ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

УМОВИ УЧАСТІ

Запрошуємо
Вас
взяти
участь
у
Міжнародній науково-практичній конференції,
присвяченій 85-річчю заснування кафедри
паразитології ХДЗВА «Актуальні питання
сучасної паразитології, проблеми діагностики,
лікування та профілактики»

Для участі в конференції необхідно не
пізніше 15 жовтня 2017 р. надіслати лише на
електронну адресу: yacenko-1971@ukr.net і
обов'язково
продублювати
на
ixodes1795@gmail.com такі матеріали:
- заявку на участь в конференції;
- статтю, що відповідає напряму конференції і
оформлена за правилами;
- відскановану копію квитанції про оплату
внеску (у форматі .jpg).

Надіслані матеріали будуть опубліковані у
збірнику наукових праць «Проблеми
зооінженерії та ветеринарної медицини», який
буде розміщений на сайті ХДЗВА і Національної
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (для
цитування в Google Scholar).
Збірник зареєстрований ДАК МОН України як
фаховий з ветеринарних наук (Наказ МОН
України № 1328 від 21.12.2015 р.).
Матеріали друкуються мовою оригіналу.
Редакційна рада збірника наукових праць
ХДЗВА запрошує до участі в конференції та
оприлюдненні
досягнень
своєї
наукової
діяльності викладачів ВНЗ, науковців НДІ,
докторантів, аспірантів, пошукачів, магістрантів
та спеціалістів.
Статті,
які
не
відповідають
темі
конференції, але відповідають фаху збірника
наукових праць – Ветеринарна медицина, будуть
опубліковані (без видачі сертифікату про участь у
конференції).
НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 систематика,
морфологія,
екологія,
біологія (відносини паразит-хазяїн, переносники
збудників захворювань) паразитів;
 діагностика протозоозів, гельмінтозів та
арахно-ентомозів;
 лікування
тварин
або
людей,
профілактика інвазійних хвороб.

ОПЛАТА за публікацію статті у збірнику
наукових праць, із розрахунку 40 грн. за одну
ПОВНУ ЧИ НЕПОВНУ сторінку друкованого
тексту, здійснюється шляхом поштового переказу
Укрпоштою до 15 жовтня 2017 р. за адресою:
професору Яценку Івану Володимировичу, кафедра
ветеринарно-санітарної експертизи та судової
ветеринарної медицини ХДЗВА, смт. Мала
Данилівка, Дергачівський р-н, Харківська обл.,
62341, моб. тел.: 067-186-06-65; 095-409-11-30.

Вимоги до оформлення статті
Мова матеріалу – українська, російська,
англійська.
Обсяг матеріалу – не менш 5 друкованих
сторінок формату А-4.
Параметри тексту: шрифт – Тіmes New
Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5,
вирівнювання по ширині. Переноси слів не
застосовувати.
Поля: зверху та знизу – 20 мм, зліва – 30 мм
та справа – 10 мм, абзацний відступ – 10 мм.
Сторінки не нумеруються.
Скорочення обов’язково розшифровуються в
тексті. Латинські назви родів та видів виділяють
курсивом, під час першого згадування обов’язково
вказують фундатора та рік (приклад, Ixodes ricinus
L., 1758).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК 636. 25:352
ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ТКАНИННИХ
КОМПОНЕНТІВ …………..

За результатами роботи конференції кожному
учаснику на електронну адресу буде відправлено
збірник наукових праць у форматі .pdf.

Іванов М.М., к. вет. н., доцент
dmaska@inen.com.ua
Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків

Якщо при заповненні заявки на участь у
конференції автором буде надана повна інформація,
йому буде направлено НОВОЮ ПОШТОЮ (за
кошти автора) друкований варіант збірника
наукових праць (один екземпляр на статтю) та
сертифікат кожному учаснику конференції.
Інші
варіанти
пересилки
матеріалів
конференції обговорюються з відповідальними за
розсилку.
Контрольні дати конференції
Дата конференції
25 жовтня 2017 р.
Останній термін подання
15 жовтня 2017 р.
матеріалів
Терміни виходу збірника
листопад 2017 р.

Анотація. ……………………..(7–10 рядків)
Ключові слова: ………………..
Актуальність проблеми.
Завдання дослідження.
Матеріал і методи дослідження.
Результати дослідження.
Висновки (по центру, без абзацного відступу)
1. Характерною особливістю більшості
Література (по центру, без абзацного відступу)

1.

Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия / Г. Г.
Автандилов. – М.: Медицина, 1990. – 324 с.

