
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Актуальні проблеми сучасної ветеринарної 

медицини та тваринництва», яка відбудеться               

15–16 червня 2017 року на базі факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій  

Одеського державного аграрного університету, 

за адресою:     м. Одеса, вул. Краснова, 3
А

. 

Робота науково-практичної конференції 

буде проводитися за такими секціями: 

1. Актуальні проблеми заразної патології: 
 ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 

інфекційні хвороби та імунологія; 

 патологія, онкологія і морфологія тварин; 

 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; 

 паразитологія, ентомологія; 

 законодавчі питання судово-ветеринарної 

медицини. 

2. Актуальні проблеми незаразної патології: 
 анатомія, фізіологія, патологічна фізіологія; 

 діагностика і терапія тварин; 

 ветеринарна хірургія та акушерство; 

 ветеринарна фармакологія і токсикологія; 

 стан та перспективи розвитку генетичних 

ресурсів та технологій у тваринництві. 
 

За матеріалами доповідей автори мають 

підготувати статті згідно вимог наукометричної 

бази даних Sci Verse Scopus, які у разі 

позитивного рішення редакційної колегії 

збірника на підставі внутрішнього і зовнішнього 

рецензування будуть включені до збірника 

наукових праць «Аграрний вісник 

Причорномор’я». Збірник включено до Переліку 

наукових фахових видань України. 

 

Для включення Вашої доповіді в програму   

конференції необхідно до 15 травня 2017 року 

надіслати заявку на участь, статтю у двох 

примірниках українською мовою обсягом не 

менше п’яти сторінок, рецензію, експертний 

висновок, квитанцію про сплату оргвнеску і 

вартості статті та обов’язково диск з окремим 

файлами статті та розширена анотація 

англійською мовою, не менше 2500 знаків (до 

1,5 сторінки), де обов’язково вказуються автори 

і назва статті. 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 

Організаційний внесок для участі та 

публікації поданих матеріалів 175 гривень та 

додатково по 35 гривень за кожну повну (або) 

неповну сторінку статті. 

Матеріали надсилати за адресою: 

65010, м. Одеса, вул. Краснова, 3
А

, 

Факультет ветеринарної медицини та 

біотехнологій, кафедра нормальної і 

патологічної анатомії та патофізіології 

Коренєвій Жанні Борисівні. 

E-mail: Koreneva-Z@mail.ru 

Для отримання додаткової інформації 

звертатися за контактними телефонами: 

(048) 765-93-17 – деканат, Пушкар Т. Д. 

(093) 216-56-98 – кафедра, Коренєва Ж. Б. 

 

Програму конференції із особистим    

запрошенням Ви отримаєте після її формування 

за поданими матеріалами. 

 

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви 

ознайомите своїх колег з даною інформацією. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
 

Прізвище______________________________ 

Ім’я __________________________________ 

По батькові____________________________ 

Науковий ступінь______________________ 

Вчене звання___________________________ 

Посада________________________________ 

Тема доповіді__________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

___________________________________ 

Секція___________________________________

_____________________________________ 

Матеріали  надіслати поштою 

□  так                      □   ні 

Відмітка про особисту участь 

□  так                      □   ні 

Вид доповіді: 

______________________________________ 

Назва навчального чи науково-дослідного 

закладу_______________________________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

Адреса___________________________________

_________________________________________

__________________________________ 

Контактні телефони____________________ 

 

Які технічні засоби потрібні для демонстрації 

матеріалу__________________ 

Потрібен готель ( кількість місць) 

□  так                      □   ні 

Дата ____________                 Підпис______ 



Вимоги до оформлення матеріалів статті: 
 

Подають текст статті в редакторі Місгоsoft 

Word (шрифт для тексту Тіmes new Roman, 

розмір літер – 14, для таблиць та літератури – 

12) через один інтервал без переносів. Сторінка 

А-4 (240 х 297 мм) з полями: ліве – 3 см, праве, 

нижнє, верхнє – 2 см; сторінки без нумерації. 

Ширина таблиці не повинна перебільшувати 14 

см і однієї сторінки А-4. 

В рукописі необхідно вказати: УДК, назву 

статті, ініціали і прізвище автора (великими 

літерами). Прізвище друкується під назвою 

статті по центру. Офіційна назва установи 

подається після авторів. Примірник статті 

підписується всіма авторами та візується зав. 

кафедри (лабораторії). Наукові статті повинні 

мати такі необхідні елементи: 

1) вступ – постановка проблеми у 

загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, 

в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми і на які спирається автор; 

3) формулювання постановки проблеми, 

виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми; 

4) виклад методики дослідження; 

5) виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів із 

статистичною обробкою даних; 

6) висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку. 
 

На початку статті дається анотація (5–6 

рядків) українською мовою, а в кінці статті – 

російською і англійською мовами, де 

обов'язково вказуються автори і назва статті. 

Література подається наприкінці статті за 

алфавітом, або в порядку посилання, 

пронумерованим списком, якщо за алфавітом, то 

спочатку подаються автори на кирилиці, потім 

на іноземній мові (на мові оригіналу). 

Окремим файлом подається розширена 

анотація англійською мовою, не менше 2500 

знаків (до 1,5 сторінки), де обов’язково 

вказуються автори і назва статті. 

 

Статті, подані з порушенням вимог, 

друкуватися не будуть! 

 

Проїзд: від залізничного вокзалу: 

 

 тролейбус № 7, 9, 10, 11 до зупинки  

кінотеатр «Вимпел» 

 маршрутне таксі № 124, 145, 148, 150, 221 до 

зупинки «Ветеринарна клініка» 

МІНІСТЕРСТВО 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ОДЕСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
 

 
 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 
 

до участі у Міжнародній науково-практичній 

конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА 

ТВАРИННИЦТВА» 
 

15-16 червня 2017 року 
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