
Запрошуємо студентів факультету ветеринарної  

медицини взяти участь у роботі  

СТУДЕНСЬКОЇ  

НАУКОВОЇ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ, 

 яка відбудеться  8-9 листопада 2022 року на базі  

факультету ветеринарної медицини Львівського  

національного університету ветеринарної  

медицини та біотехнологій імені  

С. З . Гжицького,  

за адресою: м. Львів, вул. Пекарська 50.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЇ 

    СЕКЦІЯ АКУШЕРСЬКИХ,  

ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ ТВАРИН  

ТА МОРФОЛОГІЯ  

 СЕКЦІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ТА  

ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ ТВАРИН  

    СЕКЦІЯ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ  

ТВАРИН, ФАРМАКОЛОГІЇ ТА  

ТОКСИКОЛОГІЇ 

Для включення тез в програму конференції до 25 жовтня 2022 року необхідно: 

 надіслати анкету учасника (взірець додається) окремим файлом (назва файлу по першому  

автору з позначкою анкета, наприклад: «Дунець-анкета») на e-mail: stud.konf.fvm@ukr.net; 

 надіслати тези доповідей надіслати на електронну скриньку: e-mail: stud.konf.fvm@ukr.ne 

(назва файлу по першому автору, наприклад: «Дунець»)  

 електронна версія матеріалів конференції буде розміщено на сайті університету; 

 Доповіді будуть виголошуватись в онлайн формі на платформі ZOOM; 
 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Для публікації у збірнику приймаються тези в одному примірнику (українською, польською 

або англійською мовами) обсягом до 2 ст ор. формат у А5 (148×210) на електронному носії одним 

файлом у формі текстового редактора “Microsoft Word 3.0, 7.0, 10.0”, шрифт - Times New Roman, 

розмір - 12, інтервал між рядками – 1,0. Абзац 5 мм, без ущільнення тексту та переносів слів Поля: 

верхнє, нижнє, праве – 10 мм, ліве – 15 мм. У лівому верхньому куті першої сторінки подається 

УДК (взірець додається).  

Подані тези мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про актуальність на-

пряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, завершуватись стислим узагальнюваль-

ним висновком без повторювання вже викладеного матеріалу 

ВЗІРЕЦЬ  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

УДК: 623:616  

ЛІКУВАННЯ КОРІВ ПРИ СЕРОЗНОМУ МАСТИТІ 

Стеків О. М., студент 4 курсу ФВМ  

Науковий керівник: Леньо Ю. М., канд. вет. наук, доцент 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна 

 

       Основний  зміст  публікації 

Анкета учасника 

Тема доповіді 

Прізвище, ім’я, по батькові студентів-авторів, курс, фа-

культет, електронна пошта, номер телефону 

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, вчене 

звання 

Назва вищого навчального закладу 

Необхідність місця проживання (потрібне чи ні) 

ЧЕКАЄМО ВАШОЇ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

mailto:stud.konf.fvm@ukr.net

