
ЗАЯВКА 
на участь у роботі міжнародної  

науково-практичної конференції  
«Актуальні проблеми внутрішньої патології тварин»,  

яка відбудеться 3‒5 листопада 2021 року 
 

1. Прізвище____________________________________ 
2. Ім'я_________________________________________ 
3. По батькові __________________________________  
4. Науковій ступінь_____________________________ 
5. Організація (повна назва) ______________________ 
6. Факультет (повна назва) _______________________ 
7. Кафедра (повна назва) _________________________ 
8. Секція (повна назва)___________________________ 
 9. Назва доповіді________________________________ 
10. Адреса _____________________________________ 
11. Телефон, e-mail______________________________ 
12. Потреба в гуртожитку та кількість місць_________ 
13. Участь у фуршеті ____________________________ 
14. Дата ________________ Підпис________________ 
 
 
 
 
Для включення доповіді до програми конференції та 
участі в ній необхідно надіслати заявку із зазначенням 
теми доповіді до 17 вересня 2021 року на електронну 
пошту оргкомітету: dep.therapy@btsau.edu.ua 
або nataliia.vovkotrub@btsau.edu.ua 
 

 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
3 листопада  

800 - 2000 – заїзд учасників конференції  
4 листопада  

800 - 1000  -  реєстрація учасників конференції    
(навч. корпус № 8);   
1000 - 1230 - перше пленарне засідання;   
1230 - 1330 - перерва на обід;   
1330 - 1700 - робота секцій;   
1700  -  фуршет. 

5 листопада  
900 - 1200 - робота секцій; 
900 - 1200  - методична нарада зав. кафедр 
1200 - 1300 - друге пленарне засідання; 
1300 - 1400 - обід. 
 

Адреса оргкомітету:  
Білоцерківський національний аграрний 

університет,  
корпус № 8, вул.Ставищанська, 126  

м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09111  
Телефони для довідок:  

Богатко Леонід Мечиславович – 067-978-62-35  
Вовкотруб Наталія Володимирівна –   

068-11-99-222 
e-mail: dep.therapy@btsau.edu.ua 
nataliia.vovkotrub@btsau.edu.ua 

 
Оперативна інформація щодо роботи 

конференції розміщується на сайті: 
www.btsau.edu.ua 

 
Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви 
ознайомите з цією інформацією своїх колег, 
зацікавлених в участі у нашій конференції. 

 
Переказ коштів на картку  

 № 5168 7574 2876 8446 ПриватБанк  
Отримувач: Богатко  Леонід  Мечиславович 

 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ВАТ “ВНП “УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ” 
ТОВ "НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ВИРОБНИЧА ФІРМА "БРОВАФАРМА" 
 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Кафедра терапії та клінічної діагностики 
 ім. В.І. Левченка 

 
 

 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ 
ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН  

Міжнародна науково-практична конференція, 
присвячена пам’яті доктора ветеринарних наук, 

професора, академіка НААН України, 
заслуженого працівника ветеринарної 

медицини 
Левченка Володимира Івановича  

 
 

3‒5 листопада 2021 року 
  

ЗАПРОШЕННЯ 
 
 

Біла Церква 
2021 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Білоцерківський національний аграрний 
університет 3‒5 листопада 2021 року проводить 
Міжнародну науково-практичну конференцію,  
присвячену пам’яті доктора ветеринарних наук, 

професора, академіка НААН України, 
заслуженого працівника ветеринарної 

медицини 
Левченка Володимира Івановича  

 
«Актуальні проблеми внутрішньої патології 

тварин» 
 

за такими секціями: 
“Внутрішні хвороби жуйних тварин” 

 
“Внутрішні хвороби моногастричних 
продуктивних тварин (коні, свині)” 

 
“Внутрішні хвороби дрібних домашніх та 

екзотичних тварин” 
 

“Внутрішні хвороби птиці” 
 

