V Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів
МОЛОДЬ ТА ПОСТУП БІОЛОГІЇ
12-15 травня 2009 року
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Шановні студенти та аспіранти!
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції "Молодь та
поступ біології", яка відбудеться у Львові 12-15 травня 2009 року. Організаторами
конференції є біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка та студентська наукова спільнота біологічного факультету. Конференція проводиться
з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток
біологічної науки. До участі у конференції запрошуються студенти та аспіранти, що
проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини та екології. За матеріалами
конференції буде видано збірку тез доповідей учасників.
Робота конференції планується за такими секціями:
• Ботаніка
• Біохімія
• Інтродукція рослин
• Біофізика
• Зоологія
• Мікробіологія,
вірусологія
та
імунологія
• Фізіологія людини і тварини, біомедицина
• Молекулярна та клітинна біологія
• Фізіологія рослин
• Генетика та біотехнологія
• Екологія
Робочі мови конференції – українська та англійська.
Вимоги до участі у конференції та оформлення тез доповідей учасників
Для участі у конференції на адресу оргкомітету слід надіслати заявку, тези доповіді та
оплатити організаційний внесок. Заявку на участь у конференції слід надіслати не пізніше 15
лютого 2009 року в електронному або письмовому вигляді за схемою:
Заявка
на участь у V Міжнародній науковій конференції "Молодь та поступ біології"
(Львів, 12-15 травня 2009 р.)
• Прізвище, ім’я, по батькові
• кафедра (науковий підрозділ) • назва доповіді
• рік народження
• наукова установа
• форма доповіді (усна,
стендова)
• рік
навчання • поштова адреса установи (з
(студент/аспірант)
індексом)
• секція
• науковий керівник
• телефон (роб., дом., мобіл.)
• потреба у поселенні
(прізвище, посада, науковий
• e-mail
ступінь)

Організаційний внесок для українських учасників становить: 60 грн (студенти), 80 грн
(аспіранти); для іноземців – 20 доларів США. В організаційний внесок не входить вартість
розсилки збірника тез. Оплату за харчування та проживання проводять самі учасники.
Тези доповіді подають українською або англійською мовою у друкованому варіанті
(в 2-х екземплярах) та електронному варіанті (на диску CD) або електронною поштою не
пізніше 1 березня 2009 року. Обсяг тексту до 1 сторінки формату А4, всі поля – 2 см, шрифт
Times New Roman, кегль 12, інтервал одинарний. Рисунки і графіки не приймають. У
посиланнях на літературні джерела в тексті подавати в дужках прізвище автора та рік
публікації. Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту,
виділень. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не

відповідають тематиці конференції, мають низький науковий рівень, не оформлені згідно
зазначених вимог.
В електронному варіанті тези та заявка повинні бути збережені у форматі rtf (Ms
Word 6.0-9.0). Назви файлів повинні містити прізвище основного автора та тип документу,
наприклад: petrenko_tezy та petrenko_zayavka. Один екземпляр друкованого варіанту тез
повинні підписати всі автори, а також науковий керівник роботи.
Обов’язкова структура тез доповідей:
прізвища та імена всіх авторів (прізвище доповідача підкреслити);
назва доповіді;
офіційна назва навчального закладу, де виконувалася робота;
поштова адреса навчального закладу; e-mail (якщо є)
короткий зміст доповіді (текст тез).
За зразком:
Дішодзе В., Побережник О.
ІНДУКЦІЯ ЕТИЛМЕТАНСУЛЬФАНАТОМ СУПРЕСОРНИХ ДО ГЕНА
ДИСТРОФІНУ МУТАЦІЙ У DROSOPHILA MELANOGASTER
Львівський національний університет імені Івана Франка
Е-mail: rania@ukr.net
Детальні вимоги до оформлення стендових доповідей, дані про умови і оплату
поселення, другий інформаційний лист та офіційні запрошення на конференцію будуть
вислані на адреси учасників у березні-квітні 2009 року.
Заявки на участь у конференції та тези слід висилати на адресу
організаційного комітету:
Юлія Олександрівна Павлова, біологічний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів, 79005, Україна
Організаційні внески (вказати прізвище і адресу відправника!) слід висилати
поштовим переказом на адресу:
Юлія Олександрівна Павлова, біологічний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів, 79005, Україна
Увага!
Заявки на участь у конференції приймаємо до 15 лютого 2009 року!
Тези доповіді приймаємо до 1 березня 2009 року!
Організаційний внесок слід вислати до 15 березня 2009 року!
Електронна адреса організаційного комітету конференції: postup_2009@ukr.net
Телефони організаційного комітету конференції +3 80322 394153 (Світлана Олексіївна)
+3 80322 394053 (Юлія Олександрівна, Тарас Богданович)
Запрошуємо до Львова!
Оргкомітет конференції
Детальнішу інформацію можна знайти на http://bioweb.franko.lviv.ua/postup2009/index_ua.htm

