Міжнародна конференція для молодих
учених
«Сучасні проблеми мікробіології та
біотехнології»
Одеса, 2015

З 1 по 4 червня 2015 року в Одеському національному університеті
імені І.І. Мечникова відбудеться Міжнародна конференція для молодих
учених «Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології».
Заїзд та поселення – 1 червня.
Відкриття конференції 1 червня о 13.00.
2-3 червня – робочі засідання конференції.
Від’їзд учасників 4 червня.
Робоча мова конференції – англійська.
Кінцевий термін подачі заявок та тез доповідей – 17 травня 2015 року.
За результатами конференції буде надруковано збірку тез. Відібрані
кращі роботи будуть надруковані у науковому журналі Мікробіологія і
біотехнологія.
Оргвнесок до 17 травня у еквіваленті 10 Євро (очна участь) або 5
Євро (заочна участь) сплачується по курсу в гривнях на день оплати.
Оргвнесок включає: матеріали конференції та кава-брейки.
Заявка на участь у Міжнародній конференції та тези доповідей
надсилати на електронну адресу o.bobrova@onu.edu.ua.
Відповідальний секретар конференції Олександра Боброва.

Зразок заявки на конференцію
Прізвище, ім’я та по батькові
_______________________________________________________
Місце роботи
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(повна назва установи, поштова адреса, телефон, факс, E-mail)
Контактна адреса та е-mail ________________________________
_______________________________________________________
Назва доповіді, автори
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Форма участі____________________________________________
(усна доповідь, постер, заочна)
Ви приймаєте участь у Х Міжнародній Літній школі?
_______________________________________________________
Вимоги до оформлення тез доповідей: Тези доповідей
подаються англійською мовою. Обсяг тексту – до 1 сторінки формату
А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал –
одинарний, абзац – 1,25 см. Рисунки та графіки не приймаються.
Просимо не використовувати грецькі символи, зміни регістрів,
шрифтів, форматування тексту, виділень. Оргкомітет залишає за
собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають
тематиці конференції або неоформлені згідно з зазначеними
вимогами.
Тези та заявка повинні бути збережені у форматі *.rtf. Назва
файлу тез повинна містити прізвище першого автора та тип документу,
наприклад, bilokon_abstract.rtf. Назва файлу заявки повинна містити
прізвище учасника та тип документу, наприклад, bilokon_reg.rtf.
Обов'язкова структура тез: Прізвища та імена авторів (прізвище
доповідача підкреслити), НАЗВА ДОПОВІДІ, Офіційна назва установи,
де виконана робота, поштова адреса установи, e-mail доповідача.

Зразок
OPTIMIZATION OF ЕRWINIA CAROTOVORA
CAROTOVORICINES BURST
М. Bilokon, V. Chornokon
Department of Microbiology, Virology and Bioetchnology, Odessa I. I. Mechnikov
National University, Dvoryanska str. 2, 65082 Odessa, Ukraine
E-mail: Bilokon_M@onu.edu.ua
Erwinia carotovora is one……..

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»” обов'язково вказати прізвище учасника.
Банківські реквізити для переказу організаційних внесків у євро:
BENEFICIARY: PO “OSSB”,
(PABLIC ORGANIZATION – „ODESSA SOCIETY OF BIOLOGY AND
BIOTECHNOLOGISTS”)
ACCOUNT: 2600 4 054 412 239
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK
ADRESS OF THE BENEFICIARY”S BANK:
DNEPROPETROVSK, UKRAINE, FOR ODESSA BRANCH
S.W.I.F.T.: PBAN UA 2X
INTERMEDIARY BANK: JP Morgan Chase Bank AG
S.W.I.F.T.: CHASDEFX
ADRESS OF THE INTERMEDIARY BANK:
FRANKFURT
CORRESPONDENT ACCOUNT: 6231605145
DETAILS OF PMNT____________________(призначення платежу)

Увага!
Тези та заявки на участь у конференції приймаються до 17
травня 2015 року! Електронна адреса організаційного комітету
конференції (Олександра Боброва): o.bobrova@onu.edu.ua