“Актуальні проблеми ветеринарної токсикології 
та фармації” 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Шуст О.А., д-р екон. наук, професор, голова 
оргкомітету. 
Варченко О.М., д-р екон. наук, заступник голови 
оргкомітету, проректор з наукової та інноваційної 
діяльності. 
Новак В.П., д-р біол. наук, перший проректор. 
Димань Т.М., д-р. с.-г. наук, проректор з освітньої, 
виховної та міжнародної діяльності 
Сахнюк В.В., д-р вет. наук, професор, декан факультету 
ветеринарної медицини. 
Богатко Л.М., канд. вет. наук, доцент, завідувач 
кафедри терапії та клінічної діагностики ім. В.І. 
Левченка. 
Вовкотруб Н.В., канд. вет. наук, доцент кафедри терапії 
та клінічної діагностики ім. В.І. Левченка. 

Мельник А.Ю., канд. вет. наук, доцент кафедри 
терапії та клінічної діагностики ім. В.І. Левченка. 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Заявка. Оформити заявку про участь у 
конференції та копію квитанції про оплату участі 

надіслати не пізніше 15 вересня 2021 р. на е-mail: 
dep.therapy@btsau.edu.ua або 

nataliia.vovkotrub@btsau.edu.ua  
 

Оплата за участь у конференції – 100 грн. 
Участь у фуршеті – 600 грн.  

Обов’язково вказувати призначення  платежу  
–  участь у конференції  ФВМ.  

 
2. Стаття Підготувати статтю, оформлену 

відповідно до вказаних вимог на паперовому та 
електронному носіях, подати не пізніше  

1 жовтня 2021 р. на е-mail: 
dep.therapy@btsau.edu.ua  або  

nataliia.vovkotrub@btsau.edu.ua 
 

Публікація статей проводиться у збірнику 
наукових праць “Науковий вісник ветеринарної 
медицини” БНАУ, який включений до категорії 
“Б” Переліку наукових фахових видань України, 
публікація статті – безкоштовна. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  
Обсяг рукопису не менше 10 сторінок (текст 
статті разом з анотаціями українською, 
російською та англійською мовами), оформлений 
у текстовому редакторі MS Word (файли з 
розширенням doc, docx). 
Формат сторінки – А4, книжкова; шрифт – 
Times New Roman, кегль – 14 pt; міжрядковий 
інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм; поля – 
2 см з усіх країв. 
Схеми, графіки, діаграми (далі – ілюстрації) і 
таблиці нумеруються.  
Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт 
меню "Таблиця"). Формат таблиць тільки 
книжковий. 

Стаття має бути структурована за такими 
елементами: 

 УДК 
 ПІП авторів (без заначення наукового ступеня 

чи звання/посади, із зазначенням афіліації 
цифрою після прізвища) 

 ORCID кожного автора (заповнені відомості та 
публікації щонайменше за останні 5 років) 

 Назва установи для кожного автора із 
відповідною цифрою на початку назви 

 Прізвище та e-mail кореспондентного автора 
 Назва статті 
 Анотація українською мовою (не менше 1800 

знаків) 
 Ключові слова українською мовою (6–12 слів) 
 Постановка проблеми та аналіз останніх 

досліджень 
 Мета дослідження 
 Матеріал і методи дослідження 
 Результати дослідження 
 Обговорення 
 Висновки 
 Відомості про дотримання біоетичних норм 
 Відомості про конфлікт інтересів 
 Подяки (за потреби) 
 Список літератури (оформлений відповідно до 

ДСТУ 8302:2015). 
 References 
 Анотації англійською та російською мовами не 

менше 1800 знаків, аналогічні за змістом до 
анотації українською мовою 

Відповідальність за зміст та оформлення тез 
несуть автор і науковий керівник. Оргкомітет 
залишає за собою право відхиляти публікації, що не 
відповідають вимогам до оформлення, містять 
плагіат. 

 
З питань оформлення статті можна 

ознайомитися за посиланням  
https://nvvm.btsau.edu.ua/uk/node/6 


