МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ)
«ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС – 35 РОКІВ. СУЧАСНИЙ
СТАН ТВАРИННИЦТВА ТА БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ ЛЮДЕЙ»
Вельмишановні колеги!
Харківська державна зооветеринарна академія щорічно проводить заходи з
вшанування пам’яті чорнобильців, що віддали своє життя та не шкодували свого
здоров’я для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції:
як правило – це конференції (з міжнародною участю), круглі столи, диспути, зустрічі з учасниками-ліквідаторами аварії.
У 2021 році 27 квітня о 10:00 в аудиторії № 406 (головний навчальний корпус, 4 поверх) розпочнеться науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС – 35 років. Сучасний стан тваринництва та безпека харчування людей».
З вступною доповіддю виступить завідувач кафедри прикладної екології
ім. О.А. Колєсова ХДЗВА, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, доктор
сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, професор Маменко Олексій Михайлович.
Захід буде проходити в режимах оф-лайн і он-лайн. За результатами будуть
опубліковані матеріали конференції.
Оргкомітет конференції просить учасників ліквідації аварії на ЧАЕС надіслати свої спогади, які будуть опубліковані.
Матеріали і пропозиції надсилати на е-mail: z-t_e-y2015@meta.ua або
PortynnyK@i.ua.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
- перспективи атомної енергетики в Україні та світі;
- екологічна ситуація та стан питних вод України, очищення водойм та водних артерій;
- радіаційне забруднення водних біоресурсів та мінімізація негативного
впливу на аквакультуру;
- міграція радіонуклідів у поставарійний період та зміни рівня забруднення
земельних угідь;
- екологічні аспекти забруднення радіонуклідами кормів і продуктів тваринництва;

- динаміка забруднення продуктами ядерного розпаду лісових масивів та мисливських тварин;
- новітні технології зниження вмісту радіонуклідів у продуктах харчування;
- сучасні технології та біотехнології виробництва і переробки продуктів рослинництва, тваринництва та у ветеринарній медицині;
- біобезпека і проблеми можливого негативного впливу інтенсифікації на
здоров’я живих організмів та якість продукції.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Маменко Олексій Михайлович, д-р с.-г. наук, член-кореспондент НААН,
професор, зав. каф. прикладної екології ім. О.А. Колєсова. – голова оргкомітету.
Щербак Олена Валентинівна, канд. с.-г. наук, професор, декан ФБтП.
Безуглий Микола Дмитрович, д-р с.-г. наук, академік НААН, професор,
зав. каф. біотехнології ім. акад. Ф.І. Осташка.
Чорний Микола Васильович, д-р вет. наук, заслужений працівник сільського господарства України, професор, зав. каф. гігієни тварин та ветеринарної санітарії.
Гноєвий Ігор Вікторович, д-р с.-г. наук, професор, зав. каф. прикладної біології, водних біоресурсів та мисливського господарства ім. проф. О.С. Тертишного.
Портяник Сергій Васильович, канд. с.-г. наук, доцент каф. прикладної екології ім. О.А. Колєсова ‒ секретар оргкомітету.
Юрченко Вікторія Вікторівна, канд. с.-г. наук, доцент каф. прикладної екології ім. О.А. Колєсова.
Хруцький Сергій Сергійович, канд. с.-г. наук, доцент каф. прикладної екології ім. О.А. Колєсова.
Приходько Тамара Миколаївна, канд. іст. наук, доцент, зав. каф. філософії
та суспільних наук.
Баско Сабіна Олександрівна, канд. вет. наук, ст. викладач каф. мікробіології, вірусології та імунології.
Куцина Лідія Вікторівна, ст. викладач каф. філософії та суспільних наук.
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Усна доповідь (виступ на пленарному або секційних засіданнях, публікація
тез).
Для участі у конференції необхідно:
1. Заповнити заявку на участь у конференції.
2. Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог, просимо до 12 квітня 2021 року надіслати на адресу z-t_e-y2015@meta.ua або PortynnyK@i.ua або
передати безпосередньо відповідальному секретарю конференції.
Оргкомітет здійснює рецензування тез доповідей.
Документи повинні бути підписані за наступним прикладом: Іванов_тези
Примітка:
1. Про одержання матеріалів для участі у конференції оргкомітет обов’язково
надішле підтвердження.
2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутися до оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word,
орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 14,
міжрядковий інтервал –1,5.
Текст доповіді має бути вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше
число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер
сторінки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути
оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див. стандарт «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання»).
У якості роздільного знаку по всьому тексту слід використовувати коротке
тире (‒), у т.ч. для вказування діапазонів величин (15‒20°С) та у списку літератури.
Використання дефісу (-) обмежується складними словами (синьо-зелений, 5кратний). Використання довгих тире (–) не допускається.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, англійська.
Тези оформляються у вигляді суцільного тексту, структура якого відповідає
логічному і послідовному викладенню проблеми. Список використаних джерел наприкінці тез можна не надавати.
Зразок оформлення тез:
НАЗВА РОБОТИ
Іваненко І.І., Петренко П.П.
Кафедра біотехнології ім. акад. Ф.І.Осташка ХДЗВА
biotechnology@ukr.net
(порожній рядок)
Текст тез.
Список використаних джерел.
Книга: Один автор. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. Київ : Ліра-К,
2017. 240 с. Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : монографія.
Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с.
Два автора. Заброцький М. М., Шапошникова Ю. Г. Педагогічна психологія.
Лекції: навч. посіб. Херсон, 2017. 144 с.
Три автори. Кривов'язюк І. В., Смерічевський С. Ф., Кулик Ю. М. Ризикменеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств: монографія. Київ :
Кондор, 2018. 200 с.
Колективний автор. Менеджмент у XXI сторіччі: методологія і практика : колективна монографія / Полтавський національний технічний ун-т ім. Ю. Кондратюка. Полтава : Сімон, 2015. 347 с.
Тези доповідей, матеріали конференцій. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп.

