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м. Київ, Україна
Секції конференції
Молекулярна та клітинна біологія
Регуляція росту та розвитку рослин
Молекулярна генетика рослин
Структурна та функціональна
геноміка
5. Рослинні ресурси для біопалива
6. Біотехнологія рослин та
нанобіотехнологія
7. Нові харчові продукти рослинного
походження
1.
2.
3.
4.

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третьої
конференції молодих учених «Біологія рослин
і біотехнологія», що відбудеться 16–18 травня
2017 року в м. Київ на базі Державної
установи «Інститут харчової біотехнології та
геноміки НАН України». За матеріалами
конференції буде опубліковано збірник тез.
Заповнену реєстраційну форму (RF), названу за
прізвищем
учасника
(Kovalenko_RF.doc)
просимо надіслати на електронну адресу
Організаційного комітету до 15 березня 2017 р..
Організаційний комітет конференції залишає
за собою право редагувати та відхиляти тези,
що не відповідають вказаним вимогам або
тематиці конференції. У такому випадку
організаційний внесок буде повернуто за
вирахуванням витрат на пересилку.
Робочі мови конференції: українська та
англійська
Адреса організаційного комітету
04123, м. Київ, вул. Осиповського 2а
Телефони: +38 (063) 831 51 44
+38 (097) 871 35 98
Факс: +38 (044) 434 37 77
е-mail: ifbg.science@gmail.com

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ
Голова: академік НАН України,
д.б.н. Блюм Я.Б.
Заступник голови: чл.-кор. НАН України,
д.б.н. Ємець А.І.
Члени Оргкомітету:
к.б.н. Андріяш Г.С., к.б.н. Баєр Г.Я., д.б.н.
Галкін А.П., к.б.н. Горюнова І.І. (заст. голови
ради молодих вчених), к.б.н. Демкович А.Є.,
д.б.н. Ісаєнков С.В., к.б.н. Карпов П.А., д.б.н.
Кравець О.А., к.б.н. Красиленко Ю.А.
(голова ради молодих вчених), к.б.н.
Корховий В.І., к.б.н. Круподьорова Т.А.,
Лосєва Д.В. (заст. голови ради молодих
вчених), к.б.н. Ожередов С.П., к.б.н. Пірко
Н.М., к.б.н. Пірко Я.В., к.б.н. Тігунова О.О.,
д.б.н. Сахно Л.О., д.б.н. Сорочинський Б.В.,
к.б.н. Співак С.І., д.б.н. Циганков С.П., к.ф.м.н. Шульга С.М.
Секретаріат:
Борова
М.М.,
к.б.н.
Горюнова
І.І.,
Краснопьорова О.Є., Мельничук О.В.,
Оленєва В.Д., Плоховська С.Г., Самофалова
Д.О., Шадріна Р.Ю

Реєстраційна форма учасників
Третя конференція молодих учених
«БІОЛОГІЯ РОСЛИН І
БІОТЕХНОЛОГІЯ»
м. Київ, Україна
16–18 травня 2017 року
Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Науковий ступінь, вчене звання,
посада:
Організація:
Адреса для листування:
Тел./Факс:
E-mail:
Назва доповіді:
Номер та назва секції:
Форма участі (очна, заочна):
Тип доповіді (усна, стендова):
Тези слід надіслати на електронну адресу
Оргкомітету до 15 березня 2017 року
УВАГА!
ЗРАЗОК-ШАБЛОН ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОДАЄТЬСЯ У
ПРИКРІПЛЕНОМУ ФАЙЛІ

Правила оформлення тез
Тези об’ємом до однієї сторінки (зі
списком літератури), текст у редакторі
Microsoft Word (doc) українською або
англійською мовою, формат аркушу А4,
відступ по 2 см з усіх боків, шрифт Times New
Roman,
12 пт,
інтервал
одинарний,
вирівнювання абзацу за шириною, без
переносів, таблиць та рисунків. Назва файлу
має складатися з прізвища першого автора
латиницею із порядковим номером назви секції
(Kovalenko_abstr_1.doc). Список літератури
подається у алфавітному порядку, посилання по
тексту вказуються у круглих дужках (Kovalenko
et al., 2008).
Організаційний
комітет
конференції
залишає за собою право редагувати та
відхиляти тези, що не відповідають вказаним
вимогам або тематиці конференції. У такому
випадку організаційний внесок буде повернуто
за вирахуванням витрат на пересилку.

Організаційний внесок, грн
Заочна участь:
студенти
100
аспіранти, наукові
150
співробітники
Очна участь:
студенти
150
аспіранти, наукові
200
співробітники

При очній участі організаційний
внесок сплачується кожним учасником
конференції (як першими авторами, так і
співавторами). Він покриває отримання
матеріалів
конференції
разом
з
друкованим примірником збірника тез,
атрибутику конференції та кава-брейки.
Заочна участь передбачає публікацію
тез та отримання друкованого примірника
збірника тез по пошті.
Сплата проїзду, проживання та
харчування здійснюється за власний
рахунок учасника.
Реквізити для сплати
ГО «Всеукраїнська асоціація біологів
рослин»
ЄДРПОУ: 20064775
Банк: ПАТ КБ «Правекс-банк»
МФО 380838
р/р 26005700388320
Призначення платежу «Оргвнесок за
участь у конференції «БРІБ-2017», ПІБ
учасника»
Увага! Зміни у формулюванні
призначення
платежу
не
допускаються.
Копію квитанції про оплату необхідно
надіслати на електронну адресу
Оргкомітету: ifbg.science@gmail.com

