Науковий форум і семінар з рецензування та відбору
наукових робіт за підтримки ПЗСБД
4, 5 та 6 квітня – Науковий форум за підтримки ПЗСБД
7 та 8 квітня – Семінар з рецензування та відбору наукових робіт
м. Київ, Україна

Візьміть участь у Науковому форумі і семінарі з рецензування та відбору наукових робіт за
підтримки Програми залучення до спільної біологічної діяльності (ПЗСБД) в Україні та отримайте
можливість покращити навички, необхідні для майбутньої наукової співпраці та публікацій!
Науковий форум і семінар з рецензування та відбору наукових робіт за підтримки ПЗСБД в Україні
призначений надати українським науковцям місце для представлення результатів своїх науково‐дослідних робіт і
даних епідеміологічного нагляду, попередньо зібраних під час проведення діяльності за фінансової підтримки
ПЗСБД або на об’єктах, що були модернізовані в рамках ПЗСБД. Метою Форуму є підвищення рівня біобезпеки та
біозахисту, сприяння реалізації концепції «Єдиного здоров’я» в Україні, розвиток бази знань в галузі
епідеміологічного нагляду, а також покращення розуміння ризиків виникнення захворювань.
Зацікавлені дослідники та науковці з України, які раніше брали участь у діяльності в рамках
ПЗСБД, та/або користувалися матеріально‐технічною підтримкою ПЗСБД (наприклад, модернізованими
лабораторіями), мають право подати тези для представлення зібраних даних на Науковому форумі за підтримки
ПЗСБД в Україні. Автори, відібрані для стендової та/або усної презентації, будуть проінформовані про участь до 11
березня 2016 року.
Семінар з рецензування та відбору наукових робіт допоможе обраним українським науковцям встановити
партнерські відносини з міжнародними експертами з метою отримання консультативної допомоги щодо аналізу
даних, визначення журналів з високим імпакт‐фактором і написання підсумкових робіт, які можуть бути подані
на рецензування та потенційно опубліковані.


4, 5 та 6 квітня: Загальна зустріч включатиме усні презентації від кожної групи дослідників, відібраних
рецензентами, а також щоденні стендові презентації та пленарні засідання.
o Усні презентації:
 презентація (20 хвилин);
 запитання та відповіді (10 хвилин).
o Стендові презентації цілей дослідження або завдань і результатів збору даних.



7 та 8 квітня: Зустріч авторів, які виступатимуть з презентаціями, включатиме в себе практикуми з обміну
науковою інформацією, рецензування робіт міжнародними експертами, а також консультативну допомогу
з написання наукових робіт, що надаватиметься основним авторам відібраних робіт.

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ:
Науковці (старші та молодші наукові співробітники, аспіранти та магістри), які раніше брали участь у діяльності,
що фінансувалась ПЗСБД та/або проводили роботу в українських установах, що отримували матеріально‐технічну
підтримку від ПЗСБД (наприклад, модернізація та/або оснащення лабораторій).
КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК:




12 лютого 2016 року - реєстрація авторів, які хотіли б виступити з презентацією
22 лютого 2016 року - кінцевий термін подання тез (інструкції будуть надіслані найближчим
часом)
11 березня 2016 року - реєстрація слухачів Форуму

У Форумі та семінарі візьмуть участь п’ять міжнародних експертів у якості модераторів і рецензентів наданих
презентацій. Розгляд представлених даних буде проводитись з метою визначення можливості або необхідності їх
публікації, завдяки чому існуючі або вже завершені роботи не будуть залишені поза увагою. Під час оцінювання робіт,
підготовлених для представлення міжнародній науковій спільноті, рецензенти присудять бали кожному
представнику на основі його усного виступу, стендової презентації та допоміжних матеріалів. Виходячи з кількості
отриманих балів, науковці, які виступатимуть з презентаціями, зможуть обговорити свої роботи з колегами та
експертами в міні‐групах для подальшої розробки та потенційної публікації результатів робіт у міжнародних
журналах з високим імпакт – фактором. Оскільки буде представлено багато достовірних даних і концепцій, які
можуть бути опубліковані, ми виберемо десять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість балів. Остаточне
визначення кандидатів для співпраці з експертами ґрунтуватиметься на кількості представлених галузей
дослідження та наявності відповідних експертів для роботи з кожною групою окремо.
Автори, обрані для участі в подальшій розробці наукових робіт, разом з представниками компанії «Блек енд Вітч»
та експертами‐партнерами, складуть план робіт, узгодять виконання визначених етапів цього плану, візьмуть участь
у необхідних зустрічах і представлять звіти щодо результатів виконання робіт згідно з визначеним графіком.
За наявності додаткового часу та відповідних експертів, може бути розглянута участь більшої кількості кандидатів,
в залежності від отриманої кількості балів.
Інструкція для авторів буде надіслана найближчим часом
За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до:
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Для реєстрації участі в Науковому форумі і семінарі з рецензування та відбору наукових
робіт за підтримки ПЗСБД в Україні надішліть, будь ласка, відповідь у вигляді електронного
листа за адресою SWMProgram@Metabiota.com до 12 лютого 2016 року, вказавши
наступну інформацію:
ПІБ:
Установа:
Посада:
Галузь дослідження:
Тема дослідження:

