КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

XIX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА:
ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ / BIOSCIENCE ADVANCES»
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у ДИСТАНЦІЙНІЙ XIX Міжнародній
науковій конференції «Шевченківська весна: досягнення біологічної
науки / BioScience Advances».
Організатори конференції: Навчально-науковий центр «Інститут біології та
медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню
обдарованої молоді, що працює для розвитку міждисциплінарних підходів
становлення біологічної науки. До участі у конференції запрошуються
студенти, аспіранти (PhD-студенти) та молоді науковці, які проводять
дослідження
в
усіх
галузях
біології,
біотехнології,
біомедицини,
фундаментальної медицини, екології, ландшафтного дизайну урбанізованих
середовищ.
За матеріалами конференції буде сформовано електронний збірник, який буде
розміщений на сайті у розділі «Архів конференції». Робочі мови конференції –
українська й англійська.
Робота конференції буде проходити у таких секціях:
 Біофізика, біоінформатика, генетика;
 Вірусологія, мікробіологія та імунологія;
 Біомедицина, фундаментальна медицина та фармакологія;
 Зоологія, екологія та раціональне природокористування;
 Біохімія, молекулярна біологія, біотехнологія та біоінженерія;
 Прикладна та фундаментальна біологія рослин та дизайн урбанізованих
ландшафтів;
 Цитологія, гістологія, ембріологія та фізіологія людини;
 Загальна біологія для школярів.

Для участі у конференції необхідно:
До 02 травня 2021 року пройти on-line реєстрацію, надіслати матеріали та
копію сканованої квитанції про сплату оргвнеску на e-mail.

! У темі електронного листа необхідно зазначити прізвище доповідача та назву
секції, за яким подаються матеріали, наприклад: Шевченко (вірусологія,
мікробіологія та імунологія).

Адреса оn-line реєстрації

E-mail для завантаження
матеріалів

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScctdG
mTTrPH5iu0vtn3LJjQV4UlCyI8nDUqMGk5q3IlC4D
ww/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

bioscienceconf2020@gmail.com

Матеріали вважаються отриманими, якщо оргкомітет підтвердив листом
отримання електронних матеріалів на Вашу електронну адресу. У разі
відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали ще раз упродовж
тижня з моменту першого надсилання (не раніше, аніж через три дні).
Вимоги оформлення повідомлення учасників
Матеріали для публікації в електронному збірнику (повідомлення) подаються
українською або англійською мовою. Обсяг тексту – до 4 сторінок формату А4,
всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал – 1,5, абзац – 1,25
см. У разі публікації тез українською мовою слід обов’язково подати резюме
англійською (до 10 рядків). Рукопис може містити не більше трьох таблиць,
рисунків, графіків. Таблиці та ілюстративний матеріал необхідно
розташовувати за першого згадування їх у тексті. Комп'ютерні графіки,
діаграми та фото мають бути вставлені в текстовий файл у форматах TIFF або
JPEG з роздільною здатністю не менш як 300 dpi та додатково завантажені
окремими файлами на e-mail. У посиланнях на літературні джерела у тексті
слід подати лише прізвище першого автора та рік публікації у квадратних
дужках [Bradford, 2016]. Список цитованої літератури складається в
алфавітному порядку.

Зразок оформлення повідомлення для включення у збірник
матеріалів
Шевченко Т., Коваленко С., Бойко О.
ВІДПОВІДЬ ФЕНОЛЬНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В РОСЛИНАХ СОЇ,
ІНДУКОВАНА АЛЮМІНІЄВОЮ ТОКСИЧНІСТЮ
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна
e-mail: shevchenko.taras@gmail.com
Shevchenko T., Kovalenko S., Boiko O. RESPONSE OF PHENOLIC METABOLISM
IN SOYBEAN PLANTS INDUCED BY ALUMINIUM TOXICITY. Glycine genus is one of the
taxonomic units...
Текст тез доповіді українською…

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

! Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези,
які не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно зі
зазначеними вимогами.
Тези повинні бути збережені у форматі *.doc. Назва файлу тез повинна містити
прізвище першого автора, наприклад, shevchenko_tezy.doc.

Для участі у конференції необхідно оплатити організаційний внесок:
 для студентів – 150 грн;
 для аспірантів (PhD-студентів), молодих вчених– 200 грн;
Сплата комісії за банківські операції не входить до суми оргвнеску та
відбувається за рахунок платника. Квитанції вважаються отриманими, якщо
оргкомітет надіслав підтвердження про їхнє отримання на Вашу електронну
адресу. У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати квитанції ще раз.

! Тези повідомлення будуть включені в збірник матеріалів конференції тільки
в разі своєчасної сплати організаційного внеску (до 02 травня включно).
Кожен учасник, який вчасно надіслав матеріали (повідомлення),
оформлені відповідно до вимог та сплатив оргвнесок, отримає
сертифікат учасника.

Після реєстрації, надсилання тез та оплати оргвнеску, учасники
отримають посилання (запрошення) для участі у відеоконференції
(захисті) тез доповіді (повідомлення), які будуть брати участь у
конкурсі на кращу доповідь. Кращі доповіді будуть нагороджені
дипломами.
Реквізити для сплати оргвнеску для учасників з України:
Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
Кореспондентський рахунок: 32003102901026 у Національному банку України
IBAN-код Кореспондентського рахунку у Національному банку України
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»:
UA173000010000032003102901026
Код банка отримувача (МФО): 305299
Код отримувача (ЄДПОУ): 14360570
Розрахунковий рахунок банка отримувача: 29244825509100
SWIFT: PBANUA2X
Отримувач: Безсмертна Олеся Олексіївна (Bezsmertna Olesia)
Номер картки отримувача: 4149 4390 1896 5289 – універсальна
Валюта: UAH


СЕКЦІЯ «ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ»

В рамках роботи XIX Міжнародної наукової конференції «Шевченківська весна:
досягнення біологічної науки / BioScience Advances» планується робота секції
«Загальна біологія для школярів». Для юних дослідників це чудова нагода
проявити себе, продемонструвати свої власні наукові наробки та випробувати
свій дослідницький потенціал у колі однодумців, захоплених наукою про
життя.
Тези повідомлення, оформлені згідно загальних для участі в конференції
вимог, будуть включені до збірника матеріалів конференції.

!

Тези мають містити інформацію про власні дослідження або розробки
автора/авторів, бути вичитані, не містити орфографічних, пунктуаційних,
стилістичних та смислових помилок. Розміщення графіків, таблиць і рисунків
не допускається. Матеріали, що не відповідають вказаним вимогам або
тематиці конференції, будуть відхилені. Всі матеріали будуть проходити
професійне рецензування, тому просимо до написання матеріалів віднестися
відповідально.
Для участі у роботі конференції (секція «Загальна біологія для
школярів») необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 100
грн. За організацією роботи секції «Загальна біологія для школярів»
слідкуйте на сторінці ННЦ «Інститут біології та медицини» (можливі
зміни у форматі проведення).

Електронна адреса організаційного комітету конференції:
bioscienceconf2020@gmail.com
Контактна особа: Безсмертна Олеся Олексіївна
кандидат біологічних наук, асистент кафедри екології та зоології
Відповідальна особа: Олександр Євгенович Смірнов
oleksandr.smirnov@knu.ua
голова Ради молодих вчених
ННЦ «Інститут біології та медицини»
кандидат біологічних наук, асистент кафедри біології рослин
БАЖАЄМО МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я!

