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Запрошення 

Уже традиційно у травні Інститут молекулярної біології і генетики планує 
проведення Всеукраїнської конференції молодих вчених. Ми запрошуємо 
молодих вчених з усієї України відвідати у травні0 прекрасне місто Київ і взяти 
участь у нашому заході! 

  
До участі у конференції запрошуються молоді вчені віком до 35 років  
(серед них 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 вищих навчальних закладів України. 
Формат конференції  
Конференція буде проводитись частково «on-line» з урахуванням кількості 

учасників та карантинної ситуації в Україні на момент її проведення. У випадку 
збереження критичної епідемічної ситуації Конференція буде переведена повністю 
у «on-line» формат. 

Форма участі: усна чи стендова доповідь. 
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. Посилання для надсилання електронних 
постерів буде надано учасникав у Другому Інформаційному листі. 

Організаційний внесок: молоді вчені -100 грн, аспіранти - 50 грн, студенти та 
аспіранти, що звітують - безкоштовно.  

Наукова програма 
Орієнтовні тематики секцій (остаточна кількість та назви секцій будуть оприлюднені у 
програмі конференції):  

1) молекулярна біологія і біоорганічна хімія; 
2) біотехнологія; 
3) генетика та епігенетика; 



4) загальна біологія; 
5) мікробіологія; 
6) біоінформатика і системна біологія; 
7) молекулярна фізіологія; 
8) молекулярна онкологія. 

 

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 заохочувальні премії. Більш детальна 
інформація про характер премій буде повідомлена пізніше. 

Науковий комітет 
До складу наукового комітету входять члени Вченої ради Інституту, провідні 

науковці, представники ради молодих вчених та запрошені експерти. Персональний 
склад наукового комітету буде оголошено додатково. 

Матеріали конференції 
Для участі у конференції необхідно до 25 квітня 2021 року заповнити заявку за 

посиланням https://forms.gle/CtnjtopcPHXJsi3C6 

Реквізити для сплати оргвнеску будуть надіслані особисто кожному учаснику після прийняття 
тез. Усі питання надсилайте на скриньку Ради молодих вчених ІМБГ  rmv.imbg@gmail.com 

ПРОХАННЯ ЗВЕРНУТИ УВАГУ! 
Аспіранти ІМБГ 2-го, 3-го, та 4-го років навчання додатково (крім заявки) 

подають особисто роздруковані тези вченому секретарю інституту Міщук Яніні 
Ромуальдівні, (3-й поверх, каб. №19, тел. 5261129). Оргвнесок не сплачується, оскільки 
їх доповіді проходять у рамках обов’язкового щорічного звіту. 

Правила оформлення тез (для роздрукованої подачі): 
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 

 
Тези з фотографіями, рисунками і таблицями не приймаються. 
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