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Запрошення
З метою активізації роботи молоді, допомоги у вирішенні прикладних та
теоретичних проблем та поглиблення наукових контактів між відділами Інституту
планується проведення ХІІ Відкритої конференції молодих дослідників Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України
До участі у конференції запрошуються молоді вчені віком до 35 років та
обов’язково! аспіранти ІМБГ НАН України 2-го, 3-го, та 4-го років навчання (їхні
доповіді будуть оцінені комісією як щорічні звіти), а також студенти київських ВНЗ.
Формат конференції
Форма участі: усна чи стендова доповідь, публікація тез.
Конференція відбудеться в актовій залі ІМБГ НАН України. Учасники
представлятимуть 10-хвилинну усну доповідь з ілюстративними матеріалами
(презентація), після чого надається не більше 10 хвилин для відповідей на запитання та
обговорення роботи. Учасникам постерної сесії: будьте готові зробити невеличку
доповідь (5-10 хв) по своїй роботі.
Наукова програма
Передбачається 3 секції. Орієнтовні тематики секцій:
1) молекулярна біологія;
2) біотехнологія, біоінформатика і біоорганічна хімія;
3) генетика (молекулярна генетика, медична генетика та онкогенез)
Мова конференції
Тези приймаються англійською мовою, доповідь можна робити як англійською так і
українською.
Нагороди
Автори кращої доповіді в кожній секції отримають право на публікацію в журналі
"Biopolymers and Cell" (за матеріалами виступу) та рекомендацію від Вченої ради на
отримання грошової премії в кінці року.
Науковий комітет
До складу наукового комітету входять члени Вченої ради Інституту, провідні
науковці та представники ради молодих вчених. Персональний склад наукового
комітету буде оголошено додатково.

Матеріали конференції
Для участі у конференції необхідно до 16 квітня 2018 року подати в електронному
виді на e-mail Ради молодих вчених: rmd@imbg.org.ua:
- Заявку (Форма 1)
- Тези (Форма 2).
УВАГА! Аспіранти 2-го, 3-го, та 4-го років навчання подають особисто
роздруковані Тези (Форма 2) вченому секретарю інституту Міщук Яніні Ромуальдівні,
(3-й поверх, каб. №19, тел. 5261129).

Слідкуйте за нашими оновленнями у розсилці та у події на Facebook:
https://www.facebook.com/events/150615345619318/

Форма 1
Заявка на участь
1) Прізвище, ім’я по-батькові (українською та англійською мовами).
2) Назва доповіді (українською та англійською мовами).
3) Місце виконання роботи (відділ), посада, звання (за наявності). Для студентів
додатково: назва вищого навчального закладу, факультет, кафедра.
4) Електронна адреса та контактний телефон.

Форма 2
Тези повинні бути написані англійською мовою на сторінці A4 з відступами 2,5 см
з усіх боків і загальною кількістю знаків, включаючи пробіли та розділові знаки, не
більше 3000. Рекомендується використовувати шрифт Times New Roman з розміром
шрифту 12 та інтервалом між рядками 1,5.
Тези повинні містити:
заголовок (максимально стислий але зрозумілий колегам, які не
спеціалізуються в галузі біології/хімії);
-

прізвища та ініціали авторів (підкреслити прізвище доповідача);

-

тези обов’язково структурувати: Aim, Methods, Results, Conclusions

УВАГА!
Тези з фотографіями, рисунками і таблицями не приймаються.

