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СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

 
Запрошуємо вас взяти участь у роботі студентської наукової конференції присвяченої 

підведенню підсумків участі студентів Полтавської державної аграрної академії у проведенні 

наукових досліджень в 2014 календарному році.  

До участі в роботі конференції 22-23 квітня 2015 року запрошуються студенти, 

викладачі академії.  

Пленарне засідання – 22 квітня 2015 р. о 14.30.  

Місце проведення – 1 навчальний корпус, актова зала. 

Програма конференції передбачає виступи учасників із презентаціями. Робочі мови – 

українська, російська. 

В рамках конференції 23 квітня 2015 р. о 14.30. планується робота секцій. 

Учасники конференції повинні до 29 березня 2015 року (включно) подати на адресу 

електронної пошти відповідної секції: 

1) заявку (зразок додається); 

2) електронний варіант тексту тез доповіді. 

 
1. Секція факультету 

агротехнологій та екології 

ауд. 52 prepoddvv@yandex.ru 

 

Дудник 

Володимир Васильович, 

к. т. н. 

2. Секція факультету 

ветеринарної медицини 

ауд. 23 kirichko.elena@yandex.ua 

 

Киричко 

Олена Борисівна, 

к. в. н., доцент 

3. Секція факультету економіки 

та менеджменту 

МАЗ 8882888@mail.ru 

 

Воронько-Невіднича 

Тетяна Вікторівна, 

к. е. н. , доцент 

4. Секція інженерно-

технологічного факультету 

ауд.  

350, 352, 

353, 357 

prepoddvv@yandex.ru 

 

Дудник 

Володимир Васильович, 

к. т. н. 

5. Секція факультету обліку та 

фінансів 

ауд.  

426, 451 

 

bezkrovnujov@ukr.net 

 

Безкровний 

Олександр Валентинович, 

к .е .н , доцент 

6. Секція факультету технології 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

ауд. 477 oksana_house@ukr.net 

 

Кравченко  

Оксана Іванівна, 

к. с.-г. н., доцент 
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За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів тез доповідей студентів 

академії. Вартість публікації – 25,0 грн. за 1 сторінку. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Обсяг тез доповідей – 1-2 повні сторінки (українською, російської мовами) повинні 

бути надруковані у текстовому редакторі MS Word 11.0 14.0 шрифтом «Times New Roman 

14 pt». Міжрядковий інтервал – 1,0. Величина абзацного відступу – 1,25 см. 

Параметри сторінки стандартні А4 (210×297 мм) з полями: верхнє, нижнє, праве та 

ліве – по 20 мм. 

Назва доповіді друкується великими літерами (шрифт 14), вирівнювання по центру. 

Після заголовку пропустити один рядок. 

Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь та вчене звання (шрифт Arial-

курсив; вирівнювання по лівому краю). 

Текст тез (Шрифт - Times New Roman; вирівнювання – по ширині сторінки; перед 

першим абзацом тексту встановити інтервал 9 пт; після тексту пропустити один рядок; у 

тексті в обов’язковому порядку повинні бути посилання на джерела інформації (не менше 2-х). 

Фраза «Список використаних джерел» (шрифт – Times New Roman – напівжирний; 

вирівнювання – по центру). 

Список використаних джерел (шрифт – Times New Roman; вирівнювання – по ширині 

сторінки; оформлення – згідно вимог ВАК № 63 від 26.01.2008). 

 

Відповідальний секретар оргкомітету –  

Булах Тетяна Вікторівна, завідувач навчально-науковим відділом;  

тел. (05322)  2-29-53,  bulakh@pdaa.edu.ua 

 

 

 

Зразок оформлення заявки  

СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

1. Завдання та цілі регіонального управління 

Кошеленко О.С., студентка 4 (і) курсу факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник – Помаз Ю.В., кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри економіки підприємства 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

Кошеленко О.С., 

 студентка 4 (і) курсу факультету обліку та фінансів 

 

Науковий керівник –  

Помаз Ю.В., кандидат історичних наук, доцент 
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