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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Полтавська державна аграрна академія, факультет ветеринарної медицини
та кафедра терапії імені професора П. І. Локеса оголошує про проведення
ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
присвяченої 60-річчю з дня народження професора П. І. Локеса
28 – 29 листопада 2018 року

«Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин»
На конференцію приймаються матеріали:
Викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, здобувачів,
аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого
самоврядування та інших організацій
Контрольні дати конференції:
Останній термін подання матеріалів
– 23 листопада 2018 року
Терміни виходу з друку збірника
– 17 грудня 2018 року
Секції конференції:
СЕКЦІЯ 1. НЕЗАРАЗНА ПАТОЛОГІЯ
– діагностика і терапія тварин; – ветеринарне акушерство, гінекологія; – ветеринарна хірургія; –
ветеринарна фармакологія та токсикологія; – фізіологія людини і тварин.
СЕКЦІЯ 2. ЗАРАЗНА ПАТОЛОГІЯ
– паразитологія, ентомологія; – гігієна тварин та ветеринарна санітарія; – ветеринарно-санітарна
експертиза; – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія; – патологія,
онкологія і морфологія тварин.
Умови участі в конференції та публікації тез
1. Форма участі в конференції: дистанційна.
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.
3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
4. До 23 листопада 2018 року включно на електронну адресу terapia@pdaa.edu.ua оргкомітету
надіслати:
– 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 / Науково-технічні заходи (конференції, семінари, наради) / Матеріали науковопрактичних інтернет-конференцій).
8. Після 17 грудня 2018 року кожному учаснику конференції будуть направлені збірник тез,
програма та сертифікат.
Вимоги щодо оформлення матеріалів
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, 2010 (розширення - .doc, docх).
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.
Реквізити для оплати
Одержувач: Кравченко Сергій Олександрович картка Приват банку 4149 4996 4167 3536
обов’язково вказувати призначення платежу: за послуги опублікування тез від Прізвище та ініціали.
Звертаємо Вашу увагу на те, що комісія сплачується за рахунок платника.
Оплата за публікацію у збірнику матеріалів тез конференції здійснюється із розрахунку: 30 грн.
за одну повну чи не повну сторінку друкованого тексту, 50 грн. за екземпляр паперового збірника
(електронна версія безкоштовно), 15 грн. за сертифікат учасника конференції, 20 грн. за поштову
розсилку Укрпоштою. У разі використання інших служб доставки пересилка матеріалів здійснюється
за рахунок отримувача.
За результатами роботи конференцій учасникам будуть направлені
збірник тез, програма та сертифікат учасника.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції.
Зразок оформлення тез
Іванов І. І.*
к. вет. н., доцент,
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
e-mail: terapia@pdaa.edu.ua
ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В СОБАК
Актуальність проблеми……. (з абзацу)
Матеріали і методи досліджень. ……. (з абзацу)
Результати досліджень. ……. (з абзацу)
Висновки. ……. (з абзацу)
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* Науковий керівник – ……….

ЗАЯВКА
на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
присвяченої 60-річчю з дня народження професора П. І. Локеса
«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ ТВАРИН»
яка відбудеться 28–29 листопада 2018 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, будинок, квартира
населений пункт,

Іванов І.І.
Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди 1/3
м. Полтава

район, область Полтавська обл.
індекс 36000
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, 36000
Телефон: 0989900113 (Канівець Наталія Сергіївна)
E-mail: terapia@pdaa.edu.ua
Web: www.pdaa.edu.ua

