Міністерство освіти і науки України
Полтавська державна аграрна академія
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ АКАДЕМІЇ
13-14 ТРАВНЯ 2015 РОКУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції професорськовикладацького складу академії присвяченої підведенню підсумків проведення науковопрактичних досліджень у 2014 календарному році та з нагоди Дня науки в Україні.
Пленарне засідання –13 травня 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 14 травня 2015 р. о 14.30. планується робота секцій.
Учасники конференції повинні до 15 квітня 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, 80

2. Секція факультету
ветеринарної медицини

ауд. 23

3. Секція факультету економіки
та менеджменту

МАЗ, 500

4. Секція інженернотехнологічного факультету
5. Секція факультету обліку та
фінансів
6. Секція факультету технології
виробництва та переробки
продукції тваринництва
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За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів тез доповідей
професорсько-викладацького складу 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 шрифтом «Times New Roman 14 pt». Міжрядковий інтервал – 1,0. Величина
абзацного відступу – 1,25 см.
Параметри сторінки стандартні А4 (210×297 мм), поля з усіх боків – 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 Times
New Roman-курсив; вирівнювання по правому 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 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
1. Навчання населення діям НС
Дудник В.В., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри безпеки
життєдіяльності

Зразок оформлення тез доповідей
НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ НС
Дудник В.В.,
кандидат технічних наук, старший викладач

