
Інформаційний лист 

                                                                                      

Вельмишановні колеги! 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького запрошує Вас взяти участь у роботі 

Конференції: “Львівсько-Вроцлавська наукова конференція з 

діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин: минуле, сьогодення, 

майбутнє”, яка буде проводитися 14–15 листопада 2019 року. 

 

 

Тези в форматі Word та сканкопію реєстраційної форми надсилати на email: 

terapiyavet@ukr.net (приклад назви файлу: slivinska_reg.doc). 
Час секційної доповіді – 10 хвилин з обговоренням. Мультимедійні презентації 

будуть прийматися від учасників в форматі Microsoft Power Point на 
електронному носії. 

Назви усних доповідей в незалежності від мови доповідача мають бути 
наведені на слайдах англійською мовою. Прохання продублювати всі надписи 

на слайдах презентацій англійською мовою. 
Для осіб, що потребують персонального запрошення на конференцію, 

особливо в оригіналі, прохання якнайшвидше звернутися до організаційного 
комітету особисто. 

Тези конференції будуть розміщені на сайті університету лише в електронній 
формі за посиланням https://lvet.edu.ua/index.php/nauka/konferentsii.html.  

За результатами конференції будуть опубліковані статті у Науковому віснику 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Серія “Ветеринарні науки”. Вимоги для 

оформлення статтей розміщені за посиланням 
https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/about/submissions. 

 
Реєстрація учасників конференції буде проходити 14 листопада 2019 р.         з 

9:00 до 10:00 у вестибюлі головного корпусу біолого-технологічного 

факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Ґжицького за адресою: м. Львів, вул.Пекарська, 50. 

 

Організаційний внесок 200 грн. 

Реєстраційна форма – до 15 жовтня 2019 р. 

Подача матеріалів доповідей (тези) – до 15 жовтня 2019 р. 
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Вимоги до оформлення тез 

Мова: українська, польська, англійська  
Обсяг – до 2 сторінок формату А5, TimesNewRoman, кегль 12 pt 

Структура тез: 
Назва тез великими літерами. 

Прізвище, ініціали авторів 
Назва установи, адреса, e-mail (Просимо не використоувати електронних 

скриньок, зареєстрованих на російських доменах (ru)). 

Текст до 2000 знаків 
Зразок оформлення тез: 

ОСОБЛИВОСТІ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ 
Слівінська Л.Г., Щербатий А.Р. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Ґжицького, вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, ua-andrea@ukr.net 

Гуцульську породу коней використовують в Україні для верхової їзди, 
кінного спорту, туризму та гіпотерапії, завдяки спокійному їхньому норову і 

поведінці, непоганим фізичним якостям.…………………………………………… 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Реєстраційна форма 
для участі у Конференції “Львівсько-Вроцлавська наукова конференція з 

діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин: минуле, сьогодення, майбутнє” 

м. Львів, 14–15 листопада 2019 року 
 

Прізвище ________________________________________________________ 
Ім'я ______________________________По-батькові_____________________ 

Науковий ступінь, звання ___________________________________________ 
Організація  ______________________________________________________ 

Посада  __________________________________________________________ 
Адреса___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Телефон _________________________________________________________ 

Електронна пошта _________________________________________________ 
Форма участі (доповідь /постер/публікація матеріалів)___________________ 

Назва доповіді____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Дата          Підпис 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 

Контактна інформація:          Оргкомітет конференції  
вул. Пекарська, 50,  

м. Львів, 79010, Україна 
e-mail:, terapiyavet@ukr.net  

Тел.: +38 097 758-07-19 
https://lvet.edu.ua 

Щербатий Андрій Романович 
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