
Шановні колеги! 
 

15-16 вересня 2017 р. факультет ветеринарної 
медицини Харківської державної зооветеринарної 

академії проводить Міжнародну науково-практичну і 
навчально-методичну конференцію до 140-річчя з дня 

народження вченого-ветсанексперта ХДЗВА, 
професора Петрова Олексія 

Михайловича«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, НОВІТНІ 
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІГІЄНИ І 
ЕКСПЕРТИЗИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СУДОВОЇ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» 
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, 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. Стан та завдання гігієни і експертизи харчових 

продуктів та судової ветеринарної медицини. 
2. Законодавче забезпечення гігієни і експертизи 

харчових продуктів та судово-ветеринарної медицини. 
3. Державний ветеринарно-санітарний контроль 

якості та безпечності продуктів харчування і сировини 
тваринного походження. 

4. Державний ветеринарно-санітарний нагляд на 
державному кордоні та транспорті. 

5. Міжнародні вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів і запровадження їх в Україні. 

6. Теорія, методологія і практика судово-
ветеринарної експертизи. 

7. Історія та персоналії в галузі гігієни і експертизи 
харчових продуктів та судової ветеринарної медицини. 

8. Методичне забезпечення навчального процесу з 
гігієни і експертизи харчових продуктів та судової 
ветеринарної медицини. 

 

Провести конференцію планується за 2 дні: 
1-й день – пленарне засідання, екскурсія по м. 

Харків, відвідування Свято-Благовіщенського 
кафедрального собору, Свято-Покровського монастиря, 
дружня вечеря.  

2-й день – секційні засідання, екскурсія в музей 
історії та музей зоології ХДЗВА, підведення підсумків, 
прийняття резолюції конференції. 

 
Оплата за публікацію та внесок за публікування 

статті у збірнику наукових праць здійснюється шляхом 
поштового переказу до 15 жовтня 2017 р. за адресою:  

професору Яценку Івану Володимировичу, кафедра 
ветеринарно-санітарної експертизи ХДЗВА, селище 
Мала Данилівка, Дергачівський район,  Харківська 
область, Україна, 62341, тел.: 067-186-06-65; 095-409-
11-30; e-mail: yacenko-71@yandex.ru 
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.  

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!!! 
 

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. 
 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
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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. …………………………… 
Ключові слова: ……………….. 
 
Актуальність проблеми. ………………………... 
Завдання дослідження. 
Матеріал і методи дослідження. 
Результати дослідження. 
Висновки. 1. Характерною особливістю більшості органів 

кровотворення ………...  
2. У кісткових органах переважають діафізарні (основні) 

осередки ……………………………… 
Література 

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 посиланням на літературу в тексті у квадратних 
дужках. Бібліографічний список оформляється за вимогами ВАК 
України - // Бюлетень ВАК, 2008. - №3). 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 ……………… ……… 

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 ……………. 
Key words: piglets, bone organs, bone …………  
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. 

 

Олексій Михайлович Петров 
(завідувач кафедри з 1927 по 1941 рр.). 

1912 р. – присуджено ступінь магістра ветеринарних 
наук.  
1917 р. – почав читати курс «М’ясознавство» при 
Харківському ветеринарному інституті.  
1927 р. – заснував кафедру м'ясознавства. 
1929 р. – реорганізував кафедру м'ясознавства у 
кафедру ветеринарно-санітарної експертизи, якою 
завідував до 1941 року.  
1926 р. – курс «М’ясознавство» затверджений як 
самостійна дисципліна. Ввів практичні заняття на 
виробництві (м'ясокомбінаті, рибопереробному заводі 
і м'ясоконтрольній станції). 
1932 р. – видрукував перший підручник  українською і 
російською мовами «М'ясознавство з основами 
технології м'ясних продуктів». 
1937 р. – професору О.M. Петрову без захисту 
дисертації вченою радою Харківського ветеринарного 
інституту присуджено науковий ступінь доктора 
ветеринарних наук. 
Опублікував більше 50 наукових робіт.  
Під керівництвом О.M. Петрова аспірантами, 

ад'юнктами і 
молодими 

науковцями 
(асистентами) 

виконано 20 
кандидатських 

дисертацій. 
Професор 

О.M. Петров був 
організатором у м. 
Харкові відділення 

Всесоюзного 
науково-дослідного 

інституту м'ясної 
промисловості, а після його реорганізації брав участь 
у створенні технологічного факультету Полтавського 
інституту м'ясної промисловості. 

 

Міністерство освіти і науки України 
Харківська державна зооветеринарна академія 

Факультет ветеринарної медицини 
Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи та 

судової ветеринарної медицини 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
на участь у Міжнародній науково-практичній і 

навчально-методичній конференції, присвяченій  
140-річчя з дня народження вченого-ветсанексперта 

ХДЗВА, професора  

Петрова Олексія Михайловича  
 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, НОВІТНІ ЗДОБУТКИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІГІЄНИ І ЕКСПЕРТИЗИ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СУДОВОЇ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» 

 (15-16 вересня 2017 р.) 
 

 
 




