Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Біотехнологія: досвід, традиції та інновації»

Тематика конференції:







Фармацевтична та медична біотехнологія;
Сільськогосподарська біотехнологія;
Природоохоронні біотехнології;
Індустріальна та харчова біотехнологія;
Молекулярна та нанобіотехнології;
Проблеми інженерної біотехнологічної освіти у вищій
школі.
Робочі мови конференції:

Інформаційний лист
Вельмишановні колеги!
Кафедра біотехнології і мікробіології Національного
університету харчових технологій (НУХТ) запрошує Вас
взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернетконференції «Біотехнологія: досвід, традиції та
інновації», присвяченій 50-річчю започаткування
інженерної біотехнологічної освіти в Україні (І набір
майбутніх біотехнологів у НУХТ відбувся у 1966 р.).
Конференція проходитиме 14-15 грудня 2016 року.
Для участі в конференції необхідно до 20 листопада
2016 року надіслати в Оргкомітет конференції (btmbbiotech@ukr.net) окремими файлами заявку для участі з
відомостями про авторів і текст статті, об’ємом 5-7 повних
сторінок.
Участь у конференції – безкоштовна. За
результатами конференції буде сформовано електронний
збірник матеріалів, розміщений на web-сторінці за адресою:
http://btmb.com.ua (розділ «Наукова діяльність»).

 українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення статті:
Стаття об’ємом 5-7 повних сторінок (формат А4,
шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5, вирівнювання – по ширині, абзац – 1,25 см,
усі поля сторінки – 20 мм; редактор – Microsoft Word з
розширенням *.doc, *.docх).
Перший рядок – назва наукової статті (великими
літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
Другий рядок – ім’я та прізвище авторів (шрифт – жирний
курсив, вирівнювання по правому краю). Третій рядок –
назва установи, міста, країна (шрифт – звичайний курсив,
вирівнювання по правому краю). Потім подається анотація
(2-3 речення) і ключові слова (3-5 позицій) мовою статті і
англійською мовою. Далі йде текст статті з наступними
розділами: вступ з формулюванням актуальності і мети
дослідження, матеріали і методи дослідження, основні
результати з обговоренням, висновки. Список використаних
джерел наводиться наприкінці тексту.

Зразок оформлення:
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СОНЯШНИКОВІЙ ОЛІЇ
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Анотація
Ключові слова:
Вступ. Текст, текст, текст
Матеріали і методи дослідження. Текст, текст, текст
Результати і обговорення. Текст, текст, текст
Висновки. Текст, текст, текст
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Матеріали, що не відповідають зазначеним вище
вимогам, не розглядатимуться і в збірнику матеріалів
конференції не публікуватимуться. Оргкомітет залишає за
собою право відбору та відхилення матеріалів без пояснення
причин. Статті будуть представлені у авторській редакції.
Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, не
розглядатимуться.
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