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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ 
ПРИЙМАЄ  

 
 
 
 
 
 

 
Збірник зареєстрований ВАК України як фаховий з ветеринарних наук 

(Наказ МОН 3 1328 від 21.12.2015 р.). 
1. Видання збірника здійснюється два рази на рік: у травні та листопаді. 

Статті до публікування у черговому випуску 34 збірника  приймаються    

до 15 КВІТНЯ 2017 р. 
2. У збірнику публікуються пріоритетні статті з актуальних питань 

ветеринарної медицини, технології тваринництва, менеджменту та маркетингу у 
ветеринарній медицині та тваринництві. 

3. Подані матеріали за змістом повинні відповідати вимогам ВАК України до 
публікацій, бути актуальними, максимально насиченими інформацією, стилістично 
і граматично відредагованими, містити сучасну наукову термінологію та одиниці 
виміру. Редакція збірника наукових праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної 
медицини» залишає за собою право редагувати статті. Матеріали друкуються 
мовою оригіналу. Статті, оформлені з порушеннями поставлених вимог, не 
розглядатимуться і авторові не повертаються. 

4. Матеріали статті повинні бути оформленні у рамках використання програм, 
що входять до складу пакету „Microsoft Office”. Файл статті повинен бути набраний 
і повністю відформатований у редакторі „Microsoft Word. Файл із статтею 
підписують прізвищем першого автора.  

5. Відомості про авторів включають: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), 
назва організації, вчене звання, науковий ступінь, посада, службова і домашня 
адреса, номери контактних телефонів, адреса електронної пошти, адреса Нової 
пошти. 

6. Оплату за публікування статті надіслати поштовим переказом через 
Укрпошту за адресою: професору Яценку Івану Володимировичу, кафедра 
ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини ХДЗВА, 
селище Мала Данилівка, Дергачівський район,  Харківська область, Україна, 
62341.  
Внесок за одну повну чи неповну сторінку друкованого тексту через 1,5 інтервали 
– 40 грн/сторінку.   

Текст статті, відомості про авторів, відскановану квитанцію про оплату 
статті надсилати лише електронною поштою: e-mail: yacenko-71@yandex.ru. 
Після відправлення матеріалів електронною поштою чекайте відповіді по 
електронній пошті на Вашу адресу про отримання статті або зателефонуйте (067-
18-606-65 - Яценко Іван Володимирович), і поцікавтеся, чи отримала редакційна 
рада Вашу статтю для публікування. 

 
 

Матеріали збірника наукових праць будуть розміщені на сайті ХДЗВА і 
Національної бібліотеки В. Вернадського. 

 

НАУКОВІ РОБОТИ ДО ПУБЛІКУВАННЯ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

«Проблеми зооінженерії та ветеринарної 
медицини»  

частин 2 - Ветеринарні науки 

Матеріали збірника наукових праць будуть розміщені на сайті 
ХДЗВА і Національної бібліотеки В. Вернадського. 

Цитується в Google Scholar 

mailto:yacenko-71@yandex.ru


 2 

Збірник наукових праць буде відправлено автору статті електронною 
поштою (електронний варіант) Новою поштою (роздрукований варіант) за 
кошти автора. Для цього необхідно в редакційну колегію збірника подати 
необхідну інформацію: прізвище та ім’я, № відділення Нової пошти, її адреса, 
особистий номер Вашого мобільного телефону тощо. 

 
 
 
 
 
 
 

 морфологія;  
 фізіологія і біохімія;  
 ветеринарна генетика і біотехнологія;  
 мікробіологія, вірусологія, мікологія та імунологія;  
 епізоотологія;  
 паразитологія і паразитоценологія;  
 патологічна анатомія, патологічна фізіологія і розтин; 
 клінічна діагностика і внутрішні хвороби тварин;  
 хірургія, анестезіологія;  
 ортопедія, травматологія,  
 офтальмологія;  
 онкологія; 
 акушерство,  гінекологія і біотехнологія розмноження тварин, репродуктологія; 
 фармакологія, фармакогнозія і токсикологія;  
 ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, гігієна, якість і безпечність 
харчових продуктів;  
 судова ветеринарна медицина і ветеринарне право; 
 ветеринарна екологія і радіаційна безпека; 
 організація ветеринарної справи, маркетинг і менеджмент у ветеринарній 
медицині та тваринництві; 
 гігієна тварин і ветеринарна санітарія; 
 ветеринарне забезпечення розведення, технології  годівлі і утримання тварин; 
 хвороби риб; 
 хвороби  бджіл; 
 методика  викладання; 
 історія та персоналії ветеринарної медицини; 
 та інші розділи за необхідності. 
 

 
Вимоги до оформлення тексту 

  
Мова матеріалу – українська, російська, англійська. 
Обсяг матеріалу – не менше 5 друкованих сторінок формату А-4, через 1,5 

міжрядкових інтервала.  
Параметри тексту: текстовий редактор Word for Windows (версія 6,0 та 

вище), шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, вирівнювання 
по ширині. Переноси слів не застосовувати. 

