
ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  

 

 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У НАУКОВОМУ 

СЕМІНАРІ 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 
 

Наукова ступінь, вчене 

звання 
 

Місце роботи 

(навчання) 
 

Посада  

Назва доповіді  

Секція   

Поштова адреса:  

– вулиця, дім, квартира 
 

– населений пункт,  

– район, область  

– індекс  

Телефони (мобільний, 

домашній, робочий) 
 

E-mail  

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення 

 
Контактні особи: 

● Відповідальний за сайт:  

Клименко Олександр Сергійович (0956006966) 

● Відповідальні за прийом тез:  

Євстаф'єва Валентина Олександрівна 

(0501837878) 

Кручиненко Олег Вікторович (0990626496) 

● Відповідальний за друк збірника тез: 

Євстаф'єва Валентина Олександрівна  

● Відповідальний за розсилку матеріалів 

конференції: 

Кручиненко Олег Вікторович 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА 

АКАДЕМІЯ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

 
 

Запрошують взяти участь  

у Всеукраїнському 

науковому семінарі, присвяченому  

20-річчю заснування кафедри 

паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи 

Полтавської державної аграрної академії 

 

«Сучасні тенденції проведення 

лабораторних досліджень у 

ветеринарній медицині» 

 

 

 

 

 

м. Полтава, 2015 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ ЗА 

ТРЕМАТОДОЗІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 

ХУДОБИ 
 

Іванов І. М.* 

к.в.н., доцент, 

Полтавська державна аграрна академія, 

м. Полтава 

e-mail: evstva@ukr.net 

 

Актуальність проблеми. ……. (з абзацу) 

Матеріали і методи досліджень. .. (з абзацу) 

Результати досліджень. ……. (з абзацу) 

Висновки. ……. (з абзацу) 
 

Література 

1. Березовський А. В. Основні паразитози 

свиней, особливості хіміотерапії та 

профілактики / А. В. Березовський // Вет. 

медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Х., 2006. 

– № 86. – С. 40–48. 

________________________________ 

* Науковий керівник – ………. 

mailto:evstva@ukr.net


ШШааннооввнніі  ккооллееггии!!  
 

19 травня 2015 року відбудеться прове-

дення наукового семінару присвяченому 20-ти 

річчю заснування кафедри паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи на базі 

факультету ветеринарної медицини Полтавської 

державної аграрної академії. 

 

ННаа  ккооннффееррееннццііюю  ппррииййммааююттььссяя  ммааттееррііааллии::  
Викладачів факультету ветеринарної 

медицини, аспірантів, докторантів, магістрантів, 

студентів, пошукачів та спеціалістів, які мають 

відношення до тематики конференції. 
 

ВВ  ррооззррііззіі  ттееммааттииккии  ккооннффееррееннццііїї  

ззааппллаанноовваанноо  ннаассттууппнніі  ссееккццііїї::  
 

ССЕЕККЦЦІІЯЯ  11..  ЗЗААРРААЗЗННАА  ППААТТООЛЛООГГІІЯЯ  

– діагностика інфекційних та інвазійних хвороб 

тварин;  

– патологія і морфологія; 

– сучасні лабораторні методи досліджень 

заразних хвороб тварин. 

 
ССЕЕККЦЦІІЯЯ  22..  ННЕЕЗЗААРРААЗЗННАА  ППААТТООЛЛООГГІІЯЯ  

– діагностика незаразних хвороб тварин; 

– анатомія, морфологія й фізіологія;  

– сучасні лабораторні методи досліджень 

незаразних хвороб тварин.  

  

ККооннттррооллььнніі  ддааттии  ккооннффееррееннццііїї  
 

Дата конференції 19.05.2015  р. 

Останній термін подання 

матеріалів 
20 квітня 2015 р. 

Терміни виходу з друку 

збірника 
25 травня 2015 р. 

 

Для обговорення і дискусій матеріали 

конференцій будуть розміщені на web-сайті 

pdaa.edu.ua (вкладка Наука – Матеріали 

наукового семінару). 

За результатами роботи семінару кожному 

учаснику будуть направлені: 

збірник тез, програма та сертифікат учасника. 

Збірник тез в електронному варіанті буде 

розміщений на сайті конференції. 
  

ММааттееррііааллии    ттеезз    ннааппррааввлляяттии::  
По секції Заразна патологія на e-mail: 

evstva@ukr.net 

По секції Незаразна патологія на e-mail: 

kruchinenko@ukr.net 

 

УУммооввии  ууччаассттіі  вв  ккооннффееррееннццііїї  ттаа  ппууббллііккааццііїї  

ттеезз  
 

1. Форма участі в конференції: очна. 

2. Тези доповідей направляються лише в 

електронному вигляді. 

3. Робочі мови конференції – українська, 

російська, англійська. 

4. Не пізніше 20 березня 2015 року необхідно 

подати на електронну адресу оргкомітету: 

– заявку на участь;  

– матеріали доповіді;  

– готівка на оплату матеріалів публікування. 

5. Файли назвати за прізвищем першого автора. 
  

РРееккввііззииттии  ддлляя  ооппллааттии  ооррггввннеессккуу  
Оплата за публікацію здійснюється шляхом 

поштового переказу за адресою: 

Мельничуку Віталію Васильовичу, провулок 

Бакинських Комісарів 1а, м. Полтава, Україна, 

36009. 

Внесок зо одну повну чи неповну сторінку 

друкованого тексту: 15 грн.+ 20 грн. за 

пересилку по пошті збірника, програми 

конференції та сертифікату учасника.

ВВииммооггии  щщооддоо  ооффооррммллеенннняя  ммааттееррііаалліівв  

 
1.  Обсяг матеріалів – від 2-х до 4-х сторінок, які 

не нумерувати; 

2. Формат – А4, гарнітура – MS Word 2003 

(розширення - .doc). 

3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 

14, міжрядковий інтервал – 1,15, абзац – 1,25 см. 

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

5. Якщо є науковий керівник, то вказувати 

його у тексті потрібно обов’язково у вигляді 

зноски в кінці сторінки. 

6. По центру рядка – назва доповіді, великими 

жирними літерами. 

7. Через пустий рядок –прізвище та ініціали 

авторів (жирним), науковий ступінь, вчене 

звання, посада, назва установи, місто, e-mail. 

8. Нижче – через один пробіл – текст доповіді 

(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 пробіл – 

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, розглядатися не будуть. 

  

  

http://conftiapv.at.ua/load/zbirniki_tez_konferencij/5
mailto:evstva@ukr.net
mailto:kruchinenko@ukr.net

