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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції молодих
дослідників «Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології» (Young
scientists conference «Youth and modern problems of microbiology and virology»),
яка відбудеться 09-11 листопада 2021 року. Організація, відповідальна за
проведення заходу - Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАН України. Захід зареєстровано в ДНУ УкрІНТЕІ (посвідчення про
реєстрацію № 814 від 07 жовтня 2021 р.)

Участь у конференції можуть взяти вчені Інституту та інших наукових
установ та університетів: молоді дослідники, аспіранти та кандидати наук віком
до 35 років. Тематика доповідей з мікробіології і вірусології не обмежена.

Офіційні мови конференції: Тези і постер - англійською мовою.
Для стендової доповіді необхідно оформити постер розміром А3-А1,

орієнтація – книжна (збереженому у форматі PDF) та надіслати на електронну
адресу Оргкомітету rada_imv@i.ua не пізніше 20 листопада 2020 р. Ваш постер
буде розміщено на сайті Інституту мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України у розділі конференції.

Форма участі: онлайн-доповідь, стендова доповідь, публікація тез.
В рамках конференції буде проведено конкурс експериментальних робіт

молодих дослідників.
Для участі у конференції необхідно: До 01 листопада 2021 року

надіслати реєстраційну форму учасника конференції, тези (у назві файлу
вказується лише прізвище першого автора – Avtor.rtf).

Матеріали надсилати на електронну адресу: rada_imv@i.ua
Кінцевий термін подання матеріалів – 01 листопада 2021 року.
Планується електронний варіант збірника тезисів.

В реєстраційній формі потрібно вказати:
1. Прізвище(а), ім’я та по батькові автора(ів) доповіді;
2. Назву доповіді/тез;
3. Установу, науковий підрозділ, в якому працює(ють) доповідач(і);
4. Рік вступу і закінчення аспірантури, форму навчання для аспірантів

або кількість років роботи над темою для пошукачів;
5. Контактний телефон, e-mail;
6. Форма участі.
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Правила оформлення тез:
Обсяг тексту тез до 1 сторінки формату А4 (не більше 2500 знаків з

пробілами). Текстовий редактор MS Word, шрифт Calibri (Основной текст),
розмір 12, інтервал 1,0. Поля на сторінці: ліворуч – 3,0 см, праворуч – 2,0 см,
знизу і зверху – по 2 см.

Структура тез: назва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (шрифт – напівжирний, 12
розмір), прізвища та ініціали авторів (напівжирний, 12 розмір, прізвище
доповідача підкреслити), повна назва установи, E-mail автора (курсив).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

THE ROLE OF SULFATE-REDUCING BACTERIA IN THE BIODESTRUCTION OF POLYMER AND
RUBBER TECHNICAL MATERIALS

Bondarenko А,1Abdulina D.2
1National University of Food Technologies

2D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine
е-mail: bondarenkanna@gmail.com

The wastes of synthetic polymers have a stable chemical structure, resulting in a slow
decomposition under natural conditions. The development of environmentally sound biological
methods for….

Текст тез повинен включати:
 актуальність;
 мету дослідження;
 матеріали та методи дослідження;
 результати дослідження та їх обговорення;
 висновки.

Усі подані тези підлягають перевірці рецензентами. Оргкомітет не
передбачає редагування тексту тез, лише корекційні правки. Автори

несуть повну відповідальність за зміст тексту і правильність оформлення.

Тези, що не відповідають тематиці чи оформлені без дотримання
вищевказаних правил можуть бути відхилені оргкомітетом!!!

Тези доповідей надіслані невчасно, розглядатися не будуть!!!
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Адреса оргкомітету:
Україна 03143, Київ, вул. Академіка Заболотного, 154, Інститут

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Рада молодих
вчених.

Контактні особи:
Булигіна Тетяна Володимирівна, Голова Ради молодих вчених
e-mail: tati20@ukr.net, тел. +38067 499-16-42
Василюк Ольга Миколаївна, Заступник голови Ради молодих вчених
e-mail: olyav345@gmail.com.

З повагою, оргкомітет
Бережіть себе та близьких!

БУДЕМО РАДІ ВАШІЙ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ!
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