
Вимоги до оформлення статей 
Матеріали статей подаються електронною 

поштою обсягом до 5-ти повних сторінок 

формату А4 (297 х 210 мм) у текстовому 

редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 

7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з 

розширенням *.doc; всі поля по 20 мм, 

шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал 

1,5, абзац 1,25 см, без переносів. 

Шифр УДК (зверху з лівого боку) - 

великими жирними літерами. На 

наступному рядку вказується прізвище та 

ініціали авторів, потім номер курсу і назва 

факультету. Далі - прізвище та ініціали 

наукового керівника, наукова ступінь, 

вчене звання. Нижче курсивом вказується 

назва освітньої установи. 

Далі  через 1,5 інтервали вказується НАЗВА 

СТАТТІ (з вирівнюванням по центру) - 

великими жирними літерами.  

Через 1,5  інтервали набирають курсивом 

анотацію,  далі наводять перелік ключових 

слів  (розмір 12 pt). 

Після ключових слів через 1,5 інтервали з 

абзацу друкується текст статті. 

Основна частина повинна включати 

наступні розділи - постановка проблеми, 

аналіз останніх досліджень та публікацій, 

постановка завдання, матеріали і методика, 

результати досліджень та їх обговорення, 

висновки і перспективи подальших 

досліджень).  

Список використаних джерел приводиться 

наприкінці публікації  в порядку першого 

згадування в тексті статті. Сторінки не 

нумеруються. 

Назва файлу має бути підписана прізвищем 

першого автора публікації                   

(Стаття   _Кравченко О.І.). 

 

Відповідальність за достовірність 

інформації залишається за авторами тез. 

Тези публікуються в авторській редакції. 

 

Зразок оформлення статті 
УДК  (номер УДК) 

Лебідь І.М., студентка 4 курсу факультету 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

Слинько В.Г.,  - науковий керівник, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

 

НАЗВА СТАТТІ 

 
Текст анотації (українською мовою) 

Ключові слова 

 
Постановка проблеми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Постановка завдання. 

Матеріали і методика. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  

 
Список використаних джерел 
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  2. Кістол І.В. Порівняльна характеристика різних 
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поєднань / І.В.Кістол // Вісник аграрної науки 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА  

АКАДЕМІЯ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І 

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА  

 ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ 

УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ 

«Актуальні питання технології 

продукції тваринництва» 

 

25-26 жовтня 2016 року 

 

Запрошення 
 

 



Шановні колеги! 
 

Оргкомітет запрошує взяти участь 

студентів, аспірантів, викладачів у 

роботі Всеукраїнської інтернет-

конференції, яка відбудеться 25-26 

жовтня 2016 року на базі факультету 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва Полтавської 

державної аграрної академії. 

 

Мета конференції: обговорення 

актуальних питань технологій 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва  в  контексті 

евроінтеграційних процесів та адаптації 

вітчизняного законодавства. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

російська та англійська. 

 

Голова організаційного комітету: 

 

Аранчій В.І. – ректор,  кандидат 

економічних наук, професор. 

 

Голова наукового комітету: 

 

Поліщук А.А. - декан факультету 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, доктор 

сільськогосподарських наук,          

професор. 
 

 

Напрями роботи конференції 

 

1. Розвиток тваринництва в Україні у 

контексті евроінтеграційних процесів.  

2. Сучасні технології годівлі тварин та 

технології кормів;  

3. Розведення та селекція тварин;  

4. Технології виробництва продукції 

тваринництва;  

5. Технології переробки продукції 

тваринництва;  

6. Екологічні аспекти технології 

продукції тваринництва. Життєвий цикл 

продукції. 

 

Учасникам конференції необхідно до 20 

жовтня 2016  року надіслати 

електронний варіант статті (до 5-ти 

сторінок), заявку  (форма додається) за 

адресою oksana.kravchenko@pdaa.edu.ua 

з позначкою «Інтернет-конференція». 

 

Матеріали конференції будуть 

розміщені на офіційному сайті академії  

www.pdaa.edu.com  після закінчення 

роботи конференції. 

 

Участь і публікація матеріалів 

безкоштовні. 
 

 

Заявка 
на участь у конференції 

1. Прізвище, ім'я, по-батькові автора______ 

2. Освітня спеціальність_________________ 

3. Назва факультету, курс________________ 

4. Назва навчального закладу_____________ 

5. Номер мобільного телефону___________  

6. E-mail______________________________ 

7. Прізвище, ім'я, по-батькові наукового 

керівника_____________________________ 

8. Науковий ступінь, вчене звання________ 

9. Установа, організація_________________   

10.Посада_____________________________ 

11. E-mail_____________________________ 

12. Назва доповіді______________________ 

 

 
Адреса оргкомітету: 

Факультет технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва, 

Полтавська державна аграрна академія, 

вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003. 

  

Телефони для довідок: 
Деканат факультету ТВППТ 

тел. (05322) 2-27-91, 

Кравченко Оксана Іванівна, кандидат с.-

г.наук, доцент 

 

Моб.тел.. - +38 050 9386735 

E-mail: oksanakravchenko@ukr.net 
 

 

mailto:oksana.kravchenko@pdaa.edu.ua

