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15 Міжнародна конференція молодих науковців

“Біологія: від молекули до біосфери”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XV Міжнародної конференції молодих науковців
«Біологія: від молекули до біосфери», яка відбудеться в онлайн-режимі 24-26 лютого 2021 р.

Організатори конференції – біологічний факультет Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів біологічного
факультету.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35
років), які проводять дослідження в різних галузях біології (включно з біомедициною та
екологією).

Форма участі у конференції – онлайн. Форма представлення матеріалів – постер у
електронному вигляді та обговорення/доповідь у відео-трансляції.

Робочі мови конференції: англійська.

Напрямки*, за якими працює конференція:

24-26 лютого 2021 р.

 Біоінформатика
 Біотехнологія
 Біохімія
 Вірусологія
 Екологія
 Імунологія
 Мікробіологія
 Фізіологія людини та тварин

 Біомедицина
 Біофізика
 Ботаніка
 Генетика та селекція
 Зоологія
 Мікологія та фітопатологія
 Молекулярна біологія
 Фізіологія та біохімія рослин

*Перелік напрямків може бути змінений після реєстрації учасників.

Реєстрація
Для участі у конференції необхідно до 18 січня 2021 р. зареєструватися, заповнивши

онлайн-форму (посилання: https://goo.su/2Ttw), та надіслати на електронну адресу
організаційного комітету (ntu_bio@karazin.ua) електронну версію тез та скан-квитанцію про
оплату організаційного внеску. У темі листа вкажіть Ініціали та прізвище, секція, за якими
подаються тези. Наприклад, H Bondarenko, Botany.

https://goo.su/2Ttw


Учасник вважається зареєстрованим, коли організаційний комітет надіслав на електронну
пошту підтвердження про реєстрацію. У випадку, якщо протягом тижня після заповнення
реєстраційної форми та надсилання матеріалів учасник не отримав від організаційного комітету
відповіді, просимо надіслати тези і квитанцію про оплату ще раз.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Організаційний комітет може відхилити заявку на участь у разі, якщо:
матеріали надіслані пізніше зазначених термінів, тези не відповідають напрямкам роботи
конференції, не містять наукової новизни або не виправляються авторами відповідно до
зауважень рецензентів, у разі несплати організаційного внеску своєчасно.

Тези
Текст тез доповідей розміром до двох сторінок має бути набраний з урахуванням вимог,

викладених у додатку до інформаційного листа і виключно англійською мовою. Шаблон файлу з
тезами завантажений у папці (https://cutt.ly/xgXVHhO) з інформаційним листом. Будь-ласка,
слідкуйте інструкціям, що вказані у доданому документі. Тези проходять рецензування від
спеціалістів у відповідних галузях, тому можуть відправлені автору на доробку або уточнення.

Звертаємо вашу увагу, що науковий керівник не зараховується до числа авторів тез. Вік
кожного зі співавторів не має перевищувати 35 років.

Тези будуть опубліковані як додаток до фахового журналу (список Б) «Вісник Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія» (https://goo.su/32DO) у червні.
Найкращі тези будуть рекомендовані для доопрацювання та друку як окремі фахові статті.
Кожним тезам буде присвоєно індекс DOI, тому щонайменше один з авторів має мати профіль у
ORCID (посилання на реєстрацію профілю: https://orcid.org/register).

Організаційний внесок
До 18 січня 2021 р. необхідно сплатити організаційний внесок, який становитиме

50 грн для учасників з України та 5 EUR для учасників із-за кордону. Оргвнесок включає у себе
індекс DOI, сертифікат про участь та поштові витрати. Звертаємо увагу, що відшкодування
витрат за банківські транзакції не входить до організаційного внеску. Для учасників, які
бажають взяти участь без публікації тез, організаційний внесок становитиме 20 грн.

Реквізити* для сплати організаційного внеску:

Контактна інформація

Номери телефонів:
Бондаренко Георгій
+38 (067) 801 7823
Гавриш Поліна
+38 (066) 023 2346

Адреса організаційного комітету
Харківський національній університет 
імені В.Н.Каразіна
Україна, 61022
Харків, Майдан Свободи, 4

ntu_bio@karazin.ua

facebook.com/moleculebiosphere

https://www.instagram.com/ntu_bio

https://molecule-biosphere.site123.me/

Призначення

платежу

Для поповнення картки No 5375411404618485

Лещенко Юлії Сергіївни благодійний внесок від

(ПІБ учасника)

Валюта UAH

*Реквізити для оплати участі іноземними учасниками шукайте у англомовній версії інформаційного листа

https://cutt.ly/xgXVHhO
https://goo.su/32DO
https://orcid.org/register

