ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь у міжнародній
науково-практичній конференції „Заразні
хвороби тварин: сучасні методи діагностики,
лікування та профілактики”, яка відбудеться
15-16 жовтня 2015 року
на базі
кафедри мікробіології, вірусології та
епізоотології
факультету ветеринарної медицини
Житомирського національного
агроекологічного університету
Робота міжнародної науково-практичної
конференції передбачається за такими
напрямками:

Епізоотологічний моніторинг заразних
хвороб тварин;

Сучасні методи діагностики, нові
ветеринарні препарати для лікування і
профілактики заразних хвороб ;

Організаційні аспекти та менеджмент
у ветеринарній медицині.
Контактні телефони:
(0412) 33-39-05 (кафедра),
Кривда Марина Іванівна
(відповідальна за прийом публікацій)
099-232-81-09,
Романишина Тетяна Олександрівна
(відповідальний секретар)
097-356-27-07

Матеріали конференції будуть опубліковані
у фаховому збірнику наукових праць
“Вісник ЖНАЕУ”, що входить до переліку
видань МОН України (ветеринарні науки).

Для включення Вашої доповіді в програму
конференції необхідно надіслати

До програми конференції входять
екскурсії по визначним місцям
Житомирської області

до 1 липня 2015 року
поштою та на E-mail:





заявку на участь.
2 роздруковані примірники статті, один 11 а
інший 14 кеглем через один інтервал. До статті
додається рецензія провідних фахівців з даної
галузі наук та матеріали статті на диску CD-RW
або DWD-RW.
копію квитанції про сплату за публікацію, де
вказати прізвище, ім’я, по батькові.

Оплату за публікацію статті здійснювати в розмірі
30 гривень за 1 сторінку А-4, розмір шрифту 14
(переказ коштів здійснювати через касу, вказуючи
прізвище відправника та враховуючи комісійний
відсоток банківських послуг)
на р/р Приват банку
4149497830547859
Радзиховський Микола Леонідович
067-725-65-07 (моб)
Поштова адреса:
10009, м. Житомир,
поштове відділення № 9,
(до запиту) Кривді М.І.
E-mail: epizotolog@ukr.net

Організаційний внесок при участі у
конференції – 100 грн

Програму конференції із особистим
запрошенням Ви отримаєте після її
формування за поданими матеріалами.

ЗАЯВКА

на участь у міжнародній науковопрактичній конференції
„ Заразні хвороби тварин: сучасні

методи діагностики, лікування та
профілактики ”
Відомості про доповідача:
П.І.Б. ______________________________
____________________________________
Навчальний (науковий) заклад

____________________________________
____________________________________
Посада, вчене звання, науковий ступінь
__________________________________________
Назва
доповіді
_____________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адреса ___________________________________
E-mail:____________________________________
Телефон для зв’язку ________________________

В якій секції бажаєте брати участь:
____________________________________
Будете робити доповідь:
стендову; усну.
Потрібен: готель _____ (кількість місць);
_____ гуртожиток.
Додаткові побажання ________________
____________________________________
____________________________________
Дата ________

Підпис ______________

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:
Обсяг статті, набраної 14 шрифтом через один
інтервал – 4-6 сторінок.
Порядок викладу матеріалу:
Номер УДК (розмір шрифту 11, світлий,
виключка по лівому краю).
Прізвище та ініціали автора(ів) – (розмір
шрифту 12, напівжирн., виключка по прав. краю)
Науковий ступінь (розмір шрифту 10, світлий,
виключка по правому краю).
Назва статті (розмір шрифту 10, прописний,
напівжирний, виключка по центру).
Анотація (українською мовою без заголовка) –
10 і більше рядків тексту, через 1 інтервал,
розмір шрифту 10, курсив, виключка по ширині).
До статті додаються переклад анотації
російською та англійською мовами, які
розміщуються в кінці тексту статті. Вказуються
також прізвище, ім’я та по батькові кожного з
авторів і назва статті.
Текст статті (через 1 інтервал, розмір шрифту
11, світлий, виключка по ширині) з виділенням
наступних структурних частин: постановка
проблеми, аналіз останніх досліджень та
постановка завдання, об’єкти та методика
досліджень, результати досліджень, висновки та
перспективи подальших досліджень і список
літератури, який подається за алфавітом згідно з
вимогами. Посилання в тексті статті на джерела
слід зазначити двома квадратними дужками,
наприклад – [1-3].
Відомості про авторів наводяться в кінці статті
за зразком: прізвище, ім’я та по батькові,
науковий ступінь, звання, посада, місце роботи,
адреса та контактні телефони. (Розмір шрифту 9,
світлий, виключка по ширині).
Веб-сторінка вісника розміщена на веб-порталі
ЖНАЕУ: www.znau.edu.ua

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ
НАУК УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АСОЦІАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

15-16 жовтня 2015 року відбудеться
Міжнародна науково-практична конференція

„Заразні хвороби тварин: сучасні методи
діагностики, лікування та профілактики”
присвячена 25 річниці створення
кафедри мікробіології,
вірусології та епізоотології

Житомир – 2015

