Інформаційний лист №1

Вельмишановні колеги!
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України спільно з Радою молодих
вчених у рамках Фестивалю Науки планують 20-21 травня 2021 року провести наукову
Конференцію-конкурс молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2021»,
присвячену 30й річниці Незалежності України.
•
•
•
•

Напрямки роботи Конференції-конкурсу:
Біохімія
Біотехнологія
Молекулярна біологія
Медична біохімія
Умови участі у Конференції-конкурсі:

•
•
•
•
•
•

Участь в конференції – очна або дистанційна (презентація і відповіді на питання в Zoom-сесії).
Вік учасників – до 35 років включно (на момент проведення конференції).
На конкурс можуть бути представлені лише доти не опубліковані роботи.
Кінцевий термін подачі тез – 30 квітня 2021 р.
Сплата організаційного внеску. Інформація щодо розміру внеску наведена нижче.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати заповнену реєстраційну картку та тези доповіді
окремими файлами з зазначенням прізвища доповідача в назві файлу (зразок: Petrenko_card.doc та
Petrenko_abstract.doc) на електронну адресу Ради молодих вчених Інституту біохімії ім. О.В.
Палладіна НАНУ: Council.Y.S@gmail.com. Зразок оформлення тез доповіді та форма реєстраційної
картки додається. Звертаємо вашу увагу, що тези будуть проходити рецензування і можуть бути
відхилені організаційним комітетом у випадку невідповідності вимогам конференції без додаткових
пояснень. Учасники Конференції електронним листом будуть проінформовані про результати роботи
організаційного комітету та про деталі оплати організаційного внеску.
В рамках Конференції традиційно буде проведено конкурс робіт молодих науковців. Спонсором
проведення конкурсу є AЛТ Україна ЛТД.
Зверніть увагу, що організатори конференції НЕ забезпечують поселення учасників конференції з
інших міст та закликають дотримуватись санітарних та протиепідемічних заходів, пов’язаних з
пандемією Covid-19.
Довідки стосовно Конференції: Яценко Тетяна +(380-99) 610 15 97; e-mail: Council.Y.S@gmail.com

З повагою, оргкомітет.
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Організаційні внески складають:
Категорія
учасників

Очна участь

Студенти

250 грн

Аспіранти і молоді 300 грн
науковці

Дистанційна участь
(з
друкованим
примірником
збірника тез)
200 грн

Дистанційна
участь
(матеріали конференції
надсилаються
в
електронному форматі)
150 грн

200 грн

150 грн

Кожен доповідач отримає сертифікат учасника (за бажанням – електронний або
друкований). Збірник тез конференції матиме ISBN та буде опублікований на сайті
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна. Учасникам, що виступатимуть дистанційно,
за запитом друковані примірники та сертифікати участі буде надіслано Укрпоштою
на адресу, вказану в реєстраційній формі.
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Реєстраційна форма*
(заповнювати українською мовою)

Ім’я та
прізвище
доповідача

Назва
доповіді

Напрямок
(біохімія/
біотехнологія
Афіліація
/ медична
доповідача
біохімія/моле
кулярна
біологія)

Потрібен
друкований
Форма участі
примірник
(очна/дистан
збірника тез
ційна)
(так/ні)

Контактний
телефон та
електронна
пошта
доповідача

Адреса
доповідача

* Просимо не використовувати тільки ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ (капслок) при заповненні таблиці

3

Інформаційний лист №1

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
1. Тези доповіді оформлюються українською або англійською мовою.
2. Тези доповіді мають бути подані у форматі .doc, .docx або .rtf обсягом до 350 слів

(не більше 3 тисяч знаків з пробілами).
3. Таблиці, діаграми, рисунки та перелік джерел літератури до тез не додаються.
4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, одинарний інтервал між рядками.
5. Заголовок має бути надруковано ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ жирним шрифтом по
центру сторінки.
6. Ініціали та прізвища авторів має бути надруковано жирним курсивом по центру
сторінки. Доповідач має бути першим автором.
7. Місце роботи або навчання, місто, e-mail адреса доповідача мають бути розміщені
по центру та виділені курсивом.
8. Стандартні скорочення може бути використано при їхньому розшифруванні за
першого згадування у тексті.
9. Тези доповіді обов’язково структурувати: Вступ. Матеріали і методи. Результати.
Висновки. Подяка.
Назви підзаголовків виділяти жирним шрифтом.
10.
У розділі «Вступ» обов’язково повинна бути сформульована мета роботи.
11.
Просимо не включати до авторів тез молодіжної конференції наукових
керівників, академіків, професорів та докторів наук, натомість зазначати їх у розділі
«Подяка».
Зразок оформлення тез доповіді:

TITLE
A.B. Petrenko1, C.D. Ivanenko2, E.F. Sydorenko1
1

Palladin Institute of biochemistry of NAS of Ukraine, Kyiv;
2
Any other Institute, City.
petrenko@biochem.kiev.ua

Introduction. …
Methods. …
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Acknowledgement. …
Будь ласка, зверніть увагу, що надіслані тези мають відповідати вказаним
вимогам. Граматичні та смислові помилки можуть стати підставою для
відхилення тез – будьте уважні та відповідальні
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