список літератури нумерований, без абзацу, подається в
кінці статті у порядку згадування джерела в тексті або за
алфавітом з обов’язковим посиланням на літературу в
тексті у квадратних дужках. Бібліографічний список
оформляється за вимогами ВАК України - // Бюлетень ВАК,
2008. - №3).
Після списку літератури, через пустий рядок – анотації і
ключові слова.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ТКАНЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ ……………
Иванов М.М., к. вет. н., доцент, dmaska@inen.com.ua
Харьковская государственная зооветеринарная академия, г.
Харьков
Аннотация. ……………(7–10 рядків)
Ключевые слова: поросята, костные органы, костный….
MORPHOGENESIS LAW-GOVERNED OF TISSUE
COMPONENTS OF HAEMOPOETIC AND IMMUNITY
DEFENCE ORGANS IN NEW-BORN PIGLETS
Ivanov M.M., dmaska@inen.com.ua
Kharkiw State Zooveterynary Academy, Kharkiv
Summary. …………….(2500 знаків, без пробілів)
Key words: piglets, bone organs, bone …………………..…
Анотація і ключові слова російською подаються, якщо
стаття українською, або українською, якщо стаття російською
та англійською мовами. В них зазначають:
o
назву статті (великими світлими літерами, по
центру);
o
прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь,
вчене звання, e-mail (по центру, світлими літерами);
o
назву установи, місто (по центру, світлими
літерами);
o
з абзацу, світлими літерами – «Аннотация»,
«Summary»;
o
текст анотації (7–10 рядків – світлими літерами)
(див. зразок оформлення статті);
o
ключові слова.

Анотація англійською мовою має бути
розширена – 2500 знаків без пробілів, написана
фахово. Переклад через програми перекладачів
комп’ютера не допускається.
Надісланий рукопис статті повинен бути
ретельно відредагований!
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
(на кожного автора, обов’язково)
Прізвище, ім’я та по батькові
Наукова ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва статті
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
E-mail
Для автора який буде сплачувати доставку:
Так
Я, даю згоду на оплату послуг Нової Пошти
за пересилку збірника та сертифікату
Ні
Адреса та № відділення Нової Пошти

Контактні дані оргкомітету:
● Відповідальний за прийом статей та друк
збірника – професор Яценко Іван Володимирович,
● Відповідальні
за
розсилку
матеріалів
конференції та видачу сертифікату: доценти
кафедри
паразитології
Мазанний
Олексій
Володимирович (050 96 49 551), Нікіфорова Ольга
Василівна (067 775 18 73).

Оргкомітет буде вдячний за інформування
про дану конференцію Ваших колег.
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
1924 рік – в Харківському ветеринарному інституті
створено кабінет паразитології, де професор
М.П. МАРКОВ вперше систематизовано
викладає курс паразитології.
25 жовтня 1932 року створена кафедра
паразитології ХВІ. Перший завідувач –
доктор ветеринарних наук, професор, учень
академіка К.І. Скрябіна – ІВАНИЦЬКИЙ С.В.
З 1944 по 1960 рр. завідує кафедрою доктор
ветеринарних
наук,
професор,
учень
професора М.П. Попова – одного з перших
послідовників академіка К.І. Скрябіна –
ПАЛІМПСЕСТОВ М.О.
1959 рік кафедру відвідав доктор ветеринарних,
медичних і біологічних наук, академік трьох
академій: ВАСГНІЛ, АН і АМН СКРЯБІН К.І.
З 1961 по 1973 рр. завідує кафедрою паразитології
ХЗВІ кандидат ветеринарних наук, доцент,
учениця професора М.О. Палімпсестова –
ЛИТВИШКО Н.Т.
З 1973 по 2000 рр. завідує кафедрою паразитології
доктор
ветеринарних
наук,
професор
ЧЕРНУХА В. К.
З 2003 року завідує кафедрою паразитології ХДЗВА
доктор ветеринарних наук, професор, членкореспондент НААН ПРИХОДЬКО Ю.О.

Запрошуємо до участі спонсорів!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

Факультет ветеринарної медицини
Кафедра паразитології

Міжнародна науково-практична
конференція, присвячена
85-річчю заснування кафедри
паразитології ХДЗВА

«Актуальні питання сучасної
паразитології, проблеми
діагностики, лікування та
профілактики»
25 жовтня 2017 року
з виданням збірника наукових праць
«Проблеми зооінженерії та
ветеринарної медицини»
Інтернет конференція

Харків–2017

