Шановні колеги!
Запрошуємо до активної
участі у роботі конференції,
яка відбудеться
15-16 травня 2019 року

ЗАПРОШЕННЯ
на участь у
Міжнародній науково-практичній
конференції,
присвяченій 60-річчю з Дня народження
Сергія Васильовича Аранчія кандидата ветеринарних наук,
доцента, Заслуженого працівника
ветеринарної медицини України, історика і
організатора ветеринарної медицини
Полтавської області та України, одного із
засновників факультету ветеринарної
медицини ПДАА

Реєстраційна картка учасника:
Прізвище____________________________
Ім’я_________________________________
По-батькові__________________________
Науковий ступінь, вчене звання_________
_____________________________________
Посада_______________________________
Назва навчального чи науково-дослідного
закладу______________________________
Адреса (індекс)_______________________
Контактний телефон __________________
Назва доповіді, секція__________________
Відмітка про особисту участь (так, ні)____
_____________________________________
Чи є потреба у поселенні (готель,
гуртожиток)__________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА
АКАДЕМІЯ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ

Полтава 2019

Шановні колеги!
15-16 травня 2019 року відбудеться
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 60-річчю з дня народження
кандидата ветеринарних наук, доцента,
Заслуженого працівника ветеринарної
медицини України, одного із засновників
факультету ветеринарної медицини ПДАА
С.В. Аранчія, за адресою: Полтавська
державна аграрна академія, вул. Сковороди
1/3, м. Полтава, Україна, 36003
Робота науково-практичної конференції
буде проводитися за такими секціями:
1. Актуальні проблеми заразної патології:
– ветеринарна мікробіологія, епізоотологія,
інфекційні хвороби та імунологія;
– ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза;
– паразитологія, ентомологія;
– патологія, онкологія і морфологія тварин;
– законодавчі питання судово-ветеринарної
медицини;
– біобезпека та біозахист.
2.
Актуальні
проблеми
незаразної
патології:
– анатомія та фізіологія, патологічна
анатомія та фізіологія;
– ветеринарне акушерство та гінекологія;
– ветеринарна хірургія;
– діагностика і терапія тварин;
– ветеринарна фармакологія і токсикологія.
Статті будуть опубліковані у журналі
«Вісник Полтавської державної аграрної

академії», який є фаховим виданням
України з сільськогосподарських та
ветеринарних наук
та розміщений на онлайновій базі
даних Index Copernicus.
З умовами подання статей можна
ознайомитися
на
сайті:
www.pdaa.edu.ua /розділ «Наука»,
підрозділ «Вісник ПДАА».
Вартість публікацій становить 40
грн. за 2000 знаків.
Організаційний внесок 250 грн. під
час реєстрації учасників конференції.
Оплата за статтю здійснюється
шляхом перерахунку коштів на
рахунок:
Полтавська
державна
аграрна академія, код ЄДРПОУ:
00493014. Банк УДК у Полтавській
області,
МФО
820172,
р/р
31252211209150.
Призначення
платежу – «За статтю у журнал
«Вісник
ПДАА».
Статті
та
ксерокопію квитанції про оплату
надсилати
на
E-mail:
visnyk@pdaa.edu.ua.
Жукова Вікторія Костянтинівна,
відповідальний редактор,
тел.: (050) 57-47-144.
Реєстраційну
картку
учасника
конференції надсилати на електронну
адресу
деканату
ФВМ
fvmpoltava@ukr.net
Контактні телефони:

(067) 79 66 945, Кулинич Сергій
Миколайович, декан ФВМ
(050) 75 61 344 Панасова Тетяна
Георгіївна, заступник декана
(099) 194 78 82 Омельченко Ганна
Олексіївна, , заступник декана
Адреса оргкомітету:
Полтавська державна аграрна академія,
вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, Україна
36003, тел. (05322) 2-28-93, факс (05322)
2-28-93, E-mail: fvmpoltava@ukr.net
Шановні учасники конференції, велике
прохання надсилати статті та заявку на
участь у конференції до 15 квітня 2019
року!