Параметри полів: зліва 30 мм, справа 10 мм, зверху та знизу по 20 мм, 
абзацний відступ – 10 мм, сторінки не номеруються. 

 
 

Розділи частини 2 збірника наукових праць ХДЗВА  
«Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини»: 

Вимоги до оформлення тексту статті 
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1. УДК – ліворуч у верхньому куті сторінки (великими світлими літерами); 
2. Через пустий рядок – ЗАГОЛОВОК (по центру рядка, великими жирними 

літерами); 
3. Через пустий рядок – прізвище та ініціали авторів, їх науковий ступінь (к. 

вет. н.; д. вет. н.; к. біол. н.), посада, e-mail (жирними літерами, по центру). 
4. Повна назва організації, місто (по центру, світлими літерами, курсивом). 
5. Через пустий рядок – анотація (до 5 рядків) і ключові слова мовою тексту 

статті (курсивом). Слова «Анотація.» і «Ключові слова:» друкуються з абзацу 
жирними літерами, курсивом. 

6. Через пустий рядок друкується текст статті (до 10 сторінок).  
Стаття повинна включати такі розділи (їх назва у статті позначаються  

жирними літерами, з абзацу): 
Актуальність проблеми. 
Завдання дослідження. 
Матеріал і методи дослідження. 
Результати дослідження. 

Висновки (по центру, без абзаца) 
1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 
2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 
3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 

Література (по центру, без абзацного відступу) 
1. //////////////////////////////////////////////////////////. 
2. //////////////////////////////////////////////////////////. 
(список літератури – номерований, без абзацу, подається в кінці статті у порядку згадування 
джерела в тексті, з обов’язковим посиланням на літературу в тексті у квадратних дужках - [].  
 

7. Після списку літератури, через пустий рядок – анотація і ключові 
слова російською (якщо стаття українською чи українською, якщо стаття 
російською)- 7-10 рядків, а  також англійською мовами (англійська анотація 
має бути написана фахово. Переклад через програми-перекладачі 
комп’ютера не допускаються; розширена – 2500 знаків без пробілів: 
перевірити так: виділити текст – Сервіс – Статистика).  

В анотаціях українською чи російською, а також англійською мовами в кінці 
статті зазначають: 

o назву статті (великими світлими літерами, по центру), 
o прізвища та ініціали автора (авторів), e-mail (по центру, світлими 

літерами),  
o назву установи, місто (по центру, світлими літерами); 
o з абзацу, світлими літерами – «Анотация», «Sammary»; 
o текст анотації (5-6 рядків – курсивом, світлими літерами); 
o ключові слова: 
 
Формули мають бути написані у програмі Eguation Editor 3.0 (цей редактор 

є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word). Змінні математичні величини в 
тексті відповідно до формул набираються курсивом.  

Рисунки виконують у редакторі Microsoft Word-95 за допомогою функції 
«Створити рисунок». Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання 
текстом. У самому ж тексті вказується посилання на рис. 

 

Зміст статті подається у такій послідовності: 
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Рис. 1. Нормальна рентгенограма поперекового відділу хребта  собаки 

 

Назва рисунка набирається шрифтом 14, жирними маленькими літерами, 
по центру рядка; усі підрисункові пояснення – світлим шрифтом. 

Таблиці: назва виділяється жирним шрифтом по центру рядка, наприклад: 
Таблиця 1 

Назва таблиці 
№ з/п Ознаки Кількість 

   
 
У таблиці – вирівнювання тексту по лівому краю. 

Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщаються після посилання на них у 
тексті, бажано книжкове розташування. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ ………….. 
 

Іванов М.М., к. вет. н., доцент, 
dmaska@inen.com.ua 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 
 
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 органів кровотворення ………...  
2. У кісткових органах переважають діафізарні (основні) осередки 

……………………………… 
Література (по центру, без абзацного відступу) 

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

2. Гаврилин П. Н. Методические особенности тотальных гистотопограмм кроветворных 
органов / П. Н. Гаврилин // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини / Зб. 
наук. пр. Харківськ. зоовет. ін-ту. – Вип. 5 (29), Ч. 2. – Харків, 1999. – С.25-30. 

 
Список літератури нумерований, без абзацу, подається в кінці статті у 
порядку згадування джерела в тексті або за алфавітом з обов’язковим 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
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посиланням на літературу в тексті у квадратних дужках. В кінці статті після 
списку літератури, через пустий рядок – анотація 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. Определены морфофункциональные особенности органов ……………… 
……… (7-10 рядків) 

Ключевые слова: поросята, костные органы, костный мозг, ……….. 
 

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. There were determinated the ……………. (2500 знаків) 
Key words: piglets, bone organs, bone ………… 

 
В кінці статті після списку літератури, через пустий рядок – анотація і ключові 
слова російською (якщо стаття українською, або українською, якщо стаття 
російською), а також англійською (розширена анотація) мовами. 