2017 р. Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017. 246
с.
Збірник. Україна - сузір'я культур : збірник. Київ : Новий друк, 2018. 244 с.
Статті з періодичних видань. Мурашко І. С. Біономічний підхід до сталого
розвитку підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Серія
«Економічні науки». 2017. № 4. С. 43–49.
Близнюк О. П., Ставерська Т. О., Іванюта О. М. Формування кредитногрошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі України.
Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 240–249.
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
Книги. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг.
ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. 234 с. URL:
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-0907/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf (дата звернення: 02.11.2017).
Статті з періодичних видань. Костюченко Я. М. Механізми вирішення спорів в угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2019. Вип. 56, т. 2. С. 144-147. URL:
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.56/part_2/31.pdf
(дата
звернення:
23.08.2019).
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ
Тривалість пленарної доповіді ‒ до 20 хвилин. Тривалість секційної доповіді
‒ до 7 хвилин. Забезпечується мультимедійне супроводження доповіді.
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Харківська державна зооветеринарна академія, кафедра прикладної екології
ім. О.А. Колєсова, вул. Академічна 1, п/в Мала Данилівка, Дергачівський р-н,
62341
КОНТАКТИ
Відповідальний секретар конференції:
кандидат с.-г. наук, доцент Портяник Сергій Васильович тел. (057)635744, е-mail:
z-t_e-y2015@meta.ua або PortynnyK@i.ua
ЧЕКАЄМО ВАС НА КОНФЕРЕНЦІЇ!

ЗАЯВКА
на участь у роботі
науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Ліквідація наслідків
аварії на ЧАЕС – 35 років. Сучасний стан тваринництва та безпека харчування людей», 27 квітня 2021 року
м. Харків
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Країна
Телефон
Ел. адреса
Назва доповіді
Напрям роботи конференції

