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Шановні колеги!
24-25 травня 2018 р.
Кафедра епізоотології та ветеринарного менеджменту Харківської
державної зооветеринарної академії проводить науково-практичну і
навчально-методичну конференцію до 170-річчя з дня народження
реформатора вищої ветеринарної освіти в Україні, професора
Раєвського Аркадія Олександровича
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, НОВІТНІ ЗДОБУТКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕПІЗООТОЛОГІЇ»

Матеріали будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Проблеми
зооінженерії та ветеринарної медицини», розміщені на сайті ХДЗВА і
Національної бібліотеки ім. В. Вернадського.
Редакційна рада збірника наукових праць Харківської державної
зооветеринарної академії
запрошує вчених та науковцыв, аспірантів,
магістрантів, пошукувачів та фахівців-виробників взяти особисту участь у
роботі конференції та в опублікуванні досягнень своєї наукової діяльності.
Зазначений збірник зареєстрований ДАК МОН України як фаховий з
ветеринарних наук.
Матеріали друкуються мовою оригіналу.
На конференції будуть розглянуті такі актуальні питання:
1. Внесок Раєвського А. О. у розвиток наукової школи епізоотологів
України та підготовки фахівців ветеринарної медицини.
2. Епізоотологія та аспекти контролю транскордонних емерджентних
хвороб (африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту ВРХ, грипу
птиці, блютангу, бруцельозу та ін.).
3. Міжнародні вимоги до біобезпеки та біозахисту.
4.
Державний контроль у вирішенні проблеми з зменшення
біологічної загрози транскордонних емерджентних хвороб.
5.
Стан та перспективи розвитку підготовки лікарів ветеринарної
медицини в Україні та світі.
Провести конференцію планується за 2 дні:
1-й день – пленарне засідання, екскурсія по м. Харків, відвідування СвятоБлаговіщенського кафедрального собору, парка ім. М. Горького та Фельдман
ЭкоПарку, дружня вечеря.
2-й день – секційні засідання, екскурсія в музей історії ХДЗВА, підведення
підсумків, прийняття резолюції конференції.
Оплата за публікацію та внесок за публікування статті у збірнику наукових
праць здійснюється шляхом поштового переказу до 15 квітня 2018 р. за
адресою:
професору Яценку Івану Володимировичу, кафедра ветеринарносанітарної експертизи ХДЗВА, селище Мала Данилівка, Дергачівський район,
Харківська область, Україна, 62341, тел.: 067-186-06-65; 095-409-11-30; e-mail:
yacenko-1971@ukr.net
тел.: (05763) 57564 деканат ФВМ, 57524.
Внесок за одну ПОВНУ ЧИ НЕПОВНУ сторінку друкованого тексту – 40
грн. Оплата за публікацію здійснюється шляхом поштового переказу по
Укрпошті за вище зазначеною адресою.
Текст статті, відомості про авторів, відскановану квитанцію про
оплату статті надсилати лише електронною поштою.
Збірник наукових праць буде відправлено автору статті НОВОЮ
ПОШТОЮ за кошти автора. Для цього необхідно в редакційну колегію

збірника подати інформацію: прізвище та ім’я, № відділення Нової пошти, її
адреса, особистий номер Вашого мобільного телефону.
Оргвнесок за участь у конференції – 200 грн.
Просимо завчасно повідомити про особисту участь у конференції
(0505897315, 0506180583, 050033847)!!!
Вимоги до оформлення тексту
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.
Параметри полів: зверху та знизу - 20 мм, зліва– 30 мм, та справа – 10 мм,
абзацний виступ - 10 мм. Сторінки не нумеруються.

Аркадій Олександрович
Раєвський
Раєвський А. О. – реформатор вищої ветеринарної освіти в Україні,
ініціатор виготовлення вакцин проти інфекційних хвороб тварин, автор одних
з перших підручників з ветеринарії.
Закінчив Петербурзьку медико-хірургічну академію. З 1884 року
професор і директор Харківського ветеринарного інституту, засновник
ветеринарно-бактеріологічної станції при ньому і курсів для удосконалення
ветеринарних лікарів. Заснував при Харківському ветеринарному інституті
(разом з Л. С. Ценковським) ветеринарну бактеріологічну станцію, де
виготовлялися вакцини проти сибірської виразки.
Праці Раєвського присвячені питанням ветеринарної епізоотології,
мікробіології, патологічної анатомії і гістології.
Чини: вступив до служби (17.01.1871), в МВС (2.11.1882), дійсний
статський радник (ст. 28.12.1888), магістр ветеринарних наук, лікар.
Служба: голова Ветеринарного комітету МВС (7.07.1901-після
1.05.1907), неодмінний член Медичної ради МВС (на 1.05.1907).
Нагороди: С2, А2, В3 (Вис. Ін. 1.01.1904), медаль в пам'ять Імп.
Олександра III.
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Завдання дослідження.
Матеріал і методи дослідження.
Результати дослідження.
Висновки. 1. Характерною особливістю більшості органів
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порядку згадування джерела в тексті або за алфавітом з обов’язковим
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Англійська анотація - 2500 знаків, без пробілів
В кінці статті після списку літератури, через пустий рядок – анотація і
ключові слова російською (якщо стаття українською, або українською, якщо
стаття російською) та англійською мовами.
Анотації подаються російською (якщо стаття українською, або українською,
якщо стаття російською) та англійською мовами. В них зазначають:
o назву статті (великими не жирними 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 по центру, не жирними літерами – «Анотація», «Summary»
o текст анотації (5-6 рядків – курсивом, світлими літерами) (див. взірець
оформлення статті);
o ключові слова.
В кінці статті після списку літератури, через пустий рядок – анотація і ключові
слова російською (якщо стаття українською, або українською, якщо стаття
російською) та англійською мовами.
Англійська анотація має бути розширена – 2500 знаків без пробілів,
написана фахово. Переклад через програми перекладачі комп’ютера не
допускаються;

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ СПОНСОРІВ.

