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Запрошують взяти участь  

у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  

присвяченої 25-річчю заснування кафедри терапії імені професора П. І. Локеса 

Полтавської державної аграрної академії 
 

««ССУУЧЧААССННІІ  ААССППЕЕККТТИИ  ЛЛІІККУУВВААННННЯЯ  
ІІ  ППРРООФФІІЛЛААККТТИИККИИ  ХХВВООРРООББ  ТТВВААРРИИНН»» 

 

27–28 листопада 2019 року, м. Полтава 

 

 

 

Полтава – 2019 



ШШААННООВВННІІ  ККООЛЛЕЕГГИИ!! 
Полтавська державна аграрна академія, факультет ветеринарної медицини  
та кафедра терапії імені професора П. І. Локеса оголошує про проведення  

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  
присвяченої 25-річчю заснування кафедри терапії імені професора П. І. Локеса  

яка відбудеться 27 – 28 листопада 2019 року  
 

  
Місце проведення: вул. Г. Сковроди, 18, кафедра терапії імені професора П. І. Локеса, 
                                 м. Полтава, 36003, Україна 
 
Форми участі: дистанційна            Робочі мови: українська, російська, англійська  
                                                                            

Для участі у конференції необхідно до 22.11.2019 року надіслати заявку 
учасника конференції та тези доповідей на e-mail: terapia@pdaa.edu.ua 

  
  

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 

  
  

ССееккццііїї  ккооннффееррееннццііїї::    
  

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. 

  

ФФооррммаа  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттьь  уу  ккооннффееррееннццііїї  
Прізвище, ім’я, по батькові усіх авторів 
(вказати повністю)  

  

Науковий ступінь, вчене звання, посада   
Місце навчання / роботи 
(факультет, навчальний заклад) 

  

Контакти (моб. тел., e-mail)   
Секція (вказати номер секції)   
Назва доповіді   
Дата заповнення  і надсилання заявки   
Супровідні дані (11 Times New Roman), (приклад оформлення): 
Кравченко С. О., Дмитрук П. А. ДІАБЕТ У КОТІВ. Полтавська державна аграрна 
академія, Полтава, e-mail: terapia@pdaa.edu.ua  

 

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення 
Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету конференції підтвердження на Ваш e-mail. 
  

ППррааввииллаа  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  ддооппооввііддеейй  
 

Всі поля сторінки – 2,0; шрифт – 12 Times New Roman; абзацний відступ –
 1; міжрядковий інтервал – 1; обсяг – 1–2 сторінки. Тези оформлюють у редакторі 
Microsoft Word у форматі doc або docx. 
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Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник 
обов’язково вказує наукового керівника, у вигляді зноски в кінці сторінки. 

 
Структура тез доповідей оглядово-аналітичного та методичного 

змісту: актуальність, постановка проблеми, аналіз літературних джерел або аналіз 
методик дослідження з теми, висновки і пропозиції, література. 

Структура тез доповідей за результатами проведених досліджень: вступ 
(аналіз останніх досліджень з теми, постановка проблеми, актуальність), мета 
дослідження, матеріали і методи дослідження, результати дослідження, висновки і 
пропозиції, література. 

Література наводиться  наприкінці  тез в  алфавітному порядку (спочатку кирилиця, 
потім – латинь)  у  квадратних  дужках. Бібліографію оформляти за ДСТУ 8302:2015 з 
урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).  

ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  
 

УДК 636.2.034:636.2.083 
 

В. В. Семенюк, здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Т. А. Бондар, кандидат ветеринарних наук, доцент 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 
e-mail: terapia@pdaa.edu.ua 

 
ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ КЕТОЗУ У КОРІВ 

 
Текст матеріалів тези з урахуванням структури 1-2 стор. 

Література 
1. 

 
За результатами конференції заплановано видання електронного збірника. 
 
Участь у конференції безкоштовна. 
  
Звертайтеся для отримання додаткової інформації: 
 

Відповідальний секретар конференції 
Канівець Наталія Сергіївна 

тел.: +38(098) 990-01-13 
 
e-mail: terapia@pdaa.edu.ua 
 

  

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 
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