
Шановні колеги! 

Запрошуємо до участі у роботі  

50-ї науково-методичної конференції  

викладачів і аспірантів  

«Сучасний підхід до викладання навчальних 

дисциплін в контексті підвищення  

якості вищої освіти», 

яка відбудеться  

26-27 лютого 2019 року. 

 

Умови участі у конференції 

до 15 листопада 2018 року відповідальним з 

кафедр подати тематику доповідей в навчальний 

відділ; 

до 6 грудня 2018 року подати у 

роздрукованому та електронному вигляді в 

навчальний відділ:  

1) заявку (зразок додається);  

2) текст тез доповіді. 

 

Планується робота за такими секціями: 

1. Секція факультету агротехнологій та 

екології  

2. Секція факультету ветеринарної 

медицини  

3. Секція факультету економіки та 

менеджменту  

4. Секція інженерно-технологічного 

факультету  

5. Секція факультету обліку та фінансів  

6. Секція факультету технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва  

За результатами конференції буде виданий 

збірник матеріалів тез доповідей професорсько-

викладацького складу академії. Вартість 

публікації – 40,0 грн. за 1 сторінку. Кошти 

використовуються на покриття витрат, 

пов’язаних з виданням тез та проведенням 

пленарного засідання. Оплату подати при 

поданні тез доповіді  секретарю навчального 

відділу. 

На одні тези доповіді, незалежно від 

кількості співавторів, надається один  примірник 

збірника матеріалів. 

Кожна кафедра ПДАА подає не менше 

трьох тез доповідей. 
 

 Вимоги до оформлення тез 

Обсяг – 3  сторінки (не нумеруються) 

Шрифт – 14 pt Times New Roman 

Інтервал – 1,5 

Поля – 20 мм з усіх боків 

Перший рядок – НАЗВА ТЕЗ (великими 

літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по 

центру)  

Другий – прізвище та ініціали автора 

(авторів), посада, науковий ступінь, вчене 

звання (напівжирний шрифт, вирівнювання по 

правому краю) 

Далі – текст тез доповіді 

У кінці – список використаних джерел. 

Усі рисунки виконуються у графічних 

редакторах, сумісних з текстовим редактором 

Word (Microsoft Office 2003). Формули 

виконуються в редакторі формул Microsoft 

Equation. 

Список використаних джерел 

оформляється згідно оновлених вимог  

ВАК № 63 від 26.01.2008.  

Рисунки та формули обов’язково мають 

бути вставленими в текст в якості об’єктів. 

Зображення має бути чорно-білим. Необхідно 

використовувати доступні для чорно-білого 

зображення засоби візуального розрізнення 

фігур та ліній, що несуть різне значеннєве 

навантаження. 

Для набору формул використовувати 

лише вбудований в Microsoft Office редактор 

формул MS Equation. Крім того, рисунки 

повинні бути збереженими окремими файлами 

в тому редакторі, засобами якого вони 

виконувалися (файли з розширенням *.хls, 

*.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif).  

Максимальні параметри (реальні розміри) 

ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. Не 

допускається оформлення таблиць та 

ілюстрацій в альбомному форматі. 

Обов’язково вказується джерело 

запозиченого матеріалу.  
 

Робочі мови конференції – 

українська, англійська. 
 

Увага! 

Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти матеріали, що не відповідають темі 

науково-методичної конференції та вимогам 

оргкомітету до написання та оформлення тез 

доповіді.  

Роботи, не представлені у встановлений 

термін,  не розглядаються. 

 



ЗАЯВКА 

на участь у 50-ій науково-методичній 

конференції викладачів і аспірантів  

«Сучасний підхід до викладання навчальних 

дисциплін в контексті підвищення  

якості вищої освіти» 

Прізвище ________________________________ 

Ім’я та по батькові ________________________ 

Науковий ступінь _________________________ 

Вчене звання  ____________________________ 

П.І.П., вчене звання, науковий ступінь, місце 

роботи наукового керівника (для аспірантів і 

здобувачів) ______________________________ 

Посада __________________________________ 

Телефон (код)  _____ ______________________ 

E-mail  __________________________________ 

Тема доповіді ____________________________ 

Номер секції _____________________________ 

 

Підпис ______________ 

 

 

 
 

Координатор:  

Ткаченко Діана Романівна, секретар навчального 

відділу 

тел. міський 2-28-39; тел. внутрішній 3-86 

E-mail: nav_vid@pdaa.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА 

АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

50-та науково-методична 

конференція викладачів і аспірантів 

на тему: 

«Сучасний підхід до викладання 

навчальних дисциплін в 

контексті підвищення  

якості вищої освіти» 

 
 

26-27 лютого 2019 року  

м. Полтава 


