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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Кафедра захист рослин Полтавської 

державної аграрної академії запрошує 

вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, 

магістрантів, а також усіх, хто цікавиться 

проблематикою захисту та карантину 

рослин, взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Захист і 

карантин рослин: історія та сьогодення», 

присвяченій 110-й річниці створення 

відділу захисту рослин Полтавської 

державної сільськогосподарської дослідної 

станції імені М. І. Вавилова ІСіАПВ, яка 

відбудеться 16–17 листопада 2020 року за 

адресою: Україна, м. Полтава, вул. Григорія 

Сковороди, 1/3, навчальний корпус № 1. 

Мета конференції: пошук способів 

розв’язання проблем захисту рослин в 

умовах глобальних змін.  
 

Напрями роботи конференції 

 Екологічно безпечні технології в захисті 

рослин;  

 фітосанітарний моніторинг;  

 біологічний захист рослин;  

 інтегрований захист і карантин рослин. 
 
 

Умови участі у конференції 

Для участі у конференції та публікації тез у 

збірнику матеріалів необхідно у термін до  

13 листопада 2020 року надіслати оргкомітету 

заявку та тези доповіді на електронну адресу: 

kafedra.zahystu-roslyn@ukr.net 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

1. Тези доповідей приймаються до друку 

українською та англійською мовами.  

2. Обсяг тез має становити 2–3 повні 

сторінки (разом із використаними джерелами) 

формату А4, текстовий редактор Microsoft Word 

for Windows (розширення doc, docx). Орієнтація 

книжна. Міжрядковий інтервал одинарний, 

абзацний відступ 1,25 см. Усі береги по 2 см. 

Шрифт Times New Roman. Розмір кегля 14. 

Сторінки не нумеруються.  

3. Структура тез: назва великими 

напівжирними літерами по центру сторінки; далі 

через 1 інтервал у правій частині аркуша 

розміщуються прізвище та ініціали автора 

(авторів); нижче – назва установи (без скорочень) 

курсивом; через 1 інтервал – за шириною аркуша 

текст (без переносів).  

4. Графічні матеріали мають бути згруповані, 

вмонтовані в текст, не скановані. Використання 

ілюстрованих матеріалів, таблиць, формул у 

тезах має бути мінімальним. Формат таблиць і 

рисунків – лише книжний. 

mailto:kafedra.zahystu-roslyn@ukr.net


5. Посилання за текстом – у квадратних 

дужках. У кінці тексту тез вказується список 

використаних джерел під назвою 

«Бібліографія», що друкується по центру 

напівжирним курсивом. Оформлення: розмір 

кегля – 12, нумерація за абеткою, курсивом.  

Електронною поштою надсилаються тези 

доповіді та заявка на участь у конференції у 

двох різних файлах: «Іванов_тези», 

«Іванов_заявка».  

Тези доповідей друкуються в авторській 

редакції. За зміст поданих матеріалів, 

достовірність наведених фактів, посилань, 

правопис власних імен тощо відповідальні 

автори.  

Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти тези, що не відповідають 

заявленим вимогам.  

Матеріали конференції будуть 

опубліковані у вигляді електронної версії 

збірника (формат pdf) і розміщені на сайті 

Полтавської державної аграрної академії на 

web-сторінці за адресою: 

https://www.pdaa.edu.ua/content/materialy-

naukovo-praktychnyh-internet-konferenciy 

 

Адреса 

36003 

м. Полтава, 

вул. Григорія Сковороди, 1/3, 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Контактні телефони: 

050 7096107 Поспєлова Ганна Дмитрівна; 

066 2227241 Коваленко Нінель Павлівна. 

Е-mail: kafedra.zahystu-roslyn@ukr.net 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез 
 

 

 

НАЗВА ТЕЗ 

 

Піщаленко М. А. 
Полтавська державна аграрна академія 

 

 [Текст…] 

Бібліографія 

 

 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет конференції: 

В. М. Писаренко – завідувач кафедри захисту 

рослин, професор, доктор 

сільськогосподарських наук; 

М. С. Самойлик – професор, доктор 

економічних наук; 
Г. Д. Поспєлова – доцент, кандидат 

сільськогосподарських наук; 

М. А. Піщаленко – доцент, кандидат 

сільськогосподарських наук; 

Н. П. Коваленко – доцент, кандидат 

сільськогосподарських наук; 

О. Л. Шерстюк – старший викладач 

 
Заявка 

на участь у конференції 
 

Прізвище_____________________________ 

Ім’я__________________________________ 

По батькові___________________________ 
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Науковий 

ступінь______________________ 

Вчене 

звання__________________________ 

Посада____________________________

___ 

Організація (повна 

назва)_______________ 

___________________________________

__ 

___________________________________

__ 

Адреса_____________________________

__ 

___________________________________

__ 

Контактний 

телефон__________________ 

Тема доповіді 

_________________________ 

___________________________________

__ 

___________________________________

__ 

Секція_____________________________

__ 

_____________________________________ 
 

Матеріали, надіслані пізніше 

встановленого строку, не 

розглядатимуться  



 

 


