
Вельмишановні колеги та друзі!

З великими сподіваннями на зустріч повідомляємо Вам про нові подробиці проведення
ІV Міжнародної наукової конференції “Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в
XXI столітті”, яка відбудеться у гібридномуформаті 22-23 вересня 2022 року в м. Київ.

Всупереч усім перешкодам та небезпекам, що обумовлені військовим станом в країні, ми
вважаємо за свій обов’язок підтримати наукову спільноту у прагненні демократичного розвитку
сучасної науки. Саме тому ми вирішили провести наш захід на початку нового навчального року в
Україні. Чекаємо на Вас у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у
віртуальному просторі, який буде забезпечувати взаємодію всіх учасників в ході проведення
конференції.

Всі надіслані матеріали та реєстраційні дані зберігаються в Організаційного комітету. Одержані
тези, за публікацію яких було здійснено оплату, будуть опубліковані в електронній збірці на сайті
конференції. Ми продовжуємо реєстрацію та прийом тез через офіційний сайт конференції та
чекаємо на Вашу участь у формі усної доповіді, електронного постеру або заочної публікації тез.

Раді також повідомити, що учасникам надається додаткова можливість опублікувати
представлені на конференції матеріали у вигляді короткої статті у журналі «Biotechnologia Acta»
(http://biotechnology.kiev.ua) із присвоєнням DOI, що значно підвищить індекс цитування
представлених матеріалів. Для цього необхідно, додатково до реєстрації на сайті та відправки
коротких тез, надіслати розширені матеріали у вигляді рукопису, оформленого згідно з правилами
журналу для авторів, на електронну скриньку Організаційного комітету конференції
microbimconf2022@gmail.com. Правила оформлення статті та зразок додаються. Ця опція доступна
як для тих учасників, що вже надіслали тези, так і для нових учасників.

Чекаємо на зустріч з Вами у вересні!
Організаційний комітет

З питаннями щодо проведення заходу Ви можете звернутися за електронною адресою:
microbimconf2022@gmail.com.
Новини Конференції будуть поширюватися через офіційну сторінку, Telegram-канал та сторінку
Facebook.

Важливі дати
Прийняття тез закінчується: 21 серпня 2022 року
Ранній прийом тез закінчується: 21 липня 2022 року
Повідомлення про прийняття: протягом двох тижнів після подання
Реєстрація закінчується: 22 вересня 2022 року
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