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подачі тез
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IV Міжнародна наукова конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених

+38 050 769 85 63

Вінниця, 2016

Шановні колеги!

Вимоги до оформлення тез

Оргвнесок за участь у конференції

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі IV
Міжнародної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «Фундаментальні та прикладні
дослідження в біології і екології», яка відбудеться
12-14 квітня на базі Донецького національного
університету (м. Вінниця).

Текст тез повинен бути набраний в текстовому
редакторі Microsoft Word. Назва файлу пишеться
латиницею й складається з прізвища першого автору.
Зразок назви файлу – petrenko.doc.

Учасникам конференції висилається безкоштовний
електронний варіант збірки доповідей.
За бажанням можна замовити паперовий варіант (друк
та пересилка за рахунок замовника).

Організатори конференції: біологічний факультет
ДонНУ і студентське наукове товариство біологічного
факультету ДонНУ.

Робота конференції планується за наступними
напрямками:











анатомія та морфологія рослин;
біотехнологія;
екологія;
зоологія та паразитологія;
методика викладання біології та екології,
мікробіологія та вірусологія;
молекулярна біологія та біофізика;
систематика рослин та фітоценологія
фізіологія і біохімія рослин та грибів;
фізіологія людини та тварин;

Робочі мови конференції: українська, англійська,
російська.
Форми участі у конференції: заочна, очна (усна
доповідь, стендова доповідь, участь без доповіді).
Заочним
учасникам
конференції
матеріали
конференції будуть відправлені в електронному
вигляді або поштою.
За матеріалами конференції (до початку її роботи) буде
опублікована збірка тез доповідей учасників.

Формат сторінки: А4
Кількість: до однієї сторінки;
Шрифт: Times New Roman;
Розмір шрифта: 12, одинарний інтервал;
Поля: всі – 2 см;
Відступ абзацу – 1 см;
Символи: з гарнітури Symbol
Вирівнювання за шириною сторінки.
Посилання на літературні джерела дають в дужках,
вказуючи прізвище автора та рік публікації. Тези не
повинні містити таблиці, графіки та рисунки. Не
використовувати зміни регістрів, шрифтів, виділення,
форматування тексту.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та
відхиляти тези, які не відповідають тематиці
конференції чи не оформлені згідно вказаним
правилам.
Приклад структури тез доповіді:
Ковальчук М.В., Петрова Є.С.
Донецький національний університет
e-mail: bio@donnu.edu.ua
ТЕМА ДОПОВІДІ
Текст тез доповіді…

Організаційний
внесок
за участь

Студенти
30 грн

Аспіранти,
молоді вчені
50 грн

Оплата проїзду, проживання та харчування проходить
за рахунок учасників конференції.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЛАТЕЖУ
Платіжна картка 5168 7572 9266 3350
Велигодська Анастасія Костянтинівна
Заявку, тези доповіді та скан-копію квитанції про
оплату просимо надіслати
до 1 квітня 2016 року включно на адресу:
Е-mail: bio_conf2016@ukr.net

