 

 

 

 

 

Робочі мови конференції: українська, 

польська, англійська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для обговорення і дискусій матеріали 

конференції будуть розміщені на web-сайті 

pdaa.edu.ua (вкладка Наука – Матеріали 

науково-практичної інтернет-конференції). 

 

За результатами роботи конференції 

кожному учаснику будуть направлені на 

електронну адресу збірник тез, програма та 

сертифікат учасника. 

 

Збірник тез в електронному варіанті буде 

розміщений на сайті конференції. 

 

 

 

 

 

Телефони для довідок: 
Кулинич Сергій Миколайович – +38 (099) 932-

45-00 – декан ФВМ 

Панасова Тетяна Георгіївна – +38 (050) 756-13-

44 – заступник декана ФВМ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

Інформаційне повідомлення 

 

Запрошуємо взяти участь у  

Міжнародній науково-практичній 

Інтернет-конференції молодих вчених 
 

«Досягнення та перспективи 

ветеринарної науки»,  
 

присвяченої 30-річчю створення 

факультету ветеринарної медицини 

Полтавського державного аграрного 

університету 

 

 

20 жовтня 2022року 

 

 

 

 

м. Полтава 

2022 р. 

 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

20 жовтня 2022 року на базі факультету 

ветеринарної медицини Полтавського 

державного аграрного університету 

проводиться Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Досягнення та перспективи 

ветеринарної науки» 

 

На конференцію приймаються матеріали: 

 

викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, 

докторантів, здобувачів наукового ступеня, 

здобувачів вищої освіти, практичних лікарів 

ветеринарної медицини, які мають відношення 

до тематики конференції.  

 

Тематика конференції: 

 

Актуальні питання ветеринарної медицини.   

 

Контрольні дати конференції 

 

Дата конференції 20.10.2022 р. 

Термін подання 

матеріалів 
до 10.10 2022 р. 

Терміни виходу  

електронного 

збірника 

21.10 2022 р. 

 

Матеріали тез направляти: 

 

на e-mail: fvmpoltava@ukr.net 
 

Умови участі в конференції та 

публікації тез 

1. Форма участі в конференції: 

дистанційна, у режимі он-лайн конференції 
2. Участь у конференції безкоштовна. 

3. Тези доповідей направляються лише в 

електронному вигляді. 

4. Не пізніше 10 жовтня 2022 року 

необхідно подати на електронну адресу: 

 заявку на участь; 

 матеріали доповіді; 

5. Файли називати за прізвищем першого 

автора. 

6. Після надсилання матеріалів 

обов’язково очікуйте підтвердження про їх 

отримання. 

7. Всім учасникам конференції на 

електронну адресу буде висланий збірник 

матеріалів та сертифікат участі у конференції. 

Вимоги щодо оформлення матеріалів 

1. Обсяг матеріалів – від 2-х до 4-х 

сторінок, які не нумерувати. 

2. Формат – А4, гарнітура – MS Word 

(розширення - .doc). 

3. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,15, абзац – 1,25 см. 

4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 

20 мм. 

5. Якщо є науковий керівник, то 

вказувати його в тексті потрібно обов’язково 

у вигляді зноски в кінці сторінки. 

6. По центру рядка – назва тез, великими 

жирними літерами. 

7. Через пустий рядок – прізвище та 

ініціали авторів (жирним), науковий ступінь, 

вчене звання, назва установи, місто, e-mail. 

8. Нижче – через один пробіл – текст 

доповіді (тез). 

 

Тези повинні включати наступні розділи (їх 

назви подаються жирними літерами): 

 Актуальність проблеми. 

 Матеріали та методи досліджень. 

 Результати досліджень. 

 Висновки. 

9. В кінці тексту – через один пробіл – 

наводиться Література (жирним і по центру). 

Посилання на літературне джерело подаються 

у квадратних дужках відповідно до порядку 

згадування. Список використаних джерел 

оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015. 

10. Використання ілюстративних 

матеріалів, формул в тезах повинно бути 

мінімальним. 

11. Формат таблиць та рисунків має бути 

лише книжний. 

12. Матеріали, які не відповідатимуть 

вимогам, розглядатись не будуть. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

 20    мм  

 

 

20 мм 

УДК 

НАЗВА  ТЕЗ 

 

Прізвище та ініціали,  

науковий ступінь, вчене звання  

Назва установи, місто(e-mail) 

 

Актуальність проблеми…… 

Матеріали та методи 

досліджень.... 

Результати досліджень….. 

Висновки….. 

 

Література 

1….. 

__________________________ 

* Науковий керівник – …… 

 

 

20 мм 

 Формат А4            20 мм  

 

mailto:fvmpoltava@ukr.net

