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ШШААННООВВННІІ  ККООЛЛЕЕГГИИ!! 
Полтавська державна аграрна академія, факультет ветеринарної медицини, кафедра патологічної 

анатомії та інфекційної патології оголошує про проведення  

18 – 19 травня 2017 року 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  

«Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та 

патоморфології тварин» 
  

ННаа  ккооннффееррееннццііюю  ппррииййммааююттььссяя  ммааттееррііааллии::  
викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, здобувачів, 

аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого 

самоврядування та інших організацій 

  

ККооннттррооллььнніі  ддааттии  ккооннффееррееннццііїї::  
Останній термін подання матеріалів 12 травня 2017 року 

Терміни виходу з друку збірника 5 червня 2017 року 

  

ССееккццііїї  ккооннффееррееннццііїї::  
  

СЕКЦІЯ 1. ЗАРАЗНА ПАТОЛОГІЯ 

- епізоотологія, інфекційні хвороби, ветеринарна мікробіологія та імунологія;  

- гігієна тварин та ветеринарна санітарія; 

- паразитологія, ентомологія; 

- ветеринарно-санітарна експертиза. 

СЕКЦІЯ 2. НОРМАЛЬНА ТА ПАТОЛОГІЧНА МОРФОЛОГІЯ 

- анатомія та гістологія; 

- патологічна анатомія, онкологія. 

  

УУммооввии  ууччаассттіі  вв  ккооннффееррееннццііїї  ттаа  ппууббллііккааццііїї  ттеезз  
 

1. Форма участі в конференції: дистанційна. 

2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. 

3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

4. До 12 травня 2017 року ввккллююччнноо на електронну адресу patanatomia@pdaa.edu.ua оргкомітету: 

– заявку на участь;  

– тези;  

– скановану копію квитанції про оплату матеріалів публікування. 

5. Файли назвати за прикладом: Application_Surname; Article_Surname; Receipt_Surname. У темі 

повідомлення вказати «Матеріали на конференцію». 

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання. Термін 

очікування підтвердження може тривати декілька днів. 

7. Матеріали кожного учасника конференції будуть розміщені на web-сайті www.pdaa.edu.ua 

(вкладка Наука – Матеріали науково-практичної конференції). 

8. Після 5 червня 2017 року кожному учаснику конференції будуть направлені збірник тез, 

програма та сертифікат. 
  

ВВииммооггии  щщооддоо  ооффооррммллеенннняя  ммааттееррііаалліівв  
 

1.  Учасник може представити в збірник тези, які раніше не публікувалися. 

2. Максимальна кількість авторів одних тез – три особи. 

3. Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник обов’язково 

вказує наукового керівника, у вигляді зноски в кінці сторінки. 

4. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати. 

2. Формат – А4, гарнітура – MS Word 2003 (розширення - .doc). 

3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 

4.  Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 

5. По центру рядка – прізвище та ініціали авторів (жирним), науковий ступінь, вчене звання, 



посада, назва установи, місто, e-mail. 

6. Нижче – через один абзац – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру). 

7. Нижче – через один абзац – текст тез. 

Тези повинні включати наступні розділи (їх назви подаються жирними літерами): 

● Актуальність проблеми. 

● Матеріали і методи досліджень. 

● Результати досліджень. 

● Висновки. 

9.  В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на 

літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 

10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним. 

11. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 

12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей. 

13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам та тематиці конференції, розглядатися 

не будуть. 

14. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник. 

  

РРееккввііззииттии  ддлляя  ооппллааттии  
  

Оплату за публікацію тез надіслати поштовим переказом через Укрпошту за адресою: 

Туль Олександрі Іванівні, Полтавська державна аграрна академія, факультет ветеринарної медицини, 

кафедра патологічної анатомії та інфекційної патології, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 

36003. 

Внесок за одну повну чи неповну сторінку друкованого тексту: 20 грн. + 40 грн. за пересилку 

по пошті збірника, програми конференції та сертифікату учасника. 
  

За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені 

збірник тез, програма та сертифікат учасника. 

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції. 
  

  

ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  

  

  
 

Петров І. І.* 

к.вет.н., доцент, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

e-mail: patanatomia@pdaa.edu.ua 

 

ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СКАЗУ ТВАРИН 

 

Актуальність проблеми……. (з абзацу) 

Матеріали і методи досліджень. ……. (з абзацу) 

Результати досліджень. ……. (з абзацу) 

Висновки. ……. (з абзацу) 
 

Література 

1. Особливості епізоотичного процесу сказу в Україні / М. В. Бабкін, М. А. 

Головко, О. М. Вержиховський, Д. А. Мороз // Ветеринарна медицина України. – 

2013. - № 8. – С. 7 – 10. 

2. Солодчук В. Л. Проблемі сказу – належну увагу / В. Л. Солодчук // 

Ветеринарна медицина України. – 2007. - № 8. – С. 34 – 35. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

* Науковий керівник – ………. 

http://conftiapv.at.ua/load/zbirniki_tez_konferencij/5


ЗЗААЯЯВВККАА    
на участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції 

«Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та 

патоморфології тварин» 

яка відбудеться 18 – 19 травня 2017 року 

 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада (викладач, аспірант, студент тощо)  

Назва тез  

Секція (вказати номер секції)  

Поштова адреса:  

 кому 

(за необхідності) назва організації 

 вулиця, дім, квартира 

 

Іванов І.І. 

Полтавська державна аграрна академія 

вул. Г. Сковороди 1/3 

населений пункт, м. Полтава 

район, область Полтавська обл. 

індекс 36003 

Телефони (пріоритет – мобільний)  

E-mail:  

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення 
 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими  

за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження  

на Ваш e-mail 

Поштова адреса: 

Полтавська державна аграрна академія 

факультет ветеринарної медицини 

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

Телефон:  

0966566586 – Туль Олександра Іванівна (секретар). 

0957480258 – Передера Олена Олександрівна (відповідальна за сектор заразної патології). 

0956045560 – Дмитренко Надія Іванівна (відповідальний за сектор нормальної та 

патологічної морфології). 
 

E-mail: patanatomia@pdaa.edu.ua 
 

Web: www.pdaa.edu.ua 

 
 


