Міжнародна конференція для молодих учених
«Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології»
з 20 по 24 червня
Заїзд та поселення – 20 червня (для тих, хто не бере участь у Літній школі).
Відкриття конференції 21 червня о 13.00.
21-23 червня – робочі засідання конференції.
Робоча мова конференції – англійська.
Кінцевий термін подачі заявок та текстів доповідей – 24 травня 2017 року. За
результатами буде надруковано матеріали конференції. Відібрані кращі роботи
будуть надруковані у науковому журналі Мікробіологія і біотехнологія.
Організаційний внесок у розмірі 250 грн. за очну участь, або 125 грн. за заочну
участь сплачується до 15 червня.
Заявку на участь у Міжнародній конференції та текст доповіді надсилати на
електронну
адресу
<volandaron@ukr.net>
відповідальному
секретареві
конференції Миколі Галкіну.
Вимоги до тексту доповіді: Текст доповіді до 4 сторінок повинен бути
збережений у форматі Word 97-2003 (*.doc) (шрифт Times New Roman, кегль 14,
інтервал автоматичний, не більше 30 рядків на сторінці, поля по 2 см). Назва
файлу повинна містити прізвище першого автора.
Обов'язкова структура доповіді: індекс УДК; прізвища та імена авторів
(прізвище доповідача підкреслити), НАЗВА ДОПОВІДІ, офіційна назва установи,
поштова адреса, електронна адреса; реферат (до 200 слів); ключові слова (не
більше п’яти); текст доповіді має включати такі складові: вступ; матеріали і методи;
результати та їх обговорення; висновки; список літератури. Латинські біологічні
назви видів, родів подаються курсивом латиницею. Посилання на літературу
подаються у тексті статті цифрами у квадратних дужках. Таблиці мають бути
компактними, мати порядковий номер. Рисунки виконуються у вигляді чітких
креслень (за допомогою комп’ютерного графічного редактора у форматі Word, TIF,
JPG).
Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування
тексту, виділень. Оргкомітет залишає за собою право редагувати тексти
доповідей, які оформлені не згідно з зазначеними вимогами.

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній конференції
«Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології»
Прізвище, ім’я та по батькові (укр. та англ мовами)
_______________________________________________________
Місце роботи ____________________________________________
_______________________________________________________
(повна назва установи, поштова адреса, телефон, факс, E-mail)
Контактна адреса та е-mail ________________________________
_______________________________________________________
Назва доповіді, автори (прізвище доповідача підкреслити)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Форма участі____________________________________________
(усна доповідь, постер, заочна)
Потреба у готелі чи гуртожитку____________________________

Банківські реквізити для переказу організаційних внесків у гривнях:
Громадська організація «Спілка біологів і біотехнологів Одеси» (ГО «СББО»)
Банк: Філія Южного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса
р/р 26007060307205 ЄДРПОУ: 35357166 МФО 328704
Призначення платежу: “Організаційний внесок за участь у конференції «Сучасні
проблеми мікробіології і біотехнології»” або “Організаційний внесок за участь у Літній
школі" обов'язково вказати прізвище учасника.
Банківські реквізити для переказу організаційних внесків у євро:
company Name: PO “OSSB”,
(PABLIC ORGANIZATION „ODESSA SOCIETY OF BIOLOGY AND
BIOTECHNOLOGISTS”)
The bank account of the company: 26004054412239
Name of the bank: Privatbank, 50 Naberezhnaya Pobedy St., Dnipro, 49094, Ukraine
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: Rum 73, Kor. 1, 50., Ak. Williamsa St., Odessa, 65015, Ukraine
IBAN Code: UA643287040000026004054412239
correspondent banks
Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT-code of the correspondent bank: COBADEFF
correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
DETAILS OF PMNT____________________(призначення платежу)

