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Шановні учасники конференції!
Для участі у конференції на адресу оргкомітету необхідно надіслати заявку
(не пізніше 30 червня 2016 року) і тези доповіді (не пізніше 9 вересня
2016 року)
в
електронному
вигляді
на
електронну
пошту
sukhomlynov.conf.2016@gmail.com Крім тез матеріали можна опублікувати у
вигляді статті (статтю подати не пізніше 30 липня 2016 року).
Просимо звернути увагу на вимоги до оформлення статей
Статті подаються українською або англійською мовою. Обсяг
експериментальної статті – не більше 5 сторінок, включаючи таблиці, рисунки,
список літератури і анотації. Текст набирають шрифтом Times New Roman (Word
2003 або 2007), кегль 12 з міжрядковим інтервалом 1½. Текст статті підписують
усі автори. Формат паперу – А4, поля з усіх боків – 2 см.
Детальні
вимоги
до
оформлення
статті
подано
на
сайті
http://old.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm
Матеріали конференції (експериментальні статті або тези) будуть
опубліковані у журналі Вісник Львівського університету. Серія біологічна.
Видання включено до Thomson Scientific Master Journal List (список ISI).

Оплата за участь у конференції становитиме:
Гривні

USD

Euro

Учасник конференції
(Україна)

500

–

–

Закордонний учасник
конференції

–

110

–

–

–

100

Друк тез/статті без участі
у конференції (Україна)
Друк тез/статті без участі
у конференції (інша
країна)

150

–

–

–

25

–

–

–

20

Вимоги до доповідей:
• Для усної доповіді надається 20 хвилин (Microsoft Office PowerPoint
(*.ppt))
• Максимальний розмір постеру - до 841×1189 мм (А0).
Учасникам з України рекомендуємо дублювати англійською мовою назву
доповіді (усну чи стендову), підписи до таблиць і рисунків, висновки тощо.
Проїзд, проживання і харчування здійснюються самостійно за рахунок
власних коштів учасників конференції.
Уся необхідна інформація про Львів (громадський транспорт, карта, місця
проживання і харчування тощо) доступна на http://lviv.travel/ua/index
У разі необхідності Оргкомітет може надати додаткову інформацію
персонально.
Конференція відбуватиметься в актовій залі головного корпусу Львівського
національного університету імені Івана Франка (за адресою: вул. Університетська,
1, м. Львів) та на біологічному факультеті Львівського національного
університету імені Івана Франка (за адресою: вул. Грушевського, 4, м. Львів).
Як добратися до місця проведення конференції громадським транспортом
Ви можете довідатися на http://lviv.travel/ua/index/about_lviv/transportation

Програма конференції буде розіслана у першій декаді листопада 2016 року.
Більше інформації, яка стосується конференції, можна дізнатися за
електронною поштою sukhomlynov.conf.2016@gmail.com

КОРОТКА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
16 ЛИСТОПАДА 2016 р.
8:00 - 15:00 – реєстрація учасників конференції (біологічний факультет,
вул. Грушевського, 4, III поверх).
19:00 – дружня зустріч.
17 ЛИСТОПАДА 2016 р.
10:00 - 14:00 – відкриття конференції. Пленарне засідання (головний корпус
Університету, вул. Університетська, 1, актова зала).
14:00 - 15:00 – обідня перерва.
15:00 - 18:00 – презентація усних та стендових доповідей на секційних засіданнях
(головний корпус Університету, вул. Університетська, 1, актова зала).
18:00 – екскурсії (центральна частина Львова, «Нічний Львів»), театри та музеї
міста (на вибір). Побажання просимо вказувати у заявці на участь у конференції.
18 ЛИСТОПАДА 2016 р.
10:00 - 13:00 – презентація усних та стендових доповідей на секційних засіданнях
(біологічний факультет, вул. Грушевського, 4, ауд. 333).
13:00 - 15:00 – обідня перерва.
15:00- 18:00 – закриття конференції (біологічний факультет, вул. Грушевського, 4,
ауд. 333).
Ласкаво просимо до Львова!

