
 1 

ХІV КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

«НАУКОВІ, ПРИКЛАДНІ ТА ОСВІТНІ АСПЕКТИ 

ФІЗІОЛОГІЇ, ГЕНЕТИКИ, БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН І 

МІКРООРГАНІЗМІВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ, Україна, 2019 р. 
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ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХIV конференції молодих 

дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, 

біотехнології  рослин і мікроорганізмів», яка відбудеться в жовтні 2019 року у 

місті Києві на базі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА НАСТУПНИМИ 

НАПРЯМАМИ: 

1 Фізіологія і біохімія рослин. 

2 Генетика і селекція рослин та мікроорганізмів. 

3 Біотехнологія і мікробіологія. 

4 Сучасні проблеми біологічної освіти. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Голова: академік НАН України Моргун Володимир Васильович 

Заступники голови:  чл.-кор. НАН України Стасик Олег Остапович 

к.б.н. Зборівська Оксана Валеріївна 

Секретар: Махаринська Надія Михайлівна, email: ifrg_conf_2019@ukr.net 

Члени оргкомітету: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми участі: заочна та очна (пленарна доповідь, усна доповідь, стендова 

доповідь або участь без доповіді). 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції просимо до 1 серпня 2019 року надіслати 

електронною поштою заявку (зразок додається) на адресу оргкомітету 

конференції – ifrg_conf_2019@ukr.net та до 10 вересня 2019 року тези доповіді.  

к.б.н. Зборівська Оксана Валеріївна 

к.б.н. Кулеш Світлана Сергіївна 

к.б.н. Сандецька Надія Василівна 

к.б.н. Рибаченко Лілія Ігорівна 

м.н.с. Махаринська Надія Михайлівна 

м.н.с. Шегеда Ігор Миколайович 

пр. інж. Кулеш Вадим Юрійович 

аспір. Тарасюк Максим Віталійович 
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Оригінали заявки, матеріалів конференції (підписані усіма авторами),  

необхідно відправити поштою на адресу оргкомітету: 

ІФРГ НАН України вул. Васильківська, 31/17 03022, Київ, Україна 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обсяг тексту тез 1-2 повні сторінки формату А4. Текстовий редактор 

MS Word, шрифт Times New Rоman, розмір 12, інтервал 1. Поля на сторінці: 

ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, знизу і зверху – по 2 см. 

Перед основним текстом слід вказати УДК, назву тез, ініціали та 

прізвища авторів (прізвище доповідача підкреслити), повну назву установи, 

адресу, e-mail. 

Автори несуть повну відповідальність за зміст тексту і правильність 

оформлення. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, 

що не відповідають тематиці конференції чи оформлені без дотримання 

вищевказаних правил. 

Матеріали конференції, надіслані після 10 вересня, розглядатися не 

будуть. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

УДК 581.1:243.1 

ГЕНЕТИЧНА ПРИРОДА ТА ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ… 

І.І. Іванов 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України вул. Васильківська, 31/17, 

м. Київ, 03022, Україна E-mail: ivanov_name@ifrg.kiev.ua 

 

Текст рукопису (з абзацу, без переносів, таблиці і рисунки при 

наявності, повинні мати нумерацію і назву; ілюстративний матеріал подавати 

в тексті; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт). 

Список використаної літератури, розміщується після тексту тез під 

заголовком «Література». 
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ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Форма участі 
 

Очна участь  250 грн. 

Заочна участь  200 грн. 

Внесок за публікацію додаткових тез  100 грн. 

 

Для публікації матеріалів необхідно до 15 серпня 2019 року надіслати 

оргвнесок (в гривнях) на рахунок: банк одержувач: Приват Банк 5168 7453 0242 

1869 – на ім’я Сандецька Надія Василівна (з приміткою «Оргвнесок за 

участь у конференції» та ПІБ першого автора публікації). 

Міжнародні учасники оплачують оргвнесок при реєстрації по прибутті 

на конференцію. 

При очній участі оргвнесок сплачується кожним учасником конференції 

(як першим автором, так і співавторами). При заочній участі сплачується один 

оргвнесок за одні тези доповіді (не залежно від кількості співавторів). У разі 

несплати реєстраційного внеску оргкомітет не гарантує публікацію матеріалів 

у збірнику. 

До суми оргвнеску заочних учасників включена вартість поштової 

пересилки одного примірника збірника матеріалів конференції. 

Другий інформаційний лист та офіційне запрошення для участі у 

конференції будуть розіслані зареєстрованим учасникам до 5 вересня 

2019 року. У ньому буде подано детальну інформацію, зокрема, програма 

конференції, екскурсійна програма, умови проживання та харчування. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Електронна адреса оргкомітету конференції: ifrg_conf_2019@ukr.net  

Поштова адреса оргкомітету конференції: 

ІФРГ НАН України вул. Васильківська, 31/17, 03022, Київ, Україна 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Телефони: 

 

 

Махаринська Надія Михайлівна (099) 928 3739 

Зборівська Оксана Валеріївна (096) 960 1597 

Сандецька Надія Василівна (097) 765 8972 

mailto:ifrg_conf_2019@ukr.net
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Реєстраційна форма 

 

П.І.Б. (повністю)  
 

Дата народження  
 

Науковий ступінь, звання  
 

Місце основної роботи, посада  
 

Поштова адреса  
 

Телефон/факс (обов’язково код)  
 

E-mail  
 

Назва доповіді  
 

Номер секції 
 

Форма участі (очна, заочна)  
 

Форма доповіді (усна, стендова)  
 

Потреба у готелі 
 

Дата / Підпис  
 

 


